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EXPOSICIÓ TEMÀTICA 2019-2021 a la primera planta del museu
Acte inaugural diumenge 13 de gener a les 12 h
TRANSVERSALITATS en ceràmica contemporània
Si alguna cosa és comú a la ceràmica contemporània, i en bona part de l’art actual, és la seva transversalitat, atès
que són diversos els camins estètics que es creuen constantment en distintes direccions i sense ordre ni tendència
aparent. De fet, contemplant aquesta mostra col·lectiva de l’art ceràmic recent, queda palès que les seves obres
tenen poc o res en comú, essent aquesta una de les seves grans i destacables qualitats. És precisament la gran
diversitat i riquesa de tècniques i materials, d’estils i d’influències el que més destaca de la ceràmica creativa
actual.
Aquesta exposició vol ser una mostra del que serà el futur espai de ceràmica contemporània del museu
d’Argentona, donant així resposta a la manca d’un equipament dedicat a la producció actual de l’art ceràmic al
nostre país, on els museus monogràfics estan dedicats de forma exclusiva a la ceràmica històrica o tradicional.
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Volem difondre el patrimoni però, alhora, promoure el present i projectar-nos cap al futur, tot presentant al públic la
millor producció en ceràmica actual.
L’origen d’aquesta col·lecció cal cercar-lo en les exposicions fetes des del 1994 durant la fira de ceràmica i les
obres que van ser donades al Museu del Càntir d’Argentona durant el congrés de l’Acadèmia Internacional de
Ceràmica celebrat a Barcelona el 2016. La diversitat geogràfica és amplia, com ho evidencia el fet que hi
participen un total de 83 autors/es, majoritàriament de Catalunya (21), Eslovènia (21), resta de l’estat espanyol
(6), altres països d’Europa (16), Amèrica (9), Austràlia (7) i Àsia (3). Es tracta, sens dubte, d’alguns dels millors
autors del món en l’ampli panorama de la ceràmica contemporània.
Proposem als espectadors/es que us endinseu en el ric i suggerent món de les formes i textures de la ceràmica
actual, tot deixant-vos portar per les emocions i sensacions que aquestes creacions us transmetin. Que les gaudiu
!
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