
 
 
Aleix Fontsere 
Sant Hipólit de Voltregà, 1962 
 www.aleixfontsere.cat 
 
Vaig néixer l’any 1962 a Vic. El meu pare d’ofici era ferrer i, per tant, vaig pujar envoltat de 
ferros, soldadura, forja... Des de ben jove vaig començar a treballar de planxista en un taller. 
Sóc autodidacta ja que no tinc estudis d’aquest camp, he après a partir del que em va ensenyar 
el meu pare i la creativitat que he anat adquirint.  
A la nostra comarca el carnaval de Torelló és molt popular i amb una colla d’amics vam realitzar 
durant molts anys diferents carrosses. A més a més, tinc una empresa de jocs fets amb 
material reciclat anomenada andròmines, els quals tots estan dissenyats i realitzats per mi. Al 
cap d’uns anys a causa d’un accident, com que tenia molt temps, se’m va despertar la vena 
artística i vaig començar a crear diferents escultures fetes amb material de rebuig. En un 
principi, vaig començar a realitzar escultures petites, i de mica en mica, cada vegada han sigut 
més grans. He creat una línia anomenada “Animalada” la qual està formada per diferents 
animals. He intentat que les escultures fossin sempre realistes, per aquest motiu, la majoria 
tenen la mida real.  
Els últims mesos he estat treballant en una nova línia dedicada a diferents tipus d’arbres tots 
fets amb ferro i autèntiques escorces d’arbres. 
 
El cavall àrah 
2016 
210 x 240 x 85 cm 
Ferradures usades  
 
El gall cantador 
2016 
50 x 50 x 20 cm 
Forquilles i culleres 

 
 
 



 
 
Bill Miller 
Cleveland, 1962  
www.billmillerart.com 
 
Miller crea assemblages de linòleum reciclat que utilitzen només la superfície trobada per 
recrear els seus temes, sense pintura afegida. Les seves imatges van des de paisatges 
bucòlics a peces surrealistes, feroçment polítiques, que sovint es basen en imatges icòniques 
de les notícies i la cultura pop que han alimentat la memòria col·lectiva de la nostra societat. El 
seu ús inesperat de patrons familiars es nodreix de les qualitats nostàlgiques del seu mitjà, que 
transmet un sentit d’història personal i redescobriment, en cada peça. Entre els treballs 
comissionats de Miller s’inclouen dues portades d’àlbums pòstums de discos de Frank Zappa i 
el cartell de 2012 del Festival de Cinema de Woodstock. La seva obra s’ha exposat a Londres, 
Espanya, Austràlia i els EUA, entre elles una exposició individual en la cafeteria del American 
Visionary Art Museum. Compta amb ressenyes en moltes revistes i diaris, incloent el New York 
Times, Los Angeles Times i Chicago Tribune, a més d’estar inclòs en diversos llibres sobre art 
reciclat, com Found Object Art 2 i ReTrash. 
 
Strange Fruit (after Schiele)  
2016  
122 x 122cm  
Linòleum vintage recuperat de vells sòls  

 
 
 
 



   
 
David Tarancón Pérez 
Barcelona, 1967 

 
1985-1990. Cursa la carrera de Belles Arts a la Universitat de Barcelona. 
2008. Participa en el nucli inicial de la xarxa de col·lectius autogestionats de creació d’art i 
pensament contemporanis Kanîbal’hopox. 
2012. Comença a treballar de professor de Dibuix a l’Institut Vinyet de Sitges, on segueix fins 
ara. 

 
Desorden mundial 
2016 
181 x 154 Cm. 
Matalàs, agulles 
 
La caja de Pandora 
2016 
27,5 x 27 cm 
Xancletes hawaianes, tela 
 
Medusa  
2016 
25 x 25 cm 
Xancletes hawaianes, tela 
 
Cancerbero 
2016 
27 x 25 cm 
Xancletes hawaianes, tela 
 
Saturno  
2017 
25 x 20 cm 
Xancletes hawaianes, tela 
 
Prometeo 
2017 
22 x 28 cm 
Xancletes hawaianes, tela 
 
Mito, logos  
2017 
17 x 26 cm 
Xancletes hawaianes, tela 



 

   
 
Dolo Navas 
Gorliz, 1966 
www.dolonavas.com 
 
Nascuda al País Basc, Dolo Navas viu actualment a Catalunya. Ella és una artista visual, 
dissenyadora i educadora el treball ha girat entorn del reciclatge i la natura durant vint anys. Ha 
rebut importants premis com les beques Gure Artea de l'Ajuntament de Biscaia, Bilbao Art, 
Arteleku i nombroses exposicions individuals i grupals. Ha participat en les maratons de 
reciclatge de Drap-Art a Barcelona als anys 90, en tres edicions de la Braderie de l'Art de 
Roubaix (França) i també en les 3 edicions del Restcycling Art Festival de Berlín. És membre 
dels grups d'artistes Reciclantes d'Iruña i El Safareig de Ripoll. 
 
"yo piel " 
2017 
Cotilla de seda, seda organdí natural, llana d’ovella, plomes de gall dindi i lets 
 
"yo piel " 
2017 
Sostenidor seda, seda pura, llana ovella i lets 
 
 
 
 
 

 



 
 
Genis Hernández 
 
Durant més de 15 anys ha decorat i ambientat diversos bars musicals de Sitges en temàtiques 
d'esdeviments com Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, Festival de Teatre de Sitges, festes 
de cultura popular i tradicionals com el Carnaval i el Nadal, sempre fent ús de material reciclat. 
En la seva etapa a Madrid va fer exposicions amb materials de cartró i paper a locals com el 
Monosabio i al Teatre Infanta Isabel sota els títols Ángeles y Demonios i Amistades Peligrosas. 
Des de l'inici  va ser un dels components destacat de la companyia S'Arruga, espectacles que 
utilitzaven com a material bàsic el paper. 
Exposició de cartrons de cava i panells d’electrodomèstics "Exposició Marines en el restaurant 
Xarel·lo"  del carrer de la Carrera de Sitges. 
Exposició al Bar El Raval de Barcelona, reconegut punt de trobada de d’actors i "gent de 
malviure del món del teatre" sota el títol "Acrílics". 
Exposició al Janio's Bar de Sitges d’aquarel·les i acrílics. 
Exposició de la sèrie Binomis que posa en valor la creativitat i el talent local de Sitges al Centre 
Cultural Miramar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
H Moyano 
Menorca, 1976 
hmoyanotheoffcialchannel.blogspot.com 
 
Moyano va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Maó i és llicenciat en Belles Arts. Va realitzar el 
Curs d’Aptituds Pedagògiques, CAP a Barcelona. Artista plàstic contemporani multidisciplinari 
de trajectòria internacional, va començar a pintar des de petit i treballa diferents tècniques de 
manera contínua des de l’adolescència. Ha exposat les seves obres amb èxit en llocs com 
Nova York, Nova Delhi, Singapur, Corea, Berlín, Londres, Barcelona, Madrid, Mallorca i 
Menorca, entre d’altres. Viu i treballa actualment entre Maó, Barcelona i Nova York. La 
influència d’Internet és important en la seva evolució així com les seves col·laboracions amb 
altres artistes com Diego Vasallo, Roser Amills o Mano Creazión Marcel.lí Antúnez Roca, Ulises 
Pistolo, Cuco Suárez, Marinah, Max Moya (Ojos de Brujo), Kumar Sublevao Beat & Mi Arma, 
entre d’altres. 
 
Black Butterfly Loves 
2016 
81 x 19 x 8 cm 
Técnica mixta sobre tabla de monopatí 
 
Magnetic Couple 
2016 
81 x 19 x 8 cm 
Técnica mixta sobre tabla de monopatí 

 
 



 
 
 

Hamed Ouattara – Out of Africa Gallery  
Burkina Faso 
 
El dissenyador de mobles Hamed Ouattara porta una vintena d'anys com a artista i és un dels 
dissenyadors més coneguts a Burkina Faso, gràcies al seu estil tan particular de transformar el 
metall. Situat a 800 metres del SIAO (Saló internacional de l'artesania d'Ouagadougou), el seu 
taller sembla a un rusc, on els sorolls dels cops de martell competeixen amb els de les eines 
que poleixen el metall. Amb només 40 anys, Hamed Ouattara exporta ara els seus mobles a 
Algèria, Espanya, França, Estats Units, Alemanya, Dinamarca i a altres parts del món. 
De la costura a la coreografia passant per l’estilisme, el dibuix i l'electrònica, Hamed Ouattara 
es va lliscar progressivament cap al disseny, l'art de concebre un producte harmonitzant els 
criteris estètics i funcionals. En quant a la creació, la seva filosofia és que l'obra ha de 
respondre a una necessitat. A més de la part estètica, l'obra ha de ser útil.  
Entre les seves mans, el metall dels vells barrils de lubrificants es transformen en mobles, 
tamborets, cadires, taules i altres objectes de decoració. Del moble “Watt Watt” al tamboret 
“Deni”, tot és metall i rodones. 
Segons l’artista, el metall és la seva matèria predilecta per la seva mal·leabilitat, contràriament 
al que pugui semblar. A més, el metall a Ouagadougou és una matèria fàcil a trobar gràcies a la 
recuperació dels barrils.  
Hamed Ouattara vol oferir als joves la possibilitat de realitzar els seus somnis. Per això, en el 
seu taller acull una desena de joves artistes, creant així una estructura de formació. 
  
Moble Soundiata 
2016 
122 x 40cm  
Metall recuperat de barrils de lubrificants  

 



 

   
 
 

Hombre López 
Barcelona, 1971  
www.hombrelopez.com 
 
Amb el pseudònim Hombrelópez, Daniel Lopez Montanés treballa en Disseny i projectes 
visuals. Des de 1988 fins a 1998 estudia art, disseny i fotografia a la Universitat d ‘Hawaii, en 
Manoa i Disseny Gràfic i Art a l'Escola de Disseny i Art EINA de Barcelona. Després de 
graduar-se en 1998, es movia a Menorca, on avui crea la seva obra d'art. En els últims tres 
anys podem destacar la seva participació en diversos projectes col·lectius. En 2011 participa 
en Caralibro, en Loring Art, Barcelona; M2 en Sa Fàbrica, Maó; We Love Colors, art urbà en 
KKKB, Barcelona; Print The Fabric! At Sa Fàbrica. En 2012 participa en l'exposició Jocs 
Reunits, en la Galeria Vidrart, Ciutadella, i en el Festival Weart de Barcelona. En 2013, exposa 
en l'Àsia Contemporary Art Xou en la Galeria Fernando Alcolea, amb Les Magnífiques a Hong 
Kong. En 2014 desenvolupa el projecte Supervillain Voodoo, juntament amb la seva germana 
Ana López. Els “6 Supervillanos” van ser exposats en el Festival Pronóstica a l'agost de 2014, a 
Maó. La col·lecció llavors va créixer fins a “12 Supervillains”, que van ser exposats en Drap-
Art'14. 
 
Cherilyn Guenroe 
2016  
99 x 70 cm  

Pintura sobre fusta 
 
Monarcaman 
40 x 40 x 10 cm 
Tècnica mixta 
 
Urdangarin 
40 x 40 x 10 cm 
Tècnica mixta 

 



 

 
 
Imanol Ossa 
Zumaia, 1966  
www.imanolossa.com 
 
Va estudiar disseny d’interiors a l’escola EINA de Barcelona. L’any 1995 va començar a 
treballar en el camp artístic, amb la reutilització d’objectes habituals i la llum com a eixos 
principals. Juga amb coberts, plats, tasses, parts de bicicletes i de bateries. Aquí presenta una 
peça de disseny única feta amb martells de piano. Manté el seu moviment original, per donar-
los una certa musicalitat i juga amb la memòria del material. El procés de treball és totalment 
artesanal, tant la soldadura de l’estructura metàl·lica com la neteja i el tractament de les claus 
amb sabó, per evitar processos agressius sobre la fusta. 
 
Medusa 
2013 
35 x 35 x 22 
Làmpada de paret creada a partir de martells de piano, estructura de ferro, cúpula de plata i 
bombeta 
 
Drum Sobremesa  
2017 
60 x 20 x 15cm 
 

 



 
 
Jana Álvarez 
Torrelavega (Cantàbria), 1966 
 
Jana Álvarez és una artista multidisciplinar amb formació en Belles arts i Disseny de Moda, 
amb una àmplia trajectòria d’exposicions, tant nacionals com internacionals, individuals i 
col·lectives. També compta amb una llarga experiència professional com a dissenyadora, 
il·lustradora, atrezzista i figurinista per a diverses marques de moda, (Purificación García, 
Antonio Miro, Custo Barcelona), cinema, T.V. i publicitat (TV3 i les productores Zeppelin, Boca 
Films, Lee Films). Participa en les activitats de Drap-Art des dels seus inicis, tant com a artista, 
tallerista, il·lustradora i conferenciant. En els treballs que presenta, reflexiona sobre l’ésser 
humà com a element devastador i èticament dual. Diem que “estimem la naturalesa” i 
construïm sobre ella, però la contaminem i assolem, amb tal de no perdre les nostres 
comoditats… qui som?, on anem?, Enyorem alguna cosa?, ens parem si més no a pensar en 
això mentre avancem en una carrera sense fi, arrasant amb tot? 

 
Triptico Dream 
2017 
82 x 62 cm 
Tècnica mixta, pela d'ou, fils, RAEES i plàstic sobre periòdic, restes de tela i taula. 



 

  
 

 
 
Jordi Estivill  
Barcelona, 1959 
 
Quadres amb fragments de fustes, objectes trobats, papers, cartrons, eines antigues o 
qualsevol material reciclat que crida l’atenció del artista per la forma, la textura i el color. 
Elements que adquireixen un valor i una rellevància significativa quan es tracten, s’encaixen i 
combinen per descobrir qualitats imprevistes, solucions constructives en les que mana un 
concert i orquestració de tons, valors, colors, formes, harmonies de volums, ritmes i equilibris 
per aconseguir composicions d’un conjunt plàstic, a fi de transmetre un missatge poètic envoltat 
de musicalitat. 
Estudis d'Art a l'Escola Massana de Barcelona - Monogràfic d’escultura, tècnica de modelat, a 
L'Escola d'Arts i Oficis Llotja. Treballa la pintura, l’escultura i sobretot explora la tècnica del 
collage i de l'assemblatge, on troba la seva manera més personal i característica d’expressar-
se, utilitzant diversitat de materials reciclats com fustes, cartons, objectes trobats, etc. 

Mar 
2016 
60 x 60 cm  
Tècnica mixta, assemblatge, fustes, objectes, acrílics 

Torero 
2016 
60 x 60 cm 
Tècnica mixta, assemblatge, fustes, objectes, acrílics 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Jordi López-Alert 
Capellades, 1971 
 
És llicenciat en Belles Arts i diplomat en Biblioteconomia i Documentació (UB). El seu interès 
pel medi ambient, la societat industrial, el paisatge i tot allò que envolta, afecta i condiciona la 
vida de l'home, són una constant en la seva obra. No caducity: reenvasant emocions  és una 
sèrie d'obres on l'artista interpel·la la societat de consum al mateix temps que fa una crida a 
favor del medi natural; una mirada poètica i contemporània de l'ésser humà davant la natura. 
En el procés creatiu, els envasos han estat manipulats i intervinguts amb tinta, esprai, pintura, 
etc. fins a esdevenir obres d'art. Obres úniques on coexisteix el procés de creació manual i el 
monstre de la producció industrial. 
 
Cercant el demà (Serie No caducity: repackaging emotions) 
2016 
30 x 22 cm. 
Caixa d'aliments i tinta 
 
Negre nit (Serie No caducity: repackaging emotions) 
2015 
45 x 29 cm. 
Caixa de galetes, tinta i pintura 

 
 
 



 

 
 
 
Jordi Torrent 
Barcelona, 1958 
 
Durant la seva llarga trajectòria, Tono Carbajo ha hibridat Jordi Torrent viu a cavall entre 
Barcelona i Formentera. A més de l’escriptura creativa -acaba de publicar la seva primera 
novel·la, titulada El huérfano de los Boisanzón. S’interessa per les interrelacions 
dels éssers vius entre ells i el seu mitjà, per la qual cosa co-dirigeix de 2010 a 2013 el Festival 
Posidònia, d’art i ecologia, a la illa de Formentera. També és membre fundador de Drap-Art i 
treballa com a creador visual amb materials trobats. 
 
Mentiría si dijera…. 
2014  
60  x 60.5  cm 
Peces de mobles antics 
 



 

 
 
Jorge Espirito Santo 
Rio de Janeiro, 1963 
 
Jorge Espirito Santo te un Master of the Arts pel Goldsmiths College de Londres i un Bachelor 
de la Pontifícia Universidade Catòlica de São Paulo, PUC. És director de TV i fotògraf, i viu a 
Rio de Janeiro. Donat la urgència de la problemàtica de la desforestació de la Mata Atlàntica al 
món, principalment a Brasil i especialment a l’Amazònia, amb l’ús comercial de la fusta, en 
aquesta obra, Balanç, el què Espirito Santo proposa és fer pensar en la força i en l’equilibri que 
hem de fer quan pensem en l’ús conscient de la fusta. Per això, tota l’obra està relacionada 
amb la fusta: des de la impressió de la foto en fulles de fusta reciclada (Ipê, una classe de fusta 
gairebé extingida) i l’ús de centenars de botons de fusta per vestir a la model. 
 
Balance 
2015 
105 x 70 cm 
Fotografia impresa sobre fusta reciclada i intervinguda amb botons 



 
 

 
 
Léo Piló 
Belo Horizonte, 1955 
www.leopilo.com.br 
 
Aquest artista i sastre va treballar durant molts anys en la creació de peces de vestir i 
accessoris i ha desenvolupat diverses col·leccions de "wearable art". Actualment, a més del 
seu treball artístic, és actiu en diversos sectors: paisatges, accessoris i vestuari per a teatre, 
dansa, circ i carnestoltes. També, és responsable de la formació artística i la implementació 
d'un sistema de generació d'ingressos en l'Associació Cultural ASMARE de recol·lectors de 
paper, cartró i residus de Belo Horizonte, i un projecte social que rescata a les famílies en risc a 
través del reciclatge creatiu per més d'una dècada. 
 
Carmen Miranda 
2011 
30 x 50 cm 
Collage de materials en relleu i objectes oposat en fusta 
 
Teodora, 
2011 
31 x 52 x 12 cm 
Collage de materials en relleu i objectes oposat en fusta 
 
Olinda 
2011  
28 x 28 x 10 cm  
Collage de materials en relleu i objectes oposat en fusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Little Shilpa 
Mumbai  
www.littleshilpa.com 
 
Treballa per a marques internacionals i participa habitualment en la London Fashion Week, 
París i Milà Setmanes de Disseny, entre d’altres. La seva personal obra emula l'esperit d'Índia 
avui, versos sobre el contrast del passat i el present a través de retrats de la gent comuna i els 
objectes dels carrers de Mumbay, que d'alguna manera defineixen la ciutat. "L'esperit del 
Monstre de Mumbai viu en petites coses: joguines del carrer, roba de carretera, les llibreries de 
paviment, etc. És un esperit de fusió i fetitxe: bojament creativa, instantàniament inventiva, 
estranyament estranya. En la carrera de crits a través del formigó i el quitrà, el metall i el vidre, 
les multituds embogidores i els sorolls del tràfic, aquests àngels són els que t'obliguen a viure. 
Aquests objectes de desig, plens de força vital, et sedueixen com una sexy puta sota el pont, 
darrere de la cantonada del carrer, dins del metro, etc. Proxeneta de les senyals de trànsit i 
dels trens locals, en parcs i platges, a preus d'un sol ús, rebutjant la seva pretensió i brillant 
intensament amb l'orgull de Mumbai. Aquestes peces estan inspirades i creades amb petites 
joies triades al llarg de les meves moltes aventures per la ciutat. Es converteixen en els adorns 
de les deesses de Mumbai “Els nostres àngels protectors. Són armadures”. Aquí presenta 
algunes fotos de peces de la seva sèrie Mumbadevi Deesses. 
 
Paper Cones 
2007-2008  
Fotografia de vestimenta de cons de paper 
 
Helmet 
2007-2008  
Fotografia de barrets amb cascos, miralls de moto i llums 
 
Rubber slippers 
2007-2008  
Fotografia de Barrets i decoracions d'espatlla de tires xancletes 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Llorenç Garcia Isanda 
Barcelona, 1987 
 
Nascut a Barcelona. Es forma com a escultor  a l’Escola Joso i al Taller BDN,  i com a 
modelista industrial  a l’Escola LLotja. A poc a poc encamina la seva creativitat cap al reciclatge 
artístic i la talla de fusta, per crear peces úniques d’elaboració artesanal. 
Crea les seves obres reciclant materials trobats i entallant la fusta per aconseguir volums 
suggerents i formes depurades basades en l’observació d’elements de la natura. 
Presenta una sèrie d’escultures realitzades recuperant parts de velles cadires, crosses i fustes 
trobades combinades amb altres materials. 
Aquestes escultures estan centrades en els peixos, ja que els materials trobats recordaven les 
seves formes estilitzades, més enllà d’una representació naturalista. 
 
 
Radiografia d’un peix 
2016 
120 x 35 x 15cm 
Assemblatge de parts de cadires, radis de bicicleta, tac de billar, cap de talla amb fusta 
reciclada 
 
Peix Vela 
2016 
160 x 100 x 42 cm 
Assemblatge de crossa de fusta, estoreta de bambú, penjadors, cap fet de talla amb fusta 
reciclada. 

 
 
 
 
 



  
 

 
Marie Lalo 
Canada 
www.marielalo.com 
 
És durant la seva estada entre Montreal, Paris i Barcelona que Marie Lalo recull tot tipus de 
papers. Papers amb els quals ha creat la seva pròpia tècnica de “pintura al paper” que ella 
millora segons el capritx de les seves inspiracions.  
“M’agrada la idea de crear donant nova vida als papers descartats. Seguir el trajecte d’una 
revista antiga descartada en un traster de Montreal i veure-la prendre forma de verge o de 
mariner en el meu taller de Sitges” 
El reciclatge en el seu treball és l’ocasió de donar una segona vida als papers celebrant l’art. 
 
J’aurais tant aimé 
2016 
46 x 63 cm 
Collage 
 
Clair de lune 
2015 
70 x 90 cm 
Collage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    
 
 

Omar Jaime 
Lambayeque, 1977 
 
Músic, orfebre, escultor i investigador de tècniques antigues d’orfebreria en plata, nascut a la 
costa nord del Perú. També estudia la interpretació de la mitografia i la iconografia antiga del 
seu país. Habitualment viu entre Espanya i Perú, però acaba de passar un any viatjant per Àsia 
i el nord d’Europa, on ha impartit classes de musicoteràpia amb Hang, un instrument de recent 
creació. 
Al Perú ha fundat una casa-escola d’artesania per a nens del carrer, totalment independent, 
comptant només amb l’ajut de la seva família per construir la casa i mantenir als nens. 
Actualment investiga les possibilitats artístiques de claus velles, i d’aquest estudi, neixen les 
peces presentades a Drap-Art’14. 
 
Falcó 
2016  
50 x 40 x 15 cm 
Claus, culleres, pedres minerals i dents de senglar 
 
Calavera 
2016  
38 x 35 x 6 cm 
Claus, culleres, pedres minerals i dents de senglar 
 
Alien 
2016  
35 x 6 cm  
Culleres, forquilles, pedres minerals i plaques de metall reciclat soldades una a una altra 
 
 



 
 

 

 

  
 
 
Orson Buch 
Paris, 1967 
 
Nascut el 1967 a París, fill d’artistes alemanys, Orson va créixer a la illa de Formentera entre 
1970 i 1982. Després va tornar a París per acabar els seus estudis i encara viu allà. La seva 
primera exposició individual es va dur a terme a Nova York, el 1988. Des de llavors ha exposat 
a França, Alemanya i Espanya. A més de les seves pintures, durant molts anys ha realitzat 
escultures amb llaunes, representant animals amb la mínima intervenció de materials, 
respectant part de l'objecte original. 
 
Banc de peixos 
2008 - 2016 
Mides variables 
Instal·lació de peixos de llauna 

 
 



 

 
 
 

Quim Rifà 
Barcelona, 1974  
www.quimrifa.net 
 
Quim realitzar el seu primer treball creatiu al Carnaval de Torelló, creant vestits i participant en 
el concurs d’escultura sobre materials del mercat d’escombraries del poble. Més tard va 
estudiar escultura a l'Escola Industrial i Escola Pau Gargallo. Va assistir als tallers d’escultura 
de Mariano Andrés Vilella i Frederic Gómez Cardella. El 2008 va passar algun temps com a 
artista en residència a Berlín, on va començar a experimentar amb l’escultura amb materials 
reciclats. Quan va tornar a Catalunya, va participar dos anys a Drap-Art Festival i el 2012 va 
guanyar el Premi Residu'Art en la categoria d'Artista Emergent. També va participar en 
l’exposició itinerant Drap-Art: Res Desapareix, Tot Transforma, organitzat juntament amb 
l'Institut Cervantes, a la Xina i el Japó. El 2015 Rifà va col·laborar amb el col·lectiu Müll i el 
ceramista Sergi Pahissa al Festival Internacional de Ceràmica, i va exposar al Centre Cívic 
Urgell, Mercat Palo Alto, Galeria d'Art Manlleu. 
 
Estruç 
2010 
80 x 80 x 170 cm 
Aigüera, aixeta, rasclet 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Rafael Arroyo 
Gijón, 1957 
www.rafael-arroyo.com 
 
Arroyo va començar els seus estudis d'art a Gijón en el Taller d'Alejandro Mieres i amb el grup 
Artistes de Gijón. Es va traslladar a Barcelona  de ben jove. Aquí va descobrir les possibilitats 
de l'esmalt en l'art. Va estudiar tècniques d'esmalt en diversos tallers d'artistes, a l'Escola 
Superior d'Art i Disseny Llotja, i va treballar per a diferents joiers. Ha guanyat diversos premis 
com el New Materials Integration Award a Tòquio (2009) i exposat en mostres internacionals. 
Creaturas Marinas és un projecte que té per objecte fer una reflexió sobre el procés de 
degradació que pateix el medi marí. Aquests éssers sorgeixen de la fusió d'una diversitat de 
materials que podríem considerar ferralla, a través d’una tècnica molt antiga i tradicional com 
és l'esmaltat al foc sobre metalls, unida des d'antic a la joieria i als objectes de luxe. D'aquesta 
manera, Arroyo transforma en objecte únic el que la societat de consum ha descartat i 
menyspreat, per denunciar la cultura del malbaratament, responsable de les tones de residus 
que danyen els fràgils ecosistemes marins.  
 
Creatura Marina Barbada 
2012 
24 x 28 x 19 cm 
Esmalt escalfat al foc sobre metall i Fusta 
 
Creatura Marina Argentada 
2012 
30 x 33 x 18 cm 
Esmalt al foc sobre metall i Fusta 
 
Creatura Marina Amarillosa 
2012  
34 x 38 x 19  
Esmalt al foc sobre metall i Fusta 
 



 
 
 
Ramiro Sobral 
Buenos Aires, 1972  
www.elciclo.com 
 
Ramiro Sobral va néixer a Buenos Aires i va viure gran part de la seva vida a Tucumán, 
Argentina. Des de ben petit va tenir la sort de tenir una bicicleta, la primera d’incomptables 
bicicletes. Després de viure en diferents llocs va arribar a Barcelona l’any 2007. Va treballar en 
diferents activitats i el seu mitjà de transport sempre ha estat la bicicleta. A 2010 va fer un 
viatge fins a Estepona, Màlaga, sense mapa però amb les seves dues rodes. Després va 
començar a arreglar bicicletes a casa i el 2013 va decidir obrir el seu taller, El Ciclo, al barri 
Gòtic de Barcelona. És aquí on va sorgir la idea de fer servir les innombrables parts de bicicleta 
que havia guardat des de feia temps, per decorar la seva botiga. Amb parts de rodes 
combinades, va començar a fer llums. Així va néixer la seva motivació per reciclar les peces per 
crear la seva col·lecció, Bicicletes que van veure la llum. 
 
Lluvia (Rain) 
2016  
125 x 65 x 65 cm 
Peces de bicicletes 



 
 

 
SystemDesignStudio 
Barcelona, 2009  
www.systemdesignstudio.com 
 
SystemDesignStudio va ser fundat l’any 2009, a Barcelona per l’arquitecte Helbert Suárez i el 
dissenyador industrial Remi Melander. 
Els seus dissenys han estat seleccionats per a esdeveniments com l’Interior Design, a 
Vancouver, el 2009, Dwell on design, a Los Angeles, el 2010, Valencia Design Week, també el 
2010, CasaDecor a Barcelona, el 2010 i 2011, Milan Design Week, el 2012, London Design 
Festival, el 2012, Beijing Design Week, el 2013, i International New Media Art Festival, a Hong 
Kong, el 2014. En el camp del reciclatge, SystemDesignStudio ha rebut premis com el Inhabitat 
Spring Greening Contest, als EUA, el 2010, i ha estat finalista del Premi Recycling Design, 
d’Alemanya, el 2010, i del Premi Disseny per al Reciclatge, atorgat per l’Agència de Residus de 
Catalunya a Barcelona, el 2009 i 2011. 
 
Got a light 
2010  
10 x 55 x 50 cm 
Encenedors buits inserits en una base acrílica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Toni Riera 
Lleida, 1974  
ninotsdentonet.blogspot.com 
 
Toni Riera viu a Menorca des de fa 11 anys. Ha participat en diverses exposicions individuals i 
col·lectives a Menorca, Barcelona i Lleida. També ha treballat en la construcció d’escenografies 
per a teatre i en la decoració d’aparadors. Després de 10 anys recuperant material que el mar 
retorna a les platges de Menorca, ha canviat el mar pel contenidor: Actualment treballa en un 
nou projecte artístic, amb el mateix concepte del reciclatge, buscant materials de deixalla, 
objectes i curiositats en desús, abandonats al carrer, davant del contenidor, o satisfent la seva 
curiositat en mercats o botigues de segona mà; objectes abandonats, que amb la seva funció 
perduda formaran part d’una nova peça amb una altra història per explicar-nos. 
 
Síndrome después de una mala noticia o alopecia repentina! 
2014  
59 x 20 x 10 cm aprox  
Instal·lació de plats, imatges i cabells humans 
  
…de cuando Kitty se fue A Hong Kong! Sèrie Souvenirs! 
2014  
59 x 15 x 10 cm aprox  
Instal·lació de plats i objectes 
 
...vaya par de perras, Lassie! 
2014 
 59 x 22 x 15 cm aprox  
Instal·lació de plats i objectes 
 
...don’t cry for my cocacola, bonita! 
2014  
59 x 22 x 15 cm aprox  
Instal·lació de plats i objectes 
 
…Minorca is diferent Patricio! Sèrie Souvenirs! 
2014  
59 x 22 x 15 cm aprox  
Instal·lació de plats i objectes 
 
 



 
 

 

 
 
Vittorio Villa 
Santiago de Chile, 1963 
vittoriomarcelo.blogspot.com 
 
Artista eclèctic resident a Barcelona, les seves creacions el porten a identificar-se amb diverses 
disciplines com el disseny, l’escenografia, el dibuix, la pintura, el collage i la poesia. 
El seu propòsit vital és, mitjançant els seus treballs, reflexionar i posar en joc les seves 
reserves espirituals, tractant d’aportar nous significats mitjançant una transformació gràfica, 
pictòrica i manual. Utilitza com a magatzem creatiu el carrer, els viatges, la naturalesa, etc. 
component una peça nova i vella alhora. 
El seu projecte Cel Asfixiat és una composició de 21 peces de paisatges de cels i núvols, 
pintats de manera tradicional, “asfixiats” cadascun amb plàstics reutilitzats. Metàfora visual 
empesa per la pressió-denuncia i l’amenaça que suposa aquest aparentment útil, però 
incombustible material per el medi ambient, els oceans, la vida animal i humana. 
 
Cielo Asfixiado 
2014-2015 
210 x 170 cm 
Bastidors vells de fusta, teles, cartró, motllures, pintura acrílica, plàstic reutilitzat 


