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Artistes diversos

Escultures al Claustre

Del no-res sorgeix una peça reconeguda dins de la nostra realitat, 
la reconeixem, li podem posar nom. I allò que dorm, latent, en la 
ment creadora de l’artista, gràcies a l’esforç i treball constant neix 
i aconsegueix trobar una sortida material en forma d’obra d’art, 
estem fent escultura!



L’exposició ens mostra els treballs del planter de l’EMA en l’àrea d’escultura, que, sota 
l’ensenyament didàctic del professor Tomàs pons, han realitzat en el taller de La Mercè 
en els últims dos cursos.

Les escultures exposades exhibeixen dues variants: d’una banda, el procés de treball 
seguit per l’alumnat a través del raonament necessari per a tota obra artística, el seu 
pas per dibuixos, esbossos i resultats finals plàstics. D’altra banda, la creació artística 
que cerca l’alumne a l’entrar en aquests cursos de formació, portant a la ment unes 
idees inicials, les quals necessita plasmar en tres dimensions, i li falta, a vegades, el 
coneixement tècnic per poder formalitzar-les.

Amb aquesta exposició els alumnes de La Mercè volen mostrar el que sí que fan al 
taller d’escultura. Volen ensenyar el procés de creació de les peces, com s’hi barallen, 
com treballen per aconseguir un resultat final, una obra d’art. Doncs, del no-res 
sorgeix una peça reconeguda dins de la seva ment, la reconeixen, i aconsegueixen 
trobar una sortida material en forma d’escultura, finalment li posen nom.

Aquesta guspira que mou l’alumnat cap a la seva formació és la que demostra els 
resultats a les seves obres. Obres plenes de sentiment, d’emoció o de tendresa, amb 
una càrrega d’expressivitat d’artistes amb un futur prometedor.
 
L’EMA es complau a presentar-vos-les.


