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ARTS DEL VIDRE
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ESCALDES-ENGORDANY



Dissabte 19 d’octubre

11 h al CAEE 
Recepció dels expositors/es i conferenciants, obertura de l’exposició i pausa cafè.

De 11.30 a 13.30 h a la plaça Coprínceps
- Obertura i demostració dels espais interactius:  
 Xavier Asensio:  demostracions de vitraller de llum.
 Ferran Collado: Bufar i fer ampolles, espectacle interactiu de bufat de vidre.
 Ana Llavador: Fer i decorar boles de Nadal. Taller participatiu obert a tothom.
- Espectacle al carrer El bufador de bombolles, a càrrec d’Isaías Antolín.
Grans i petits podran gaudir del mestratge de l’artesà bufador Oniri, excèntric personatge que 
ha recorregut més de mig món amb el seu tricicle carregat de màgia, fantasia, humor i bombolles 
de sabó. 

De 15 a 19 h al CAEE
Exposició “Arts del vidre”.

De 16 a 18.30 h a la plaça Coprínceps 
- Demostració dels espais interactius. 
- Espectacle al carrer El bufador de bombolles, a càrrec d’Isaías Antolín. 

19.15 h al CAEE
Tastets: “Vidre i cuina” La unió de la forma i dels colors de l’obra de vidre al servei de la vista i 
del paladar. Maridatge de l’art amb la gastronomia. 
Places limitades. Inscripció prèvia al CAEE: 10€

Diumenge 20 d’octubre

De 10 a 13 h al CAEE
Exposició “Arts del vidre”.

De 10 a 11.30 h al CAEE 
Midas touch: de l’objecte trobat a l’art del vidre.
Conferència i demostració a càrrec de Saman Kalantari entorn del procés que parteix d’un objecte 
i arriba a l’expressió artística en vidre.

De 11.30 a 13.30 h  a la plaça Coprínceps
- Demostració dels espais interactius. 
- Espectacle al carrer El bufador de bombolles, a càrrec d’Isaías Antolín. 

----------------------

Exposicions

Recull fotogràfic de les deu edicions de les jornades Arts del vidre i exposició dels treballs dels 
alumnes del Taller Tèxtil i de Vidre – Espai d’Art, i dels artistes vitrallers fins al dissabte 16 de 
novembre del 2019 al CAEE.

PROGRAMA



PARTICIPANTS
CONFERENCIANTS

Saman Kalantari 
Llicenciat en art, Kalantari inicia la seva carrera artística amb la ceràmica però posteriorment entra 
a la Vetroricerca Glas & Modern a Bolzano on descobreix el vidre com a nou mitjà expressiu. Els 
aspectes socials i les experiències de vida, tant a l’Iran com a Europa, apareixen plasmades en les 
seves peces: “Utilitzo el vidre per explicar la consistència, la fragilitat, la mortalitat i la subtilesa 
de l’ésser humà, la vida i la natura”.
Kalantari ha guanyat entre altres el premi Bullseye Emerge Newcomer i les seves obres s’han pu-
blicat a la revista internacional Glasshouse. 
www.samankalantari.com

Eduardo Nieto
Artista multidisciplinari, especialitzat en tècniques de fusió, pedagog i gran coneixedor del món 
artístic vidrier. Fundador de l’Associació Catalana de les Arts del Vidre, és un referent en la didàc-
tica i assessoria en matèria de vidre.
www.edunieto.com

ESPECTACLE AL CARRER

Isaías Antolín
Format en l’àmbit de les arts escèniques, s’especialitza en clown i és un component actiu de la Cia. 
Pep Bou on destaca en l’art de les bombolles. Actualment col·labora amb  altres companyies com 
Cia. La Tal, Toc de Gresca i com a pallasso d’hospital en l’organització Pallapupas.

TALLERS INTERACTIUS

Xavier Asensio
“Als 9 anys vaig començar a treballar el vidre amb la naturalitat amb què aprenen els nens, i el 
que de bon principi em semblava un joc fascinant, va esdevenir la passió de la meva vida. La pu-
resa del vidre, la seva ductilitat i la capacitat d’expressió artística em van  captivar i van despertar 
en mi somnis de vidre.”

Ferran Collado 
Té el seu  propi negoci heretat de la tradició familiar al més pur estil català. Vidres Collado es 
remunta a l’any 1920. Ell n’és la quarta generació. 
Artista autodidacte, té una habilitat natural per treballar el vidre amb tècniques molt diferents i això 
el converteix en algú molt singular.
El 2019 és seleccionat com a representant d’Espanya a la Biennal internacional d’artesania i 
creació de París.
www.ferrancollado.com

Llavamar
La seva destresa en diverses tècniques de vidre en fred i calent, ja demostrada en els seus inicis a 
Palència, l’ha portat a recórrer diversos països arreu del món. En l’actualitat es dedica plenament 
a diverses tècniques, entre les quals es troben la fusió de vidre (fusing), el gravat i el vidre bufat. 
Ha participat en diverses exposicions, individuals i col·lectives i ha rebut premis i mencions en  
diversos concursos d’art a Zamora, Madrid, Valladolid, Palència, entre altres.



EXPOSITORS

Jorge Aragone
Al llarg de quaranta anys d’ofici, ha realitzat importants restauracions i creacions d’obra nova. 
La Casa Batlló, l’Hospital de Sant Pau, la Casa Lleó Morera, l’església de Santa Margarida de 
Mallorca, l’església de Sa Torre, i nombrosos edificis modernistes de tot Catalunya, es troben entre 
les seves restauracions més destacades. 
El seu treball també gaudeix de ressò internacional i té presència a l’Argentina, Costa Rica, els 
Estats Units, Anglaterra, França i Espanya.

Lucia Bruni (Lucirmás)
Fundat l’any 2006 a Barcelona, Lucirmás és el taller de la dissenyadora italiana Lucia Bruni. Va 
crear el seu atelier per portar l’excel·lència del disseny sostenible dins al món del vidre. El resultat 
són productes elegants, útils i sostenibles, de llarga durada que s’adapten fàcilment a espais múl-
tiples. Bruni utilitza tècniques de fabricació artesanal per a les seves produccions que ella mateixa 
dissenya, fabrica i ven.
El 2016 Lucia Bruni va col·laborar amb el restaurant El celler de can Roca per a la creació d’un 
projecte sostenible anomenat Rocarecicla.
 
Claudia Golzman 
Neix a Buenos Aires i es forma en disciplines artístiques entre les quals destaquen l’escultura i el 
vidre. El vidre és per a ella el material sensible que li permet, a través de la seva essència simbòli-
ca, parlar de fragilitat, transparència i delicadesa. Indaga en el seu treball l’intangible i misteriós 
de les relacions humanes. Quan va descobrir el vidre, la va fascinar amb la idea de treballar amb 
llum, de fer murals transparents, i es va abocar a la creació de vitralls. Ha fet incursions en la 
tècnica del vidre colat a la cera perduda i la pasta de vidre.
Tot i dedicar gran part del seu temps a la docència, exposa la seva obra en nombroses ciutats del 
món i ha obtingut premis i reconeixements al llarg de la seva carrera professional. 

Claudio Hoffmann 
Coreògraf, ballarí i mestre de tango argentí, gaudeix la seva dilatada carrera internacional que li 
donà l’oportunitat d’estudiar la seva altra passió artística, l’art en vidre.  
Hoffman ha fet incursions en diverses tècniques tradicionals i també contemporànies. La seva 
vessant més tradicional es materialitza en obres en vidre pla amb tècnica de vidre emplomat. Els 
dissenys més contemporanis estan fets amb vitrall enganxat amb resines, pintura amb grisalles i 
esmalts, i la tècnica de fusió de vidre (fusing). Hoffmann uneix les seves dos passions artístiques, 
el tango i l’art en vidre.

Luis Parades
Destacat escultor de vidre artístic, abasta tècniques que van des de la termofusió, incloent la tècni-
ca del casting o kiln casting, fins al termobufat passant per l’embossat amb el vidre bufat o el bufat 
de termofosa (roll up). La seva infatigable capacitat de treball i la seva sensibilitat, han fet que tant 
els treballs  independents com les col·laboracions amb altres creadors del metall o la joieria, siguin 
una inesperada sorpresa. La constant motivacional de la seva feina es recolza en cinc pilars que 
s’han mantingut en tota la seva obra: vidre, arquitectura, geometria, color i la incidència guiada 
de la llum.



EXPOSITORS

Javier Pérez Blanco
Llicenciat en belles arts, s’especialitza en escultura i simultàniament estudia tècniques de vidre. 
Després de ser professor d’escultura i disseny al Centre de Vidre de Barcelona, crea el seu propi 
estudi on desenvolupa la seva experiència artística demanant la participació activa de l’especta-
dor: l’objecte artístic és intermediari entre l’objecte real i l’espectador.

Dolors Rosell Melé
Doctora en biologia especialitzada en esponges marines ha fet convergir la seva formació  acadè-
mica i les arts amb la idea de copsar i interpretar la bellesa de la natura. 
La vitrofusió li ha permès crear petites escultures, plats i quadres, entre d’altres objectes que 
combina amb treballs de joieria, el resultat dels quals estan envoltats d’una aura màgica, gairebé 
onírica, que alhora esdevenen un catàleg de formes terrestres i marines.
 
Álvaro “Varos” Odriozola
Es forma en diversos centres d’Espanya, França i l’Argentina. Combina en les seves peces l’ho-
menatge als grans tallers juntament amb un elevat esperit transgressor: “Les vidrieres les veig com 
llenços en blanc, m’agrada que aquestes línies tan rígides i aquesta gamma monocromàtica, siguin 
envaïdes per la inclusió de color i línies orgàniques”.
La seva tasca no es limita a la producció de peces pròpies. També realitza treballs de restauració 
de vitralls i dona suport tècnic a altres vitrallers en la creació i producció de les seves peces.

Vitriòlics
A redós d’un tàndem hi trobem l’equip d’artistes composat per Mayte Estévez i Carlos Fernández, 
que elaboren per mitjà del vidre conceptes d’art i poètica en format d’instal·lació escultòrica. 
Referents nacionals en tècniques del treball del vidre en fred i calent, exploren les possibilitats 
plàstiques i simbòliques d’aquest material.

Silvia Levenson, col·laboració especial 10a edició
Levenson és un dels noms més importants en l’àmbit artístic del vidre a escala internacional. El seu 
excel·lent treball es basa en un procés creatiu consistent a donar visibilitat a objectes que, fins a 
un determinat moment, existeixen només en la nostra imaginació. D’aquest procés de fer visible 
allò que no ho és, se’n podrà gaudir en aquestes jornades on exposarà una de les seves obres.



www.e-e.ad / www.agenda.ad

CAEE
Av. Carlemany,30
Escaldes-Engordany
tel. 802255

TA L L ER  DE  V IDRE
Passeig del Valira, s/n
Escaldes-Engordany
tel. 890853

Saman Kalantari 


