Horari de juliol i agost
De dilluns a dissabte,
de 10 a 14h i de 17 a 20.30h
Diumenges de 10 a 14h
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Telèfon 972 642 067
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Terracotta
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VISITES GUIADES

Tot per un ral

Divendres 6 i 27 de juliol; 17 i 31
d’agost, 20h.
Preu: menys de 12 anys, gratuït /
entre 12 i 16 anys, 5 € /
adults, 10 €.
Durada: 75 min.
En aquesta visita teatralitzada
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 que fa molts anys que
treballen al museu i que 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.

El taller de
Javier Garcés

Dissabte 21 de juliol, 12.30h.
Gratuït.
Durada: 65 min.
Visita guiada emmarcada dins les
activitats de l’exposició “Javier
Garcés. Escultures ceràmiques”.
Serà a càrrec del mateix artista
i combinarà la visita a dos
espais. Es començarà a la sala
d’exposicions temporals, on
trobem la selecció d’escultures i
dibuixos que conformen la mostra,
i continuarà al taller de l’artista,
l’espai de creació on neix la major
part de la seva producció.

Descobreix el Terracotta

Dissabtes 28 de juliol i 25 d’agost,
19h.
Gratuït amb l’entrada al museu.
Durada: 60 min.
Visita guiada a l’exposició
permanent del museu per

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.
EXPOSICIONS TEMPORALS
Sala d’exposicions temporals

Javier Garcés.
Escultures ceràmiques

Fins al 23 de juliol.
La sala d’exposicions temporals
mostra un recorregut per la
producció escultòrica en ceràmica
de Javier Garcés (Saragossa,
1959), artista resident i fill
adoptiu de l’Empordà. Peces
d’un realisme colpidor i molt
personal que permeten copsar
el seu gran domini de la tècnica;
obres que no deixen de ser un
reflex del seu entorn humà més
proper.
Sala d’exposicions temporals

Madola.
Vestigis

Del 3 d’agost al 4 de novembre.
Inauguració: Divendres 3 d’agost,
19.30h.
Maria Àngels Domingo
Laplana (Barcelona, 1944) és
l’artista i ceramista coneguda
internacionalment com a Madola.
Va estudiar en l’escola Massana,
on va tenir de mestre el ceramista
Josep Llorens i Artigas. És
coneguda per les seves peces
de gran dimensions, en les quals
combina la ceràmica tradicional
amb l’art contemporani.

Espai “La Peixera”

Autisme i Fang:
FangTEA’t

Del 7 de juliol al 16 de setembre.
Inauguració: Dissabte 7 de juliol,
19.30h.
Des del taller de ceràmica de la
Fundació Autisme Mas Casadevall
es treballa des de principi d’any en
la creació d’una nova experiència
basada en la idea de donar-se
forma a partir del fang, una
activitat que es realitza amb el
mestratge i l’assessorament de
ceramistes de la Bisbal. Aquesta
exposició és el resultat final,
en el qual es mostren les obres
realitzades pels seus usuaris.
Espai “El Forn”

Ceràmica blava catalana
de la Col·lecció Mascort.
Peces seleccionades

Fins al 31 de desembre.
A Catalunya, el color blau obtingut
amb el mineral de cobalt (safre)
es va utilitzar en la decoració de
la producció de ceràmica des de
la baixa edat mitjana i fins al segle
XIX. En la mostra es pot veure una
selecció de peces de la col·lecció
de Ramon Mascort, totes
elaborades a Barcelona i a Lleida
entre els segles XVII i XVIII.
DEMOSTRACIONS DE TORN
Durant tot l’estiu,
cada dissabte de 17 a 20h.
Claustre d’entrada.
Les demostracions de torn
organitzades per l’Àrea de
Promoció i Desenvolupament
Local i subvencionades pel SOC
tenen com a objectiu promoure i

dinamitzar la marca Ceràmica de
la Bisbal. Les tardes dels dissabtes
tots aquells que s’acostin fins al
museu podran veure com s’utilitza
el torn, l’eina principal dels
terrissers bisbalencs.
MERCAT DE NIT

Parem la fresca!

Dissabte 7 de juliol, de 20 a 00h.
Després de l’èxit de la primera
edició, la Unió de Comerciants
de la Bisbal torna a organitzar
el mercat nocturn de productes
bisbalencs al Terracotta Museu.
Un cop més hi haurà portes
obertes al museu, música en
directe, gastronomia i sobretot,
molt bon ambient.
VISITA FAMILIAR AUTOGUIADA

El manual del petit
ceramista

Dins els horaris del museu.
Gratuït 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 al museu
us donarem “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.

