l’estiu del
Terracotta
2019
Horari de juliol i agost
De dilluns a dissabte,
de 10 a 14h i de 17 a 20.30h
Diumenges de 10 a 14h
Terracotta Museu
Sis d’octubre, 99
17100 La Bisbal d’Empordà
Telèfon 972 642 067
terracottamuseu@labisbal.cat
www.terracottamuseu.cat

Organitza:

Col·labora:

Fotografia de Jordi Geli. Disseny gràfic: Glam, comunicació i disseny.

Facebook: Terracotta Museu
Twitter: @TerracottaMuseu
Instagram: terracottamuseu
#TerracottaMuseu

VISITES GUIADES
Tot per un ral
Dissabte 20 de juliol, 20 h
Dissabte 17 d’agost, 11.30 h
Durada: 60 min.
Preu: adults: 10 € / fins a 12
anys: 5 € (inclou l’entrada al
museu)
Es recomana fer reserva
prèvia al 972 642 067 (dins els
horaris del museu).
Visita teatralitzada en què els
assistents es trobaran que,
de cop i volta, el museu s’ha
quedat sense guia! Per sort,
la situació la salvaran dos personatges ben singulars, dos
treballadors que fa molts anys
que treballen en el museu i
coneixen tota la seva història:
en Fonsu i la Remei. Tots dos
ajudaran el públic a descobrir
la història que amaga el museu entre bon humor i rialles.
Descobreix el Terracotta
Dissabtes de juliol i agost, 17 h
Durada: 60 min.
Gratuïta amb l’entrada.
La visita es realitzarà amb un
mínim de persones inscrites.
Reserva prèvia al 972 642 067
(dins els horaris del museu).
En aquesta visita guiada a l’exposició permanent del museu
els assistents podran copsar
la importància que ha tingut i
té la ceràmica en la història i
l’actualitat de la Bisbal, la gran
varietat de peces que s’han
produït i la qualitat dels seus
mestres ceramistes.

VISITA FAMILIAR
AUTOGUIADA
El manual del petit
ceramista
Dins els horaris del museu.
Gratuïta amb l’entrada.
Edat recomanada: entre 5 i
12 anys.
Els nens i nenes han de venir
acompanyats pels pares.
Si els participants són molt
petits necessitaran l’ajuda
dels pares.
Els visitants més petits
es podran convertir en
aprenents de ceramista i
aconseguir un premi. Amb
l’entrada us donaran “El
manual del petit ceramista”,
que us explicarà tot el que
cal saber i us proposarà un
conjunt de proves i enigmes
que haureu de resoldre.
EXPOSICIONS TEMPORALS
Sala d’exposicions temporals
Pedrets & All shall be well
Claudi Casanovas
Del 6 de juliol al 6 d’octubre
Inauguració: Dissabte 6 de
juliol, 19.30h
Claudi Casanovas i Sarsanedas va néixer a Barcelona el
1956. El 1959, la seva família
es va traslladar la Garrotxa,
on actualment l’artista viu i
treballa. Claudi Casanovas ha
exposat a gairebé tot el món
i té obra en museus d’Eu-

ropa, Estats Units, Canadà,
Austràlia, Corea i el Japó. En
aquesta exposició trobem una
selecció de peces que formen
part de la sèrie El Jardí de
la Lluna plena, “unes peces
de grans proporcions, que
estimen poc de moure’s i que
tendeixen a sedimentar com
un despreniment geològic allà
on es posen”, segons explica
Eva Vàzquez en el text que
acompanya la mostra.
Espai “La Peixera”
Obra final’19
CFGM Terrisseria
Del 7 de juny al 4 d’agost
Amb la voluntat de fer créixer
la ceràmica en aquest territori amb una forta tradició terrissaire, el curs 2016-2017 va
néixer el Cicle Formatiu Grau
Mitjà de Terrisseria a l’Institut
La Bisbal. Aquesta exposició
mostra els projectes de 7 artistes novells que, amb tècnica
i creativitat, ens transmeten
la seva passió per la ceràmica.
No és només l’obra artística
d’aquests nous creadors, sinó
també un reflex del seu aprenentatge, de la seva personalitat i del seu talent.
Espai “El Forn”
De terrissa i terrisseries.
Un tast a la col·lecció de
Sergio Sabini Celio
Fins al 4 d’agost
Sergio Sabini Celio va
desenvolupar la seva activitat
professional en el món

empresarial i judicial com
a auditor de comptes. A
finals dels anys vuitanta es
va aficionar a la terrisseria
espanyola i es va convertir en
un important col·leccionista
en aquesta matèria. Aquesta
exposició mostra una selecció
de peces de diferents
terrissaires de la península
Ibèrica, d’entre els segles XVII
i XIX.
Espai “El Forn”
Rajoles de mitgeria
Del 9 d’agost al 31 de
desembre
Inauguració: Divendres 9
d’agost
Les rajoles de mitgeria
pregonen, de manera pública
i permanent, les condicions
de mitgeria de parets
situades a les partions entre
propietats veïnes. En tots
els casos, aquestes rajoles
enuncien els drets que té
sobre l’esmentada paret el
veí al qual mostren el text i,
per tant, estan fixades en un
lloc ben visible. Apareix amb
força a mitjans del segle XIX (i
perdura fins a mitjans s. XX) i,
si fem cas als llocs on encara
es troben col·locades in situ,
es limita geogràficament a la
zona de Palafrugell i entorn
més immediat. Selecció de
peces de la col·lecció de
Carles Alsius.

