
 

LITA CABELLUT 
(Sarinyena, província d'Osca, 1961) 

 
És una artista d'origen gitano criada a Barcelona i resident als Països Baixos. 

 

És una artista multidisciplinària que treballa diverses tècniques, com ara la           
pintura a l'oli, dibuix en paper, escultura, fotografia, poesia, poesia visual i            
vídeo. 
 

Lita no va conèixer el seu pare ni la seva mare, de la qual només sap que era                  
gitana i que es dedicava a la prostitució, la va abandonar amb només tres              
mesos i la va deixar amb la seva àvia a Barcelona. Quan Lita tenia 10 anys la                 
seva àvia va morir, i ella va ser ingressada en un orfenat. Als 13 anys va ser                 
adoptada i va descobrir la seva vocació per la pintura en una de les seves visites                
al Museu del Prado, en concret per l'obra de Goya, Velázquez, Ribera i             
Rembrandt. En el garatge de casa seva va poder muntar un petit estudi al qual               
va començar a desenvolupar la seva vocació. 
 

Als 19 anys es va traslladar a estudiar als Països Baixos amb una beca, a la                
Gerrit Rietveld Academy. Des de llavors viu en aquell país. 
 

Cabellut reivindica la universalitat de l'art, a través del qual descriu la realitat             
de la condició humana.  
 

El 2011 va rebre el Premi de Cultura Gitana en la secció de Pintura i Arts                
Plàstiques de l'Institut de Cultura Gitana d'Espanya, en reconeixement al treball           
realitzat en benefici de la cultura gitana al món. 
 

El 2015 va ser reconeguda per la revista especialitzada Artprice com una de les              
artistes contemporànies més cotitzades del món. 

 

Entre el 2014 i 2015 va ser reconeguda com la pintora espanyola més cotitzada,              
segons la revista Artprice. 

 

US ANIMEM A FER UNA ULLADA A LA SEVA 
ESPECTACULAR OBRA POSANT AL GOOGLE: 

OBRA LITA CABELLUT (IMATGES). 
FLIPAREU!!!!! 
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