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Mans, sempre presents obrint camí,
em permeten connectar intensament amb l’Ara
dins de l’execució sensible i conscient de l’acció,
arrossegant amb elles la resta del cos.

Acariciar també amb la mirada
completant el sen  r del tacte.
Cos, ment i esperit
per transportar forma de l’eteri a el tangible.

Materials que es presenten gairebé indomables
en la contesa de la creació i que només defalleixin
enfront de la insistència de l’ar  sta.
Pedra i ferro, tan presents a la guerra
com a l’evolución de l’èsser humà.

Diàlegs en els quals trobar els límits 
entre allò natural i allò ar  fi  cial,
l’orgànic i lo geomètric, 
la bru  cia que atorga la vida i l’asèpsis de l’estè  ca.

Statement



4

Currículum

Nascut a Palma de Mallorca i 
resident a Barcelona des de l’any 
2001. Com a fi ll d’ar  stes, pintora 
i escultor, he crescut entre tallers 
i he anat treballant la crea  vitat 
i les habilitats a par  r de jocs i 
treball lliure d’una manera molt 
lúdica.

M’he estat formant en 
diferents disciplines crea  ves 
que, juntament amb la meva 
maduresa i experiència personal, 
m'han fet l’ar  sta que sóc ara:

CFGS Tècniques Escultòriques a 
l’Escola Massana de Barcelona

Disseny Industrial a l’Escuela 
Superior de Disseny ESDi de 
Sabadell (225 crèdits)

Contacte

653 31 97 72
www.olmosard.com

Premis i Mencions

2019
Finalista Arts FAD 2019
"Construccions recclades n.7"

2018
Finalista Art Emergent Sabadell 2018 
(Academia Belles Arts de Sabadell)
“Construccions reciclades n.7”

Finalista 40 certamen Arts Plàs  ques 
i Visuals Vila de Binissalem
“Construccions reciclades n.7”

2002
Finalista concurs Art Jove - Disseny 
industrial (Ajuntament de Palma de 
Mallorca)

Menció d’honor Concurs de disseny 
packaging Pro Cartón (ADI-FAD, 
Barcelona)

Finalista I Concurs Internacional 
disseny copa de cocktail Bombay 
Sapphire (Milán)

Primer premi I Concurs de Disseny 
Copa de Cocktail Bombay Sapphire 
(ADI-FAD, Barcelona)

Exposicions col·lec  ves

2019
(ago)
ArtNit Campos 2019
Campos, Mallorca
“Katabasis"
"L'ordre prominent de la matèria"

(may-sep)
El millor disseny de l'any
Design HUB Barcelona
"Construccions reciclades n.7"

2018
(des-feb) 
Art Emergent de Sabadell 2018
Academia de Belles Arts (Sabadell) 
“Construccions reciclades n.7”

(set-oct)
40 Arts Plàs  ques i Visuals Binissalem  
Casal Cultural Can Gelabert (Mallorca)
“Construccions reciclades n.7”

(set)
Art desmaterialitzat
Centre Cultural Casa Planas (Mallorca)
“Límits de la matèria”

(ago)
ArtNit Campos 2018 
Campos, Mallorca
“Construccions reciclades" (serie)
"Límits"

Col·laboracions

2018
(juliol)
Pràc  ques amb l’ar  sta Mercedes 
Laguens García realitzant escultures 
inspirades en la seva obra sobre “La 
Brecha”

(març-maig)
Producció del site specifi c “La Bre-
cha” de l’ar  sta Mercedes Laguens 
per l’Ibiza Gran Hotel (Ibiza)

2017
Producció de 18 peces de feltre so-
bre fusta de l’ar  sta Mercedes La-
guens.

2016 
Fotografi ques pel catàleg de l’expo-
sició “La Brecha” de l’ar  sta Merce-
des Laguens a la galeria ABA de Pal-
ma de Mallorca.
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Un volum solitari que emergeix al mig d'un 
espai diàfan i el transforma.

Un volum contundent on es troben dos 
espais con  nguts. Una peça que presenta 
un cúmul d'impossibilitats en si mateixa. 

Una peça a la que enfrontar-se cos a cos.

Alteració de la percepció formal mitjançant 
el  color. Una con  nuitat cromà  ca que 
genera noves fi gures.

Intersecció. Intuició i raó. Unitat generada 
a par  r de la confusió dels límits de la 
forma.

DUAL
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DUAL
Construcció
Cartró niu d'abella, llistons i pintura 
acrílica
300 x 130 x 60 cm
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Construcció d’escultures a par  r de fustes 
rebutjades en sacs d’obra o trobades al 
carrer els dies de recollida pels serveis 
municipals de neteja...

Totes elles amb una pà  na d’històries 
viscudes entre les quatre parets de la llar 
que també habitaven, acabant la peça 
amb un treball de pintura que pretén 
“maquillar” aquestes vivències a manera 
de metàfora de les marques que anem 
acumulant en el nostre cos i que ens 
“obliguen” a amagar o, fi ns i tot, eliminar 
per a ser acceptats per la massa social.

Construccions reciclades
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Construccions reciclades n.1
Assemblage
Llistons reciclats i acrílic
31 x 18,5 x 10 cm
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Construccions reciclades n.4
Assemblage

Llistons reciclats i acrílic
25 x 30 x 35 cm
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Construccions reciclades n.5
Assemblage
Llistons reciclats i acrílic
27 x 28 x 19 cm
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Construccions reciclades n.6
Assemblage

Fustes reciclades i acrílic
70 x 51 x 45 cm
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Construccions reciclades n.7
Assemblage
Taulons reciclats i acrílic
66 x 33 x 45 cm
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La paraula grega katabasis fa referència a 
un descens d'alguna mena, en aquest cas 
un viatge cap a l'interior, cap a la nostra 
essència o ànima.

Katabasis

Katabasis

Formigó, acer galvanitzat i pà d'or
100 x 40 x 40 cm
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Parlar de la relació entre la percepció de 
la pell del volum i de la seva estructura. 
Esbrinar quina de les dues descriu 
millor l’en  tat de la forma i arriba a la 
seva essència.

En aquest diàleg entre super  cie 
i esquelet es pot adver  r també 
el confl icte de l’erradicació de les 
empremtes dipositades pel temps i les 
vivències damunt la “delimitació  sica” 
de l’èsser, trepitjades del nostre camí, 
en defi ni  va de la nostra història, i com 
aquesta negació ens condueix cap a 
la vivència d’un èsser buit dins la seva 
nova realitat.

Límits de la matèria

Límits de la matèria
Forja en fred

Ferro
55 x 35 x 20 cm, 65 x 45 x 25 cm
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La fi  de l’absolut

La fi  de l’absolut
Forja en fred

Ferro i pasta de grafi t
100 x 40 x 60 cm

Exercici acadèmic per treballar el ferro 
en planxa i prac  car la soldadura a 
par  r del concepte de forma oberta.

Fluidesa, curvatura, un grup de línies 
orgàniques atrapen, comprimeixen i 
deformen l’ordre i la rec  tud d’una 
forma cúbica.

La fl exibilitat i adaptabilitat enfront de 
la puresa i l’ortodòxia.
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L'ordre prominent de la matèria

L'ordre prominent de la matèria
Talla

Alabastre
 40 x 100 x 60 cm

Seguint amb la idea de la representació  
del volum i la forma mitjançant el 
buit, s'afegeix el concepte d'un ordre 
con  ngut dins la forma primigènia i 
com aquest reclama la seva existència.

Ordre, raó, puresa fent-se presents.
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Projecte d’intervenció a la Vall del Silenci, 
un espai natural situat a les afores de 
Palma de Mallorca, a prop del cemen  ri 
de Sa Vileta.

Una ruta sense fi  que amaga a l’ésser 
humà un refugi natural, un ressò del que 
va ser la muntanya i que corre el perill de 
ser menoscabido.

Un camí que t’acosta i t’allunya 
simultàniament del silenci, que t’enfronta 
a la ciutat des d’aquest.

30 silencis repar  ts cada 100m al llarg del 
camí, component una melodia e  mera 
sense fi .

El silenci gairebé fugaç d’una llarga pausa.

Silencis que silencien el silenci del silenci.

Silencis que desapareixeran silenciant la 
seva presència.

Silencis que amaguen “el silenci”.

El silenci del silenci
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Un silencio que permita una pausa 
en el camino.

Un silencio que incida sobre el 
ritmo del andar y su sonido.

Con suerte un silencio completo, 
repen  no.

El silenci del silenci
Marbre i argila refractària negra 
amb xamota
15 x 20 x 31 cm
30 x 38 x 31 cm
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La Brecha: Arquitecturas del todo y de la nada

Algo se abre
grieta o brecha, surco o fi sura,
resquicio por donde pierde su certeza 
y su seguridad.
Desgarro.
Luz
un no estar, un no ser.
No es vano sino paso de luz.

Brecha en el  empo
remota y cercana,
herida invisible
sin  empo, sin peso
cada instante aire
cada instante luz.
Las cosas son,
sin duda son lo que son.

Brechas abiertas muy prometedoras,
muestran de allí la luz,
la luz que las ilumina
Brechas, arquitecturas del todo y de la nada.
El sol también saldrá mañana.

Entre muros verdes, azules, ocres, naranjas
una grieta, una brecha
deja ver la claridad rosada
de un más allá,
un más allá de la pintura.
Allí la luz 

- Mercedes Laguens -

La Brecha interpretada
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Aquest és un projecte de col·laboració iniciat amb 
l’ar  sta Mercedes Laguens per tal de realitzar propostes 
volumètriques de la seva obra “La Brecha”.

La seva idea inicial per traslladar la seva  obra dins 
l’espai, amb el seu llenguatge i la seva estè  ca, és 
treballar la idea de trànsit a par  r de la construcció 
de diferents acordions o separadors (biombos) que es 
distribueixin dins l’espai evocant la sensació del bosc.

Els resultats inicials són maquetes que transmeten una 
sensació més monumental i que conviden al transit 
tant al seu voltant com dins d’elles.

Llum, ombra, esquerda, buit i color sempre presents.
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Entre muros verdes, azules, ocres, naranjas
una grieta, una brecha
deja ver la claridad rosada
de un más allá,
un más allá de la pintura.
Allí la luz 
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Fes  val Art Nit Campos 2019

Casal Can Pere Ignasi (planta 1)
02.08.2019
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Fes  val Art Nit Campos 2019

Casal Can Pere Ignasi (hall)
02.08.2019
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El millor disseny de l'any 2019

Disseny HUB Barcelona
17.05.2019
01.09.2019
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Art Emergent Sabadell 2018

Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
15.12.2018
02.02.2019
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40 Arts Plàs  ques i Visuals Vila de Binissalem

Casal Cultural Can Gelabert de Binissalem
22.09.2018
22.10.2018
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Art Desmaterialitzat - Nit de l'Art 2018

Centre Cultural i de creació Casa Planas
(Palma de Mallorca)
22.09.2018
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Fes  val Art Nit Campos 2018

Casal Can Pere Ignasi
11.08.2018
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Fes  val Art Nit Campos 2018

Sala de Cultura Sa Nostra
11.08.2018
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Lòbul Parietal

L'Escola Massana
Barcelona

14.05.2018
25.05.2018
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