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CONNEXIONS 
Una exposició de Laura Niubó 

Del 30 d’octubre al 30 de novembre 
 

L’Associació Ceramistes de Catalunya presenta a 

la seva sala d’exposicions Connexions, l’últim 

treball de la ceramista Laura Niubó. 

 

Utilitzant la tècnica del modelat a mà, la Laura 

juga amb les diferents terres i textures. Amb 

l’absència total d’esmalts vol expressar que en el 

“mínim” podem trobar el “màxim”. Ens mostra 

unes peces nues, tan sols amb l’essència de la 

terra, com quan obrim l’ànima i deixem veure el 

nostre interior. 

No és fàcil per un creador despullar-se tan 

profundament. En aquest llarg camí, la paraula ha 

anat prenent cada cop més força. La poesia acompanya les seves obres i ens ajuda a endinsar-nos 

en aquest món íntim i personal. 

Amb què estem connectats? Amb les persones,  l’espai, les coses, amb la vida, amb tot. La 

connexió és un relació que establim entre nosaltres i tot el que ens envolta. Però, tenim tantes 

relacions com connexions? A vegades, una relació també necessita una desconnexió. 
 

No totes les connexions-desconnexions són iguals. Cada persona té tantes relacions com 

objectes i subjectes que l’envolten. Totes diferents, úniques i canviants. Reaccionem i 

connectem segons som nosaltres i cadascuna d’elles és un mirall del nostre interior. Així 

com estem actuem. Tot el que ens envolta: les preocupacions, les alegries, les vivències... 

tot queda gravat al nostre interior i reflectit en les relacions vers als altres. Diferents 

moments, diferents connexions, diferents obres.  

Laura Niubó 

  

Laura Niubó (Badalona, 1970) La trajectòria de la Laura comença a la dècada dels 90. Formada a l’ 

Escola de Ceràmica de Santa Coloma de Gramenet i l’Escola Emad de La Garriga, al 2017 cursa un 

Postgrau d’Artteràpia a Metàfora (Barcelona).  

No ha abandonat mai la formació amb diferents monogràfics impartits per professionals 

especialitzats com Mauricio Rubio, Wali Hawes, Ramon Fort, Pep Madrenas o Rafaela Pareja. 

Actualment compagina la realització de la seva obra artística amb la impartició de classes a 

diferents centres artístics. 
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Per saber més: 

www.lauraceramik.com 

 

Presentació a càrrec de l’artista: Divendres, 30 d’octubre. 

1r torn: a les 19:30 h  

2n torn: a les 20 h 
 

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 

 

A l’Associació Ceramistes de Catalunya 

Curadoria: Laura Niubó i Elisenda Massó 
Organitza: Vocalia d’Art Ceràmic Contemporani de l’Associació Ceramistes de Catalunya 
 
 

Amb la col·laboració de:  

 

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Associació Ceramistes de Catalunya 

Carrer Doctor Dou, 7. 08001 - Barcelona 

Horari: de dilluns a divendres  ·  Matins de 9:30 a 13:30h  ·  Tardes de 17:00 a 20:30h 

Telèfon: 933 17 69 06 / acc@ceramistescat.org 
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