
MARC JESÚS

Del 25 de setembre al 17 d’octubre de 2020EL CLAUSTRE
Galeria d’Art

C/ Rambla, 25
Tel. 972 51 20 65
17600 Figueres

galeria@elclaustre.com

Horari:
Matins: de 10 a 13.30 h
Tardes: de 17 a 20.30 h
Dilluns i festius tancat

Portada:

BON DIA
Oli s/t. 100 x 100 cm 

Aquesta exposició es pot visitar a la nostra web
www.elclaustre.com

MARC JESÚS

MARC JESÚS VIVES
Eivissa 1966

De nen s’interessa pel dibuix i el color, tenint com a mestre al seu pare, el pintor Ramon Jesús. 
Dins d’aquest àmbit familiar, no només aprèn i assimila les tècniques pictòriques, sinó que viu 
i respira de prop el món de l’art i la creació. Des de 1984, viu i treballa a Ciutadella de Menorca 
(Illes Balears).
Entre 1985 i 1988 estudia disseny a Ciutadella i a l’Institut de Bisuteria de Mahó a Menorca. 
En aquest lloc adquireix coneixements de volum, perspectives, maquetes, aerògraf, color, 
disseny per ordinador, etc. Durant aquest temps, realitza dissenys per a diverses indústries. 
De 1989 a 1992, estudia joieria amb el mestre Platko a Port de Pollensa de Mallorca. Viatger 
incansable des de molt jove, recorre diferents països del món que li aporten coneixements 
d’altres cultures, El Carib, Amèrica del Sud, Brasil, Colòmbia, L’Amazones, Àfrica, Istanbul, 
Alemanya, França, Itàlia, etc.
Des de 1992 es dedica exclusivament a la pintura i escultura.
Marc Jesús ha portat les seves obres a les principals ciutats de l’estat espanyol, Menorca, 
Barcelona, Saragossa, Mallorca, Madrid, Segòvia, Almeria, Jaén entre d’altres i també a nivell 
internacional anant a països com Alemanya, Bèlgica, Cuba, EUA, Hong-kong, Taiwan i Singapur. 

GUSPIRES AL MAR 
Oli s/t. 80 x 100 cm

https://www.elclaustre.com/ca/25092020.html


EL FAR
Oli s/t. 90 x 70 cm 

INSEPARABLE
Oli s/t. 90 x 90 cm

ENTRE ESTRELLES
Oli s/t. 90 x 70 cm

MARC JESÚS

https://www.elclaustre.com/ca/25092020.html



