Glòria Morató

Una mica artista, una mica artesana
gloart99@hotmail.com

D’ençà que vaig estudiar escultura a l’escola d’arts i oficis de Vic al 2006, la meva
vida va fer un tomb de 90º, més o menys, i he anat fent diferents i variades feines
relacionades amb l’art i l’artesania.
Taller Sarandaca SCP. Des del setembre del 2007 treballo al taller realitzant
totes les tasques relacionades amb la construcció de gegants, tot tipus de dracs i
capgrossos. http://www.sarandaca.com/
La Vola, SL. (Manlleu). Realització de 53 peces de paper maché per l’empresa
Abertis Telecom. Desembre del 2008.
Exposició temporal conjunta amb companys de l’escola de Vic, a l’espai Caixa
de Manlleu de Vic, amb el projecte Taula. Març /juny 2008
Realització d’un capgròs (Dr. Tomàs Raguer) pel municipi de Ripoll,
conjuntament amb l’escultor i mestre Eudald Alabau. Juny / juliol 2008.
http://www.flickr.com/photos/28799231@N05/3517103191/
Realització d’escenografia pel videoclip del grup de música /Bâtak/, tots els
instruments musicals que hi apareixen són realitzats amb cartró (teclat, flauta,
bateria, acordió , baix...) Nadal 2008
http://www.youtube.com/watch?v=INAEHNsTzYY
Fires des de setembre del 2009 al març del 2010, juntament amb la dissenyadora
de moda Judit Just. Veníem complements i bijuteria creativa i efímera

Ajuntament de Bigues i Riells. Organitzo els cursos esporàdicament per als
joves del municipi, tallers de bromes, cursos de bijuteria, taller de body paiting, etc.
Realització d’un projecte de performance i action paiting durant els cursos 2008 i
2009 amb el suport i col·laboració de l’empresa Tukuprakum de dança i
percussió de la Garriga. L’acció es va realitzar a diferents municipis (la Garriga,
Cardedeu, etc) Una combinació de dança, percussió i pintura de grans dimensions
en directe. http://il.youtube.com/watch?v=VK87iVTAZTg
http://il.youtube.com/watch?v=5N32C4ZCgsc
Ajuntament de Montornès del Vallès. Des del 2009 realitzo cursos i tallers
relacionats amb bijuteria creativa; complements creats amb materials que podem
trobar pels camps i boscos. (llavors, fulles, pals, pedres, petxines, etc) com reciclatge
d’antigues joies.
Durant el mes d’octubre vaig fer unes jornades tècniques per a pedagogs, on
explicava bàsicament materials, tècniques i recursos per a treballar amb infants /
joves / adults.
Realització d’il·lustracions esporàdicament per a l’empresa de disseny Identia
de Bigues i Riells
Col·laboració i Organització de tallers i cursos per a l’empresa Esport Lúdic SL
de Santa Eulàlia de Ronçana. Dirigits bàsicament a infants i adolescents. Des de
Nadal del 2009. Tallers realitzats a Centelles i a L’Ametlla del Vallès.
Realització d’escenografia per l’empresa Recreat de Granollers. Disseny i
creació d’una nau espacial per al Parc Infantil de Granollers el Nadal del 2010. Tots
els elements utilitzats eren reciclats.
http://vimeo.com/18798536
A més a més he participat en concursos de dibuix i pintura i escultura aconseguint:
- 1r accèssit concurs de cartells per al corpus de la Garriga l’any 2007
http://www.gar.cat/wp-content/upload/gar_039_4.pdf
- !r premi del públic d’un concurs d’escultura al municipi Roumanzieres Laumbert
de França l’any 2008, realitzant una peça a tamany real amb fang. Temàtica els 7
pecats capitals.
I finalment, aquest mes de març del 2011 realitzaré juntament amb l’artista i músic
Pol Aumedes, un taller de construcció d’un drac a partir de caixes de cartró amb
un grup d’infants a la Fàbrica de les Arts Roca Umbert, a Granollers.

