
OLIVER ROURA 

"Oliver Roura  es un dels nostres grans poetes de la geometria i el color... L'equlibri i 

harmonia de serenor gairabé matemàtica amb què els quadres se'ns ofereixen als ulls 

són, de fet, resultat d'un treball experimental sobre tensions de signe divers. Tensió en 

els motius que configuren l'univers Roura: geometria, precisió lineal i exactitud 

compositiva convivint amb l'atzar capriciós, fractal de reminiscències orgàniques, de 

la pintura en llibertat". - Pep Garrido – 

 

L'Oliver Roura (Barcelona, 1978) va guanyar la Beca Caixa Penedès l'any 

2011 en el context del 14è Concurs de Pintura Jove que la Galeria Anquin's de 

Reus organitzava de forma biennal amb el patrocini de Caixa Penedès i la 

voluntat de donar visibilitat a talents emergents com el de l'Oliver. 

 Des del seus propis inicis de formació a la Massana barcelonina, fins als 

moments de formació constant en context cultural berlinès, l'Oliver ha 

perseguit l'expressió de la màxima intensitat emocional amb la mínima 

evidència formal i màterica. 

Entre el cercle i la geometria fractal, entre l'esperit i la matèria, de la 

superfície física del quadre al seu artifici sensible, la pintura d'Oliver Roura 



ha trobat a la ciutat de Berlín, on viu actualment, l'atmosfera cultural 

necessària per aproximar-se a allò que sempre havia somiat, gràcies a 

l'observació, aquesta vegada sí que per atzar, o no, de les noves possibilitats 

expressives que intuïa mentre netejava un pot de pintura,  on, pel que 

sembla, s'hi amagaven tots els secrets ocults que ara han fet possible el seu 

univers plàstic i, segurament, tot els altres que determinaran, també, el seu 

futur. 

 

EXPOSICIÓNS INDIVIDUALS 

 

2016 Smiles opportunities Sonrisas de Bombay. Photo Childcare Campaign TMB 

Barcelona 

2013 De cercles i Fractals Galeria Anquin's. Reus / Fòrum Berger Balaguer. 

Vilafranca. 

2011 Inversions Berger Gallery. Barcelona. 

2010 Temps, atzar i necessitat Sala d'art contemporani La Cuina. La Seu d'Urgell 

2010 Ungekehrt Galerie Atelier Subsuelo. Berlin. 

2009 Exploracions Marsà Gallery. Tàrrega. 

2008 Projeccions 26 Cambra de la Propietat Urbana Barcelona. 

GROUP SHOWS 

2017 India Art Fair, GALERIE ISA, Delhi 

Christian Achenbach | Edouard Baribeaud | Matthias Bitzer | Jonas Burgert | 

Robert Elfgen | Idris Khan | Michael Kunze | Annie Morris| Oliver Roura 

2016 Art & Futur INSTITUTE OF CATALAN STUDIES Barcelona 

 

2016 India Art Fair, GALERIE ISA, Delhi 



Matthias Bitzer | Robert Elfgen | Gregor Hildebrandt | Michael Kunze | Oliver Roura 

| Achraf Touloub | Jorinde Voigt 

2015 Art Fair Cologne, ANQUIN'S GALLERY, köln 

2015 The Monsoon Show, GALERIE ISA, Mumbai 

Olafur Eliasson | Gregor Hildebrandt | Nadia Kaabi-Linke | Dan Rees | Anselm 

Reyle | Oliver Roura 

 

 


