
CONTRALLUM. ESCALES DE SANT DOMÈNEC
Aquarel·la s/p. 40 x 70 cm 

PONT DE PEDRA. GIRONA
Aquarel·la s/p. 40 x 70 cm 

VISTA DE CADAQUÉS
Aquarel·la s/p. 60 x 100 cm 

TERRASSES DE CALELLA
Aquarel·la s/p. 60 x 100 cm 

LA RAMBLA. GIRONA
Aquarel·la s/p. 80 x 120 cm 
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Aquesta exposició es pot visitar a la nostra web
www.elclaustre.com

EL CLAUSTRE
Galeria d’Art

C/ Nou, 8
Tel. 972 20 31 26

17001 Girona
galeria@elclaustre.com

 @elclaustre

Horari:
Matins: de 10 a 13.30 h

Tardes: de 16.30 a 20.30 h
Dilluns i festius tancat

Portada:

PLAÇA INDEPENDÈNCIA
Aquarel·la s/p. 50 x 50 cm 

Del 10 al 25 de juny de 2022

ADRIÁN  MARMOLEJO
Arquitectures

ESCALES DE LA CATEDRAL
Aquarel·la s/p. 40 x 70 cm 

ADRIÁN MARMOLEJO

S’introdueix en les arts plàstiques, especialment en el dibuix i la pintura cap als 7 anys, de 
la mà de l’artista belga Annette Deletaille, que li transmet fortes bases de perspectiva, com-
posició i llum, transmetent-li la capacitat i necessitat de pintar directament del natural, cap-
turant les sensacions i les atmosferes de cada emplaçament amb força i espontaneïtat. Ha 
sigut membre del col·lectiu de “Los jóvenes pintores de Coín” (Málaga), fent la seva primera 
exposició individual als setze anys. Posteriorment, es gradua, el 2016, com a arquitecte a la 
Universitat de Granada i realitza un màster de producció i investigació en Art, també el 2018, 
a la mateixa Universitat.

La pintura que realitza normalment és figurativa, passant per diverses tècniques i descobrint 
l’aquarel·la com a mitja d’expressió que el captiva, a finals de 2015. Aquesta tècnica és ca-
paç d’explotar la seva personalitat espontània i impacient, i és un fidel reflex del procés de 
treball, sense marxa enrere. A l’aquarel·la es centra més en el to que en el color, donat que 
considera que la unió de tots els elements és el principal en una escena. La seva pintura es 
podria englobar dins el moviment de la nova figuració, bases estructurals clàssiques amb 
tints contemporanis.

Ha estat guardonat amb gairebé dos centenars de premis entre pintura d’estudi i a l’aire lliu-
re a Espanya i a l’estranger i ha impartit durant 3 anys un curs dedicat al dibuix al natural a 
l’escola d’arquitectura de Granada.

L’obra d’Adrián Marmolejo s’ha publicat a revistes tan internacionals com “The Art of Waterco-
lor” i la seva obra ha estat seleccionada per al festival “Fabriano in Acquarello” i pel certàmen 
anual de la “Royal Watercolor Society a Londres” així com per a l’exposició internacional de 
l’American Watercolor Society.


