setembre de 2020

Benvolgudes i benvolguts,
Teniu a les vostres mans el catàleg de la 8a edició de la BICMA de Marratxí, un certamen internacional que ha situat el nostre municipi al mapa mundial de
la ceràmica. Al llarg de les edicions anteriors, i també en aquesta ocasió, hem comptat amb la presència d’artistes de països d’arreu del món, un fet que ens
omple d’orgull i ens empeny a seguir amb força.
És per això que hem volgut donar un impuls a la BICMA i a la nostra fira més important, la Fira del Fang, que enguany coincideixen en el temps per tal de
concentrar la creativitat i l’activitat comercial, la tradició i la modernitat, i mostrar-ho al món de la millor manera possible.
Vull agrair molt sincerament la participació dels catorze artistes que ens han honorat amb les seves obres, així com també a les persones que hi han treballat per tal que la BICMA fos un èxit, com són les persones membres del Comitè de Selecció, els tècnics i els treballadors de l’Ajuntament de Marratxí.
Desig que gaudiu de les obres que recollim a continuació, i que fan de Marratxí una terra de fang, de futur i de vida.
Salut,

Miquel Cabot
Batle de Marratxí
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Tienen en sus manos el catálogo de la 8ª edición de la BICMA de Marratxí, un certamen internacional que ha situado nuestro municipio en el mapa
mundial de la cerámica. A lo largo de las ediciones anteriores, y también en esta ocasión, hemos contado con la presencia de artistas de países de todo
el mundo, un hecho que nos llena de orgullo y nos empuja a seguir con fuerza.
Es por ello que hemos querido dar un impulso a la BICMA y a nuestra feria más importante, la Fira del Fang, que este año coinciden en el tiempo con el
fin de concentrar la creatividad y la actividad comercial, la tradición y la modernidad, y mostrarlo al mundo de la mejor manera posible.
Quiero agradecer muy sinceramente la participación de los trece artistas que nos han honrado con sus obras, así como también a las personas
que han trabajado para que la BICMA fuera un éxito, como son las personas miembros del Comité de Selección, los técnicos
y los trabajadores del Ayuntamiento de Marratxí.
Deseo que disfrutéis de las obras que se recogen a continuación, y que hacen de Marratxí una tierra de cerámica, de futuro y de vida.

Miquel Cabot
Alcalde de Marratxí
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You have in your hands the catalog of the 8th edition of the BICMA of Marratxí, an international contest that has placed our town on the world map of ceramics. Throughout previous editions, and also on this occasion, we have had the presence of artists from countries around the world, a fact that fills us with
pride and pushes us to continue with strength.
That is why we wanted to give a boost to BICMA and our most important fair, Fira del Fang, which this year coincide in time in order to concentrate creativity
and commercial activity, tradition and modernity, and show it to the world in the best possible way.
I want to sincerely thank the participation of the thirteen artists who have honored us with their works, as well as the people who have worked to make
BICMA a success, such as the members of the Selection Committee, the technicians and the workers of the City Council of Marratxí.
I hope you enjoy the works that are collected below, and that make Marratxí a land of ceramics, of the future and of life.

Miquel Cabot
Mayor
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COMITÈ DE SELECCIÓ
DE LA VIII BIENNAL INTERNACIONAL
DE CERÀMICA DE MARRATXÍ 2020
SR. TONI VICH BOTA
Museu del Fang de Marratxí.

SR. JOAN PERE CATALÀ ROIG
Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí.

SRA. MARGALIDA ESCALAS MORENO
Ceramista. Pòrtol, Marratxí.

SRA. MARIA RAMIS VIDAL
Ceramista. Felanitx.

SR. BIEL MARCH SIMÓ
Artista plàstic. Pollença.
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ALFONSO D’ORS
(Espanya)

Es va començar a formar en ceràmica mentre estudiava Medicina a la facultat fins al punt de deixar la carrer universitària
per a dedicar-se íntegrament a la ceràmica.
Als anys vuitanta va obrir el seu propi taller-escola de ceràmica, anomenat Fomento, per on varen passar multitud
de ceramistes madrilenys. La seva tasca docent no s’ha aturat mai i, des de fa més de trenta anys, imparteix classes a
la Escuela Municipal de Cerámica La Moncloa, institució creada el 1911. Seguint la seva tasca pedagògica, el 2015 va
publicar el llibre Alfarería. Manual Básico.

8

Nom de l’obra Chawan, espíritu de un cuenco
Mesures 0,80 x 0,80 m
Tècnica i materials Gres esmaltat a 1.260ºC
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MARIA KRISTOFERSSON
(Suècia)

Ha estudiat l’art de la ceràmica a la HDK – Academy of Design and Crafts de la Universitat de Goteborg.
Precisament, la seva darrera exposició individual havia estat a Mallorca el 2019, a la Potter’s House de Son Servera,
la que havia estat la casa-taller de Maria Antònia Carrió, membre del jurat de la BICMA el 2016.
Des de 2012, Kristofersson ha dut a terme multitud d’exposicions, tant individuals com col·lectives, a països com Suècia,
el Japó, el Regne Unit o Estònia.
Diversos municipis i institucions públiques de Noruega i Suècia compten amb obres de Maria Kristofersson
entre el seu patrimoni artístic.

10

Nom de l’obra Untitled
Mesures 20 x 28 x 18 cm
Tècnica i materials Manual. Argila
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MONIKA PATUSZYNSKA
(Polònia. Varsòvia, 1973)
Formada en ceràmica a l’Acadèmia de Belles Arts de Wroclaw i en Història del Disseny a l’Universitat de Ciències Socials i
Humanitats de Varsòvia, ha estat directora artística de l’Institut del Disseny de Kielce. Des del 2009 és membre
de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica, amb seu a Ginebra.
Ha rebut nombroses beques artístiques, sobretot del Ministeri de Cultura de Polònia, i premis a Vallauris (França) i Bassano
del Grappa (Itàlia), entre d’altres.
Bèlgica, els Països Baixos, la Xina, Dinamarca, el Japó i molts altres països han gaudit de l’obra de Patuszynska en infinitat
d’exhibicions individuals i col·lectives. També ha participat en nombrosos simposis, demostracions i tallers arreu del món.
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Nom de l’obra From the genealogy series / On relations
Mesures 60 x 40 cm
Tècnica i materials Porcellana de tipus Parian Ware i motlles de guix modificats.
Enfornat a 1.260ºC
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JOAN SERRA
(Espanya. Mataró, 1962)
Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics, especialitat ceràmica, a l’Escola Pau Gargallo de Badalona. És el director i
mestre de l’Escola de Ceràmica del Museu del Càntir d’Argentona, així com el responsable de les activitats educatives
de la Fira Internacional de Ceràmica d’Argentona.
La seva obra és prou reconeguda, especialment a França, on ha exposat a París, Aubagne, La Borne, Chateauroux, Le Fel
o Nançay i on el 2010 va obtenir el primer premi al 7è Saló Céramique 14 de París. També ha rebut premis i mencions a
Saragossa, l’Alcora (Castelló), Mino (el Japó), Ginebra i Milsbeek (Països Baixos), així com ha participat en els jurats
de diverses biennals de ceràmica de Bèlgica, França, Catalunya i País Valencià.
Va participar en la primera edició de la Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí (2006).
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Nom de l’obra ME-PL-B1A2-11
Mesures 42 x 37 x 12 cm
Tècnica i materials Pasta de pisa. Material interior d’esponja combustible.
Forn de gas a 1260ºC
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MIGUEL ÁNGEL GIL
(Espanya. Barcelona, 1966)
Als catorze anys es trasllada per decisió pròpia a l’Aragó, la terra originària dels seus pares.
El 1987 fixa la seva residència a Saragossa.
El 1995 realitza la seva primera exposició individual. De llavors ençà, ha dut a terme més de cent-setanta exposicions,
entre individuals i col·lectives. La ceràmica no és l’única disciplina artística que ha desenvolupat, ja que també s’ha
apropat a l’escultura, la fotografia, la instal·lació o la performance.
Des que el 1998 s’instal·la al seu propi taller, la seva obra ha estat documentada en nombroses publicacions d’art,
reconeguda amb diversos premis nacionals i exhibida en diferents països de l’Àfrica, Europa i Àsia. També ha participat
en diferents simposis a Itàlia, la Xina, Vietnam, Romania o Tunísia, així com en les tres primeres edicions de la Biennal
Internacional de Ceràmica de Marratxí.

16

Nom de l’obra Memoria encajonada
Mesures 29 x 27 x 51 cm
Tècnica i materials Modelat. Gres, engalba i caixó de fusta
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MAMI KATO
(Japó)

La ceramista Mami Kato duu una vida a mig camí entre el Japó i els Estats Units d’Amèrica. Si bé entre 1982 i 1985
va estudiar a l’Escola d’Arts de Tòquio, va seguir els seus estudis a la Philadelphia College of Arts, especialitzant-se en
escultura.
Ha estat en aquests dos països on ha fet la major part de la seva obra i ha participat en nombroses exposicions
col·lectives, sobretot a Filadèlfia, però també a altres ciutats de Pensilvània, com Newtown o Pittsburg, i a altres estats
com Maryland, Ohio i Nova Jersei.
La seva obra forma part de multitud de col·leccions privades dels Estats Units i del Japó, a més del Museu d’Art Wu Tung
de Xangai, a la Xina.
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Nom de l’obra Gekka
Mesures 27,5 x 22,5 x 19,5 cm
Tècnica i materials Construït amb plaques. Porcellana. Esmalt de cendres.
Fornejat a gas a 1.280ºC
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SHOZO MICHIKAWA
(Japó. Hokkaido, 1953)

Shozo Michikawa es va graduar a l’Universitat Aoyama Gakuin el 1975, per més tard establir-se a la ciutat de Seto,
on va començar a desenvolupar la seva activitat ceràmica. Entre 2011 i 2017 ha estat el director d’art del Ceramic Art
Festival de Sasama.
El 1995 va realitzar la seva primera exposició individual a Osaka i, des d’aleshores, ha realitzat exhibicions a països com
Filipines, Mongòlia, França, Alemanya o Singapur, entre d’altres.
Podem trobar la seva obra en museus de tot el món com el Philadelphia Museum of Art (EUA), el National Museu of Wales
(Gal·les), l’International Museum of Ceramic de Faenza (Itàlia) o el Victoria and Albert Museum de Londres (Anglaterra).
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Nom de l’obra Natural Ash Scultural Form
Mesures 34 x 21 x 17 cm
Tècnica i materials Tallat i tornejat. Gres
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LLUÍS CASTALDO

(Espanya. Sóller, 1936)
Es va formar primer a l’Escola d’Arts i Oficis de Mallorca per passar, l’any següent, a l’Escola de Belles Arts de Barcelona
(1956) i a l’Escola Massana (1960). Durant la seva estada a Barcelona, es va iniciar primer en la pintura
i després en la ceràmica.
Deixeble de Josep Llorens i Artigas, és autor d’atuells de gres i de murals aplicats a obres arquitectòniques a Mallorca,
entre els quals destaquen el plafó de ceràmica del parc de sa Quarantena (1970). També té un mural sobre una obra
de Joan Miró (1983), del qual n’era amic personal. Una vegada mort l’artista català, en va ser un dels impulsors
de la Fundació Miró de Palma.
La seva obra ha fet part tant d’exposicions tant a nivell nacional com internacional i es troba representada en nombrosos
museus i col·leccions.
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Nom de l’obra Conjunt de tres peces
Mesures 67 x 17 x 13 cm, 55 x 18 x 14 cm i 40 x 30 x 12 cm
Tècnica i materials Gres i porcellana. Alta temperatura
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RAMON FORT

(Espanya. Montblanc, Tarragona, 1954)
De formació autodidacta, entre 1982 i 1987 imparteix classes de torn a l’Escola de Ceràmica de la Bisbal.
El 1988 inaugura la seva escola-taller a Llers, a prop de Figueres.
Dirigeix seminaris de rakú a Sevilla, Barcelona, Terol, Huelva, Albisola (Itàlia) i a l’Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí.
Ha exposat en diferentes galeries de l’estat espanyol així com de l’estranger (Londres, París, Utrecht, Berlin, etc.).
La seva obra ha estat guardona en certàmens ceràmics de la Bisbal, Badalona, Móstoles, Múrcia, Barcelona,
Quart i Sant Joan de Vilatorta.
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Nom de l’obra Fusió
Mesures 41 x 13 cm
Tècnica i materials Modelat. Gres i fang vermell
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RAFAELA PAREJA

(Espanya. Xàtiva, 1962)
La ceramista valenciana va estudiar a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de València entre 1981 i 1984.
Més endavant, s’ha anat formant en les tècniques ceràmiques més acurades, des dels vidriats
fins a les transferències d’imatges.
La trajectòria expositiva s’inicia el 1999 en el Concurs Nacional de Ceràmica d’Alcora, a Castelló. Des d’aleshores,
ha recorregut tota la geografia espanyola, tot participant en diferents certàmens i biennals. De fet,
l’obra de Pareja va ser seleccionada en les cinc primeres edicions de la BICMA.
La seva obra forma part del patrimoni artístic de diversos municipis del País Valencià com Cortes de Pallás, Vinalesa,
Tavernes de Valldigna o Bonrepòs i Mirambell, a més d’un museu d’Hongria.
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Nom de l’obra The Hand
Mesures 50 x 30 x 30 cm
Tècnica i materials Porcellana. Ordit i incrustació
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JAUME ROIG

(Espanya. Palma, 1981)
Artista formant en el camp de la ceràmica. La seva passió per la ceràmica neix gràcies a la seva mare, la qual té
un estudi de ceràmica a Palma.
Comença a mostrar la seva obra a partir del 2013, mitjançant exposicions col·lectives amb altres artistes.
Diferents sales d’exposició i nits de l’art d’arreu de Mallorca són els espais d’exhibició artística habituals.
El 2017 va obtenir el Premi Benet Mas que atorga l’Ajuntament de Marratxí en el marc de la Fira del Fang i pel qual
es va dur a terme una exposició al mateix recinte de la fira.
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Nom de l’obra Conjunt de dues peces
Mesures 37 x 28 cm i 59 x 20 cm
Tècnica i materials Gres tornejat. Alta temperatura
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DORA GOOD
(Espanya)

Nascuda a Mallorca, d’ascendència nordamericana, peruana i mallorquina. A l’edat de set anys va anar a viure als Estats
Units. Una vegada es va poder emancipar, va tornar a Mallorca i es va establir a Deià. De família d’artistes, ja que la padrina
i la mare són pintores, escultores i ceramistes.
Entre els anys 2008 i 2011 estudia a Barcelona, a l’Escola Massana. Poc després inicia la seva trajectòria artística. El creixent
prestigi de la seva obra s’ha fet palès en mencions importants com la del diari de difusió internacional New York Times.
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Nom de l’obra Black Volcanic Moon
Mesures 25 x 25 cm
Tècnica i materials Gres negre amb esmalt volcànic amb diversos òxids metàl·lics.
Fet al torn i fornejat a gas a 1.250ºC
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MARIA ORIZA

(Espanya. Aranda de Duero, Burgos, 1964)
Al llarg dels anys vuitanta es forma a la Escuela de Arte Francisco Alcántara i a la Escuela Municipal de la Moncloa de Madrid.
Inicia la seva trajectòria artística a principis dels anys noranta, tot realitzant escultures de ferro, formigó o gres,
entre d’altres materials.
El 2007 es nomenada membre de l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica, amb seu a Ginebra.
El seu treball ha estat reconegut amb diversos premis internacionals, així com exposada en països com Alemanya,
Itàlia, la Xina, Estats Units i Xile. La seva obra va ser seleccionada en la quarta (2012)
i cinquena (2014) edició de la Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí.
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Nom de l’obra Arcadian
Mesures 188 x 17 x 96 cm
Tècnica i materials Modelat de planxa i òxids metàl·lics
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