Exposició dels socis de l’Institut Català per la Recerca en Escultura
del 22 de novembre al 9 de desembre del 2018

Escultures

al Celler de Carrencà
(Martorelles)

C
R

Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura

Exposició dels socis de l’Institut Català per la Recerca en Escultura
del 22 de novembre al 9 de desembre del 2018

Escultures

al Celler de Carrencà
(Martorelles)

© ICRE
Textos:
Jorge Egea
Alcalde
Disseny gràfic:
Joan Cruanyes i Ràfols
Compaginació:
Enric Morera i Borrell
Fotografies:
Aurel·li Monge
Enric Morera
© de l’edició
Institut Català per a la Recerca en Escultura
Carrer de l’Om, 10 - 08001 Barcelona
Tel. 629 333 027
www.icre.cat
Impressió: Open Print, S.L.
ISBN:
Dipòsit legal:

Els artistes, en aquest cas escultors i escultores, fem la nostra obra inevitablement per a ser exhibida. Pensem, creem, treballem, materialitzem principalment pels demés, altrament tota la creació seria una activitat purament
solipsista (de solitària ja ho és prou) que no tindria la seva gran funció comunicativa i transmissora d’idees i emocions.
En darrera instància, quan al crear diu l’artista ‘això ho faig per a mi’ en realitat
està dient ‘això ho faig per a vosaltres’, ja que, fins i tot des del punt de vista
filosòfic, si bé el primer en visionar aquesta obra és l’artista mateix, ho és en
quan espectador, per tant, un alter ego desplaçat o desdoblat del ‘jo’ executor,
essent ja un jo-altre.
Així doncs, les obres són concebudes per l’exposició a l’altre i, quina millor
ocasió per a reunir novament als socis i sòcies de l’ICRE que una exposició
col·lectiva. Els escultors portem les nostres obres com fan els actors, malabaristes i pallassos del circ que van instal·lant la seva carpa arreu del món i, amb
més motiu, als llocs on hom es sent convidat i ben rebut. D’aquesta manera
la cultura s’eixampla i es reparteix pel territori. No queda reclosa en l’àmbit
merament urbà, a la metròpoli, ans al contrari, gaudeix dels espais que, en ser
perifèria, permeten descobrir els valors dels llocs visitats.
Aquest ha estat el cas de la vil·la de Martorelles que ha posat a la nostra
disposició el seu espai expositiu al celler de Can Carrencà. En aquesta sala les
escultures estableixen fàcilment i natural un oportú diàleg amb l’arquitectura.
Materials de la terra que trobem tant a les parets com a les escultures, que
generen formes diverses basades en la geometria i la organicitat. Matèries que,
emprades de manera molt diversa, aixopluguen l’ésser humà, tant per fora
com per dintre, es a dir, tant el cos com l’ànima.
Mitjançant una convocatòria a l’ICRE hem aplegat 39 escultures de 24 artistes
d’on podem extreure alguns elements significatius. En primer lloc la potència
de la dona escultura, més nombrosa i present que mai en la nostra societat i
també en el nostre col·lectiu. Una realitat que no es condiciona davant materials o tècniques. I, just en relació amb això, la mostra destaca per aportar un
ventall de matèries molt diverses com ara el fang, la pedra, la fusta, el bronze,
el ferro, la porcellana o la resina.
Les tècniques i els estils es presenten amb la diversa personalitat de cada
creador i dóna, així, una oportunitat única al públic de rebre l’estímul visual de
l’escultura en el seu camí infinit per a la recerca de la bellesa.
Jorge Egea Izquierdo
President de l’Institut Català per a la Recerca en Escultura
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Exhibir l’escultura

ALCALDE DE MARTORELLES
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L’ICRE (Institut Català per la Recerca en Escultura) és una associació sense
ànim de lucre que, des de 2014, s’ha consolidat com una plataforma de difusió
de treballs que investigadors (historiadors, escultors, comissaris d’exposicions,
etc.) estan desenvolupant entorn de l’escultura, bé sigui en relació a l’obra
inscrita directament en la nostra tradició històrica, bé sigui en projectes que
posin en diàleg aquesta tradició i la contemporaneïtat.
Un espai on els actuals professionals, però també els joves que estan acabant
la seva formació, puguin desenvolupar i compartir els seus interessos i camps
de treball respectius. L’ICRE sempre ha apostat perquè aquesta difusió tingui
un clar sentit internacional per tal que les nostres produccions puguin ser
conegudes a tot arreu, especialment en el marc europeu.
L’ICRE promou la realització d’activitats que retornen a la societat el coneixement de l’escultura, a fi de crear un públic capaç d’apreciar aquest art tan
arrelat en la nostra societat. Per això, al costat de la difusió, apostem per una
formació en paral•lel a l’ensenyament acadèmic ja existent, que el complementi i que permeti el desenvolupament dels professionals del món de l’escultura,
tant pel que fa a l’àmbit teòric com al vessant pràctic.
En conclusió, els objectius de l’ICRE són difondre, promoure i formar en el
camp de l’escultura.
Les 39 escultures que conformen l’exposició son el treball de 24 escultors
associats a l’Institut Català de Recerca en Escultura.
Encara que a la mostra predomina la representació escultòrica de la figura humana, l’exposició té un caràcter eclèctic derivat de la multiplicitat de
llenguatges creatius que es donen entre els socis de l’ICRE i que van des de la
figuració acadèmica a les composicions totalment abstractes.
Cadascú dels escultors que participa dóna mostres del seu caràcter creatiu,
resultant el conjunt de l’exposició una representació de l’ampli ventall que
constitueix l’escultura contemporània, tant per la varietat del discurs conceptual com per la diversitat de tècniques i de materials (terracota, ceràmica,
pedra, ferro, fusta, bronze, resina, ...).
Estem, per tant, davant una mostra multidisciplinària que té un caràcter
internacional, ja que participen, a més d’un ampli nombre d’escultors catalans,
artistes de França, Itàlia i Suïssa, així com escultors de l’Aragó, País Basc, Andalusia i País Valencià.
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Jose Abellán
L’art sempre ha estat a la família,
la musica i la pintura per el pare,
l’escultura, la ceràmica i la cuina per
a la mare, l’escultora Rosa G. Ferràndiz. La musica té una gran influencia
en tot el que l’envolta, ja que als 6
anys va començar la carrera de piano,
donant concerts, i classes.
Comença al 2000 amb la mare una
nova etapa en el mon de l’escultura,
fa veure i estimar anant d’exposicions
i de museus, coneixent els mestres
mes influents.
L’any 2002 - 2007 pren cursos de dibuix i aquarel·les a mans dels mestres
Teresa LLàcer i L’Angel Llacer.
Al 2004 pren classes amb el mestre
Josep Jassans i després de la seva
mort continua amb el seu deixeble
l’escultor Jorge Egea. També rep classes amb les escultores Marta Moreu i
Mer Jiménez.
A la universitat de Belles Arts de Barcelona fa un monogràfic de pàtines.
L’any 2015, després de la mor de la
Rosa G. Ferrandiz, es fa càrrec de la
escola Cau d’Art- Taller d’escultura.
Darreres exposicions:
2015: Exposició col·lectiva al Col·legi
de Metges de Barcelona.
2015: Exposició col·lectiva a l’Associació d’Artistes del Raval, Barcelona.
2017: Participació a la Biennal internacional d’escultura a la Pobla de la
Segur.

Esperant, any
terracota - 80 x 25 x 35 cm

Nen amb llangardaix, any
terracota - 80 x 30 x 40 cm
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Format com a ceramista a l’Escola
d’Arts i Oficis de Castelló el treball
amb el fang sempre ha estat la base
de la seva obra i, tot i que també
treballa la fusta, la pedra i altres materials com les resines la relació amb el
fang determina la seva manera d’entendre l’escultura sent la seva obra
el fruit de la constant observació de
la forma i la contínua correcció dels
perfils fins a assolir el volum idoni
per contenir tota l’expressió plàstica
de l’anatomia humana.
La seva formació escultòrica comença l’any 2001 a la Facultat de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona
on es va llicenciar en 2006 i posteriorment va obtenir el grau de doctor
en història de l’art per la Universitat
Jaume I.

Erica, any
terracota - 201 x 63 x 37 cm

La tresse, any
terracota - 90 x 46 x 46 cm
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Ha exposat la seva obra en museus
com el Museu Arqueològic Nacional
de Nàpols, el Museu Europeu d’Art
Modern, el Museu Frederic Marès
i en sales d’exposicions d’Espanya,
Itàlia, Anglaterra i França. El 2011 va
dissenyar la decoració ceràmica del
pòrtic de l’església d’El Salvador de
Castelló de la Plana. Des de l’any
2015, la seva obra és present a la col·
lecció permanent del MEAM (Barcelona), on també es va poder veure
dins d’una exposició que recollia
l’obra dels millors escultors figuratius catalans del Segle XX (Un Segle
d’Escultura Catalana, l’any 2013).
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Núri Bofill
El meu interès per l’escultura ve des
de la meva formació com a arquitecte
ja que totes dues disciplines tenen
com a denominador comú l’organització i expressió de la matèria en
l’espai.
Formació
1990
Els meus inicis en la tècnica del
modelatge en fang són a l’Escola
Massana, Centre d’Art i Disseny de
Barcelona amb el professor Joaquim
Chavarría.
2009
Fins a la data formo part del taller
d’escultura dirigit per l’escultor i
professor Jorge Egea.
2012
Començo a treballar en talla de fusta
amb l’escultora Toshie Itabashi.
Exposicions i distincions
2013
Primer premi al 31e Grand prix d’arts
plastiques organitzat per l’associació
Les peintres et artistes du Coustala, a Le
Fousseret (França).
2016
Exposició col·lectiva de pintura i
escultura “Art i representació.Testimoni
del conflicte”. Església de Sant Pere,
Corbera d’Ebre. Tarragona.
Wayú, 2017
terracota - 97 x 26 x 23 cm

Sense títol, 2018.
terracota - 57 x 33 x 46 cm
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Amaia Comte Chiralt pamplonesa,
encara que no de naixement, tallava
fusta des que tenia 15 anys. Als 19 va
començar a formar-se en talla fins
que va trobar un tallista de professió
amb un llarguíssim recorregut que
li va ensenyar l’ofici, Javier Ridruejo
als Salesians de Pamplona.Va estudiar la Llicenciatura d’Administració i
Direcció d’Empreses a la UPNA i va
treballar com economista durant 8
anys. Als 30, es va adonar que aquest
camí no tenia sentit per a ella i que,
a més, podia fer de la seva vida el
que ella volgués; així que va deixar la
seva feina fixa d’oficina per estudiar,
durant dos anys, a l’Escola d’Arts i
Oficis de Pamplona el Grau Superior
d’Arts Aplicades a l’Escultura.

El sentido de la vida, 2016
fusta de ginebre - 58 x 33 cm
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Allà un nou món es va obrir davant
seu i, en acabar, va treballar en una
fosa artística madrilenya i més tard,
a Anglaterra, d’ajudant d’un tècnic
d’escultura. Era ja cap a finals de 2008
quan Amaia va intentar treballar com
a escultora per compte d’altri i, pel
fet que ningú li va donar treball en
aquella època complicada, va muntar
al juny de 2009, el seu propi negoci:
ACC Tècniques d’Escultura.
En aquests gairebé 10 anys ha
desenvolupat nombrosos encàrrecs
relacionats amb l’escultura en diferents materials i tècniques (especialment amb motlles de silicona, resines,
bronze i fusta) per a clients de tot
tipus, artistes, empreses, organismes i
particulars.
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Elvia Cor
Elvia Cor, escultora i pintora, artista
polifacètica nascuda a Barcelona, crea
a temps complert en el seu atelier
front el mar, a Sitges. L’essència del
seu treball artístic és la connexió amb
l’ànima i saber expressar l’energia
de l’univers interior que existeix en
cada ésser. Algunes pinzellades sobre
la seva trajectòria aquest darrers tres
anys:
- A Llotja de Barcelona va presentar
l’escultura: Talking with Picasso, a mida
natural.
- El lector, instal·lació artística que va
presentar i va estar exposada durant
tot un any a la Biblioteca Clarà, a
Barcelona.
- A Holanda, presenta Picasso tree i
l’obra sobre pedra marina Golden
Ratio, a la galeria Kortom, Zeist.
- Pel projecte He for She, de Nacions
Unides, presenta al saló d’Or del
Palau Maricel de Sitges la seva instal·
lació artística Restoring the equity.
- Conferència a Dubai sobre el procés creatiu del Lector.
- Conferència a Barcelona sobre el
procés creatiu de la escultura My
Frida Kahlo, i de l’escultura de l’ànima.
- Exposició a l’Edifici Miramar, per la
festa de l’Art de la revista Sapiens i el
dia de l’artista.
- A França, Le Fousseret, presenta My
Frida Kahlo, amb menció d’ honor pel
seu oli La jove del mantó vermell.
- A la Biennal internacional d’Art
2017, a la Pobla de Segur, presenta el
bronze Recreating Camille.

My Marilyn, 2017
Resina - 50 x 20 x 40 cm
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Formació
Estudis primaris a l’Escola Pia de
Granollers.
Estudis de Grau Mig a l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Barcelona en Grau
de Tècnic Superior de Projectes de
Construcció.
Funcionari de carrera, 1962
Ajuntament de Granollers, 1965
Diputació de Barcelona, 1969
Classes d’Escultura al taller de l’escultora Mar Hernández a Castellar del
Vallès.
6 cursos d’Escultura a l’Escola Massana de Barcelona.
Classes amb el professor Joaquin
Echevarria a l’Escola Manolo Hugué
de Caldes de Montbui.
Exposicions
Exposició col·lectiva a Castellar del
Vallès
Exposicions individuals a l’Ametlla del
Vallès i a Caldes de Montbui
El 2016 va exposar a la Biblioteca
Clarà, com a membre de l’ICRE
Durant el 2017 ha exposat a la Biennal Internacional d’Art de la Pobla de
Segur (Pallars Jussà).
Té peces a Espanya, Argentina i Japó.
L’amor femení pot canviar el món,
2002
ferro colat - 72 x 18 x 16 cm
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Glòria Coronas
Cursa els seus estudis a l’Escola Llotja de Barcelona: tècniques de fusta,
pedra i bronze, així com el modelatge
amb model en viu. Les seves obres,
conjuntament amb la participació des
del seu inici al Festival de Marbre de
Saint Béat, han sigut recompensades
amb la medalla del Senat francès el
2014.
Darreres distincions
2014: Medalla del Senat francès, donada pel Senador Bertrand Auban.
2014: Medalla dels amics de l’escultor
francès Jean-Marie Mengue.
2009: Invitada d’Honor al Salon d’Arts
Plastiques espai Jack Robin, Fenouillet,
França.
2007: 3r Premi, en la categoria d’escultura en bronze.Villa de Saint- Jean,
França.
Algunes obres monumentals
2013: Izaourt, França: Memorial aux
Morts, marbre de Saint Béat i pedra
negra d’Izaourt, 3 metres d’alçada.
2017: Baren, França: col-locació a
la façana de l’església d’una mare
de deu, en marbre grec, de 70 cm
d’alçada.
2018 : Garos Val d’Aran: realització
d’un bust en bronze de Mosen Amiell
Algunes exposicions i festivals
Des de l’inici del Festival del Marbre
de Saint-Béat al 2000: participació
com exposant tots els anys i des de
2011 al 2018, com Mettre de stage en
escultura en marbre.

Giaconianna, 2015
marbre - 65 x 12 x 16 cm

Picasianna, 2015
marbre - 60 x 12 x 18 cm
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Doctorat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona el 2005 amb la
seva tesi ‘Modelat, creació i coneixement. Spiritus Classicus’. Des de l’any
2003 Egea ha estat professor en el
Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona i ha treballat en diverses
ocasions com a professor convidat
en diverses universitats europees.
Com a investigador, és membre del
grup GRACMON d’investigació en
el Departament d’Història de l’Art
(Universitat de Barcelona). El sentit
clàssic del modelatge converteix la
seva obra en un objecte d’investigació
i experimentació constant, que es va
desenvolupar a partir de l’equip The
Crosssing Lab, dirigit conjuntament
amb Ramon Casanova. El laboratori
ha estat el punt de partida per a diversos projectes relacionats amb l’estudi i la intervenció en col·leccions
d’escultura de diversos museus
europeus. També és autor de diverses publicacions, tant en el seu propi
treball i projectes, com d’estudis d’altres artistes i tendències artístiques,
especialment l’obra d’encàrrecs de
comissariat sobre l’escultura figurativa catalana dels segles XIX i XX.

Eduardo, any
resina de polièster - 175 x 58 x 50 cm

Fèmina, any
terracota - 85 x 65 x 65 cm
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Exposicions més recents
- 3rd Exhibition of sculpture ‘ICRE’.
Biblioteca Clarà June 2nd - September 1st. Barcelona
- 4ème Biennal d’Art Sacré de
Collioure. March 12th - April 14th.
Colliure, France
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Carme Gil
De formació pràcticament autodidacta, Carme Gil ha assistit a diverses pràctiques al Cercle Artístic de
Sant Lluc i al Reial Cercle Artístic de
Barcelona.
Al 2015 i al 2017 va assistir a diversos cursets al Museu Europeu d’Art
Modern (MEAM) de Barcelona.

Malala, 2018
terracota - 35 x 20 x 10 cm

Natàlia, 2018
terracota - 28 x 22 x 18 cm
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Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat Art, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sempre ha estat interessada per la
creació artística.
Als anys 90 coneix a l’escultora
Josefina Miralles amb qui començarà, pròpiament, el coneixement de
l’escultura.
Continua la seva formació al taller de
l’escultor Jorge Egea en l’àmbit del
modelat.
S’inicia en la pràctica de la talla amb
marbre amb l’escultor Riccardo Ricci,
a Carrara.
Alterna la seva formació escultòrica
amb tècniques de pintura i estampació sobre tèxtils.

L’enveja, 2018
terracota - 35 x 20 x 20 cm

Venus, 2017
marbre - 73 x 34 x 24 cm
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Joaquim Hernández
Exposicions individuals més
rellevants
Casal de Cultura Can Ricart, Sant
Feliu de Llobregat (Barcelona)
Galeria d’Art Armengol - Menen,
Lleida
Sala d’Art Valentí, Sant Pere de Ribes
(Barcelona)
Galeria Port Lligat, Cadaqués (Girona)
Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona)
Galeria d’Art Terra Ferma, Lleida
Galeria d’Art Arimany, Tarragona
Galeria Óleos, Barcelona
Castell de la Nou de Gaià, La Nou de
Gaià (Tarragona)
Galeria Manuela Talaverano, Sevilla
Algunes exposicions col·lectives
Certamen Internacional d’Escultura
Ciudad de Jaca (Osca)
33 Salon International d’Aquitaine
(França)
39eme Salon d’ Automme,Villeneuvele-Roi, París (França)
Llahí Galeries d’ Art, Escaldes - Engordany (Andorra)
INTERART 96,Valencia
1er. Saló Internacional d’Arts Plàstiques d’ACEA, Barcelona
Actual Art Galeria, Pollença (Mallorca).
Grand Marché d’ Art Contemporain
(GMAC), Brussel·les (Bèlgica)
Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, Lleida
Galeria Ibes Fay, París (França)
Artexpo 98, Los Ángeles (USA)
Art 21, Las Vegas (USA)

Tors, any
terracota - 60 x 25 x 15 cm

Amb semblant tranquil, 2016
terracota - 76 x 29 x 31 cm
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Hi ha diverses raons que fan de les
seves peces un fenomen singular. La
primera és el caràcter dels personatges. Normalment, una mostra
figurativa realitzada per una escultora
presenta personatges més dolços,
amb una personalitat més diluïda,
amb unes formes més suaus i difuminades.
La segona és el respecte -gens usual
avui dia- pel detall i les formes del
cos humà. Mer crea els seus personatges, en primer lloc sobre la base
d’un respecte minuciós a la forma natural, al múscul, a la unió dels nervis.
Són cossos molt ben estructurats, en
els quals es nota que cada part neix
d’un tot, com una cosa natural, no
com un afegit.
La tercera és que totes les escultures, fins i tot les de dos metres, han
estat modelades a mida natural. No
són bibelots de fang realitzats per
un artista que després els lliura a un
taller perquè els ampliïn i els passin a
material definitiu. Mer realitza totes
les seves obres a mida real.

Eos, 2012
bronze - 25 x 18 x 18 cm

Peligrosa, 2010
bronze - 21 x 39 x 12 cm
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Mer és escultora de grans volums, de
grans cossos, de poderosos cossos.
Mer és la primera escultora que
exalta el poder, la força, el caràcter,
la voluntat, trets presents i evidents
en les seves dones. Aquest és el seu
principal tret, i així les seves femelles
adquireixen una personalitat pròpia
que les fa inconfusibles i irrepetibles.
És la personalitat de la força, de la
duresa, del caràcter, de la decisió.
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Dàmaris Llaudis
Escultora, pintora, art-terapeuta i
activista. És una artista innovadora i
polifacètica. Es va diplomar en Infermeria i va fer la llicenciatura de Belles
Arts a la Universitat de Barcelona,
en l’especialitat en escultura, de la
mà del mestre i escultor Jorge Egea.
Va realitzar un màster en Artteràpia.
Ha exposat en diversos llocs des de
1988, sent una artista compromesa
amb la societat.
Darreres exposicions
2016:
- Exposició individual El taller dels
silencis, Terrassa.
2017:
- Exposició de pintura ”Consecuencias
del tiempo”, Ourense.
- Exposició Le XXXV ème Grand Prix
d’Arts Plastiques du Fousseret, al Salón
du Fousseret (França).
- Exposició Escultures de l’ICRE a la
Biblioteca Clarà de Barcelona.
- Participació a la Biennal Internacional d’Art de la Pobla de Segur.
2018:
- Participació al Festival del llibre
d’Artista i la Petita Edició “Book
secret”, Barcelona, italià.
- Participació a Pintura en directo.
Concierto benéfico Casa Refugio, ”Estoy
en venta” “Sophia, Mantente viva”
Dtproyect. Madrid, Ciudad Real, Sant
Celoni.
- Participació Escultures de l`ICRE a
la Biblioteca Clarà de Barcelona.
- Exposició individual. ”Les princeses
de somnis trencats”, Terrassa.

Sombras y luces, 2013
ferro i porcelana - 100 x 31 cm

El sueño de Nabucodonosor, 2012
fang i ferro - 33 x 26 cm
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Formació
Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya; Taller dibuix i pintura, Escola
de la Dona; 1998: Taller de Rosa
Martínez, professora Rosa Martínez
Brau; 1999 al 2010: Taller Cau d’Art:
professora Rosa G. Ferràndiz (1999 al
2010); professor Josep Jassans (2000
al 2005); professor Jordi Egea (2005
al 2016); Centre Artístic de Sant Lluc:
gravat.
Darreres exposicions
2016: Dones d’Aigua “Llum”, al
Casinet Hostafranc; Dones d’aigua
“Ramon Llull”, 10m, Aniversari-casa
d’Italia; Dones d’Aigua al Celler de
Carrencà, a Martorelles
2016-2018: exposició col·lectiva
“De flor en flor”, al Poble Espanyol,
Barcelona.
2017: Exposició Dones d’Aigua a
Casa d’Itàlia i a les Cotxeres Borrell.
2018: Exposició Dones d’Aigua a
Sabadell, Pere lV i a Casa Piera.

Marta, any
terracota - 70 x 40 x 35 cm

Premis i distincions
2n Premi a l’exposició col·lectiva
d’escultura Social, al Centre Artístic
de Sant Lluc (Barcelona)
5 mencions honorifiques a l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya
(Barcelona)
1 medalla d’escultura a la Art Gallery
of London (Anglaterra)
1r Gran Prix Artistique d’Escultura a
Le Fousseret (França)
2n Premi d’Aquarel·la a Àgora, any
2007-2008 (Barcelona)

Marina, any
terracota - 30 x 75 x 35 cm
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Anna López Roger
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Joaquim Marsal
A la facultat de Belles Arts “Sant
Jordi” de la Universitat de Barcelona
entre 1980-1985 em vaig formar
com artista plàstic, els primers anys
seguin les metodologies pròpies del
academicisme més estricte, un tercer
curs de reflexió més aviat conceptual
per acabar amb els dos últims cursos
en el que em vaig introduir en el
món del disseny especialitzant-me
amb disseny gràfic. Una carrera molt
eclèctica i rica que em va abocar al
mon de l’ensenyament en el qual he
treballat fins ara, a part d’uns anys
també dedicats a la política.
En aquests últims 35 anys, l’escultura
amagada i larvada en el fons de la
meva persona es manifestà, per fi, fa
pocs anys, tot recuperant el record
del joc infantil amb el fang humit de la
sèquia que regava l’hort en el mig de
la fertilitat ebrenca.
Amb l’impuls d’aquell record, juntament amb els milers d’imatges registrades de tants anys fruint i analitzant
l’història de l’art, tot plegat crec que
fonamenta la meva obra escultòrica,
tot i que el marc on es desenvolupa,
no es menys important: aquesta terra
fèrtil i ferotge, en mig de la qual Miravet imponent s’aixeca, em mostra que
la matèria i la llum, la natura i l’obra
humana, l’aigua i la roca en diàleg
permanent determinen en bona part
el caràcter de la meva personalitat i
segurament de les meves escultures.

Captiu, 2018
alabastre - 30 x 45 cm
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Mestre escultor. De formació autodidacta, s’ha especialitzat a treballar els
metalls.
Exposicions més rellevants:
Pavelló d’Art de la fira Frankfurter
Buchmesse (Alemanya)
Museum of the Americas, Miami
(Estats Units)
Palau d’exposicions i congressos de
Sevilla
Museu Abelló, Mollet del Vallès
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona,
Vic
Reial Cercle Artístic, Barcelona
El Celler de Carrencà, Martorelles
Espai Imaginari, Badalona
Sala d’exposicions de l’Ajuntament,
Lleó
Casa de Cultura - Kultur Etxea, Tafalla
(Navarra)

Josep Blanch, 2015
ferro - 45 x 19 x 20 cm
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Premis:
2014. Medalla d’or del Reial Cercle
Artístic de Barcelona com a reconeixement per la seva donació al patrimoni artístic del Cercle.
2014. Diploma de Mestre Artesà
Escultor, concedit per la Generalitat
de Catalunya.
2013. Premi a la trajectòria cultural,
atorgat pel món cultural martorellenc durant la Nit de la Cultura de
Martorelles.
2012. Primer premi del XLI Saló Anual d’Art, convocat pel Reial Cercle
Artístic de Barcelona, per l’escultura
Aida prenent el sol.
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Sandra Molina
Formació:
- Es formà amb l’escultora Conxita
Bori, al taller del Foment Gracienc de
les Arts.
- Realitzà classes de modelat al natural al taller de l’escultor Jorge Egea i
al MEAM.
- Curs de retrat escultòric figuratiu a
Barcelona Academy of Art
- Formació actual a Barcelona
Academy of Art escultura figurativa
(2018)
Seleccionada al 52è Premi Reina
Sofia de Pintura i Escultura, Madrid,
2017
Preseleccionada al 84è Saló de Tardor
de l’AEPE, Madrid, 2017
Seleccionada en la IV Edició del Premi
d’Art Ciutat de de Barcelona, 2017
Exposicions individuals a:
- L’Ampolla (Tarragona), 2011, 2015,
2016 i 2017
- Barcelona, al Foment Gracienc de
les Arts, 2015, 2016 i 2017
- Sant Feliu de Guíxols (Girona),
exposició a l’Ajuntament, 2016, 2017
i 2018
- Barcelona, al Centre Cívic Can Deu,
Ajuntament de Barcelona, 2016 i
2018
- Casica Cool Art 2017-2018, Mieres
(Girona). Fundació Josep Carreras
Juliol 2018
- Madrid-Galeria Feel and Flow, 2018
- Sant Feliu de Guíxols, a la Galeria
Marcs i Miralls, 2018

Sentiments, 2016
resina - 20 x 18 x 12 cm
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Es un artista de formació autodidacta,
centrat en l’escultura. Utilitza principalment la fusta com base d’expressió, juntament amb qualsevol altre
material que li permeti donar forma i
construir idees i sentiments.
A les seves obres fa sevir principalment les tècniques de la talla de fusta,
estructures, muntatges, etc. Durant
els darrers 25 anys ha anat compaginant l’escultura amb la seva activitat
professional en l’àmbit de l’industria,
en el camp de la Qualitat Industrial.
Darrerament es dedica plenament
a construir formes com mètode de
comunicació mitjançant l’art.

Sortint del bosc, any
fusta de roure - 48 x 37 x 54 cm

Amèlia, 2015
fusta de faig - 55 x 58 x 78 cm
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Exposicions:
2006: Centro Cultural Infanta Cristina,VI Certamen Nacional de Escultura Villa de Pinto.
2006: Certamen Ciudad de Melilla.
2009: Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (Andorra).
2015: Col·lectiva ICRE. Ir Certamen
Internacional “Música Tridimensional”
Homenatge a la Guitarra, al Museu de
la Música de Barcelona.
2016: Col·lectiva ICRE. Biblioteca
Clarà, Barcelona.
2016: II Concurs de Pintura i Escultura Museu Arxiu Llavaneres - Seleccionat
2017: Biblioteca Clarà - Col.lectiva
ICRE
2017: Salon le Fousseret - ICRE
2017: Biennal Internacional d’Art la
Pobla de Segur - ICRE
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Mony Núñez
Formació:
2008 a 2011: Escola d’Arts i Oficis
de Barcelona. Cursos en dibuix de
la figura humana. Tècniques diverses
d’escultura. Projectes, disseny i anàlisi
artística de l’escultura.
2012 fins ara. Classes de modelat a
Arts Clàssica, amb l’escultor Jorge
Egea i al MEAM.
Membre de l’ICRE i del Cercle de
Belles Arts de Sant Feliu de Llobregat.
Exposicions més rellevants:
2008 fins ara, al Palau Falguera a Sant
Feliu de Llobregat.
2007 fins ara, exposició temàtica
al Palau Falguera de Sant Feliu de
Llobregat.
2007 i 2011: Aula de Cultura Caixa
Penedès Sant Feliu de Llobregat.
2008: Exposició temàtica, Casa Elizalde, Barcelona.
2008 i 2011: exposició col·lectiva a
l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona
2009: Amb ulls de Dona, exposició
col·lectiva, al Cercle de Belles Arts,
Sala Ibèria, i fins ara al Palau Falguera
de Sant Feliu de Llobregat.
2011: Let´s Arts, Artistes de carrer
Roger, 25 de Barcelona.
2015 fins ara: Exposició col·lectiva a
Le Fousseret (França).
2016 fins ara: Exposició col·lectiva a
la Biblioteca Clarà de Barcelona.
2016: Exposició col·lectiva Art i
representació. Testimoni del conflicte,
a l’Església antiga del poble vell de
Corbera d´Ebre.

Minerva, 2017
terracota - 92 x 25 x 25 cm

Estefano pensador, 2017
terracota - x x cm
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Treballo des de l’any 1989 en escultura, i des de l’any 2003 faig joieria
d’autor.

Alma vendada, 2002
bronze - 45 x 50 x 25 cm
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Exposicions més recents
2017
Exposició a Madrid Joya
Exposició Banaka Giroca
Exposició a la Galeria Lijny (Països
Baixos, Holanda)
Exposició a la Galeria De Salon, Amsterdam (Països Baixos, Holanda)
Apertura de Concep Galeria Fili Plaza
al carrer de Petritxol de Barcelona
2016
Exposició a la fira Madrid Joya (Madrid)
Exposició a la Galeria Lijny (Holanda)
Exposició al Saló Antonio Garrido
(Barcelona)
Obra pública Germanor, a la rotonda
de la riera de Comafosca i el carrer
de les Quatre Torres, Alella (Barcelona)
Exposició a la V fira d’artesania The
Craftroom (Barcelona)
Exposició a la 15a edició de la Fira
Sieraad Art Fair (Amsterdam)
Exposició al Saló Marco Bechepeche
Hair & Beauty Experience (Barcelona)
2015
Flagship Store (Barcelona)
Exposició a la botiga Lourdes Bergada
(Barcelona)
Barcelona Art Experience
Banaka
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Fili Plaza
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Ramon Pons
Es dedica professionalment al disseny
de moda tot i que també ha desenvolupat la seva pròpia trajectòria artística. Ha fet diversos cursos d´escultura
amb els professors: Mònica Chavarria,
Lúa Coderch, Samuel Salcedo, Jorge
Egea, Toshie Itabashi, Grzegorz Gwiazda i Christian Bull.
Darreres exposicions col·lectives,
2018:
- CT Art Gallery (Reus).
- “Sin Papeles”, a Nauart (Barcelona).
- “LGTBI Erótica”, a Filippo Iocco
Studio & Gallery (Barcelona).
- Tallers Oberts Poblenou, a Nauart
(Barcelona).
- ICRE, a la Biblioteca Clarà (Barcelona).
- Matilde Tamayo Fundación, a l’Atelier Pilar Güell (Barcelona).
- Art i Representació - La Terra “Ferida”, a l’esglèsia antiga del Poble Vell
de Corbera d´Ebre.
- Homenatge a l’1 d’Octubre 2017, a
la Casa de la República (Waterloo).
- ICRE, al Celler de Carrencà (Martorelles).

Sense títol, 2018
terracota - 30 x 10 x 22 cm

Exposa de forma permanent a:
Galeria de Subhastes online Setdart;
al Show Room online d´ARTxTu; a la
Galería Artevistas (Barcelona) i a la
Ioco Studio & Gallery (Barcelona).
Obra pública:
- Pebeter dedicat a la Flama del Canigó, a Sant Vicenç de Torelló (2009).
- Monument als Donants de Sang, a
Sant Vicenç de Torelló (2011).

Sense títol, 2018
terracota - 20 x 13 x 25 cm

28

Currículum: Premi d’escultura
Josep Llimona a la Col·lectiva Social
del Cercle Artístic de Sant Lluc,
Barcelona - 1992, Organització d’una
exposició de ceràmica pel Museum
of Hispanic and Latin American Art,
Miami (EEUU) - 1991-92, cursos de
perfeccionament a les escoles de ceràmica de la Bisbal (Girona), Ramon
Fort de Llers (Girona), Arts i oficis
de la Diputació de Barcelona i Taller
d’escultura BDN (Badalona).
Exposicions: Des del 1983 ençà ha
portat a terme nombroses exposicions individuals i col·lectives: A Catalunya, a Argentona, Barcelona, Badalona,
Bellver, Berga, Esplugues de Llobregat,
Gavà, Granollers, Lleida, Manresa,
Piera, Quart, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vilanova i la
Geltrú. A Espanya, a València,Vila-Real
(Castelló), Estella (Navarra), Santander i Inca (Mallorca). A l’estranger, a
Encamp (Andorra), Miami (EEUU),
Porto (Portugal), Riga (Letònia), Eskisehir (Turquia), Krasnoyarsk (Sibèria,
Rússia), Limoges (França), Kansas City
(EEUU), Brussel·les (Bèlgica), Panevezys (Lituania), Cluj (Rumania), Avinyó (França), Le Fousseret (França) i
Wroclaw (Polònia).

Principi en paral·lel, 2018
fusta - 81 x 31,5 x 32 cm
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Obra a:
Estats Units, Letònia, Turquia, Rússia,
Lituania, Rumania
Castelló de la Plana,València,Vilassar de Mar, Barcelona i Bellver de
Cerdanya.
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Susana Ruiz
Susana Ruiz Blanch (Badalona, 19 de
juliol de 1964).
La seva formació com escultora comença de forma autodidacte als anys
90 entre San Francisco i Puerto Rico.
L’any 2007 torna a Badalona i cursa
el grau superior d’escultura a l’escola
Pau Gargallo.
El seu estil es figuratiu i te obra en
talla de fusta, pedra, terracota, resines
i bronze.
Des de fa 5 anys es concentra en el
retrat escultòric.
Encara que la via de difusió de la
seva obra no son les galeries d’art,
ha presentat la seva obra a diverses
exposicions col·lectives, en diferents
llocs de Catalunya, França, i Puerto
Rico des de fa més de 20 anys.
Compta amb dos escultures públiques de bronze, el Mono de Badalona
i el cantant Manolo Escobar.
Per altre banda, també ha elaborat
diferents retrats escultòrics, tan en
bronze com en resines, per encàrrecs privats, com són el perruquer
Rafel Pagès, l’escriptor Kalman Barsy,
l’actriu Ángela Molina, el mag Enric
Magoo o Camarón de la Isla, per citar
només els més coneguts.
All is in your mind, 2010
fusta - 50 x 50 x 15 cm
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Va començar a tocar fang i a fer figures des de ben petit, a l’escola, quan
tenia quatre o cinc anys. Més tard
van venir els tallers fora de l’escola i
a l’estiu.
A partir dels setze anys va anar a
classes de treball amb terracota
amb Ricard Mira i Pepi Montesinos.
Després d’un temps en què l’escultura no va formar part de les seves
activitats va conèixer l’escultor Jorge
Egea i en les seves classes va retrobar
el plaer de modelar i, així, va iniciar
una formació sistemàtica, enfocada a
l’escultura figurativa.
El 2016 va començar estudis de
graduat en Belles Arts a la Universitat
de Barcelona.
Exposicions individuals
Exposició al Casal Cultural de Santa
Maria de Martorelles (juliol 2017)
Exposició a la Sala Carles Sindreu de
l’Ametlla del Vallès (octubre de 2016)
Exposició al Celler de Martorelles
(setembre de 2015)
Exposició al Centre Cívic Joana Barcala de Mollet del Vallès (2004)

Stefano I, 2016
terracota - 50 x 40 x 26 cm

Pensant, 2018
terracota - 105 x 73 x 47 cm
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Exposicions col·lectives
Escultures de l’ICRE a la Biblioteca
Clarà de Barcelona (2017)
Biennal Internacional d’art 2017 a la
Pobla de Segur (octubre 2017)
Escultures de l’ICRE a la Biblioteca
Clarà de Barcelona (2016)
32ème Grand Prix d’Ars Plastiques
Le Fousseret, França (2015)
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Eduard Varela

Aquest catàleg es va acabar d’imprimir
el gener de 2019, a Barcelona
Per la seva elaboració es va utilitzar:
paper estucat mate Magno,
2
d’Unión papelera, de 150 g/m , per a
2
les pàgines interiors i de 350 g/m per
a la coberta.
Els textos es van compondre amb la
família tipogràfica Gill Sans.
Edició de 100 exemplars

Exposició dels socis de l’Institut Català per la Recerca en Escultura
del 22 de novembre al 9 de desembre del 2018

Escultures

al Celler de Carrencà
(Martorelles)

C
R

Catalan Institute for Research in Sculpture
Institut Català per a la Recerca en Escultura

