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“Utilitzar la terra com a mitjà d’expressió no és pas un atzar. El contacte amb la terra 

és primordial, genera un equilibri entre el cos i l’esperit”

Després d’haver realitzat durant força anys escultures en argila i patina, comença a explorar les 
coccions primitives i s’instal·la al seu taller, l’any 1989.

Realitzar objectes utilitaris o escultures li demana la mateixa implicació, ja que “pensar en la 
realització d’un bol té per a mi la mateixa importància que la d’una escultura”.

No s’inscriu en cap moviment artístic. Les seves recerques i creacions es realitzen a partir de for-
mes predeterminades, amb terra batuda, estampada, modelada, cuita, enfumada o senzillament 
en brut. La multiplicació de les peces de les seves instal·lacions permetrà que,  en observar-les, 
es construeixi un espai per acumulació real o imaginària.

Semblants i diferents a la vegada, unitat i multiplicació, l’objecte es fon a través dels elements 
que l’envolten, aportant una noció de diàleg i interacció entre l’acte artístic i el seu espai.
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Francine de Lavigne
“Una apropiació de la tècnica raku, indissociable de la delicadesa, tant a nivell de 

l’acabat de la peça, com de l’ús d’esmalts personals: el meu treball esdevé l’expressió 

d’aquesta aparent improbabilitat, plenament assumida”

“Jove” ceramista de més de cinquanta anys, originària de la regió del Franc Comtat, m’instal·lo 
a Borgonya, a Arnay-le-Duc, la primavera del 2010 després d’haver-me format com a terrissai-
re-ceramista al Centre Argile d’Autrey-les-Gray amb l’artista plàstica Mylène Peyreton. Més tard 
Gérald Pott em va ensenyar l’art del torn.

De les meves formes simples, que revelen un moviment, el públic sovint en diu que són 
“musicals”; reminiscència, sens dubte, d’una vida anterior.

Apropiant-me de la tècnica raku, indissociable de la delicadesa, tant a nivell de l’acabat de la 
peça, com de l’ús d’esmalts personals, intento que el meu treball esdevingui l’expressió d’aques-
ta aparent improbabilitat, plenament assumida.
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Anita Rumpf
“M’inspiro en les formes orgàniques per realitzar instal·lacions de ceràmica,

fusta, filferro, metall o paper”

L’any 1992 vaig descobrir la terra i, de manera paral·lela a la meva feina, vaig anar realitzant 
nombrosos cursos d’arts plàstiques. Finalment al 2010, un cop formada en Pedagogia de 
l’Art, vaig decidir decantar-me pel meu treball artístic. Gràcies a diverses experiències i des-
prés d’haver pogut treballar amb diferents materials, vaig poder anar definint el meu enfoca-
ment plàstic personal.

M’agrada treballar a l’aire lliure. La naturalesa ocupa un espai important per mi. M’atrau, 
em fascina. És una font d’inspiració constant, d’on intento extreure’n la matèria, la textura. 
M’inspiro en les formes orgàniques per realitzar instal·lacions de ceràmica, fusta, filferro, 
metall o paper.
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Frédéric Medina
“Després d’haver treballat el dibuix i la pintura,

vaig arribar al volum a partir  de la terra”

Al cap de sis anys com a artesà, exploro la ceràmica a través de l’objecte i em decanto, de mane-
ra natural, per l’estil Raku-yaki, conegut com a Raku, una tècnica d’esmalt, originària de Corea, 
que va culminar al Japó del segle XVI. Els bols obtinguts, purs productes d’artesania, servien per 
a la cerimònia del te.

La tècnica es manté intacta a dia d’avui, però la imaginació de l’artesà no té límits i permet re-
novar les formes i els colors; tècnica que m’ha ensenyat Mylène Peyreton, ceramista i escultora.
No he parat d’experimentar amb la ceràmica, ni de multiplicar les vivències més insòlites, cen-
tro la investigació en la recerca de matèria i els seus límits.

A dia d’avui, la meva activitat principal és la formació. Fa tres anys que participo en tallers de 
l’associació ADAPT, l’objectiu de la qual és la inserció laboral de persones discapacitades, aju-
dant-les a agafar confiança en elles mateixes a través del treball de la terra.

A més a més, participo en nombrosos concursos internacionals de ceràmica, pel simple gust al repte.
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Geoffrey Ehrhart
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“Aquesta sèrie de retrats són inspirats en els “bols à l’oreilles” (bols amb orelles)

tradicionals, i més concretament, de la ceràmica antropomorfa”

El seu univers es composa d’objectes inesperats, d’escultures plenes de colors, de personatges 
plens d’humor.

La varietat de tècniques  vindran determinades per la seva inspiració artística. Treballa bàsica-
ment amb pasta blanca de baixa temperatura.

Els bols els modela a la mà, amb tècniques com la del colombí i la placa. 

Formes: llises.  Colors: vermell, blau, groc, blanc, negre.

Dibuixa les mans, les expressions, seguint l’humor del seu traç o pinzell.

Després d’una primera cocció, ho recobreix tot d’una coberta transparent que en farà ressaltar 
els colors.
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Vincent Verde
“L’argila es marca, s’acumula, es poleix; les matèries, les textures i els colors

es contraposen i es complementen”

Nascut a Marsella, Vincent Verde arriba a París als vint anys. Des dels bancs de l’Ecole du Lou-
vre, deriva ràpidament cap a la moda i la creació de joieria en ceràmica. Així va néixer la seva 
passió pel treball de la terra. Passió que decideix convertir en professió, després de formar-se 
com a ceramista amb Mylène Peyreton.

El món mineral i la influència del temps sobre la matèria i el color són, per a ell, una font d’ins-
piració permanent. Observar dia a dia per després extreure’n una matèria poètica on les influèn-
cies s’aniran barrejant, trobar un fil conductor i donar llum a objectes envellits, com sorgits d’un 
altre temps. L’argila es marca, s’acumula, es poleix; les matèries, les textures i els colors es 
contraposen i es complementen.
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Marie-Annick Le Blanc
“La terra em condueix al meu centre, em dóna les arrels, la serenitat i l’equilibri sense 

els quals no seria capaç d’afrontar certes obligacions”

Va ser als quaranta-quatre anys que vaig decidir ser ceramista. Un cop de cap? Un atzar? O pot-
ser una evidència? Ciutadana del món, havent viscut a sis països diferents i després d’una vida 
professional moguda i apassionant en el món de la música clàssica, vaig tenir el primer contacte 
amb la terra l’any 2008, quan em vaig inscriure a un curs de Raku. Va ser una descoberta, una 
revelació. A partir d’aleshores vaig participar en altres formacions de ceràmica i el treball de la 
terra es va convertir en una necessitat. I així va ser com l’any 2011 vaig decidir consagrar-m’hi 
totalment, tot començant per una Formació Professional amb l’artista plàstica Mylèn Peyreton a 
França, al Franc Comtat. Vaig aprendre a escoltar la terra i ella em va guiar.

El treball de la terra és un diàleg. El treball de la terra és una lliçó de vida.

Quan vaig tornar a Berlin em vaig instal·lar en la tranquilitat de la Brandenburg rural, i allà 
va començar la meva nova vida de ceramista. Em sento privilegiada de poder seguir aquesta pas-
sió, una aventura que tot just acaba de començar. La música acompanya sempre el meu treball 
amb la terra. De la música a la ceràmica, la simfonia continua escrivint-se cada dia.
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Françoise Cholé
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“El camí transcorregut amb el bol i el foc m’ha conduit, al cap de quatre anys,

cap a l’escultura”

Escultora-ceramista a Besançon des de fa cinc anys, descobreixo la terra ara en farà quinze.  A 
través de formacions i intercanvis humans d’una gran intensitat, es va començar a dibuixar un 
camí entre la baixa i l’alta temperatura, gres xamotat i porcellana fina. Aquest camí s’ha anat 
traçant gràcies al fet d’haver-me creuat amb dos elements que s’han revelat vitals: el foc i el bol.
Objecte modest, aparentment simple, que va de mà en mà. Objecte quotidià. El bol ocupa una 
part important del meu treball anual. Objecte de ceràmica per excel·lència, condensa l’essència 
dels conflictes del ceramista: com mantenir-se dret, equilibrat, amb el peu a terra, com fer-ne 
fluir el seu contingut, com mantenir-lo en moviment...

«El ceramista, si és artista, no vetlla per fabricar objectes, sinó àngels» diu Camille Virot. Aquí 
rau el repte: intentar donar ales al bol i fer que sigui més que un objecte, que sigui una escultura 
ceràmica del quotidià.

Aquest treball amb la terra és per a mi una manera de dibuixar noves rutes creatives, de conti-
nuar trobant respostes.
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Sophie Roca
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“Quan vaig creuar la mirada amb la ceràmica vaig saber que ens entendríem”

Quan Sophie Roca (Barcelona, 1969) es va mudar amb tota la família a la petita localitat france-
sa de Boult l’any 2010 sabia que s’enfrontava a un canvi radical però no imaginava que la seva 
vida faria un gir de 180 graus. Tot va jugar a favor. Feia temps que tenia ganes de fer una feina 
artesanal i Boult és un poble ceramista del Franche Comté.

Diu que quan va creuar la mirada amb la ceràmica va saber que s’entendrien. Es va apuntar al 
Centre Argile, amb la prudència i respecte de qualsevol que s’apropa a una cosa atractiva però 
desconeguda, i aviat van començar a sorgir coses interessants. A partir d’aquí, la constància es 
va aliar amb la sort: es preparava l’exposició “10 céramistes, 100 bols” i un dels participants 
va ser baixa a darrera hora. Sophie va acceptar la invitació i va presentar una col·lecció que va 
tenir molt bona acollida i que es podrà veure a l’exposició de Barcelona. En tots aquests anys, 
no ha deixat de crear i formar-se.

Sophie Roca
6 route de Voray

70190 - Boult
France

+33 664 839 741
sophie.roca@hotmail.com

www.sophieroca.com



Martine Joly
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“El bol es fa imprescindible cada matí, quan ens llisca entre les mans oferint-nos amb delit 

la nostra beguda preferida amb l’esperança que sigui el principi d’un dia igual d’especial”

Atreta des de sempre per l’artesania en general i per l’ofici de terrissaire en particular, vaig deci-
dir (prou tard, com veieu) aprendre les diferents tècniques, les diverses possibilitats de modelat 
i coccions que ofereix la matèria. Per fi havia trobat la manera d’expressar la meva creativitat.

És dins la tranquil·litat i la serenor del meu taller on trobo la inspiració amb un sentit perso-
nal de la forma i el moviment que es pot donar a l’argila. M’agrada particularment el treball 
a la placa i l’estampat per tal de donar vida a objectes... objectes petits, grans, útils, inútils, 
fútils... i és a través dels mercats i exposicions que les peces acaben trobant el seu lloc a les 
cases d’aquells que les adquireixen.

Per realitzar els bols, utilitzo la tècnica del pinçat i de la placa, deixant-me sorprendre per l’es-
pontaneïtat del meu gest. Finalment, la cocció raku i l’enfumat enllesteixen les meves creacions.
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