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L’artista ens presenta una escultura 
figurativa del cos d’un nen 
plenament concentrat en una 
videoconsola.
Teresa Riba dialoga i connecta 
amb l’espectador per mitjà 
dels personatges en la recerca 
d’emocions, mirades, sentiments o 
fins i tot ritmes. 
Li agrada treballar el fang per la 
seva textura, la forma que li pot 
donar i el color. Treballa amb les 
mans, en constant contacte amb 
la matèria, dotant-la de sentiment 
i d´ànima.
A la imatge podem observar les 
diferents TEXTURES a flor de pell que 
ha deixat l’artista en el personatge. 
Si tanquem els ulls i ens imaginem 
que la toquem podem notar les 
rugositats de la seva dermis com 
si l’obra estigués inacabada però 
plena de vida i de moviment.
El personatge es troba recolzat a 
la paret, totalment desconnectat 
del seu voltant, amb la mirada fixa 
a la videoconsola i que aguanta 
amb les mans. L’escultora s’inspira 
en la societat contemporània, 
amb la gent que veu pel carrer tot 
observant els seus gestos i  actituds. 
En els nens hi troba la puresa que 
convida a l’espectador a reflexionar. 

El procés creatiu de Teresa Riba 
parteix d’un dibuix orientatiu on 
esbossa i expressa tot allò que vol 
representar. Posteriorment modela 
el fang fins aconseguir l’escultura 
final.
Us animem a realitzar una 
escultura i el primer pas és observar 
el vostre entorn i prendre inspiració. 
A qui o què volem representar? 
Potser a algun familiar, un amic o 
amiga, el/la nostr@ mestr@, etc. 
Després agafarem un tros del bloc 
de fang i les nostres mans seran 
l´eina principal per donar forma, 
volum, textura...
Si cal, es pot fer ús d’eines de 
modelatge del fang o altres estris 
que tinguem a l’abast que facin 
funcions semblants: la punta d’un 
llapis, tisores, una cullera... 

Materials:  un bloc de fang i 
opcional eines de modelatge de 
fang o altres estris.

A la imatge podeu veure 
l’escultura titulada  
“Un dels jocs del 2000”, 
realitzada l’any 2000 per 
l’artista TERESA RIBA.

Títol: Un dels jocs del 2000    
Any: 2000   
Tècnica: Resina de polièster, fibra de vidre i pigments   
Mides: 144 cm x 38 cm x 47 cm    
Ubicació: Museu Can Mario    
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