
 

 

 

RENATA OTERO 

Insomnio (5 Febreiro - 6 Marzo 2009) 

Inauguración: Xoves 5 Febreiro - 20:00 h. 

 

 

A galería Espacio 48 presenta a exposición “Insomnio”, da artista Renata Otero, que se inaugurará o 

vindeiro xoves 5 de Febreiro ás 20:00 horas e permanecerá aberta ata o 6 de Marzo de 2009. 

 

Renata Otero Ramallal (Barcelona, 1971) é licenciada en Belas Artes e Doutora en Historia da Arte 

pola UB. A súa tese doutoral profundaba na autorrepresentación na arte, o cine e a literatura. En 1998 

recibiu a Bolsa de Novos Valores que concede a Deputación de Pontevedra. Entre as súas numerosas 

participacións en exposicións colectivas destacan “Emerxentes no Outono” na Casa dá Parra de 

Santiago de Compostela en 2003, “Adosados”, na Fundación Eugenio Granell de Santiago de 

Compostela en 2005 e tamén é fundamental a súa presenza na Bienal de pintura do Museo de Arte 

Moderno de Tarragona en 2006. Conta cunha ducia de exposicións individuais en diferentes galerías 

e espazos expositivos, entre outros na propia Espacio48, na Sala Próleg de Barcelona e na Sala Nasa 

e a Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela. 

 

A exposición de Renata Otero vira ao redor dá serie Insomnio, formada 

por curiosas pezas que se encadran dentro da súa particular estética 

colorista, do seu universo de autoreferencialidade constante… Son obras 

autobiográficas, pero que formalmente van máis aló do retrato e 

conceptualmente superan a mera crónica persoal. Narran situacións 

coas que o espectador se identifica, ata o punto en que este se 

cuestiona a súa propia realidade, pregúntase sobre as súas vivencias. 

 

As pinturas de Renata, así como as “pezas-marco”, unha especie de 

pequenas esculturas que as complementan, están vinculadas co 

espectador e co contexto en que foron creadas, no que a tensión 

producida polo ritmo frenético con que se desenvolve todo é unha 

constante. Son obras que nos pertencen porque nos identificamos 

facilmente con elas, porque nos atraen coa súa cor -máis dramática e 

aceda que en etapas anteriores- e polo uso audaz dun collage moito 

máis sutil, con máis espazos baleiros que permiten descansar a nosa mirada e apreciar cada un dos 

detalles, dos que as pezas de Insomnio están cheas… Como está chea a cabeza de alguén que 

intenta parar de pensar e non pode, que quere descansar e que é incapaz… cando o son de ao 

redor convértese repentinamente en estrondo… TIC-TAC TIC-TAC… 

Cristina Moreiro Da Costa 
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