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Vallauris ligger i hjärtat av Côte d’Azur och är en 
stad med keramiktradition. Genom ditt besök kan 
du upptäcka de många hantverkarna, museerna 
och verken kring keramik. Ankomsten av Picasso 
markerade staden och dess förkärlek för denna 
disciplin. Många av konstnärens verk ska ses i 
Vallauris. Njut av en dag till sjöss tack vare dess 3 
km stränder och dessa två hamnar.

SAMMANFATTNINGSVIS

2000 år av keramiktradition  
Upptäck hantverkare, museer, verk runt keramik 
Vallauris måste-se museer 
Njut av solen och havet



2000 ÅR AV KERAMIKTRADITION

Vallauris märkt “Stad och konsthantverk” har denna 
titel av 2000 år av keramiktradition. Detta arv började 
under den gallo-romerska eran, med tillverkning av 
tegelstenar och krukor. På 1500-talet hade staden sina 
första 3 keramikfabriker, som ligger på dagens Rue des 
Tours. Några århundraden senare, 1829, fanns det 32. 
Den ekonomiska krisen 1930 ledde till utvecklingen av 
nyckfull och färgglad provensalsk keramik.
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Användbara länkar



Picassos ankomst 1948 hjälpte till att popularisera 
staden och keramikkonsten. Det var på 1950-talet 
som keramikstaden upplevde sin guldålder. Stora 
keramikkonstnärer kom för att bosätta sig i staden. De 
inkluderar Roger Capron, Jean Derval, Gilbert Portanier, 
Roger Collet och Jean Marais.

UPPTÄCK HANTVERKARE, 
MUSEER, VERK RUNT KERAMIK

CERAMISTERNAS GATOR

I hjärtat av staden ska keramiska verkstäder 
upptäckas främst på George Clemenceau Avenue.  
Upptäck keramikens kunnande, tack vare deras 
demonstration av filmning, dekoration ... Byt med 

hantverkarna genom att ställa frågor om tillverkning. 
Lämna sedan med en keramik vald från hundratals 
modeller.



Keramik finns överallt i Vallauris. Varje skrymsle och 
vrår döljer sin del av historieskatten. Var uppmärksam 
på de olika keramiska föremålen som sublimerar 
staden. 

KERAMIKMUSEET

Upptäck de olika faserna av att göra keramik med 
maskiner och produktionsverktyg. Detta privata 
museum presenterar keramik och keramik från slutet 
av 1800-talet till idag. Slutligen ta ett foto med Picasso 
och Honoré Camos, tack vare vaxreplikerna från 
Grévin-museet.

Hotellet ligger på gatan 21 Sicard. Tel: 04 93 64 66 51

KERAMIKFESTIVALEN

Den andra söndagen i augusti är keramikfestivalen 
i Vallauris. Helt gratis, upptäck i en festlig atmosfär 
kunnandet av vallaurisk keramik. På programmet: 
keramikdemonstrationer, kreativa workshops, 
stadsparader, spel...

VALLAURIS MÅSTE-SE MUSEER

NATIONALMUSEUM “KRIG OCH FRED”

Museet ställer ut ett stort verk av Pablo Picasso, “Krig 
och fred”, som gjordes 1952. 

Pablo Picasso målade en skylt med namnet “De fyra 
delarna av världen” 1958. Den fördömer den gamla 
dörren som leder till kapellet. Detta arbete kopplar 
samman “Krig och fred” genom att representera en 
allegori över universell förståelse mellan folk. 



MAGNELLI-MUSEET

Alberto Magnelli, en florentinsk målare, banade väg för 
abstrakt konst. Museet spårar genom en kronologisk 
resa de olika faserna av dess utveckling. Hans verk 
kan ses som målningar, gravyrer och collage.  Museet 
har en rik samling av konstnären, sammanförd under 
sin livstid.

KERAMIKMUSEUM

Museet introducerar dig till utvecklingen av Vallauris 
keramik genom de olika bitarna. Gå genom tiderna, 
passerar genom det gamla köket i Lérins där ställs ut 
en samling kulinarisk keramik. Gör en bra på 50-talet, 
“Guldåldern”, med konstnärlig keramik. Avsluta sedan 
ditt besök genom att beundra samtida keramiska 
bitar, gjorda av designers.

NJUT AV SOLEN OCH HAVET 



SOLENS STRÄNDER 
Sola i solen eller dyka ner i det turkosa havet Vallauris 
Golfe-Juan. Sandstränderna sträcker sig 3,5 km, 
kallad Sun Beaches. Stränderna är spridda över 
hamnen. Strändernas kilometer är indelade i offentliga 
och privata stränder. 
Du har möjlighet att hyra båt och tillbringa en trevlig 
dag till sjöss.

MARINAS
Det finns två hamnar i staden, den gamla hamnen och 
hamnen Camille Rayon.
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