Aparadors del món

Oxford Ceramics
OXFORD, REGNE UNIT

text: caterina roma · fotos: gentilesa de la galeria

A

mb una tradició ceràmica forta·
ment arrelada i de bon madurar,
el Regne Unit és terra fèrtil per
una galeria com Oxford Ceramics
Gallery, devota dels grans artistes angle·
sos del s.XX, però que també aposta per
ceramistes contemporanis, tant locals
com internacionals.
La seva trajectòria és fruit d’una gran
passió i un bon sentit de l’oportunitat. El seu
fundador, James Fordham, microbiòleg de
professió, va aprendre del seu pare, àvid col·
leccionista, l’amor i el valor de l’art ceràmic
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anglès. Ben aviat els havia de transformar
en un espai virtual de difusió: una galeria de
ceràmica online, quan aquest model estava
encara a les beceroles. Pocs anys després
va arribar el moment de baixar-la a la Ter·
ra i convertir-la en una sala d’exposicions
al centre d’Oxford. De passada, va recollir
el llegat de la Oxford Gallery, fundada l’any
1968 per la ceramista Joan Crossley-Holland
i Valerie Stewart, i que havia tancat les por·
tes pocs anys abans. Una galeria que, du·
rant anys, havia estat un centre cultural de
referència de les arts aplicades, introduint

artistes com Lucie Rie, Gordon Baldwin o, ja
cap als 80, Grayson Perry.
Aquesta nova inauguració arribà al
2011, i des d’aleshores han organitzat més
de 40 exposicions. Com a bons britànics,
no abandonen mai l’elegància clàssica, i
de tant en tant mostren peces dels grans
mestres, com Bernard Leach, Lucie Rie,
Hans Coper, James Tower o Edmund de
Waal, i també ceràmica japonesa tradicio·
nal, especialment bols de te. Tanmateix, el
gruix de les exposicions són de ceramistes
en actiu, entre els que es compten Wal·

ter Keeler, Sutton Taylor, Hans Vangso, Mo
Jupp o Rafael Pérez.
El 2013 van iniciar una col·laboració
amb el museu Ashmolean, vinculat a l’Uni·
versitat d’Oxford i considerat el museu més
antic d’Anglaterra. Durant els seus ClayLive
events, i simultàniament a l’exposició que
té lloc a la galeria, es fan xerrades, mostres
o tallers que amplien el ressò i permeten
aprofundir en l’obra o la tècnica ceràmica
de l’artista.
Molt actius a les xarxes, com no po·
dia ser altrament tenint en compte els seus

orígens, molts dels seus catàlegs es poden
consultar gratuïtament al seu lloc web, i les
exposicions a la sala es presenten també a
Artsy, la major plataforma virtual de com·
pra venda d’art. Una bona oportunitat per
veure exposicions de ceràmica sense sortir
de casa.
OXFORD CERAMICS GALLERY
29 Walton St · Oxford
OX2 6AA
Regne Unit
www.oxfordceramics.com
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