T A L L E R de GRAVAT
per a nens i nenes
Professora : Gemma Molera
Lloc: Taller de Cerdanyola de Gemma Molera
Sant Casimir 19-21, local 15
08290 – Cerdanyola del Vallès
Tel: 656994126- 93 5898447

TALLER DE MONOTIPS TRANSFERITS I ESTAMPACIÓ AMB EL TÒRCUL
Gemma Molera, artista gravadora ofereix el seu taller de Cerdanyola per a fer un
intercanvi d’experiències plàstiques per a nens i nenes.
L’objectiu és conèixer la feina en directe d’una gravadora professional, és a dir mostrar
el seu propi taller, les eines i materials peculiars de l’ofici del gravat, com es crea una
planxa, què vol dir fer una estampació i edició d’un gravat, com ajudar als artistes que
vénen al taller a crear la seva pròpia obra...

Des del Taller de Gravat de Cerdanyola, podem treballar a partir de les eines amb que
treballen els artistes gravadors fent creacions senzilles i personalitzades. Treballar amb
papers de gravat i estampant-los amb xine collé,
També podem treballar amb planxes d’acer com a base per als monotips. Treballar amb
tintes de gravat a l’aigua molt més adequades per la manipulació dels nens i no
tòxiques. Treballar amb rodets i superfícies planes de vidre o metacrilat per poder
entintar correctament, Treballar amb punxons, eines de gravat, puntes, cotonets i
pinzells, fils i draps i altres materials trobats que puguin ser estampats com fulles,
elements vegetals i tèxtils, plàstics, reciclar Cds, llaunes de sucs ...

Es planteja el tema de les flors i els fruits silvestres, que és un tema que jo treballo en la
meva obra, i els ensenyo diferents fotografies de plantes recollides per mi mateixa per
tal que entenguin que darrera una obra d’art sempre hi ha un procés creatiu. També
parlem de poetes com Jacint Verdaguer que m’han inspirat en els meus treballs i els
mostro un llibre d’artista i diferents obres

Els proposo que cada nen i nena esculli una flor i la tracti analíticament, veure com és
com es diu, quina és la seva forma... hi ha molts tipus de flors de muntanya, altres que
poden ser inventades, que s’esforcin a dibuixar-la amb tota mena de detalls...

Ells s’hi posen de bon grat. Hem preparat unes planxes amb tinta de gravat com les
que fan servir a les impremtes, per tant escollim un color fosc, un bistre.
Farem un monotip transferit amb paper i llàpis al damunt.

Quan aixequem el paper ...semblen puntes-seques... una tècnica de gravat molt antiga !

Després passem a intervenir a la planxa amb color, traient la tinta amb cotonets i
donant-li una versió més lliure

Un cop la tenim llesta la passarem pel tòrcul amb un paper de gravat que ha estat
mullat prèviament per que la tinta s’hi agafi millor.

Hem d’anar amb molt de compte per no embrutar les proves, ens farem unes pinces i
després signarem els nostres treballs com a bons artistes!!!

Taller de monotips amb objectes trobats a la premsa de proves

Diferents Tallers realitzats:

Un gravat gran col·lectiu,(tipus l’abecedari fet de lletres amb linòleum i gravats a
l’aiguafort sobre coure amb el dibuix referent a la lletra en concret). Casal d’Estiu Paidos
2006, amb nens i nenes de Cicle Infantil del CEIP Pi d’en Xandri i CEIP Pins del Vallès

Un llibre amb il·lustracions (inventar una història amb els mateixos nens i després
il·lustrar-la amb gravats) “ Les Flors i el Vent Sec” Casal d’estiu Paidos 2007 (amb nens
i nenes de Parvulari del CEIP Pi d’en Xandri i CEIP Pins del Vallès

Crear uns gravats calcogràfics a l’aiguafort sobre planxa de coure amb el tema:
La comunicació: El nostre alfabet, el xinès i l’alfabet àrab. Escola Avenç 2007-08 amb
nens i nenes de 6è de Primària

Les flors i els fruits silvestres. Escola Avenç i Ramon Fuster de la Fundació Collserola
2008-09, amb nens i nenes 6è de primària.
Una carpeta de gravats amb un tema concret (El Bestiari de Josep Carner)
Poesia i gravat. Crear un llibre objecte- llibre d’artista
Crear Ex-libris de cada nen o nena, o de la classe, o de l’escola, o de la Biblioteca...

Taller de gravat i encàustica de Gemma Molera
Carrer Sant Casimir 19, local 15
08290 Cerdanyola, Tel 656994126- 93 6920350
Planta baixa dins del barri de Banús, zona peatonal a Cerdanyola del Vallès
100 m2 diàfan amb bona ventilació i aire acondicionat
dos tòrculs, (un de 80 x 200 m de platina i un altre de 80 x 150 cm)
una caixa resinadora gran, rodet gran
tres cubetes per als àcids de perclorur i per mullar paper (85 x 125 cm),
dues calaixeres grans per guardar gravats de (130 x 90 x 100 cm)
taules amb vidre per entintar, rodets, rasquetes ...
taules grans per a treballar l’encàustica amb calentadors elèctrics,
tres paelles elèctriques, torxes, etc...
taules i cadires petites (d’escola) per fer el taller amb nens

Us explico una mica el meu perfil professional

Treballant amb Magí Baleta (durant 1990-92) i Alain Chardon (durant el1994-98) com a
gravadora i estampadora vaig aprendre moltíssim i més treballant amb artistes com
Joan Bennàssar, Jaume Roure o Perico Pastor entre altres. Més endavant vaig
començar a editar els meus propis gravats amb galeries com Maragall Edicions i des
de 1998 segueixo funcionant com autònoma tirant endavant el meu propi taller
professional de gravat.
A Seattle, (on vaig viure 2 anys 1999-2001) vaig aprendre la tècnica d’encàustica i
perfeccionar el fotogravat, cosa que m’ha ajudat moltíssim per a la meva obra actual.
He treballat sobretot el gravat calcogràfic, aiguafort, aiguatinta, sucre sobre planxes de
coure i també fotogravat amb artistes com Carme Aliaga, Montse Casacuberta, entre
d’altres.
M’agrada molt treballar amb l’artista al taller de gravat i posar-me a la seva pell, poder
resoldre problemes tècnics i arribar a crear unes estampes i bòn a tirer entre tots dos.
La complicitat que es crea i l’aprenentatge mutu és fascinant!
Quan miro la meva trajectòria com a gravadora, veig que tinc quantitat d’obra editada
per les galeries i per mi mateixa, la majoria de la qual venuda o en dipòsit i... tot i que
sé que el gravat està en un moment fluix..., perquè costa molt editar noves coses, no
deixo de pensar en que continua sent una bona APOSTA i que val la pena seguir.

El poder ensenyar i compartir les tècniques que conec també forma part dels meus
objectius personals. Actualment dono classes a l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat
de Gravat i Serigrafia i al Taller Triangle, Taller d’Arts Plàstiques per infants que
pertanyen al Patronat Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat. També
estic a l’Escola Illa de Sabadell ofreint el Taller de Gravat a l’Illa Oberta.

I és que el meu món és com un petit taller d’alquímia. Per a mi el coure, l’àcid , les
resines, el foc, el treball directe amb les mans, el procés de crear pas a pas, sense que
hi hagi cap intermediari, sinó que sóc jo mateixa qui investiga amb els materials, qui
s’equivoca o se sorprèn de les noves troballes, qui treu conclusions i torna a començar,
però sempre d’una manera intuïtiva, poc racional, molt amb el cor i les mans i els
sentiments...
Aquesta sóc jo, i és aquesta la meva obra. Amb el gravat, potser perquè el tinc
incorporat de molt endins i el domino, tinc una obra més fresca i neta. Aquest darrer
any també he fet algunes edicions noves de gravats originals, i la veritat és que el
gravat m’enganxa molt.

Sant Cugat del Vallès,

Gemma Molera

