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Horari
De dimarts a divendres de 17 a 20h
Dissabtes d’11 a 14h i de 17 a 20h 
Diumenges d’11 a 14h
Festius tancat
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Miquel Fort Garsavall
INTANGIBLE



“L'obra de Miquel Fort Garsavall sempre 
s'ha caracteritzat per donar rellevància 
als estudis dimensionals, amb formes 
voluminoses i arrodonides. En la mostra 
que ens ofereix ara, procura introduir- 
nos a la sisena dimensió: la que fa 
referència al tot, també a l'infinit.

En les escultures que podem contem- 
plar, l'aspecte material deixa de ser el 
referent per posar més èmfasi en els 
sentiments i a les sensacions que ens 
provoca. Miquel Fort Garsavall ha sortit 
de la claustrofòbia del taller i ha 
experimentat enmig de la natura, cosa 
que es pot apreciar en la varietat de 
colors que ens recorden el paisatge 
mediterrani: ocres, blaus, verds...

Després d'haver-la vist només cal 
aclucar els ulls i sentir.”

Josep Fàbregas

Miquel Fort Garsavall (1958) és un 
escultor ceramista, nascut a Reus, 
hereu d’una família d’artesans; fill d’un 
dissenyador i artesà marroquiner i net 
de terrissers. La seva tècnica es basa en 
l’experimentació: assaja amb la terrissa, 
amb els pigments, amb les formes...

Les primeres passes les va fer als anys 
70 amb Jack Salter, ceramista irlandès. 
En la dècada dels 80 va estudiar Arts i 
Oficis a l'Escola Massana, on va gaudir 
del mestratge d'Elisenda Sala, dels 
germans Josep i Jordi Gumí, de 
Susanna Gray, de Quim Echevarria i de 
Carles Silicke. Més endavant va 
revalidar el títol amb el graduat en Arts 
Aplicades a l'Escola d'Arts i Oficis de 
Grau Superior de la Llotja.

Pel que respecta a la indústria 
ceràmica, ha realitzat murals artístics i 
mosaics, a més de col·laborar amb 
diversos artistes. Ha impartit docència 
de química aplicada a la ceràmica i de 
Raku.

La seva obra ha estat exposada a Santa 
Susanna,  Caldes de Malavella, Escola 
Massana, l’Aleixar, Borges del Camp, 
Girona, Reus, Diputació de Tarragona...

INTANGIBLE

st.stv12@gmail.com  

miquel.fort.reus                 

616 630 293


