


Des de fa un temps estam treballant en una sèrie de 

projectes col·lectius en que es sotmet la creativitat de 

diferents artistes a una temàtica o tècnica comú. No po-

dem parlar de condicionar creativitats, entre d’altres co-

ses perquè aniriem en contra de la filosofia del T6A des 

dels seus orígens. Però si que retam diferents creadors a 

traduïr la seva obra directa a l’obra indirecta. Una obra 

en la que es fan servir tècniques d’estampació tradicio-

nals, en que l’artista no està sol, si no que reb el suport 

tècnic del noste equip per ta de donar forma a edicions 

d’obra gràfica original. En aquest cas hem reunit fins a 

10 llenguatges diferents. 10 noms marcats per un dis-

curs contundent: RAMON CANET, MARIA CARBONERO, 

JOAN CORTÉS, TONI FONT, RAFA FORTEZA, PEP GUE-

RRERO, EMMANUEL LAFONT, FERNANDO PAGOLA, SAN-

TIGAO PICATOSTE i DOLORS SAMPOL. El projecte és tèc-

nicament i editorialment ambiciós. Dins el món de les 

tècniques d’estampació tradicionals, sempre defensam 

el terme “original”. El motiu no és altre que no donam 

cabuda al concepte erroni de la reproductivitat a partir 

d’una peça única de l’artista. Els artistes realitzen un sta-

ge als nostres obradors i dibuixen directament les imat-

ges damunt les pedres litogràfiques, graven les imatges 

directament en fusta o planxa de coure. Posteriorment 

l’estampació artesanal fa que cap de les estampes siguin 

exactament iguals dins la mateixa edició. En el cas de 

l’obra gràfica original amb aplicacions realitzades mit-

jançant el collage aquestconcepte diferenciador entre 

les diferents estampes d’una mateixa edició, s’accentua. 

En cada cas totes i cadasquna de peces s’han fet artesa-

nalment una a una, han estat retallades una a una, en al-

guns casos pintades a mà pels propis artistes, i aferrades 

directament una a una.



2014 lluita collage litogràfic



Arquimalia híbrid 06 33x26,5 collage 2010
Plans 01 60x41 2 collage 2012-13 
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