és un projecte pioner creat per L’ICRE amb la voluntat de promoure la creativitat en
l’àmbit de l’escultura i la intenció que el certamen esdevingui una convocatòria de referència internacional per a la fusió de dues arts: la música i l’escultura.

L’esdeveniment coincideix amb la 12a edició del Certamen Internacional de Guitarra de
Barcelona ‘Miquel Llobet’ i es desenvolupa en el marc incomparable del Museu de la Música de Barcelona.

‘Música tridimensional’ Mostra d’escultures en homenatge a la guitarra
(del 25 d’octubre 2015 al 17 de gener 2016)

és la mostra temporal resultat de la selecció de les obres escultòriques que s’han presentat
a la convocatòria del I Certamen Internacional “Música tridimensional”.
Una iniciativa que vol promoure la creativitat entre els artistes-escultors
d’arreu i posar en relació les arts musicals amb les arts plàstiques,
prenent la guitarra i el seu món com a motiu d’inspiració.
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Jaume Ayats
Director del Museu de la Música de Barcelona

COSSOS, GESTOS, SONS

Un diàleg de cossos, de gestos i de sons. La creació escultòrica i els
instruments musicals tenen molt més en comú del que sovint imaginem.
I quan el Museu de la Música accepta acollir aquesta mostra d’escultures,
en col·laboració amb l’ICRE, és per obrir una porta als artistes d’avui i a la
recerca plàstica que fan amb el magnífic pretext d’aquest instrument tan
popular que és la guitarra.
El centenar de guitarres clàssiques del Museu conformen una de les millors
col·leccions del món. I recentment hem incorporat destacats instruments
i una important col·lecció de documents relacionats amb Miquel Llobet,
probablement l’intèrpret de guitarra més destacat del segle XX, a més
d’acollir un altre any el Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona
Miquel Llobet. En aquest context, el contrapunt de la creativitat, amb una
vintena d’escultures d’estils i orientacions notablement variats, parlen i
reclamen amb veu pròpia un espai de gestos singulars dins de les sales del
museu. I cada gest, no ho oblidem, va lligat amb els sons i amb la memòria.
De la mateixa manera que l’instrument és el rastre físic de l’acció humana
i el testimoni material dels sons que ha fet sentir (i que podem imaginar),
l’escultura també és rastre físic i so en potència. Per això el Museu de la
Música, gràcies a aquesta mostra, rep una llum nova i proposa una nova
mirada (i potser una nova escolta) als instruments “de sempre”.
Gràcies als artistes i a l’ICRE per obrir-nos aquests nous mons!

Guitarra d’Antonio de Torres MDMB 626
Col·lecció Miquel Llobet
© Museu de la Música.
Foto: Rafael Vargas.
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Jorge Egea
President de l’ICRE

TOT POTENCIANT L’ES-CULTURA
THE PROMOTION OF SCULPTURE-CULTURE

El I Certamen Internacional ‘Música Tridimensional’
Homenatge a la Guitarra és un projecte pioner creat per
l’ICRE amb la voluntat de promoure la creativitat en l’àmbit
de l’escultura i la intenció que el certamen esdevingui una
convocatòria de referència internacional per a la fusió de dues
arts: la música i l’escultura.

The first International Contest ‘Three-dimensional Music’
Homage to the Guitar is a ground-breaking project created
by ICRE with the objective of encouraging creativity in the
field of sculpture and the aim of making the event become an
international landmark for the fusion of these two arts: music
and sculpture.

En aquest moment present, un cicle històric embolcallat pel
fantasma d’una llarga ‘crisi’, la cultura ha estat una de les grans
perjudicades. I, si la cultura en general s’ha vist minvada en les
seves capacitats de producció i gestió, infinitament major ha
estat la pèrdua per a l’escultura.

During the present historical cycle, wrapped as it is in the
shroud of a prolonged ‘crisis’, culture has been one of the great
losers. And if culture, in general, has witnessed a decrease
in its powers of production and management, the losses that
sculpture has undergone are infinitely greater.

Actualment, les nostres grans institucions, com ara els
Ajuntaments o les Diputacions, han minimitzat els encàrrecs
d’escultura pública i, involuntàriament, s’ha aconseguit
crear el pensament popular que invertir els diners públics en
l’escultura per a les nostres places i carrers – que és un bé
comú, col·lectiu, i perenne – genera una despesa supèrflua.
Sembla que la cultura hagi esdevingut quelcom d’efímer i
consumible.

Lately, our main institutions such as the Town Hall or the
Regional Government have minimized their commissions for
public sculptures, and have succeeded in unwittingly creating
a body of public opinion that perceives the investment of public
funds in sculpture for our streets and squares –a collective
and long-lasting heritage for all to share– as a superfluous
expense. It seems that culture has become an ephemeral and
consumable commodity.

Contràriament a aquesta tendència, va néixer l’Institut Català
per a la Recerca en Escultura. L’ICRE és una entitat jove,
sense afany de lucre i creada amb l’objectiu de difondre,
promoure, internacionalitzar i formar en l’àmbit de l’escultura.
Està constituïda per socis escultors, historiadors i amants
de l’escultura que - fins ara sense cap ajut econòmic públic
– impulsem tota una sèrie d’activitats culturals: tertúlies,
seminaris, exposicions, publicacions i certàmens... tot
potenciant l’escultura i, conseqüentment, donant una empenta
a la cultura en general.

The Institut Català per a la Recerca en Escultura (Catalan
Institute of Research in Sculpture) arose out of the opposition
to this trend. ICRE is a young, non-profit institution created
in order to diffuse, promote, internationalise and educate
in the field of sculpture. Its board of associates consists of
producers, historians and lovers of sculpture who – so far
without any public funding at all – carry out numerous cultural
activities such as talks, seminars, exhibitions, publications and
competitions ... to empower the field of sculpture and, thereby,
to forward the field of culture as a whole.

La llavor d’aquest certamen va néixer de la bona sintonia amb
l’organització del Certament Internacional de Guitarra de
Barcelona ‘Miquel Llobet’, que enguany arriba a la seva 12a
edició. Una feina de formiguetes que ha aconseguit arribar

The seed of this contest resulted from the positive relationship
that arose between ICRE and the organizers of the Barcelona
International Guitar Competition ‘Miquel LLobet’, which
is celebrating its twelfth edition this year; their slow and
Miquel Llobet
per l’escultor Josep Cardona i Furró
MDMB 11137
© Museu de la Música.
Foto: Josep Parer.
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arreu del món, tot i aplegant els joves de més talent en la
interpretació guitarrística. Amb la complicitat del Museu
de la Música de Barcelona – que ha esdevingut la seu
oficial d’aquest certamen –, vam coincidir que la suma de
sinèrgies entre la institució municipal del museu i l’esforç
de l’associacionisme ens permet avançar i fer realitat aquest
tipus de projectes que agermanen les arts i les persones. A
més a més, Miquel Llobet com a referent, és un exemple
d’artista humanista: intèrpret i compositor, col·leccionista
però també dibuixant i pintor.
Aquesta primera edició ha comptat amb la participació de 34
artistes de 9 països (Espanya, Hongria, Finlàndia, França,
Itàlia, Dinamarca, Argentina, Suïssa o Estats Units) que
han aportat una multiplicitat i riquesa de propostes formals
i materials. Totes les seves obres formen part d’aquest
catàleg. Però només 20 obres podien conformar l’exposició
Música tridimensional, Mostra d’escultures en homenatge a
la guitarra, al Museu de la Música, del 25 d’octubre 2015 al
17 de gener 2016.
Així doncs, l’ICRE va convocar la Dra. Pilar Vélez, Directora
del Museu del Disseny de Barcelona, el Dr. Sergi Oliva,
Professor Titular d’Escultura de la Universitat de Barcelona
i el Dr. Jaume Ayats, Director del Museu de la Música de
Barcelona, que gentilment van acceptar formar part d’aquest
Comitè de Selecció. Per garantir la imparcialitat, l’ICRE va
lliurar als membres del comitè un dossier amb les imatges i
la descripció de cada obra, sense revelar les dades personals
dels participants. L’acta adjunta reflecteix el consens del jurat
que, fruit del diàleg i del debat, va concloure amb la llista de
seleccionats.
El fet de no atribuir premis i de no preponderar estils o
tècniques ha donat un caire molt democràtic, i igualitari
a aquest esdeveniment i la creativitat ha sorgit des de la
sensibilitat personal i la suggestiva imatge i so de la guitarra.
Aquest fet ha permès una participació plural que representa
una mostra de la diversitat de la pràctica escultòrica als nostres
dies.
Des de l’ICRE només ens queda estendre l’agraïment totes les
entitats que han col·laborat desinteressadament en fer realitat
aquest projecte i, sobretot, als escultors i escultores que són els
veritables protagonistes.
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patient task has succeeded in reaching out all over the world
to bring together the most talented young guitar players on
the scene. Moreover, the complicity of the Museu de la Música
de Barcelona – the official location of the competition –, has
added to the synergies between the municipal institution
of the museum and the energy of our association, making it
possible to design and materialise projects such as this, getting
people and the arts to work together as one. Indeed, Miquel
Llobet himself, at once interpreter, composer and collector as
well as a designer and a painter, stands as an example of the
humanistic artist.
This first edition has welcomed 34 artists from 9 countries
(Spain, Hungary, Finland, France, Italy, Denmark, Argentina,
Switzerland and Unites States) who have provided a multiplicity
and a wealth of formal and material propositions. All of their
works are represented in this catalogue, but only 20 works
could be included in the exhibition Música tridimensional,
Mostra d’escultures en homenatge a la guitarra, from the 25th
of October 2015 to the 17th of January 2016 at the Museu de
la Música.
Thus, ICRE called upon Dr. Pilar Vélez, Director of the
Barcelona Design Museum, Dr. Sergi Oliva, Professor of the
Sculpture Department of Barcelona University, and Dr. Jaume
Ayats, Director of the Barcelona Museum of Music, who kindly
accepted to be on the Selecting Committee. To guarantee an
unbiased opinion, ICRE gave the members of the committee
a folder with the images and the description of each work
without revealing the personal data of the participants. The
memorandum attached registers the consensus of the jury
which, through dialogue and debate, arrived at the list of works
selected.
The fact that no prizes are to be awarded and no style or
technique is preponderant is certain to grant a notably
democratic and equal character to this event, allowing the
creative act to be driven by each personal sensitivity and the
suggestive shape and sound of the guitar. This has allowed for
a diverse participation and a plural display of the many faceted
practice of sculpture in our times.
It remains only for ICRE to extend its warm thanks to all the
entities that have collaborated unselfishly to make this project
become a reality, most especially to the men and women
involved in creating sculpture, who are what this is all about.
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ÁNGEL ARRIBAS
www.arribas.eu/aag.htm
aarrigom@gmail.com

Ángel Arribas Gómez (Madrid, 1956). Enginyer Industrial per la E.T.S.I.I. de Madrid
(1980). Premi d’Escultura Leonardo Martínez Bueno al Salón de Otoño de Madrid
(2013), Premi d’Escultura de la Junta Municipal de Chamartín als certamens V i VI
Lorenzo Aguirre (2006 y 2007), Tercer Premi i Esment d’Honor als Certamens de Arte
Pequeño Formato XXXI y XXXII (2012 y 2013), respectivament. Seleccionat finalista
en altres sis concursos desde el XXXII Certamen Nacional de Arte Caja de Ahorros de
Guadalajara en 2004 al VI Concurso de Escultura Transformarte (materiales reciclados)
de la Fundación Caja de Ahorros de La Rioja al 2013. Ha format part de jurats en
concursos d’art i mostrat la seva obra en nombroses exposicions dins i fora d’Espanya.

«Obra de férrea disciplina
geométrica impuesta por la
vertical (el hombre) y la horizontal
(el horizonte, el mundo), aunque
prescinde de la habitual armonía
rítmica de las piezas planas
ensambladas, a cambio de la
fluidez y musicalidad que sugieren
las curvas suaves que las unen,
penetran y trascienden, como
las de una guitarra al intérprete
que la tañe y al espectador que
la escucha, camino del infinito
insinuado por las rectas paralelas
que ascienden, a modo de eterna
melodía.»

‘Sense títol’
160 x 65 x 14 cm
Ferro
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GLÒRIA CORONAS
gcoronas@orange.fr

Glòria Coronas Socasau (Gausac, Vall d’Aran, 1945) va cursar els estudis de les
especialitats en Argila, Fusta, Marbre, Pedra i Bronze a l’escola Llotja de Barcelona,
entre els anys 1992 i 2002.
Atreta pel cos humà, mitjà que li serveix per mostrar els somnis, els sentiments... uneix
arestes i corbes, que transmeten força i suavitat, jugant amb la llum i la senzillesa del
moviment, convidant a acaronar la peça i descobrir-hi la matèria, per mitjà del tacte i
no només amb la contemplació.
Buscar diferents formes, descobrir nous materials i maneres de treballar-los que
l’endinsin en noves formes, sense perdre la noció del cos humà, és la seva manera de
treballar i d’expressar-se en aquest món.

«Pensada durant un concert del
grup “PEGASSUS”, veient a Max
Sunyer com tocava la guitarra.
He volgut transmetre la relació
entre tots dos. Amb el cos de
la dona marcant les formes,
diferenciant les arestes de les
formes rodones i potents.
La fusta, en aquest cas el teix,
m’ha semblat un bon mitjà,
perquè amb les seves venes i color
reforça el desig de ser acariciada
per fer sonar la música.»

‘Guitarra’
85 x 25 x 30 cm
Fusta de Teix
15

DIAZ CASTEDO

www.diazcastedo.blogspot.com.es
mdiazcastedo@yahoo.es

Manuel Diaz Castedo (Manán san Cosme, Lugo, 1959) és llicenciat en Belles Arts per la
Facultat de Barcelona a l’especialidat d’Escultura des de 1994.
L’any 1997 va participar a Korea del Sur al Art-Space Seoul, i a Landscape Sculptures.
Al 2004 va se premiat al IV centenario del “QUIJOTE” per la Sociedad de fomento
del Real coliseo de Carlos III de l’Escorial. Al 2015 el seleccionaren al 8 Concurso de
Pintura y Escultura Figurativa de la Fundación de las Artes y los Artistas.
També ha participat a simpòsiums d’escultura arreu del mon: 6º International
Sculpture Symposium. Tehéran. Iran 2014 Simposio internacional Espiritu de la
Diversidad. Costa Rica, 2013. Taller internacional . BENQ; Taiwan. 2010. Simposio
internacional. Luleburgaz,Turquia 2010. 7º simposio internacional. Brusque. Brasil.
2007. 2 Simposio internacional, de escultura en madera de olivo, Nueva Carteya,
2006. 11º. Simposio internacional, de escultura. Caldas da Rainha, Portugal, 2006. 8º
Simposio Internacional, Centro “George Apostu” Bacao, Rumania, 1998. 1º Simposio
internacional, Escuela del Mármol de Fines, (Almería, 1997).

«Formalmente existen las partes
principales de una guitarra. La
boca, sus cuerdas se han ido
formando con el tuétano del
hueso. El cuerpo o caja, que se
inspira en formas sinuosas. El
mástil, que une el mar con la
tierra, se une bajo la mirada
caprichosa de los dátiles de mar
que crean sentimientos profundos
ante un hueso de vaca, que
recorre la tierra entre los artificios
del plomo.»

‘Acordes íntimos de guitarra’
90 x 45 x 20 cm
Resina de poliester, pedra, os i plom
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GONZALO GARCÍA
gonzalogf@telefonica.net

Gonzalo García Fernández (Gijón, 1966) ha mostrat la seva obra a exposicions
individuals i col·lectives com ara: L´Europe d´ART d´ART, Jovens Artistes Europeus.
(Niort, Francia, 1990), Certamen Nacional para Jóvenes Artistas (Ateneo de la
Calzada de Gijón i Sala Borrón d’Oviedo, 1991), Instalación MANCORNIU ( La Sala,
Oviedo, 1991), Certamen Nacional para Jóvenes Artistas (Ateneo Madrileño, 1992),
ESCULTURES (Sala Borrón de Oviedo/Casa de Cultura de Llanera/ Casa de Cultura de
Pola de Siero/Ateneo de Villaviciosa, 1995), INTRAMUROS/EXTRAMUROS (Casa de
Cultura de Avilés, 1997) i al Centre de Cultura “Antiguo Instituto” de Gijón l’any 1998.
Entre els premis que ha obtingut en la seva trajectòria destaquen l’ accèssit en escultura
al Certamen Nacional Jóvenes Artistas l’any 1992, el premi d’escultura Muestra
Regional Artes Pláticas l’any 1995, i el primer premi de la I Bienal de Escultura San
Martín del Rey Aurelio l’any 1997.

«La imaginería de calidad, al
igual que las guitarras, ha de estar
hueca. Mi trabajo de los últimos
tres años se desarrolla en madera
con el ánimo de lograr que ese
interior sea el protagonista.
Esta obra, la “PIETARRA”, obliga
a una escultura formada por
más de 200 trozos de madera
a compartir su espacio interior
con el de una guitarra. Ese
hueco se recubre con una fina
capa de “cuchu” (estiércol de
vaca deshidratado, inodoro e
inocuo....), material con el que
trabajo desde hace años»

‘Pietarra’
176 x 52 x 44 cm
Fusta, acer i “cuchu”
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ROSER GARRIGA
mgarri28@xtec.cat

Roser Garriga (Molins de Rei, 1954) es va formar a l’Escola Massana 1971-76 i a la
Facultat de BBAA Universitat BCN 1981-86. Beca d’ Arts Plàstiques, Generalitat de
Catalunya. Biennals d’ Art XXIII i XXV Premi Julio Antonio, Diputació de Tarragona.
Expo Barcelona-Braunschweig a Fundació Miró de Barcelona. I Biennal d’ Artistes
Joves del Baix Llobregat a Cornellà 1r Premi. Expo D’entre la boira al Centre d’ Art
Alexandre Cirici a L’ Hospitalet de Llobregat. Expo Roser Garriga a la Rectoria de
Cornellà. Expo Boscos de tardor a Can Massallera de Sant Boi de Ll. Expo Poètiques a
Galeria Àngels de la Mota, Barcelona. Expo Roser Garriga a Galeria Pròleg, Barcelona.
Concurs d’ Escultura Urbana a les Corts BCN, 1r Premi. Expo Roser Garriga Centre
cívic a Sant Andreu. Concurs Fiumara d’ Arte a Sicilia, Finalista. Expo Roser Garriga
a Ca N’ Ametller de Molins de Rei. Expo Roser Garriga a Galeria Transit BCN. Expo
Llavor de Foc escultures a la Fundació Cultural Caixa de Terrassa a Terrassa. Sot argilós
a la III Trobada Internacional d’ Escultors a Calaf, amb N Manso, 1r Premi. Escultura
Urbana: Monument a la Sardana a Molins de Rei. Concurs: Altres Pessebres al Col·legi
d’ Arquitectes de Barcelona amb Menció honorífica.

«Les guitarres són construïdes
amb diferents fustes de les quals
jo he escollit el cedre. Fusta
noble i mítica. És composta de
dues parts, unides al centre, a la
manera de fer de les guitarres. He
fet un pla harmònic de resolució
conceptual i l’ he posat sobre un
suport metàl·lic per portar-lo a la
realitat.»

‘Primer Pla’
100 x 40 x 40 cm
Fusta de cedre i suport de guitarra metàl·lic.
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‘Donna Selva’
Terracuita vidriada i flors artificials
53 x 65 x 13 cm.

WILLIAM GEORGE
www.artforart.jimdo.com
merryweather1692@yahoo.es

William George (Washington D.C., EE.UU., 1948) va estudiar calcografia a Laney
College, Oakland, California (1982) i és llicenciat en Belles Arts per la Universitat
de Barcelona (1992). Ha realitzat diverses exposicions individuals Caixa Balear “Sa
Nostra”, Capella St. Josep, Ciutadella, Menorca. (“Fil”, 1999); Galeria Artara, Maó,
Menorca. (“els fruits de la geometria”, 1998); Sala Municipal d’Exposicions de Fornells,
Menorca. (“Antimetries”, 1997); Galeria Artara, Maó, Menorca (1996); Casa de Cultura,
Begur, Girona i Galeria Sant Jordi, Girona, (1985); U.P.B. Gallery, Berkeley, California
(1984); T.A.I. Associates, San Francisco, California i The Quest Gallery, Sausalito,
California (1983). Exposicions col·lectives recents “Lletraferits”, MX Espai, Barcelona
(2014); “KubiX”, Art Nou, Palafrugell, Girona; “Identity, autobiography and selfnarratives” University of Ulster, Belfast, Ireland (2012); “Utopies: Desplaçaments
Transversals”, MX Espai, Barcelona (2010); “Transnegatiu”, MX Espai, Barcelona
(2009); “Aleph”, Galleria Esposta, Verona, Italia 2008;“Aleph”, MX Espai, Barcelona
(2007). Té obra a diverses col·leccions privades i a la Caixa de Pensions de Balears “Sa
Nostra”.

«Vaig somiar que li posava cordes
a la capçalera del llit, com una
mena de guitarra. En treia uns
sons inefables. Vaig tocar fins
adormir-me a mi mateix. Volia fer
aquesta guitarra però tallant forats
l’objecte prengué una forma que
predominava per damunt de la
funció inicial. Quan li vaig posar
les cordes vaig adonar-me que
sobraven»

‘Somni’
132 x 135 x 48 cm
Fusta, plàstic, pintura acrílica i peces metàl·liques
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‘Donna Selva’
Terracuita vidriada i flors artificials
53 x 65 x 13 cm.

CATHARINA KAJANDER
ckajander@hotmail.com

Catharina Kajander (Helsinki, Finlàndia, 1945) celebra els seus 50 anys com a
ceramista usant l’argila vermella finlandesa com el seu principal material en escultures
de gran format com “coffeparty Crazy”, “Terracottatorso”, “Els partidaris de la cultura”,
etc. El seu treball sovint es basa en l’humor satíric, i en el seu últim projecte forma part
d’un grup d’artistes que treballen amb el tema de l’alienació, amb aquesta exposició ha
viatjat des de Finlàndia a Islàndia i aquesta tardor s’arribarà a Berlín 1.10.

«This torso is inspired by the
surrealist artists Man Ray and
Rene´Magritte and the body of the
woman
as a shell with sound . Have also
made other torsos inspirated by
Salvador Dali and Paul Delvaux .
I like to use the coiling methods
from simple pottery and brick clay
as well as making objekts from
everyday life in big size to give a
surreal new meaning to familiar
forms wich concerns
everybody like childbirth,
domestic coffe rituals , womans
bodyparts , pianoleg etc.»

‘Terracottatorso’
98 x 49 x 40 cm
Terracota
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SOLANGE KESCHMAN
www.solange-art.com
sol@keschmann.com

Solange Keschman (Ginebra, Suïssa, 1946) és una artista suïssa estaberta a Austria.
Va estudiar idiomes a Florència, Cambridge, Barcelona i Viena. Des de 1995 estudià
orfebreria i treball del metall en varis cursos espefícics. Des de llavors treballa com
artista independent. Ha participat a varies exposicions individuals i col·lectives a
Àustria i a d’altres països.
Les seves escultures combinen el metall, vidre i materials sintètics amb objects
trouvés. La seva obra conforma una explosió d’inusuals inspiracions.

«La música no conoce fronteras.
Me inspiré para esta obra en la
guitarra y en un tema musical
europeo de los más antiguos:
“Folía”. Las notas en acrílico
de la escultura representan
simbólicamente la ‘Folía’ y como
dice Claude Debussy, “La música
es el espacio entre las notas”.
Esta ‘Folía’ es un homenaje al
médico, escritor y guitarrista
catalán, Joan Carles Amat, cuyo
tratado de guitarra fue conocido
en toda Europa.»

‘Folía. Un homenaje a Joan Carles Amat’
72 x 72 x 28 cm
Ferro, llautó, acrílic, cordes i claviller vintage de guitarra
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VERÓNICA LEIVA

www.lainspiraciondeveronica.blogspot.com
leivaver@gmail.com

Verónica Leiva Vázquez (Barcelona, 1978) dissenyadora de moda i estilista formada a
l’Escola d’Arts i Oficis Llotja de Barcelona. L’any 2006 va començar estudis de Belles
Arts a la Universitat de Barcelona i ha fet diversos cursos de formació artística.
La seva inquietud creadora la porta a investigar, de forma autodidàctica, amb
diferents llenguatges plàstics fusionant disciplines artístiques de tota mena.

«En un joc de cordes es dibuixa
un esbós en l’aire, per obtenir les
formes més característiques de la
guitarra.
Per a les cordes de so greu s’ha
emprat el ferro i per a les cordes
agudes, el niló.
Les més greus dibuixen la boca i es
perden en el recorregut pel mànec,
les agudes es tiben en el buit.
Línies lliures i simples, fluïdesa
de formes que convergeixen en un
concepte de la ment.
La fusta ens dóna el suport de base
i ens confereix l’equilibri a l’altura
de la celleta.
Així els principals materials que
conformen aquest instrument es
troben presents.

‘Miranda, la reina, solía silbar’
125 x 40 x 9 cm
Ferro, fusta, niló i ploma
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Una picada d’ullet merescuda al
plectre, representat amb el nervi
de la ploma d’au, que antany amb
el seu pessigolleig sobre les cordes
conferia el so més desitjat i dotava
de veu a l’instrument.»

ADRIÁN LÓPEZ
adrilopezillo@gmail.com

El jove artista Adrián López Gil (Corella, Navarra, 1991) actualment esta cursant els
seus estudis en Art a la Facultad de Bellas Artes de Leioa (Universidad pública del País
Vasco).
L’any 2015 va ser finalista a “Encuentros Arte Joven” amb exposició al Centro Huarte
de Arte Contemporáneo.

«Artefacto sonoro afinable,
inspirado en la guitarra
clásica, que interpreta una
melodía circular, abriendo las
posibilidades a la improvisación
musical con instrumentos
convencionales.
Interviene con la obra el propio
artista, con una inspiración en
fliscorno»

‘Artefacto Nº4 con melodía
circular’
90 x 90 x 16 cm
Fusta, ferro i cordes de niló.
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‘Donna Selva’
Terracuita vidriada i flors artificials
53 x 65 x 13 cm.

JEAN-JACKE LORINET
lorinetjj@orange.fr

Jean-Jacke Lorinet (Séméac, Hautes-Pyrénées, França, 1946) és un escultor que treballa
la talla del marbre dels Pirineus. Ha realitzat nombroses exposicions: Paris (GrandPalais, Espace Pierre Cardin, Bercy etc) Biarritz, Lyon, Dijon, Tarbes, Le Puy en Velay,
Vannes, Marciac (escultor oficial del Jazz In Marciac, Festival International de Jazz) i en
Le Fousseret (Invité d’Honneur 2014), etc.
Ha realitzat obres per diferents pobles de França i la seva obra es troba a institucions i
col·leccionistes tany a França com a l’estranger.

«Un corps de Femme tout en
vibrations lové à une guitare dont
les larmes deviennent les cordes
de cet instrument.
Symbiose musicale tout en
sensualité.
Elle sera présentée sur une tige
métallique prise dans un socle en
verre synthétique ou marbre.
Travaillant les marbres des
Pyrénées je suis toujours
en recherche d’une écriture
émotionnelle sur le support qu’est
la pierre.

‘Corps, Cordes... Paradis’
85 x 45 x 18 cm
Marbre negre
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En effet j’ai choisi la sculpture
pour continuer l’art d’écrire
autrement les mots puisque
avant de prendre les outils de
sculpture il me faut noircir une
feuille blanche pour non dessiner
la future oeuvre mais pour faire
naître les sentiments, les ressentis
qui doivent donner âme à la
future création. Ma sculpture
sera terminée lorsque son visuel
m’offrira le regard des mots. »

‘Donna Selva’
Terracuita vidriada i flors artificials
53 x 65 x 13 cm.

XAVIER MORERAS
www.formesimateria.blogspot.com
xmorerasm@gmail.com

Xavier Moreras (Barcelona, 1955) és un artista de formació autodidacta, centrat en
l’escultura. Utilitza principalment la fusta com a base de l’expressió, juntament amb
qualsevol altre material que el pugui ajudar a construir idees, sentiments, etc.
A les seves obres fa servir habitualment les tècniques de la talla de fusta, estructures, o
d’altres muntatges. Durant els darrers 25 anys, ha anat compaginant l’escultura amb la
seva activitat professional en l’àmbit de la industria, en el camp de la Qualitat Industrial.
Darrerament es dedica plenament a construir formes com a mètode de comunicació
mitjançant a l’art.
Ha realitzat algunes exposicions privades al seu taller de Sant Cugat del Vallès. Ha
participat i estat finalista en concursos d’escultura del territori espanyol.

«L’obra fa referència a una de les
peces mes conegudes de Miquel
Llobet: el testament d’Amèlia.
Diuen que Amèlia va fer testament
quan va veure la seva mort a
prop. La seva mare, enamorada
del marit d’Amèlia, va voler
matar-la, donant-li rams de flors
emmetzinats. L’obra vol expressar
la cruel situació, l’ambient
extremadament pervers, caòtic
i sense escapament possible, i
la subtil agressivitat que Amèlia
hauria patit»

‘Amèlia’
55 x 58 x 78 cm
Fusta, corda, ferro, cargols de mar amb
punxes, tècnica mixta
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VINCENZO DINO PATRONI
www.dinvinpatroni.com
vindinpatroni@libero.it

Vincenzo Dino Patroni (Salerno, Itàlia, 1947) es un escultor conegut tan a Itàlia com a
l’estranger per les seves suggestives creacions des de la seva juventut . Fins el 2010 ha
estat titular de la Cattedra di Plastica Ornamentale i de Tecniche Contemporanee
della Scultura a l’Accademia di Belle Arti de Nàpols. Ha realitzat escultures
públiques instal·lades a diverses ciutats italianes. Altres obres seves les podem trobar
a museus italians o estrangers i a col·leccions privades. Crítics d’art italians, com ara
Pierre Restany, Filiberto Menna, Paolo Balmas, Ugo Piscopo e Giorgio Di Genova
han mostrar el seu interès des de fa anys per la seva constant recerca, així com pel
coneixement de les tècniques tradicionals i l’experimentació amb materials diversos.
El seu principal objectiu és el de realitzar obres originals e innovadores que capturin
l’interès dels fruidors mitjançant una comunicació immediata amb els altres. Giorgio
Di Genova l’ha inclòs a la Storia dell’Arte Italiana del ‘900, a Generazioni anni
Quaranta, Tomo II, Edizioni Bora-Bologna-2009. Allunyat de les modes i de les
etiquetes, treballa constantment a Maratea .

«L’opera “Napule...è” vuole essere
il mio omaggio al compositore
italiano PINO DANIELE (Napoli
1955-Roma 2015). La scultura
è in ferro saldato con cannello
ossiacetilenico ed è volutamente
color ruggine (come la patina
naturale e indistruttibile
dell’acciaio cor-ten) a significare
l’immortalità del grande
chitarrista, poeta cantautore
napoletano scomparso e mio
conterraneo»

‘Napule...è (Omaggio a Pino Daniele)’
116 x 65 x 2 cm
Ferro
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LAIA PLA

www.facebook.com/Laia-Pla-ESCULTURA-589669081106665
laiapla10@hotmail.com

Laia Pla (Badalona, 1973) és una jove escultora que ha obtingut una sèrie de
reconeixements a la seva obra en els darrers anys, dels que destaquen: Finalista al
Concurs Escultòric de Torrelavit (2011), 3er lloc al Dolomites Snow Festival de San
Vigilio, Itàlia (2012), seleccionada al Concurs de Figurativas del MEAM Barcelona (2013
i 2015), seleccionada a la Convocatòria artística “El Venadito”, Barcelona (2015)També
ha participat en exposicions com ara: Memòria emotiva, Sala d’exposicions El refugi,
Badalona (2011), 300 Papallones, Girona temps de flors (2011), Cent peus,mil passos,
intervenció en espai públic a Badalona (2012), L’art i el so, La Farinera del Clot a
Barcelona i Art Gallery Noorus de Tartu a Estònia (2013), Badalona Home Design, Casa
Clara de Ca l’Arnús, Badalona (2014 i 2015), MICRO 2014, muestra de arte mínimo al
Centro cultural del Matadero, Osca (2014), Mostra d’art de primavera Grup Belles Arts
de Badalona, Sala El refugi, Badalona (2015), i Brindis 6 al tallerBDN, Badalona (2015).

«La Verge de les Clavilles es
un homenatge a la guitarra,
reinterpretant l’instrument
musical i personificant-lo en una
imatge de culte i veneració.»

‘Verge de les clavilles’
79 x 40 x 35 cm
Fils, teixits, pasta de paper i fusta
39

‘Donna Selva’
Terracuita vidriada i flors artificials
53 x 65 x 13 cm.

RAMON PONS

www.ramonpons.wix.com/ramonpons
rponsc@hotmail.com

Ramon Pons Casadevall ( Sant Vicenç de Torelló, 1967) es dedica professionalment
al disseny tot i que també ha desenvolupat la seva pròpia trajectòria artística. Ha
fet diversos cursos d’escultura com ara: monogràfic de modelat de figura humana a
l’Escola Massana de Barcelona ( professores: Mònica Chavarria i Lúa Coderch – 2009
), curs d’escultura de figura humana, intensiu d’una setmana a l’Escola de Ceràmica de
la Bisbal ( professor: Samuel Salcedo – 2010 ), un curs d’escultura de figura humana
a tamany real ( professor: Jorge Egea – 2012 ), curs de retrat, modelat en fang (
professora: Toshie Itabashi – 2012 ) i un curs de retrat escultòric ( professor: Jorge
Egea – 2013 ). Actualment exposa la seva obra a la Galeria de Subhastes online Setdart,
a la botiga/galeria Grasso Barcelona i a la Galeria Artevistas. Ha exposat en la Galeria
La Futura (2014-2015 ) i a José Tomás-Barcelona ( 2015 ). Ha participat en el Grand
Prix d ́Arts Plastiques Le Fousseret , França – 2014-2015 ), a les col·lectives del Cercle
Artístic Sant Lluc (2012-2013-2014-2015), ha fet l’exposició fotogràfica ‘Vivint en el
sostre del món’ ( Barcelona – 2011 i Torelló – 2010 ) i té cóm obra pública el Monument
als Donants de Sang a Sant Vicenç de Torelló ( 2011) i el Pebeter dedicat a la Flama del
Canigó a Sant Vicenç de Torelló ( 2009 ).

«Aquesta peça és un homenatge
a la guitarra i a tots els músics
que per necessitat o decisió
personal, es guanyen la vida fent
música al carrer. Ho represento
amb tres nens semi-nus, com a
puresa i descobriment, en una illa
damunt la ciutat i seduïts pel so
de la guitarra. No sabem com és
la guitarrista, ni quina peça deu
tocar, però de fet no ens cal, si el
que sentim ens fa més vius»

‘Oients’
24 x 64 x 44 cm
Terracota i funda de guitarra de joguina reciclada amb peanya de fusta
i panots dels carrers de Barcelona reciclats
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PIERLUIGI PORTALE
pierluigiportale@yahoo.it
http://pierluigiportale.wix.com/scultore

Pierluigi Portale (Catània, Itàlia, 1991), inicia els seus estudis d’escultura al Liceo
Artistico “M. M. Lazzaro” de Catània, i continua la seva formació en escultura acabant
la seva carrera a l’Accademia di Belle Arti di Catania el 2015. Fins ara ha participat
a mostres i simposis d’escultura tan a l’àmbit nacional com internacional. En
destaquen: 2015 – Realització del Monumento alle vittime del mare, Catania; 2014,
simposi Scultura su pietra lavica dell’Etna, Riposto; 2013, “Art Factory 03” Centro
fieristico Le Ciminiere, Catania; Simposi “Laboratorio aperto di scultura” in basalto
lavico dell’Etna, Zafferana Etnea; “Semantiche del Territorio”, Aula consiliare,
Piazza 15 Gennaio 1968, Gibellina; 2012, Simposio Internazionale di Scultura
“Premio A. Berti” San Piero a Sieve, Firenze; Art Market 2012; P 105 Millenaris
Park, Building D, Ground floor, Budapest; 2011 Participa a la Col·lectiva d’Escultura
“Frontiere clandestine disperse mutanti”, Galleria “Voltaire”; 2010 – XV Concorso
Internazionale “Scultura da Vivere”, Cuneo. El curadors G. Calanna, O. Fazzina, P.
Giansiracusa, R. Giudice i M. Romano han ressenyat la seva obra.

«La chitarra, strumento che
evoca con il semplice vibrare delle
corde sentimenti poetici ricchi di
calorosa passione. Catturato dal
suono di queste corde vibranti ed
ispirandomi ad esse, in quest’opera
il ritmo crescente e decrescente
delle note è scandito dalle variazioni
sensibili degli elementi compositivi
che si muovono in uno spazio
tridimensionale. Il tutto si rende
visibile nel modo in cui le forme in
legno ed ottone vengono utilizzate
per richiamare le vibrazioni delle
corde, che diventano forme illusorie
e sensazioni che ognuno di noi
costruisce nella propria mente
ascoltando anche solo un semplice
accordo o una scala musicale.»

‘Vibrazioni Melodiche’
50 x 50 x 13 cm
Fusta, llautó i acrílic.
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MERCÈ RIBA

www.merceriba.com
torrentriba@merceriba.com

Mercè Riba Romeva (Barcelona, 1952) és titulada en Escultura per l’Escola Massana
(1976) i en Pintura i Escultura en la Facultat de Belles Arts de Barcelona (1980).
Des de 1973 ha exposat la seva obra tan dins el país (Barcelona, Madrid, Osca, Girona,
Figueres, Berga, Vic, Cadaqués), com a l’estranger (New York, Ginebra, Luxemburg,
Brussel·les, Anvers, Gant, Sant Genís des Fontaines, Nimes i Perpinyà). Ha realitzat
diverses obres de gran format i obra pública: La noia del llac (Sant Andreu de
Llavaneres, 1997), Cal·líope (Sant Esteve Sesrovires, 1998), Peix de color (Sant Esteve
Sesrovires, 1999), Crist i Mare de Déu (Església de Sant Antoni de Vilamajor, 2001),
Espriu, poeta, escultor de la paraula (Sant Fruitós de Bages, 2004), Josep Irla (Girona,
2006), El llançador de llamps (Camallera, 2007), Sant Jordi i el drac (Figueres, 2011).

«La similitud entre les formes
femenines i la guitarra.
Un guitarrista, embarcat en el
viatge de la vida, mostra amb
sensualitat amorosa la relació que
estableix amb aquest instrument.»

‘Barca-Guitarra-Dona’
48 x 23 x 37 cm
Terracota
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MARIA ANTONIA RIBERA
riberasiguan@ub.edu

Maria Antonia Ribera Siguan (Barcelona, 1953) es dedica a la pintura a l’oli des de l’any
1987, formant-se amb la pintora Aurora Altisent i posteriorment a l’estudi de Guillermo
Castellvi .
Durant els estius, des de l’any 2012, treballa al Centre Internacional de Gravat
“Xalubinia” (Alaior, Menorca) en l’estampació de gravats de tècnica additiva.
Des de l’any 2013 assisteix al taller d’escultura de Rosa Ferrandiz

«Una guitarra representa
sonoritat i harmonia, a vegades
melancolia i suavitat, a vegades
passió i plany, però una guitarra
vella i en desús nomes representa
soledat i tristor..»

‘Tristor d’una guitarra vella’
54 x 16 x 37 cm
Fang, ferro i elements de guitarra
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CARME RIU
www.carmeriu.com
carmeriu80@gmail.com

Carme Riu de Martín (Barcelona, 1958) és artista formada com a ceramista a l’ Escola
Massana de Barcelona, llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona,
i doctorada en Filosofía (Estética) per la Facultat de Filosofia de la Universitat de
Barcelona. Ha completat la seva formació artística amb cursos d’especialització en
escultura i ceràmica.
Ha participat a exposicions individuals i col·lectives arreu del mon (Miami, Oporto,
Riga, Eskisehir, Porto, Llemotges, Kansas City, Brussel·les, Panevėžys, Santander,
València, Barcelona, Tarragona, ...)
La seva obra está present al Museu d’Art Contemporani “Vicente Aguilera Cerni”
(Villafames, Castelló), al Riga Porcelain Museum (Riga, Letonia), en el Acció Cultural
pel País Valencià (Valencia), o el Panevezys Civic Art Gallery (Lituania) entre d’altres.

«Instal·lació formada per dues
caixes amb cordes i tapa, que
fan al·lusió a les antigues caixes
de música, tot i que aquestes no
emeten cap tipus de so, ja que la
seva funció primordial no és fer
música. Pera aquest motiu a la
lona s’indica “No toqueu”, per
causa de que es tracta només de
creacions ceràmiques per a ser
contemplades. També la guitarra
és un instrument basat en una
caixa i unes cordes.»

‘Capses de música’
31 x 21 x 12,5 cm
Fang refractari tenyit i cuit a 1250º
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MONTSE ROVIRA-NEGRE
www. roviranegre.es
montse@roviranegre.es

Montserrat Rovira-Negre (Barcelona, 1960) és llicenciada en Historia de l’Art per la
Universitat Autònoma de Barcelona i s’ha format com escultora als tallers de Rosa
Martinez Braun i Josep Salvador Jassans.
Entre les exposicions on ha participat destaquen: Exposición colectiva Active Africa
(Barcelona, 2006), Salon du Nu (Bruxelles, 2007), Sociète Artistique d’Etampes
(París, 2008), Camden Art Gallery (Londres, 2009).
Les seves escultures i gravats estan exposats a diferents Museus: Fundació General
Mediterrània, Museu d’Art de Catalunya, Gabinet de Gravat de Barcelona, Museu
d’Història de la Ciutat de Girona, Museu d’Art Modern de Cadaqués, Museu Art
2000, Fundació Privada Vila Casas, Palau Solterra, (Girona).

«La meva passió és l’escultura i
volia expressar aquest sentiment
mitjançant una dona que abraça
l’art representat per la guitarra.»

‘Passió Artística’
148 x 70 x 75 cm
Bronze i ferro
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ALTRES OBRES
PRESENTADES
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TEREZ BORZA

Terez Borza (Budapest, 1953) es va
graduar en l’especialitat de porcellana el
1979 a la Hungarian Academy of Applied
Arts.

www.galeria12.hu
borza.terez@gmail.com

És membre de la Association of
Hungarian Ceramic Arts des de 1987 i
de la Association of Hungarian Sculptors
des de 1996. Treballa al seu estudi de
Budapest amb porcellana, vidre, fusta i
marbre.
Ha rebut premis com ara: Ferenczy
Noémi, Hungarian Art Award, Zagreb;
Honorary Degree, Mino (Japan);
Honorable Mention, Wörthersee;
Symposium Award, Cairo, Special prize of
the Egyptian Ministry of Culture.
Regularment participa en exposicions
de ceràmica i d’escultura nacionals i
estrangeres: Hongria, Estats Units,
Canadà, Japó, Nova Zelanda, Egipte,
Itàlia, Holanda, República Txeca, Croàcia,
Suïssa, Portugal, Àustria, Alemanya,
França, Escòcia, Bèlgica, Letònia...
«The guitar is a sculpture, designed and
made of my own.
It has been constructed of an
individually made half guitar and an
individually prepared glass angel wing.
The shape of the guitar made of arched
meranti wood with pine wood ribs.
The wing is an angelic symbol, made of
laminated, bent glass melted at C° 800.
The “Angelic music” is a great pleasure for
people who like music.
As a mark of my respect to the softness
and floating of the guitar music I
represented the angelic music in this
way.»

‘Angelic Music’
130 x 52 x 18 cm
Fusta i vidre
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SILVIA BREGAR

Silvia Bregar (Chascomus, Buenos Aires,
Argentina, 1951) és una artista argentina
resident a Mallorca. Va estudiar a la
Facultat de Belles Arts de Ciudad de la
Plata, així com Disseny i Història de la
Indumentària, Decoració i Vitralls. Ha
participat en multituds d’exposicions a
Argentina i en els darrer anys a Palma
de Mallorca. Ha format part en diferents
jurats i ha participat al Dia de les Illes
Balears amb l’Associació Arts Nòmades
(2015)

www.silviabregar.com
silvia@silviabregar.com

«He querido recrear y homenajear la obra
pictórica de Juan Gris. En su trayectoria,
netamente cubista, un tema recurrente es
la música. Observando mucho su trabajo:
guitarras desestructuradas, cuerdas,
partituras musicales, etc., he encontrado
la inspiración para realizar este trabajo,
haciendo una síntesis plástica acorde con
mi propia creatividad y cumpliendo con el
tema a desarrollar en el certamen»

‘Cuerdas’
70 x 45 x 10 cm
Fusta, paspastú i tela
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PREBEN CHABERT

Preben Chaber (Roskilde, Dinamarca,
1953) és un artista danès d’àmplia
trajectòria. Ha participat en exposicions
col·lectives com ara Casa museo Lindo E.
Spilimberg Unquillo, Argentina 2009,
Haáz Rezso Múzeum - Odorheiu Secuiesc
- Transsylvanien - Romanien 2012,
VK -Exhibition 2013, Museo Pietraia
Dei Poeti - competició escultòrica a
Itàlia 2014. Ha rebut diversos premis:
VK Holbæk art adult education college
Art Awards 2007, Danmark Roskilde
Soiety - Roskilde Aaben 3. Awards
Danmark 2003, Danmark VK Holbæk
art adult education college Art Awards
2013 Danmark. També ha participat
a diversos simposis: VII Symposium
Valdivia Chile 2002; XIII Symposium
Valdivia Chile 2008; V Symposium
Unquillo Argentina 2009; V Bildhauer
Symposium Wilkendorf, Berlín 2010; I
Wood sculpture festival Hundested 2011;
I Pulzus Art Camp - Odorheiu Secuiesc
Transsylvanien, Rumania, 2012; VIII
Symposium -Sites En Ligne, Bèlgica 2014;
Holzbildhauer Wood Symposium, Brienz,
Suïssa 2015.

www.prebenchabert.mono.net
p.chabert@hotmail.com

«Has made a very simple shape, where
the shape and the term has been the
creature just for me. Head and body are
kept in Black “Man in Black” and arms in
red “glow in the music and song” - The
guitar I have given a dark blue color,
which refers to the Blues. The title of the
sculpture is “GET Rhythm” written and
sung by Johnny Cash, the first line is: Hey,
get rhythm når you get the blues ---- and
the guitar here is very encouraging. »

‘Get Rhythm’
80 x 65 x 16 cm
Fusta pintada
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LOUIS COLIN

Louis Colin (Fes, Marroc, 1940) va
començar la pràctica escultòrica
després de la seva professió com a
dentista. Ha participat: 2014 salon de
BALMA, salon du FOUSSERET; 2013
salon de VALENCE d’AGEN, salon de
BRASSAC’ ART; 2012 MARSEILLE
salon «sur les Rives du Rève», organisé
par l’ACADEMIE INTERNATIONALE
des ARTS et LETTRES (AIDAL); 2011
12ème salon d’automne de SOREZE
«Arts, Terre, couleurs, en Sorésois»,
salon du FOUSSERET, Exposition
«l’Art, l’Homme et la Nature», galerie
Ravy à MONTPELLIER, organisée
par l’Académie des Arts et des Lettres;
2010 salon International des Arts
contemporains de BRUXELLES, salon
international des Arts Plastiques de
BEZIERS; 2009 salon international des
Arts Plastiques de BEZIERS. Ha rebut
el Prix de «l’Elégance plastique» avec
médaille d’Argent pour les sculptures
exposées à MARSEILLE, décerné
par l’AIDAL, 2012; Prix de sculpture
Georges Guiraud 2011 à TOULOUSE par
l’ACADEMIE DU LANGUEDOC

colinlo@wanadoo.frt

«Ma sculpture est composée d’une vraie
guitare à 7 cordes, support d’un joueur
un peu particulier. En effet, l’anatomie
humaine n’est pas respectée. Un bras plus
court que l’autre, des doigts très longs
avec une première phalange en cuivre,
un visage en forme de masque. etc. Ce
personnage à l’aspect fantasmagorique
interprète: «Recuerdos de la Alhambra» Il
évoque des souvenirs de mon enfance. L’
Alhambra que j’ai visité alors que j’avais
9 ans et l’oeuvre majeure de FRANCISCO
TARREGA que j’écoute toujours avec
autant de bonheur depuis cette époque.»

‘Recuerdos de ………’
80 x 80 x 30 cm
Resina de polièster, poliuretà,
coure, pintura
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CHECHU CONTRERAS

Jesús Contreras (Salas de los Infantes,
Burgos, 1969), “Chechu”, cerca, sobretot,
seduir. Alguns diran que els treballs
en fang, pedra o bronze d’aquest home
extravertit i trempat són experiments
artístics que tenen com a meta ironitzar
sobre els arquetips ortodoxos de
l’escultura abstracta . No faltaran els
qui vegin en ell a un amic del desert i
la solitud que opta per un llenguatge
simbòlic abreujat en imatges quotidianes
i domèstiques que han de repetir-se
cíclicament fins a adquirir nous horitzons.
És probable que aquestes opinions tinguin
una mica de veritat. Però el gran mèrit
d’aquest “bardo salense” poc té a veure
amb aquesta definició de la seva persona
o amb l’adscripció a aquesta o aquell
corrent cultural. El seu valor és haver
tingut el coratge d’inventar una nova
epopeia, la de la nostra terra serrana –els
seus paisatges i els seus paisanatges- i
explicar-nos-la des de la seva afició
feliç de viatger, fugint de qualsevol
vocació provinciana; i també l’haver-ho
aconseguit utilitzant els recursos estilístics
amb claredat, dominant un ofici batollat i
ocurrent, amo d’una intuïció genial.

www.chechucontreras.com
chechucontreras@gmail.com

«Escultura inspirada en la obra de Dalí,
de ahí el guiño utilizado en el titulo.
Obra que ha querido ser un homenaje a
los relojes blandos (“La persistencia de la
memoria”)»

‘Guitarra de Cadaqués’
50 x 25 x 25 cm
Resina de polièster
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RAPHAËL DE JUST

Raphaël de Just (Fontenay aux Roses,
França, 1970) va estudiar Belles Arts
i té un màster en Història de l’Art a la
Universitat de Toulouse. Ha realitzat
diverses exposicions a França, Belgica,
Espanya i ha rebut diversos premis i
medalles, d’entre les quals destaca la
Medalla d’Honor de la Socièté Nationale
des Beaux Arts, el 1er premi ADAGP,
la Medalla d’Or de la Ville de Vittel,
la Medalla de Plata de Arts Science et
Lettres així com Mérite et Dévouement
Française.

www.rdj247.com
rdj247@laposte.net

Part de la seva obra es basa amb
construccions efímeres que són cremades
en mig d’una gran festa, realitzades a
partir de material reutilitzat de caixes de
fusta.

«Une note de musique en forme de guitare
à partir de matériaux de récupération.»

‘Guitare’
178 x 42 x 16 cm
Fusta
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ROSA FERRÉ

Rosa Ferré Ferrando (Barcelona, 1951)
és una artista singular i polièdrica.
Científica de formació ha assistit a
nombrosos cursos especialitzats en
ceràmica, escultura, pintura, macramé
i gravat. El 1976 va fer donació d’un
tapís a la Fundació Diari AVUI, i
participà a l’exposició col·lectiva amb
artistes catalans com ara Miró. També
ha participat a nombroses exposicions
col·lectives nacionals (Barcelona, Madrid,
Cadaqués, Gijón, Sevilla, València,
Santiago de Compostela, Ourense,
Saragossa i Sitges) i internacionals (Porto,
Meillant, Milan, París, Brussel·les, Kiruna
en Lapònia, Berlín, Nova York, Lisboa,
Kobe en Japó, Miami, Florència, Roma
i Venecia). Ha realitzat exposicions
antològiques com ara a Can Castells en
Sant Boi del Llobregat. Sempre ha rebut
reconociments que situen la seva llarga
trajectòria dins el panorama artístic
de Catalunya. Destaquen els premis:
“Excellent Art Prize”- Kobe 2005 (Japó),
“Excellent Work Prize”- Kobe 2006
(Japó), “1er premi de pintura abstracta”
–Meillant 2009 (França), “3er premi
Certamen Internacional AEDAL” 2011,
“2n premi de escultura Joan Bosch Boldú”
2012 (BCN).

www.rosaferrearts.com
info@rosaferrearts.com

«Esta escultura está formada por 2 figuras
que representan ambos instrumentos
musicales: una guitarra y un chelo. El
artista plasma el instrumento musical en
si mismo no al músico.»

S/T
22 x 22 x 25 cm
Resina banyada en bronze, pàtines
i planxes de coure.
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FRANCISCO LESMES

Francisco Lesmes Toledano (Cordoba,
1958) va iniciar-se en el món de la
escultura tant sols fa dos anys, i en
aquesta darrera obra ha volgut retre
un homenatge a la guitarra mitjançant
la figura del guitarrista Paco de Lucía.
Aquesta és la seva aportació al certamen.

franles1@hotmail.es

«Quería hacer un homenaje a Paco de Lucia, y también
hacer ver que con el paso del tiempo, poco a poco las
personas tendemos a olvidar, por eso la guitarra oxidada
y solo una mano, poco a poco nos desvanecemos para los
demás »

‘Entre dos aguas me quedé’
92 x 32 x 8 cm
Terracota i ferro
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ANNA LOPEZ-ROGER

Anna Lopez-Roger (Barcelona, 1937) és una artista
formada a l’Escola d’arts i oficis “Llotja” de Barcelona,
i als tallers dels escultors Rosa Martínez, Rosa G.
Ferràndiz, Josep Salvador Jassans i Jorge Egea.

www.sites.google.com/site/lartdelesdonesdaigua/home
lopezrogeranna@hotmail.com

Destaquen els reconeixements a la seva obra: 2n premi
col·lectiva social d’escultura “Centre artístic Sant Lluc”, 5
mencions honorífiques de l’Agrupació d’Aquarel·listes de
Catalunya, 1 medalla d’escultura “Art Gallery London”,
2n premi d’aquarel·la Àgora, i el Grand Prix Artistique
d’escultura Le Fousseret (França).

«Noia estirada damunt d’una guitarra,
sentint el so del seu cor que va al
compàs de l’instrument. Aquest ritme
li proporciona una serenor i una pau
interior que es transmet en el seu rostre.»

‘Sense Títol’
30 x 76 x 55 cm
Terracuita i ferro
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JUAN RAMÓN MARTÍNEZ

Joan Ramón Martínez Maldonado,
(Almeria, 1955), establert a Terrassa des
de 1963, comença la seva activitat dins
les arts plàstiques el 1984, arran d´entrar
en el món del pessebrisme. La creació
d´un pessebre de ferro motiva un canvi
en la seva trajectòria, convertint-se en un
entusiasta del moviment al qual ara es
dedica a l´escultura.

www.martinezjrmm.wix.com/escultor
martinezjrmm@gmail.com

«L’escultura vibracions és una
escultura tota de ferro i patinada amb
un transformador d’òxid i pigments
de terres. La seva part d’atenció és el
moviment de les mans, que al rebre
les instruccions del cervell, colpegen
i rasquen les cordes, les quals emeten
les vibracions, conjunt de notes que a
través de la boca de la tapa harmònica
s’amplifiquen i es projecten a l’exterior. La
totalitat del ferro ha estat reciclat.»

‘Vibracions’
174 x 94 x 40 cm
Ferro
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RICARD MIRA

Ricard Mira (Valencia de Alcántara, 1952).
És un escultor que des dels 11 mesos
resideix al Vallès Oriental (Barcelona).
Actualment viu a Martorelles, on té el
seu taller. De petit ja li agradava fer-se
les seves pròpies joguines, que construïa
a partir de fustes i peces de ferro que
trobava en una foneria pròxima. De
formació autodidacta, treballa amb
diversos materials: fang, fusta i sobretot
metalls. Acostuma a utilitzar la tècnica
de la forja en fred del ferro, en la línia de
l’escultor aragonès Pablo Gargallo. Des
que el 1984 va realitzar la seva primera
exposició al Restaurant La Marieta de
Mollet del Vallès, ha exposat a Catalunya,
País Valencià, Navarra, Castella i Lleó,
Madrid, Andalusia, França, Alemanya i
Estat Units. Té obra pública a diversos
municipis del Vallès Oriental i a Jérica
(Alt Palància, Castelló). Té la medalla d’or
del Reial Cercle Artístic de Barcelona.
El 2014 la Generalitat de Catalunya li va
concedir el diploma de Mestre Artesà
Escultor.

www.ricardmira.eu

contacte@ricardmira.eu

«És la representació d’una guitarra que
està sonant. Està realitzada reciclant
peces metàl·liques de la ferralla de la
indústria de Martorelles (Vallès Oriental,
Barcelona). La guitarra és “eclèctica”
perquè consta de diversos metalls (ferro,
bronze, coure i llautó), que estan units
amb cargols i femelles de rosca mètrica.
La composició juga amb l’espai del buit
i del ple, com és habitual en l’obra de
l’artista.»

‘Guitarra eclèctica’
113 x 73 x 33 cm
Ferro, bronze, coure i llautó
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MARCOS MONTERO

Marcos Montero Fernández (El Entrego,
Astúries, 1981) format en diversos
àmbits dels oficis, com ara: soldadura i
caldereria, marroquineria, talla en fusta.
Va obtenir el títol de Arquitecte Tècnic per
la Universitat d’Alacant (2009)

www.marcosmontero.com
info@marcosmontero.com

Ha participat a diverses exposicions:
Exposición individual mueble tallado
2014, Centro creativo AMEN. SMRA.
Astúries; exposición individual Casa de
cultura. SMRA. Astúries, 2015
Ha rebut el tercer premi en els IV
encuentros con la madera de Lugones.
Astúries

«Mi obra se titula: “Después de ti”.
Con ella rindo un particular homenaje a
Paco de Lucía.
En mi obra personalizo por un lado, la
sensación de amargura que me deja tras
su pérdida; y por otro lado, la pieza mas
significativa de su legado musical.
Para ello represento una guitarra
desgarrada entre dos aguas»

‘Después de ti’
100 x 71 x 38 cm
Fusta de castanyer i sapel·li
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JEAN-PIERRE PERRAULT

Jean-Pierre Perrault artista resident
a Tolosa des de 1954, ciutat de la qual
admira el seu ambient i cromatisme.
va realitzar estudis tècnics i científics.
Apassionat del dibuix va vomençar la
pràctica artística en deixar les seves
activitats professionals. El 1976 va
conéixer per casualitat l’Atelier libre
de modèle vivant des Artistes Occitans,
associació de la qual és membre i on
practica habitualment l’escultura amb
d’altres artistes francesos i exiliats
catalans.

j.perrault@sfe.fr

Del 2001 es dedica intensament a
l’escultura. del 2008 al 2014 ha estat
el President dels Artistes Occitans
i participa assíduament a les seves
exposicions.El 2013 va rebre el Prix de
Sculpture de l’Académie du Languedoc
per la seva escultura titulada ‘l’Envol’.

«C’est la danse d’une guitare et d’une
jeune femme enlacées par la musique.»

‘Guitare Flamenco’
70 x 34 x 34 cm
Terracota
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CARMEN PORTA

Carmen Porta (El Poal, Lleida, 1961)
és llicenciada en Belles Arts i Doctora
en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona. Professora del departament
de Pintura de la Facultat de Belles
Arts. Entre les múltiples exposicions
en quals ha participat destaquem les
darreres individuals: 2010 “Relaciones
Improbables”. Galeria Atelier. Barcelona;
2012 “Presentacions”. Cal Talaveró.
Verdú. Lleida; 2013- “Blau + Blau”.
Galeria Atelier. Barcelona.

www.carmenporta.com
carmeportas@ub.edu

Ha estat finalista en convocatòries
sobre recerca artística i mostres d’art
contemporani: 2008 IX Exposició
internacional d’art contemporani.
MX-ESPAI 1010. Barcelona; 2010 Art
Madrid-2010. “Relaciones ficticias”.
Madrid; 2011 Art Madrid. “Relacions
improbables”. Madrid; 2012 Finalista
Bienal d’art de Riudebitlles. Barcelona;
2014 Finalista VIII Premi Salou de
Recerca Pictòrica. Tarragona.

«Rumba improvisada apela a la sonora
expresión de los sentimientos que tan
sabiamente desprende la guitarra del
maestro español Paco de Lucia.
El plano ondulado en forma de arabesco
estampado en color rojo y blanco,
hace alusión a la propia naturaleza
emocional de la música, así como
también al movimiento in crescendo tan
característico en el repertorio musical del
maestro citado. La presencia del círculo de
hierro, recuerda la forma y la materialidad
de la propia guitarra.»

‘“Rumba improvisada” de Paco de
Lucia’
65 x 50 x 20 cm
PVC, paper i ferro.
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Des de l’ICRE voldríem estendre el nostre agraïment
a totes les entitats col·laboradores:
MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA
CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA DE BARCELONA ‘MIQUEL LLOBET’
FUNDACIÓ DE LES ARTS I ELS ARTISTES
EDICIONS A.Z.90
als socis que generosament i voluntària han ajudat a tirar endavant el certamen
i
a tots els artistes que han participat en aquest projecte
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és un projecte pioner creat per L’ICRE amb la voluntat de promoure la creativitat en
l’àmbit de l’escultura i la intenció que el certamen esdevingui una convocatòria de referència internacional per a la fusió de dues arts: la música i l’escultura.

L’esdeveniment coincideix amb la 12a edició del Certamen Internacional de Guitarra de
Barcelona ‘Miquel Llobet’ i es desenvolupa en el marc incomparable del Museu de la Música de Barcelona.

‘Música tridimensional’ Mostra d’escultures en homenatge a la guitarra
(del 25 d’octubre 2015 al 17 de gener 2016)

és la mostra temporal resultat de la selecció de les obres escultòriques que s’han presentat
a la convocatòria del I Certamen Internacional “Música tridimensional”.
Una iniciativa que vol promoure la creativitat entre els artistes-escultors
d’arreu i posar en relació les arts musicals amb les arts plàstiques,
prenent la guitarra i el seu món com a motiu d’inspiració.

INSTITUT CATALÀ PER A LA RECERCA DE L’ESCULTURA
CATALAN INSTITUTE FOR RESEARCH IN SCULPTURE

www.icre.cat

I CERTAMEN INTERNACIONAL D’ESCULTURA ‘MÚSICA TRIDIMENSIONAL’

I CERTAMEN
INTERNACIONAL
D’ESCULTURA
‘MÚSICA TRIDIMENSIONAL’
Homenatge a la Guitarra

