
CaixaForum reuneix una selecció de 75 peces de joieria
contemporània internacional en el marc de l'Any del Disseny

Luxe interior
Acer quirúrgic, la goma dels xumets, codis de barres, papers multicolor,
plàstic, punts de ganxet, carbó... Molts artistes del segle XXI han trobat en la
joieria un camp obert per a l’experimentació. No només respecte als materials,
sinó també a formes, colors i usos. Cent metres de fil replet de nusos han
bastat a Mah Rana (Londres, 1964) per immortalitzar el record infantil de la
primera vegada que va aconseguir lligar-se els cordons de les sabates. Felieke
van der Leest (Emmen, Països Baixos, 1968) utilitza el ganxet per convertir les
seves joies ‘toves’ en mascotes que decoren el cos amb colors cridaners. No
en va els creadors contemporanis han ‘deconstruït’ les joies a fi de qüestionar,
a vegades amb humor, els codis corporals, econòmics i socials establerts.
Sota el títol Luxe interior. Joieria contemporània internacional, CaixaForum
mostra com han evolucionat les últimes tendències a partir de 75 peces
innovadores i conceptuals elaborades per 32 artistes nascuts després de 1960
i procedents de 17 països. L'exposició, organitzada i produïda per la Fundació
“la Caixa” amb la col·laboració d'Orfebres FAD, es presenta en el marc de
l'Any del Disseny 2003.

Luxe interior. Joieria contemporània internacional, comissariada per Mònica
Gaspar Mallol, es podrà visitar a CaixaForum (Av. del Marquès de Comillas, 6-
8), del 18 de juny al 28 de setembre de 2003.

Bellesa, perfecció, màgia, força: són algunes de les qualitats lligades des d'antany a
les joies. Sense renunciar a aquesta simbologia, els artistes contemporanis han
ampliat els seus usos, el significat, les formes i els materials. D'això en dóna compte
Luxe interior. Joieria contemporània internacional, que reuneix una selecció de 75
peces que no només mostren l'excepcionalitat d'unes creacions seductores, sinó



que també interpel·len la ment. En paraules de la comissària: “L'interior no es veu a
primera vista, sinó que està ocult, i accedir-hi requereix un esforç. En canvi, el luxe
es basa en un excés de visibilitat.”

La mostra enllaça amb l'esperit de Joieria europea contemporània, exposició
organitzada vint anys enrere per la Fundació Caixa de Pensions, que va representar
per a molta gent el descobriment de la joieria contemporània. Luxe interior es
presenta ara en el marc de l'Any del Disseny 2003, que coincideix amb el centenari
del FAD (1903-2003), entitat pionera en la promoció del disseny, l'arquitectura i les
arts aplicades en el nostre país.

L'exposició està organitzada a partir de sis àmbits temàtics que examinen les
relacions de la joia amb el cos, amb la memòria, amb la comunicació i amb el
llenguatge; la dialèctica entre l'ús de materials pobres i de preu i entre formes
naturals i artificials, i el procés de treball que recupera els procediments tradicionals
de l'orfebreria i s'obre a les manifestacions més variades de l'art de l'objecte.
L'exposició se centra en la generació de joiers nascuts entre 1960 i al principi de la
dècada dels setanta a Europa, encara que inclou alguns creadors d'altres zones del
món, com Austràlia i Japó, per la seva vinculació amb escoles europees que han
determinat la seva trajectòria.

Amb una gran dosi d'humor, David Bielander (Basilea, Suïssa, 1968) utilitza
materials relacionats de forma habitual amb el cos, com la goma dels xumets o el
làtex dels preservatius. Fascinat per la freda bellesa de les pròtesis d’acer que
s’implanten dintre del nostre cos, Christoph Zellweger (Lübeck, Alemanya, 1962)
presenta una sèrie de joies que tenen un esperit clínic i crític. Les joies de Xavier
Ines Monclús (Barcelona, 1966) llancen missatges lírics o feridors sobre la
quotidianitat sota l’amable aparença d’una joguina. L’estètica de les medalles i
insígnies inviten l’holandesa Machteld Van Joolingen (Rotterdam, 1962) a reflexionar
sobre la capacitat del l’ornament per classificar o discriminar les persones. D’altra
banda, la prolífica família dels plàstics (nou material noble de la contemporaneïtat),
la varietat dels acabats i de les textures i l’amplíssima gamma de colors apareixen
representades en l’exposició sota diferents creacions.



Els artistes presents a Luxe interior

Teru Akatsu (Tòquio, Japó, 1970), Peter Bauhuis (Friedrichshafen, Alemanya,
1965), David Bielander (Basilea, Suïssa, 1968), Lin Cheung (Hampshire, Regne
Unit, 1971), Hilde de Decker (Dendermonde, Bèlgica, 1965), Xavier Domènech
(Barcelona, 1960), Iris Eichenberg (Göttingen, Alemanya, 1965), Ute Eitzenhöfer
(Bruchsal, Alemanya, 1969), Cristina Filipe (Lisboa, Portugal, 1965), Karl Fritsch
(Sonthofen, Alemanya, 1963), Estela Guitart Xicola (Barcelona, 1970), Andi Gut
(Zug, Suïssa, 1971), Sophie Hanagarth (Lausana, Suïssa, 1968), Piret Hirv (Talín,
Estònia, 1969), Xavier Ines Monclús (Barcelona, 1966), Mari Ishikawa (Kioto, Japó,
1964), Svenja John (Duisburg, Alemanya, 1963), Jutta Klingebiel (Freising,
Alemanya, 1969), Auli Laitinen (Estocolm, Suècia, 1967), Stefano Marchetti (Pàdua,
Itàlia, 1972), Sally Marsland (Mount Beauty, Austràlia, 1969), Paul McClure (Toronto,
Canadà, 1967), Itxaso Mezzacasa (Sant Sebastià, 1975), Marc Monzó (Barcelona,
1973), Adam Paxon (Penrith, Regne Unit, 1972), Mah Rana (Londres, Regne Unit,
1964), Andronikos Sagiannos (Atenes, Grècia, 1968), Janna Syvänoja (Hèlsinki,
Finlàndia, 1960), Felieke van der Leest (Emmen, Països Baixos, 1968), Machteld
Van Joolingen (Rotterdam, Països Baixos, 1962), Silvia Walz (Gelsenkirchen,
Alemanya, 1965) i Christoph Zellweger (Lübeck, Alemanya, 1962).

Luxe interior. Joieria contemporània internacional
Del 18 de juny al 28 de setembre de 2003

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horari:
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h
Els dimecres de juliol i agost, de 10 a 24 h
Dilluns tancat , excepte festius

Entrada gratuïta


