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Meravelloses criatures 

Una exposició de Heidi Preuss Grew a l’ACC 

De l’1 de febrer al 3 de març de 2023 
 

L’ACC té el plaer de presentar una petita 
mostra de l’art de la ceramista americana 
Heidi Preuss Grew. 

La seva obra proposa uns personatges que 
revelen diferents aspectes i caràcters 
psicològics, sovint narratius, representats en 
les figures d’uns éssers imaginaris, als que 
anomena “meravelloses criatures”.  

Els seus animalets tenen la capacitat de 
despertar, sacsejar i qüestionar l’espectador i 
de vegades, d’enlluernar i fins i tot 
d’espantar-lo amb les seves actituds, com 
ensenyant les dents. 

Preten revelar l’aspecte més vulnerable i 
patètic de la condició humana així com el que 
té d’heroic i bonic.  

El seu treball a l’estudi implica un esforç 
seriós i lúdic al mateix temps, intentant 
fusionar les característiques animals i 
humanes conjuntament, per desenvolupar un significat específic; un simbolisme d’impacte 
psicològic.  

Aquesta combinació li permet una llibertat major en el procés creatiu, en interactuar entre 
el món real i el món fictici. 

“Les petites descobertes, en qualsevol moment del dia, proporcionen inspiració al meu 
treball. Un gest amb la mà utilitzat per un desconegut... un proverbi amb múltiples 
interpretacions... fragments fugaços de conversa. Fragments de temps convergeixen en una 
descripció. 

 M'interessa especialment captar l'essència d'un personatge contingut en un moment 
concret i destacat. Un sol gest potencialment conté volums d'informació. Interpreto 
aquesta informació a la meva manera i creo figures que, en definitiva, són retrats. Aquestes 
figures se superposen a la realitat i a la imaginació. Els veig com a guies -o mediadors- que 
escorten els espectadors d'un món a un altre”. 

Heidi Preuss Grew 
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Obertura:  
Dijous, 2 de febrer a les 18 h 
A l’Associació Ceramistes de Catalunya 
 
 
Responsable: Mercè Tiana 
Organitza: Vocalia d’Art Ceràmic  Contemporani de l’Associació Ceramistes 
 
 

 
 

 
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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