GRES D’AIGUA

La meva obra és com una conversa amb la natura.
M’agrada observar-la i escoltar-la, poder reflectir les
emocions que em transmet. M’inspira el mar, mirant-lo
sembla que se m’emporti a les seves profunditats, amb
el seu moviment que mai no té final; formes i formes
inacabables segons el seu estat. El gran i majestuós
moviment em fa pensar. Aquest fluir constant format per
una successió d’instants m‘inspira en la meva creació.
Vull petrificar la realitat, capturar el moment: Ha arribat
l’hora de posar-se a treballar amb les mans.

al 14|09|2022

Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.
Tancat de l'1 al 31 d'agost per vacances.
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Són peces que tenen un gran moviment, fortes i valentes.
Construïdes amb pasta de gres i esmaltades a alta temperatura, el que els hi dóna una gran potència i al mateix
temps una extrema sensibilitat.
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M.J. Sarmiento

Vaig tenir una trobada amb en Joan Soler en el meu taller
per parlar de la ceràmica. Jo havia fet l’exposició de “gres
d’aigua” i tot mirant les peces acabades d’arribar, li vaig fer
tota una explicació d’aquelles obres, el perquè eren i com
eren de forma i de color. Em va dir que perquè no feia un
llibre exposant tot allò que ell trobava tant interessant.
Posant-me a riure li vaig dir: Joan, jo soc un desastre
escrivint; i ell em va fer la proposta d'unificar els dos llenguatges: la poesia i la ceràmica.

Del 30|06|2022

+ informació
www.espaibetulia.cat
espaibetulia@badalona.cat
https://www.facebook.com/EspaiBetulia

IGNA

Ara és el moment de contemplar i celebrar el fruit de
la seva percepció cap a la configuració plàstica de la
matèria. De la mateixa manera que el títol d’aquesta sèrie
d’escultures fa referència a la presència de l’aigua, també
és el tema que dóna forma a tot el cos del relat de la
Teresa transfigurant-se en concepte (llum i moviment).

Maria Teresa Capeta

30|06| 2022|19 h|Inauguració

C/ Enric Borràs, 43-47
08912 Badalona
Tel. 93 464 62 55
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Mesos enrere vaig visitar l‘artista al seu estudi de Badalona, aleshores estava treballant en aquestes peces.
Sovint la Maria Teresa passeja a la vora del Mediterrani
observant els jocs de la llum sobre l’aigua. Dins del taller,
amb les mans sobre el fang i després de l’estudi minuciós
a la cuina dels esmalts, la intenció plàstica s’esmerça a
revelar les impressions captades en aquestes passejades.

Us explicaré les meves peces i el perquè de les poesies
de Joan Soler i Amigó.

Poemes de Joan Soler i Amigó

lapageoriginal.com

La Maria Teresa Capeta ens ofereix volums recreats en el
paisatge d’una geografia mental que es configura des de
la seva geologia personal, resultat de retenir la tensió i el
moviment a la pell ceràmica. La intenció es resol després
d’una complicada tasca de manera força senzilla, i així
ens ho presenta; el moviment de l’aigua posat a l’abast
del tacte, petrificat.
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Maria Teresa Capeta

Deixeu-vos portar pel moviment i el color, …
i en aquest gres d’aigua hi trobareu el mar

PROMETENÇA
Petja de sal
petxina
d'aigua
bordó florit
burell obscur
suor
salobre
set de claror
mars de bladars
i cels de lliris
pelegrí d'horitzons
al camp d'estrelles.

Maria Teresa Capeta

Joan Soler i Amigó

Les mans del terrisser són mans de dona
d'una dona que dansa
alades anhelades
flonges dures madures
l’obra d’art és part d’ella, és ella.
L'obradora callada
parla amb les mostres, les formes, els colors,
parla amb el mar
i amb les mans esculp l'aigua.
Joan Soler i Amigó

Activitats

12|7|2022|19 h
Visita Guiada

Amb Maria Teresa Capeta

Cal reserva prèvia trucant al 93 464 62 55
o escrivint a espaibetulia@badalona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.
Tancat de l'1 al 31 d'agost per vacances.

+ informació
www.espaibetulia.cat
espaibetulia@badalona.cat
https://www.facebook.com/EspaiBetulia
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