Dit així sembla una cosa fàcil de fer, però no ho és, ans al contrari.
Tècnicament parlant, comporta un procés de treball força complicat que
necessàriament ha de representar una imatge abstracta o figurativa de
concepte, estèticament lliure quant a l’estil personal i adaptable a la
forma del suport. Aquest, com altres treballs que els alumnes realitzen
a la Llotja, implica una part creativa a la taula de dibuix i una altra de
pràctica al taller en què l’esmalt serà el vehicle que unificarà el procés.
Exposem les dues parts dins les vitrines, el dibuix en un suport de cartró
i el plat fet al taller al seu costat. L’espectador podrà apreciar que no
sempre són d’una fidelitat absoluta, i això és conseqüència del “misteri”
que quasi sempre acompanya el procés, és a dir, el foc actuant dins del
forn. Però aquesta és també una de les coses que formen part de l’ofici,
potser la més important.
Aquest cop, els plats són plens d’aliments per a l’ànima: hi trobem
mandales, formigues, fulles negres, fruits de l’hort, natures mortes, la
Lluna, còdols del riu, cares amb ulls que ens miren, camins imaginaris,
sanefes, abstraccions, jocs gràfics... Tots aquests elements il·lustren
els pensaments i les vivències que experimenten els alumnes, i volen
exterioritzar-los.
Us convidem que us ho mireu amb calma i que gaudiu d’una feina
diferent, feta amb emoció.

Antoni Villar
Professor de dibuix i projectes de l’Escola Llotja
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La trobada anual dels alumnes de l’Escola Superior de Disseny i Arts
Llotja de Barcelona amb el Centre Cultural la Bòbila de L’Hospitalet
és, en aquestes dates, una fita singular esperada per l’especialitat
d’esmalt artístic al foc sobre metalls, tant per als alumnes que en són
els protagonistes com per als professors que els acompanyem a la classe
i al taller. Enguany hem triat el plat com a suport metàl·lic, a sobre s’hi
han aplicat els esmalts que, després de les coccions al forn, romandran
integrats a la superfície, tot aportant la imaginació i els acabats que
cada estudiant havia projectat anteriorment a la classe de dibuix.

EXPOSICIÓ D’ESMALT ARTÍSTIC
AL FOC SOBRE METALLS
A càrrec de l’alumnat del cicle formatiu
de grau superior de l’Escola Llotja

Del 28 de maig al 24 de juny de 2012

