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1. DATOS PERSONAIS.

Nome: María Sánchez Castedo

Enderezo: Avda. Carlos Azcárraga, nº 79 - 2ºD

Teléfono: 607 85 53 97

DNI: 33.321.621 A

www.mariasanchezcastedo.blogspot.com

https://www.facebook.com/mariasanchezcastedo/

Páxina Facebook: Ceniza de papei

3. FORMACIÓN.

Ensinanzas Regladas.

Técnico Superior en Artes Plásticas.e Deseño Especialidade Cerámica Artística. EASD RAMÓN FALCÓN (Lugo). Ano 2013

Nº horas formación 1.785

Estudios Superiores Deseño Gráfico. EASD RAMÓN FALCÓN (Lugo) Ano 2017 

Outros cursos.

Escultura Cerámica. Centro de Artesanía e Deseño. Deputación de Lugo. 17 Decembro 2012 (40h). Profesor: Pablo Mazoy

Rakú Occidental Centro de Artesanía e Deseño. Deputación de Lugo. 2 de abril 2012 (100h) Profesor: Manuel Fernández López

Esmaltes ao Lume en Xoiaría Centro de Artesanía e Deseño. Deputación de Lugo. 05 de marzo 2012 (48h). Profesor Miguel 

Caamaño.

Formación complementaria.

- Formación autodidacta no propio taller e prácticas de realización de pezas no torno no taller de Manuel Fernández López.

- Actualmente despois de finalizar os estudios de Deseño Gráfico, atópome estudando de novo Cerámica Artística ca finalidade 

de obter novos coñecementos e realizar as signaturas que se engloban no novo plan.

4. ACTIVIDADE.

Se ben ata o momento a actividade de ceramista era complementaria de outros traballos que realicei, nestes momentos 

atópome en proceso de afianzamento dun proxecto persoal coa pretensión de que sexa a miña actividade profesional.

Este proxecto de nome “Ceniza de papel”, xurdiu a partir do Proxecto de Fin de Estudios de Deseño Gráfico, e que utilizou 

a cerámica como soporte da imaxe gráfica. Iso fíxome dar un novo impulso e enfoque a miña actividade que se reflexa na 

utilización de distintas tecnoloxías e medios de traballo.

5. FEIRAS E EXPOSICIÓNS.

- Exposición colectiva “Pensar coas mans”,  no Gaiás, a través da colaboración realizada pola EASD RAMÓN FALCÓN.

- Exposición individual: “Alquimista de Soños” Cafetería Apetéceme Hospital Comarcal de Monforte, ( 15 xuño - 15 setembro, 2018)

- Exposición individual: “Alquimista de Soños” Cafetería Apetéceme Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo ( 15 abril - 14 xuño, 2018).

- Exposición colectiva “Converxencias”. Museo Provincial de Lugo ( do 3 ao 30 de maio 2018)

- Exposición colectiva “Converxencias” Museo Provincial de Lugo ( do 2 de maio ao 5 de xuño 2016)

- Exposición colectiva “Converxencias”. Museo Provincial de Lugo ( do 29 de abril ao 25 de maio 2014)

- Exposición colectiva PONTES: Primera Mostra de Arte Contemporáneo en A Casa das Estrelas. ( do 21 de xullo ao 21 de agosto 2016)

- Exposición colectiva no marco da “III Jornada contra la Trata: Investigación, detección y protección de las víctimas” (setembro 2014)-

Asiduamente participo en distintas feiras de carácter local nas que expoño os meus traballos xunto con outros artesáns.
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6. SINGULARIDADES DA ACTIVIDADE.

Cerámica: Deseño, realización de pezas cerámicas utilitarias e de vaixela, elementos de decoración, azulexos, xoiería escultura, 

etc. mediante modelado, torneado e outros métodos.. Creación e deseño de moldes. Esmaltado e decoración das pezas 

aplicando distintas técnicas, entre elas a fotocerámica e a decoración con calcas, decoración sobre e baixo cuberta, etc.

No deseño da decoración e acabado final ten especial importancia o deseño gráfico, para elo utilízanse imaxes e ilustracións 

propias. Intentase crear mediante a fotografía experimental imaxes únicas que se transfiren ás pezas, consistindo esta búsqueda, 

captación  e experimentación todo un proceso artesanal complementario.

7. TALLER

Dispoño dun pequeno taller na casa familiar, nel teño todo o 

necesario para realizar o meu traballo:, dous fornos (un de baixa 

temperatura para o biscoito e outro de alta para o vidrado), torno, 

ferramentas e o espazo e materiais necesarios para o deseño e 

fabricación e/ou decoración das pezas.

As pastas que uso varían dependendo das pezas, principalmente 

gres e porcelana que compro a provedores, pero tamén traballo 

con arxila da zona. No caso do gres ou porcelana as coccións 

realízanse a alta temperatura, e si traballo ca arxila da zona a 

media temperatura, isto permite conseguir pezas menos porosas 

que as de baixa, e aforrar custes na cocción.

Unha vez realizados o biscoito e esmaltado aplicamos as calcas 

a partir dos deseños ou fotografías, obtidas mediante unha 

exposición directa das plantas ao sol sobre papel fotográfico, 

coma se mostra nas imaxes. 

É necesario fixar as fotos no laboratorio. Para pasar esas 

fotografías as pezas escaneámolas e imprimímolas seguindo un 

proceso que pode ser de dous xeitos:

1. A través dun provedor que dispón dunha impresora modificada 

que imprime con pigmentos cerámicos.

2. Directamente na casa utilizando unha impresora láser. sobre un 

papel especial.

As calcas recórtanse e péganse nas pezas coma nas fotos. e 

realizase unha terceira cocción.

Proceso fotográfico. e imaxen unha vez fixada.

Colocación das 

calcas sobre as 

pezas.
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8 TRABALLOS.

Proxecto Vínculos Xeométricos.

Xoiería.

Agasallos.//Pezas personalizadas.

Utilizando as posibilidades de teselación dun rombo 

créanse distintas ilusións ópticas e combinacións 

de cores. Isto permite que con un elemento simple 

poidamos conseguir infinidade de posibilidades.

para a súa aplicación na arquitectura e no deseño 

de interiores.. Para iso podemos xogar cos materiais 

dos que partimos e mesmo coa utilización de 

texturas e esmaltes. Neste caso fíxose un traballo de 

experimentación previo sobre os vidrados.

A través da decoración e da ilustración 

sobre cerámica, e incluso coa utilización 

das novas tecnoloxías e a fotocerámica 

como complemento da labor artesanal 

conséguense traballos totalmente 

personalizados.. Estas pezas fixéronse 

utilizando gres e porcelana, e despois 

da cocción de esmaltado decoráronse 

con ilustracións propias mediante calcas 

realizadas por métodos de impresión.
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Pezas de autor.

O proceso de traballo no caso das pezas que se amosan nesta 

páxina e o seguinte:

1. Bocexado das pezas. Non só da peza en si, senón tamén 

incluído as cores ou imaxes que as decoran. Nestes exemplos 

as ilustracións pásanse as pezas mediante calcas que se 

obteñen imprimindo as imaxes, previamente escaneadas, nunha 

impresora láser sobre un papel especial. O óxido que conten o 

tóner fai que o cocelas adquiran ese tono sepia.

2. Preparación da arxila. (variará dependendo da utilizada)

3. Torneado e retorneado.

4. Secado.

5.. Biscoitado, a unha temperatura de 1000º.

6. Preparación e pesado dos materiais e esmaltado das pezas.Os 

métodos empregados son inmersión, bañado, a pincel ou pistola.

7.. Cocción do esmalte. (Varia dependendo do tipo de pasta, e 

esmalte. Xeralmente a entre 1150 en 1250º)

8. Nas pezas con ilustracións, aplicaranse as calcas e vólvense a 

cocer a unha temperatura que varía entre os 870 ou 1160º.
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Vaixela.

Serie A Pita.

Pezas de porcelana ou loza decoradas con calcas neste caso 

serigráficas, a partir de deseños propios.

Serie Karuxa.

Pezas de porcelana ou loza decoradas con calcas serigráficas 

e pintadas a man con decoración sobre cuberta.

Serie Lumen.

Pezas de porcelana ou loza. As imaxes que as decoran 

obtéñense a partir da exposición ao sol das plantas sobre papel 

fotográfico, sendo este un proceso totalmente analóxico que logo 

se transfire ás pezas mediante técnicas fotocerámicas.


