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FANGART 2019

----------------------------Emmarcada pel blau del mar i el daurat de la sorra de la
platja, la ceràmica tornarà a tenyir de colors únics la plaça
de Sant Salvador durant els dies 14, 15 i 16 de
juny. Aquesta tercera edició del Festival FangArt serà un
punt de trobada que vol despertar l’interès dels ceramistes
per aprendre noves tècniques, mirades i aproximacions a
aquest art ancestral, i també dels visitants que, empesos
per la curiositat, hi podran descobrir peces úniques i de gran
bellesa.
En aquesta edició del 2019, el FangArt estarà dedicat a la
ceràmica creativa de petit format, fet que permetrà que la
tipologia de peces que s’hi exposin pugui ser d’allò més
extensa i variada: des de peces decoratives a objectes
utilitaris, passant per petites joies... Fent un tomb per les
parades, visitant les exposicions o participant en les
diverses activitats podrem gaudir del mestratge de cada
ceramista i del seu món particular de creacions.
Us convidem, doncs, a deixar-vos seduir per aquest festival
ple de sensibilitat i creativitat, amb què el Vendrell continua
enfortint el seu personal vincle amb la ceràmica. Un lligam
cultural, turístic, històric i patrimonial que es continua
actualitzant i revaloritzant al llarg de tot l’any.
Benvinguts al FangArt!

-----------------------------

CERÀMICA CREATIVA EN PETIT
FORMAT AMB YUKIKO MURATA

----------------------------Petit? Gran? La mida és relativa i es
basa sempre en el nostre cos.
Pedreta, petxina, pètal, tap d’ampolla,
gotes de rosada. Físicament, són
coses relativament petites,
però si hom s'hi fixa pot veure
l’univers.
Així, el voltant nostre és ple d’universos petits. D’altra
banda, els objectes enormes també són un conjunt de
coses petites, com cèl·lules.
Una peça petita podria ser l’univers i l’univers podria
ser una col·lecció de peces petites.
Yukiko Murata
Yukiko Murata, convidada del FangArt 2019, va néixer
a Ishikawa (Japó) el 1961. Va estudiar ceràmica, vidre
i disseny a Barcelona, Kanazawa i Copenhaguen.
Els principals materials que utilitza per expressar-se
són el fang, la porcellana i el vidre, però, depenent del
projecte, en combina d'altres i també col·labora
amb diferents artesans. Ha fet exposicions individuals i
col·lectives a diversos llocs. Fa treballs de mida petita i
gran: de projectes arquitectònics a peces
utilitàries. Com a docent, fa cursos a l’Escola
Massana de Barcelona.

-----------------------------

CONVIDADA ESPECIAL YUKIKO MURATA

----------------------------Exposició "BONAPETITa, la petita felicitat a mà"
No sé per què les coses petites em fan tan
feliç.
En aquesta exposició s'hi pot trobar una
petita alegria i una història en cada vitrina:
ovelles multicolors, càpsules del temps,
gerrets, coixinets per a les agulles de cap...
Totes les obres són petites escultures i al
mateix temps peces utilitàries.
Benvinguts al museu de la petita felicitat;
espero el vostre somriure.
Yukiko Murata

Museu
Pau Casals

El dissabte a les 15.30 h, Yukiko Murata farà una visita guiada a l'exposició.

Taller "La flor imaginària"
En aquest taller, obert a tothom, Yukiko
Murata farà volar la imaginació a través de
peces similars a les de l'exposició.
Caldrà imaginar quines flors hi quedarien
bé, i pintar-les.

HORARI · FANGART 2019

----------------------------DIVENDRES 14 DE JUNY - - - - - - - - - - - - - - -

De 17 h a 22 h,
FIRA - MERCAT
EXPOSICIÓ "BONAPETITa. La petita
felicitat a mà."
TALLERS I DEMOSTRACIONS:
"Demostració de torn", "Torna el torn",
"Pinto com els prehistòrics", "Jugo amb
el fang", "Impressió 3D" i "Arquitectures"
A les 17 h,
Taller "Arquitectures"
"Impressió 3D en porcellana"
A les 19 h,
"Demostració del tornejat i muntatge
d'una peça utilitària"

----------------

Pl. Sant Salvador

-----------------------------

DISSABTE 15 DE JUNY
D'11 h a 14 h i de 17 h a 22 h
FIRA - MERCAT
EXPOSICIÓ "BONAPETITa. La petita felicitat a mà."
TALLERS I DEMOSTRACIONS:
"Demostració de torn", "Torna el torn", "Pinto com els
prehistòrics", "Jugo amb el fang", "Impressió 3D" i
"Arquitectures"

HORARI · FANGART 2019

-----------------------------

De 12 h a 14 h,
Demostració: "Confecció d'un brollador amb forma de peix"
Demostració de torn: "Els atuells de cuina"
Taller: "La pissarra màgica"
A les 15.30 h,
Visita guiada a l'exposició de Yukiko Murata
De 18 h a 20 h,
"Taller de torn i permacultura"
"Peces de petit format a partir de motlles"
De 20 h a 22 h,
Taller "La flor imaginària"
DIUMENGE 16 DE JUNY

----------------

D'11 h a 14 h i de 17 h a 21 h,
FIRA - MERCAT
EXPOSICIÓ "BONAPETITa. La petita
felicitat a mà"
TALLERS I DEMOSTRACIONS:
"Demostració de torn", "Torna el torn",
"Pinto com els prehistòrics", "Jugo amb el
fang", "Impressió 3D" i "Arquitectures"
De 12 h a 14 h,
Taller: "Posa-hi la teva escata"
Demostració del tornejat i muntatge d'una
peça utilitària
De 18 h a 20 h,
Taller: "Fruits del mar"
Taller: "Animals ceràmics"

CERAMISTES DE LA FIRA-MERCAT

----------------------------1 · L'Aula de Ceràmica · El Vendrell
2 · Laboratoti tàctil · Barcelona
3 · Lab! Ceràmiques · Barcelona
4 · Tengo ropa tendida · Benicarló (Castelló)
5 · Logama · Adrall
6 · Elomi · Barcelona
7 · Ceràmica JuanPaco · Béjar (Salamanca)
8 · Ceràmica negra · Serra de Daró
9 · A Noitiña · Sobredo (Lleó)
10 · Daniel Ortiz Ceràmiques · L'Esquirol
11 · Núria Soley · Palau-Solità i Plegamans
12 · Monceràmica · Mediona

TENGO
ROPA
TENDIDA
13 · Llar
de Yukiko
· Barcelona
14 · Camil·la Pérez Salvà · El Vendrell
15 · Poterie La Ferme · Angostrina (Catalunya Nord)
16 · Ceràmicas Morte · L'Ametlla del Vallès
17 · Aesencia · Barcelona
18 · Ceràmica Parreño · Sant Vicenç de Torelló

----------------------------Pg. Joan Reventós

LABORATORI TÀCTIL · Barcelona

L'AULA DE CERÀMICA · El Vendrell

-----------------------------
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Quines eines s'utilitzen?
Quins materials es fan servir?
TENGO
ROPA
Aquí trobareu
una TENDIDA
petita mostra d'esmalts, matèries
primeres i algunes eines que es fan servir a l'Aula de
Ceràmica.
També hi podreu veure adaptacions de peces
tant utilitàries com decoratives, i també algunes
"llicències d'artista" que han creat els alumnes de
l'aula.
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@artelvendrell
art@elvendrell.net
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"Matabichando" és la nova col·lecció de ceràmiques
del Laboratori Tàctil.
Matabichando és el gerundi del verb matabichar. És
TENGO
ROPA
TENDIDAd'Angola i significa
un
terme propi
del portuguès
esmorzar. És la paraula que hem utilitzat a casa dels
pares. Per a mi, és un moment quasi sagrat del dia,
que m'omple de magnífics records.
Inspirada en els bons i llargs esmorzars, he fet una
sèrie de peces per entaular-se matabichando. Són
peces molt orgàniques i primitives.
Són ceràmiques per a viure-les cada dia. Gaudiu-ne.
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@labceramica
laboratoritactil@gmail.com

LAB! CERÀMIQUES · Barcelona

-----------------------------

TENGO ROPA TENDIDA · Benicarló
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Lab! Ceràmiques és la unió de dues ceramistes que
posem l’ànima en tot allò que fem.
Les nostres ceràmiques són objectes quotidians, per
TENGO
ROPA
TENDIDA
al dia a dia,
per gaudir
plenament de cada moment,
perquè amb Lab! Ceràmiques cada dia és especial:
són peces úniques fetes a mà. Tenim diferents línies:
Lab!vermuteria, cistells per al pa, Oriental·Lab!,
etc. Són ceràmiques per fer allò que a tots ens
agrada, com ara gaudir d’un bon àpat en bona
companyia...
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@labceramica
laboratoritactil@gmail.com
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Elaboro joieria i bijuteria de porcellana amb esmalts
transparents. Els mandales són la base de totes les
peces, de múltiples colors i mides: collarets,
TENGO
ROPA TENDIDA
arracades, anells i polseres.
En el fons del meu ésser sempre hi ha hagut una
artesana terrissaire amagada, i enguany m'he llançat
finalment a l'aventura. He creat una línia de terrissa
amb gres i esmalts d'alta temperatura: tasses i pots
per a la mel, de moment..., però la cosa no acabarà
aquí.
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667 603 847
tengoropatendida@gmail.com
@tengoropatendida

LOGAMA · Adrall

-----------------------------

ELOMI · Barcelona

-----------------------------
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Com a ceramista, intento fer peces innovadores
utilitzant com a inspiració la natura i motius antics
(portes deROPA
fusta vella,
frontisses, ceràmica, etc.) dels
TENGO
TENDIDA
nostres avantpassats.
Les peces estan fetes a mà amb l'ajuda de motlles
casolans, decorades amb diferents tècniques i cuites
amb temperatura alta i baixa.
Confecciono rellotges, bols, safates, creacions de
dissenys exclusius i gairebé qualsevol peça
personalitzada sota comanda.
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logama67@gmail.com
logama-artesania
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Des de l'inici de la meva carrera professional, he
combinat la producció utilitària amb la creació de
ceràmica ROPA
artística,TENDIDA
que m'ha permès participar en
TENGO
exposicions i concursos.
Aquesta vegada proposo una visió de peces
utilitàries relacionades amb la cuina japonesa. En
aquesta mostra, es podran veure i adquirir peces
elaborades amb les normes més ortodoxes de la
vaixella japonesa i peces d’interpretació més
personal, totes fetes de forma artesanal.
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656 474 550
elomi.ceramica@gmail.com

CERÁMICA JUANPACO · Béjar

-----------------------------
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La meva ceràmica, elaborada amb gres, modelada i
tornejada, es mou entre la safata senzilla i
l'esculturaROPA
personal,
sense deixar mai la inspiració
TENGO
TENDIDA
en les formes clàssiques.
L'acabament de les peces amb sals solubles i
brunyides desperta la curiositat i el desig de tocar i
sentir el contacte amb l'argila cuita. Només amb
això, ja m'enduc un petit triomf a la motxilla.
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CERÀMICA NEGRA· Serra de Daró

-----------------------------

608453297
info@ceramicajuanpaco.com
www.ceramicajuanpaco.com

Llu

Em vaig formar com a terrissaire en diferents tallers
de la Bisbal d'Empordà i vaig aprendre la tècnica de
TENGO
la
ceràmicaROPA
negra. TENDIDA
El 1990 vaig muntar el meu propi taller a Serra de
Daró, on continuo elaborant peces tradicionals de
ceràmica negra i també experimento amb altres
tècniques ceràmiques fruit de la meva imaginació i de
la inquietud per l'ofici.
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terrissanegra@terra.com
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A NOITIÑA · Sobredo

-----------------------------

DANIEL ORTIZ CERÀMIQUES · L'Esquirol

-----------------------------
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Faig peces utilitàries i decoratives.
Al taller utilitzo porcellana de formulació pròpia i
TENGO
ROPA TENDIDA
gres, esmalts propis i decoracions amb pastes
especials.
Les peces les faig al torn, en plaques i en impressió
3D, entre d'altres.
M'agraden l'espontaneïtat i la sorpresa; que el forn
i l'assecat també conformin la peça, com un
element més del treball.
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619835542
taller@tallernoitina.es
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Al taller em deixo anar per les sensacions i

emocions ROPA
que em TENDIDA
transmet el fang al torn.
TENGO

Intento desfer-me dels coneixements per trobar
l'espontaneïtat i expressar el que sento en aquell
moment.
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680 115 806
danielortizceramiques@gmail.com
www.danielortizceramiques.com

NÚRIA SOLEY · Palau -Solità i Plegamans

-----------------------------

MONCERÀMICA · Mediona
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Les col·leccions de joieria ceràmica que presento
són fruit del treball personal de la ceràmica i el
TENGO
TENDIDA
metall
i de ROPA
la investigació
sobre diferents tècniques
de tots dos elements.
Del meu entorn, d’allò que veig i visc
quotidianament, en sorgeixen les idees que intento
plasmar en les meves joies, que concebo com a
petites escultures per lluir sobre del cos.

La meva feina, en aquest moment, es centra tanten
l'elaboració de peces utilitàries, com decoratives i
TENGO
ROPA
TENDIDA
artístiques.
Treballo
amb fang d'alta temperatura
(gres i porcellana) i porto a terme un treball
d'investigació per crear els meus propis acabats i
colors.
M’agrada fer objectes per envoltar-nos i gaudir de
peces vives cada dia.
Senzillesa, austeritat i bellesa.

-----------------------------

-----------------------------
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626 791 022
nuriasoley@gmail.com
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moon@rusc.net
@Mon Ceràmica

LLAR DE YUKIKO · Barcelona

-----------------------------
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CAMIL·LA PÉREZ SALVÀ · El Vendrell

-----------------------------
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Els principals materials que utilitzo són fang,
TENGO ROPA
TENDIDA
porcellana
i vidre, però
depenent del projecte n'hi
combino d'altres, i també col·laboro amb altres
artesans. He fet exposicions individuals i
col·lectives en diverses llocs. Treballo amb
objectes de mida més petita, com ara botons, i
de mida més gran, com projectes arquitectònics.

En els més de quaranta anys de relació amb el fang
no ha sigut fins en fa uns deu que m’he adonat que
TENGO
ROPA TENDIDA
el
que m’interessa
explicar mitjançant la terra és la
història, la petja dels que l’habitem i tan sovint la
maltractem, els rastres de la nostra activitat física i
emocional, allò que aquesta deixa, les seves
empremtes; tant en l’aspecte més domèstic i
quotidià (ceràmica utilitària), com en l’aspecte més
transcendental (ceràmica creativa).

-----------------------------
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yukiko.bcn@gmail.com
http://llardeyukiko.blogspot.com/
https://www.instagram.com/llardeyukiko/
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679439734
ceramica@camillaperez.com

POTERIE LA FERME · Angostrina

-----------------------------
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CERAMICAS MORTE · L'Ametlla del Vallès
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A la Poterie La Ferme fem ceràmica utilitària i
artística de
gres. Les
peces utilitàries estan
TENGO
ROPA
TENDIDA
pensades, dissenyades i realitzades per ser
còmodes, útils i estèticament perfectes. Les peces
de ceràmica artística són úniques i estan pensades,
del principi a la fi, per donar plaer tant al sentit de
la vista com al del tacte.

Em dedico a l’ofici de ceramista des de fa més de
35 anys. Aquest ofici el vaig aprendre del meu
pare, el mestre artesà José M. Morte Múgica.
TENGO
ROPA
TENDIDA
Actualment
treballo
amb fang vermell i blanc, tant al
torn com a colatge. Elaboro peces decoratives i
també per a ús domèstic, així com peces de
bijuteria decorades a mà i cuites a baixa
temperatura (1020º).
Amb gres, faig jocs de te, tasses, vaixelles i altres
productes per a la llar.
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615 448 521
info@poterielaferme.com
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646 85 49 75
robertomorteib@gmail.com

AESENCIA · Barcelona

-----------------------------

CERÀMICA PARREÑO · Sant Vicenç de Torelló

-----------------------------
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A l'estudi, generalment confecciono peces
mitjançant el torn elèctric: vaixelles, elements
decoratiusROPA
com gerros
i objectes de la llar com ara
TENGO
TENDIDA
llums. També faig peces amb modelat, ja que
ambdues tècniques són atractives.
Pel que fa als esmalts, vaig començar amb els
bàsics, fent proves, i actualment faig efectes
diferents mitjançant l'experimentació i
noves barreges.
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653 409 528
aesencia.ceramica@gmail.com
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Principalment elaboro peces utilitàries o

decoratives,
amb torn
o amb motlles. Normalment
TENGO
ROPA
TENDIDA

treballo amb fang d'alta temperatura i faig servir la
decoració de sotacoberta per als acabats.
Actualment estic començant a fer col·leccions de
joieria amb porcellana.

----------------------------18

661 084 848
gemmaparrenyo@hotmail.com

TALLERS I
DEMOSTRACIONS

Pl. Sant Salvador

----------------------------Taller "Pinto com els prehistòrics"

TALLERS I
DEMOSTRACIONS

Demostració "Torna el torn"

En horari de fira
En l’època de la prehistòria, els homes pintaven
sobre les parets de les coves. Els materials que
empraven eren terres de colors barrejades amb
aigua. En aquest taller pintarem com els
prehistòrics: amb terra.

A càrrec de Daniel Ortiz.
En horari de fira
El ceramista Daniel Ortiz treballa amb un torn de
peu i juga amb el fang desfent les peces una
vegada acabades.

Taller lliure "Jugo amb el fang"

A càrrec de Carles Morant.
En horari de fira
Demostració del funcionament d'una impressora
3D en ceràmica. Es posarà en marxa, durant 3 o
4 hores, una impressora tipus delta amb
porcellana.

En horari de fira
Experimenta amb el fang i dona-li la forma que
vulguis.

Taller "Arquitectures"

A càrrec de Júlia Sangés i Míriam Rueda.
En horari de fira
Activitat col·lectiva on es van construint mòduls i
figures geomètriques combinant pals de fusta de
diverses mides amb boles de fang que els uneixen.
La construcció es va ampliant amb l'aportació de
cadascú. Es pot construir una ciutat imaginària,
animals, edificis...

Pl. Sant Salvador

-----------------------------

Demostració "Impressió 3D en porcellana"

Demostració "Tornejat i muntatge
d'una peça utilitària"

A càrrec d'Eva López.
Divendres de 19 h a 21 h
Diumenge de 12 h a 14 h
Demostració de torn per fer peces utilitàries, com
ara una tetera, una tassa, una lletera...

Demostració de torn

Demostració de torn "Els atuells de cuina"

A càrrec de Joan Nin.
En horari de fira
El ceramista ens ensenyarà pas a pas les tècniques
bàsiques per produir peces de ceràmica al torn.

A càrrec de Lluís Heras.
Dissabte de 12 h a 14 h
Els assistents podran gaudir en directe de la
demostració de terrissa tradicional a través del torn.
El ceramista farà gibrells, escorredores i safates.

TALLERS I
DEMOSTRACIONS

Pl. Sant Salvador

TALLERS I
DEMOSTRACIONS

Pl. Sant Salvador
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Demostració "Realització d'un brollador
amb forma de peix"

Taller "La flor imaginària"

A càrrec Camil·la Pérez Salvà.
Dissabte de 12 h a 14 h
La ceramista farà un peix escultòric que es podrà
instal·lar posteriorment en una font.

Taller "La pissarra màgica"
A càrrec de Júlia Sangés i Inga Freitas.
Dissabte de 12 h a 14 h
Activitat per perdre la por de la perfecció, fer i
desfer sense patir, buscar la diversió en l’art
abstracte i gaudir del contacte amb la terra. Cada
participant s'emportarà un full amb el negatiu del
que ha dibuixat.

Taller de torn i permacultura

A càrrec d'Inga Freitas.
Dissabte de 18 h a 20 h
En aquest taller el públic podrà fer un petit test on
plantarem una llentia dins d'una boleta de fang.
Què passarà després?

Demostració "Peces de petit format a partir de motlles"
A càrrec de Núria Soley.
Dissabte de 18 h a 20 h
El públic podrà veure com es pot elaborar ceràmica
creativa en petit format treballant la porcellana amb
motlles. És una tècnica que en ceràmica es coneix
com la colada.

A càrrec de Yukiko Murata.
Dissabte de 20 h a 22 h
La ceramista farà volar la imaginació a través de
petits gerros i caldrà imaginar quina flor hi
quedaria bé. Després, els participants la
pintaran.

Taller "Posa-hi la teva escata"
A càrrec Camil·la Pérez Salvà.
Diumenge de 12 h a 14 h
Ajuda la ceramista, que haurà fet prèviament un
brollador en forma de peix, a posar-li les escates.

Taller "Fruits del mar"

A càrrec de Lourdes García.
Diumenge de 18 h a 20 h
Els participants podran experimentar el contacte
amb l‘argila. Els fruits del mar seran una estrella de
mar i un peix que farem amb ajut d'una plantilla.
La peça la decorarem, la pintarem i a casa ens
l'endurem!

Taller "Animals ceràmics"
A càrrec de Gemma Parreño.
Diumenge de 18 h a 20 h
Els infants podran modelar, amb formes senzilles,
animals que després es podran endur a casa.
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