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Al voltant del coll o al pit, a les orelles, al canell o als dits, sobre
la roba o sobre la pell, una joia es pot fixar a qualsevol part del
cos. I quan l’artista la crea, el seu art entra en l’esfera més íntima: el seu treball queda imprès en el cos de l’altre. La joia d’artista no és la miniatura d’una obra, és una obra en miniatura.
En la joia és on el seu art i la seva vida s’entrellacen i s’uneixen.
Quan Picasso estampa els medallons de terra cuita i els regala
a les persones del seu entorn, penetra en les seves vides amb el
seu vocabulari mediterrani. Els còdols gravats són escultures
i també joies; els penjolls de plata són obres d’art i, alhora,
ornaments. Configuren un laboratori de formes artístiques,
un camp de possibilitats per a artistes com el mateix Picasso,
Francisco Durrio, Manolo Hugué, Juli González i Pau Gargallo,
que apliquen a les seves joies la pràctica i el llenguatge de la
seva escultura. Són molts els artistes que fan de la joia una
part de la seva obra, un fragment de la seva creació. Amb
peces de Meret Oppenheim, Man Ray, Dorothea Tanning,
Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Alexander Calder, Lucio
Fontana, Louise Bourgeois, Pol Bury, Jacqueline de Jong, Niki
de Saint Phalle, Kiki Smith, Aube Elléouët-Breton, Yoko Ono,
Janine Antoni i Miquel Barceló, la col·lecció excepcional de
joies presents en el segon àmbit de l’exposició és una finestra
al panorama artístic dels segles XX i XXI. És tota una història
de l’art en miniatura.
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Picasso i les joies
El 1936, quan coneix Dora Maar, Pablo Picasso es
llança a una intensa activitat de creació de joies. Els fermalls i
els penjolls que al principi li regala són objectes que compra als
mercats als quals afegeix un retrat gravat, pintat o dibuixat, fet
a capritx. Més endavant, durant els estius que tots dos passen
a les platges del sud de França, recull innumerables ossos,
còdols i vidres de mar i fragments ceràmics que decora amb
un ganivet o amb unes pinzellades. Picasso diu que aquests
objectes són «una autèntica passió» i demana a Dora Maar i
a Brassaï que els fotografiïn. Moltes d’aquestes escultures en
miniatura les regalarà a les dones del seu entorn, a Dora Maar,
a Nusch Éluard o a Françoise Gilot.
Amb aquesta última, el 1947, Picasso va redescobrir la ceràmica a Valauri, i allà, al Taller Madoura, van sortir
a la llum noves joies. Rostres d’homes amb barba, de faunes i
figuretes femenines evoquen els temes de l’obra d’un Picasso

Pablo Picasso
Amulet-penjoll
Cap de dona, perfil dret
(anvers i revers)
1937
Fragment de ceràmica
tallada a mà i gravada
5,4 × 4,2 cm
Didier and Martine
Haspeslagh, Didier Ltd,
London
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mediterrani. Aquests mites poblen també els medallons que
el matrimoni Ramié fa en edicions controlades per Picasso i
dels quals dona fe la panera amb un conjunt de 16 medallons
d’argila que es pot veure a l’exposició. Cap al 1950, amb els
motlles d’aquestes edicions, Picasso fa per a les persones que
estima joies úniques, estampades a mà per ell mateix, moltes
de les quals es fondran en or o en plata.
Aquest mateix any 1950, també va fer, amb l’ajuda del
seu dentista, Roger Chatagner, una desena de peces úniques
d’or o plata. Aquestes joies, elaborades amb la tècnica de la
cera perduda, són les úniques que Picasso crearà amb metalls
preciosos. Els medallons d’or del Taller Hugo prenen les seves
obres com a model, però probablement es van fabricar sense
la seva col·laboració.
Siguin de metalls preciosos o de ceràmica, les joies
de Picasso són petites escultures carregades d’una història
personal: la de la relació entre Picasso i les persones a qui van
destinades. Les joies ocupen un lloc privilegiat en la seva vida
i en la seva obra, i quan l’artista no les crea, les representa. Sovint, collarets, arracades o polseres roben el protagonisme als
temes dels seus retrats: reals o imaginàries, les joies envaeixen
contínuament les seves pintures, dibuixos i gravats.

Robert Capa
Pablo Picasso amb
Françoise Gilot i el seu nebot
Javier Viltató, a la platja
Golfe-Juan, França,
agost de 1948
Fotografia amb sals de plata
37 × 27 cm
Musée national
Picasso-Paris
APPH273
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Cronologia i tipologia de joies de Picasso

DORA I LES PRIMERES JOIES
Entre 1936 i 1940, Pablo Picasso regala a Dora Maar
joies que ell personalitza a partir de peces ja existents. A l’artista
li agrada recórrer els mercats de Royan i comprar fermalls, penjolls i anells als quals després afegeix un motiu gravat, pintat o
dibuixat. Aquestes peces recorden els projectes i els penjolls de
metall que Dora Maar fotografia aquests mateixos anys

Pablo Picasso,
Françoise Gilot
Collaret Mussol
Golfe-Juan, 1948
Pedra, metall, os i cordó
violeta
Col·lecció particular.
Cortesia Galerie Seghers,
Oostende

CREACIONS A LA VORA DEL MAR
Un dels grans plaers de Picasso durant els estius
que passa al sud de França és recollir còdols, ossos, petxines
i altres objectes que el mar ha deixat a la platja. En algunes
pedres hi grava un animal amb pocs traços; en d’altres, hi pinta
el retrat de les dones que té al seu voltant, a la platja. A vegades
uneix tots aquests objectes en un anell o un collaret, com a
Hibou [Mussol], un collaret fet per a Françoise Gilot el 1948.
UN DENTISTA D’OR
Cap al 1950, Pablo Picasso descobreix la tècnica de
la cera perduda gràcies a Roger Chatagner, el seu dentista de
Valauri. Seduït per la precisió d’aquest procediment, elabora
amb Chatagner una desena de joies en or i en plata. Encara que
algunes d’aquestes obres s’han fet amb martellejat, la majoria són
models de cera originals creats per Picasso i després fosos en un
metall noble. Aquestes joies són en general peces úniques, però
sembla que, anys més tard, Chatagner va fondre per segona vegada el medalló Rostre-colom amb l’autorització de Picasso.
LES EDICIONS MADOURA
A partir del 1949, Pablo Picasso treballa, en col·laboració amb el Taller Madoura de Suzanne i Georges Ramié,
a Valauri, en una edició de diversos penjolls de terracota.
L’artista certifica cada exemplar després de fer diverses «em-
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Pablo Picasso
Penjoll amb rostre femení
(edició única)
Valauri, 7 de juny de 1950.
Terra cuita
Col·lecció particular, Paris

premtes originals». Aquests penjolls estan elaborats per mitjà
de l’estampació d’un motlle sobre una peça de ceràmica fresca i duen al dors la inscripció «empreinte originale Madoura»
(empremta original Madoura). Les edicions dels medallons
rodons, els cinc penjolls allargats i el penjoll quadrat Picador
i toro comencen als anys 1949 i 1950; la del medalló, el 1954.
Hi tornen a aparèixer els motius mediterranis i mitològics que
agraden tant a l’artista: faunes, toros, centaures i cavalls.
MADOURA, ELS ÚNICS
Amb el motlles de l’edició Madoura, Picasso estampa
ell mateix peces de fang per a les persones més properes. Són
obres úniques, carregades de significat personal. Al dors no hi
duen el segell Madoura sinó una empremta, una data o una signatura de Picasso.
MADOURA, ÚNICS I PRECIOSOS
Algunes de les peces úniques produïdes amb els
models Madoura es van fondre posteriorment en or o en plata a l’entorn més o menys proper de Picasso; al revers hi duen
una empremta o una inscripció que n’indica la particularitat.
És probable que moltes les fes Roger Chatagner amb l’autorització implícita de Picasso. Es pot dir el mateix de la polsera de
sis medallons de plata, feta per Alfredo Lanz a partir de peces
úniques, que l’artista va regalar a Totote i Rosa Hugué, vídua i
filla del seu vell amic Manolo.

Pablo Picasso
Medalló Nu
Valauri, juliol del 1950
Terra cuita roja i pintada
11,3 × 8,3 cm
Col·lecció particular, Canes
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ESCULTURA, JOC I TERRACOTA A VALAURI
A Valauri, cap a 1949-1950, Pablo Picasso fa una gran
quantitat de petites escultures penjoll d’argila blanca cuita: rostres
d’homes amb barba i de faunes, i figures femenines que Florentin
Godard buida després en bronze, en edicions de tres exemplars.
En aquesta mateixa època, compon al seu estudi de Le Fournas
uns petits sainets amb mobles en miniatura, penjolls de terra cuita
i petites escultures de ceràmica modelada amb les mans.

ELS MODELS DE PICASSO EN
LES CREACIONS DE FRANÇOIS HUGO
A l’exposició es poden veure un conjunt de joies
d’or que van ser elaborades pel taller de François i Pierre Hugo,
a Aix-en-Provence, amb qui Picasso havia col·laborat en una
sèrie de safates de plata. La majoria són reproduccions en
miniatura d’aquestes obres. Els medallons Trèvol, Rodó, Peix i
Oval provenen de la reducció dels fruiters de plata i es van fer
en vida de Picasso a partir dels seus dibuixos per a les safates.
El fermall Centaure fàl·lic es va elaborar a partir d’un dibuix de
Picasso que no era un projecte de joia, igual que Home barbut
i Gran màscara (o Faune). Els altres penjolls es van fer a partir
de models de safates de plata (realitzades o no) procedents,
així mateix, de les ceràmiques blanques que Picasso va crear
a Madoura; es tracta d’edicions pòstumes.

SUITE 156
Des de les obres dibuixades els primers anys fins als
coures gravats al final de la seva vida, Picasso no deixa mai de
prestar atenció a les joies. Els dibuixos que fa a París i a Barcelona prop de 1900, exposats a la col·lecció permanent al costat d’un grup de gravats, donen testimoni d’un interès precoç
per les joies i els ornaments, interès que encara és intacte en
moltes de les planxes d’una sèrie de 156 estampes executada

A partir de Pablo Picasso
Medalló Cap amb màscara
Or de 23 quirats
Ø 5 cm
Ed. 12/20
Realitzat per Atelier Hugo,
Aix-en-Provence, dècada
del 1970
Col·lecció privada, París
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poc abans de la seva mort. En els aiguaforts que componen
la «Suite 156», gravada entre 1968 i 1972, la joia és un element
recurrent, sovint imposant. Aquesta presència és significativa
en una sèrie que els historiadors consideren molt important
per a Picasso: la «Suite 156» és una obra en la qual es barregen referències literàries, artístiques i autobiogràfiques, en què
l’autor es gira cap a la seva pròpia obra i cap a la dels mestres
del passat. En aquesta sèrie, en la qual l’erotització del cos de
les dones és innegable, hi són abundants les al·lusions a Rembrandt, Degas, Courbet, Manet i, fins i tot, Ingres. I en aquest
«conjunt erigit a la glòria dels pintors i de la pintura» (Brigitte
Léal), la joia hi apareix al costat de pits i sexes femenins com
un ingredient lúbric, un agent sexualitzador.

Picasso i les joies d’artista a la col·lecció permanent

Amb motiu de l’exposició s’ha fet una selecció de
dibuixos i gravats de Picasso que formen part de la col·lecció
permanent i on es representen personatges abillats amb algunes
peces de joieria.
Tanmateix, crida l’atenció l’escassetat de joies en els
retrats realitzats per Picasso durant la seva joventut. Això es deu
al fet que la majoria són retrats de l’àmbit familiar i domèstic, en els
quals els personatges no duen joies, o bé són dibuixos de figures
femenines captades al carrer, sobretot als barris populars, a prop
del domicili de Picasso. En canvi, és en els retrats de personatges
elegants, quan Picasso decideix engalanar-los amb joies.
En els seus primers viatges a París, Picasso sovintejava
locals de moda i espectacles nocturns on es trobava amb dones
sofisticades, amb vestuari extremat i guarnides amb algunes joies. A la sala 6 de la col·lecció permanent s’exposa un repertori
d’aquests dibuixos.
Així mateix, a la sala 9 destaca l’esplèndid retrat inacabat de Fatma, realitzat per Picasso al taller de Rafael Martínez
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Pablo Picasso
Dora Maar amb collar
París, 7 d’octubre del 1937
Punta seca sobre coure;
estampat sobre paper
verjurat Arches (prova
d’artista numerada)
41,4 x 32 cm (planxa)
52,5 x 41,5 cm (làmina)
Museu Picasso, Barcelona.
Donació Galerie Louise
Leiris, 1983
MPB 112.669
Museu Picasso, Barcelona.
Fotografia: Gasull Fotografia

Padilla durant el mes de juny del 1917. La model lluu el seu millor
vestit, amb peineta i mantellina, i un medalló que embelleix el
seu escot.
A les sales 11 i 16 s’exposa part de la magnífica col·lecció
d’obra gràfica del Museu. Destaquen els retrats de Dora Maar
i d’Angela Rosengart així com Retrat d’una noia a l’estil de Cranach
el Jove. En aquestes peces hi ha representades dones estimades
per l’artista, dones manllevades de la mitologia o dels seus artistes
admirats, dones de la maison close... Dones que llueixen, cadascuna
a la seva manera, joies que defineixen moments íntims desconeguts
i mostren modes. Totes les joies que llueixen, més enllà del disseny
del seu autor, porten el segell de Pablo Picasso.
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Una col·lecció
de joies d’artista

D’André Derain i Max Ernst a Niki de Saint Phalle i
Kiki Smith, passant per Man Ray i Alexander Calder, aquesta
col·lecció excepcional de joies d’artista és un museu en miniatura. És una història de l’art dels segle XX i XXI explicada a
través del prisma de la intimitat. El surrealisme i l’art cinètic,
el nou realisme i l’art pop, Cobra i l’art contemporani donen
vida a aquests fermalls, collarets, anells, polseres i arracades
que són obres i escultures i alhora joies i ornaments. Aquestes
creacions en miniatura fan al·lusió completament a les produccions artístiques dels seus autors: la polsera de pell de Meret
Oppenheim és emblemàtica de l’obra de l’artista surrealista,
i els fermalls aranya de Louise Bourgeois recorden les seves
enormes escultures. El Concetto spaziale de Lucio Fontana es
porta al canell i l’art cinètic de Pol Bury s’expressa en joies que
ondulen amb la persona que les duu. Els penjolls comprimits
de César evoquen el poder de les seves escultures automòbils,
i les arracades saxofon d’Arman, la força de les seves acumulacions d’instruments. En aquesta col.lecció particular, les peces
editades en sèrie conviuen amb les obres úniques. I tot i que
aquestes últimes siguin testimonis d’afectes concrets, totes
aquestes joies són les protagonistes d’una història personal. En
passar de les mans de l’artista al cos de la persona que les duu
adquireixen una intimitat singular. I quan Janine Antoni crea els
Tender buttons [Botons sensibles] a imatge dels seus mugrons,
està explorant encara més aquesta relació.
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LA TRADICIÓ CATALANA
A l’entorn de Pablo Picasso, diversos artistes del
seu cercle de joventut van fer de la creació de joies un element
essencial de la seva activitat artística. Per a Francisco Durrio,
Manolo Hugué, Pau Gargallo i Juli González, l’orfebreria esdevé
de seguida un camp d’experimentació extraordinari. Mentre que
els dos primers s’inscriuen en la tradició joiera del modernisme
català i extreuen dels mites la seva inspiració, les joies de Gargallo
i González reflecteixen la modernitat revolucionària de la seva
pràctica escultòrica.
Tots van fer joies que el jove Picasso segur que va veure
a Barcelona o a París, on els cinc homes es reunien a principis
de segle. En una fotografia del 1905 s’hi pot veure fins i tot
Fernande Olivier, la seva companya d’aleshores, que duu un fermall
de Francisco Durrio. Les joies circulen i unes quantes dècades
més tard, serà Picasso qui regalarà a Totote i Rosa Hugué, vídua
i filla del seu amic Manolo, sis medallons Madoura de terra cuita.
Obres, influències i tècniques uneixen aquests artistes. És precisament Durrio qui inicia Picasso en la ceràmica a
principis de segle. Després, a finals dels anys vint, Juli González
concep amb ell una sèrie de monuments en filferro que llançaran
la indagació artística cap a una nova era. Aquesta col·laboració
obre a Picasso el camí de la revolució de l’escultura en ferro forjat.

Manolo Hugué
Fermall Venus amb mirall
1934 – 1935
Or
5 × 5,6 cm
Col·lecció particular, París
Studio Sebert, París
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OBRES DESTACADES
per Manon Lecaplain
Aquesta polsera de Meret Oppenheim és l’origen
d’una troballa excepcional: Le Déjeuner en fourrure [Joc d’esmorzar de pell], batejat així per André Breton. Meret Oppenheim
relatava sovint la gènesi d’aquesta obra: estava asseguda en una
taula del Café de Flore amb Dora Maar i Picasso, i duia aquesta
polsera —un cilindre de metall recobert de pell—, dissenyada
al principi per a Schiaparelli. La joia va sorprendre a tothom i
Picasso va opinar que tot es podria recobrir d’aquesta mateixa
manera. «Com aquest plat i aquesta tassa», va replicar Meret,
que aleshores s’hi va posar i va concebre el seu objecte fetitxe,
una obra que va adquirir el MoMA el 1936.
John Vliet Lindsay
Meret Oppenheim Esmorzar
amb pell, fotografiada a
l’exposició Fantastic Art, Dada
and Surrelism al Museum of
Modern Art de Nova York,
9 de desembre del 1936
Col·lecció particular, París
Associated Press

Meret Oppenheim
Braçalet Fur bangle
1935
Pell i metall
Col·lecció particular, París
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Man Ray
Catherine Deneuve
amb les arracades
Pendants Pending
dissenyades per Man Ray
Maig del 1968
Centre Pompidou, Paris.
Musée national d’Art
moderne, Paris
Dació, 1994
AM 1994-394 (5291)

Man Ray
Arracades Pendants Pending
[Penjolls penjants]
1970
Or de 18 quirats
18,5 cm
Edició 1/12 signat i datat
Col·lecció particular, París
Salvador Dalí
Penjoll Avida Dollars
1966–1967
Or
8,5 × 6,5 cm
Ed. 18/25, signat
Col·lecció particular, París
Alberto Giacometti
Fermall Ocell amb
les ales desplegades
c. 1935–1939
Or
5,7 × 5 cm
Col·lecció particular, París
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Man Ray va dissenyar les arracades Pendants pending
[Penjolls penjants] inspirant-se en Lampshade [Pantalla de llum]
(1919), un dels «objets de mon affection» (objectes del meu afecte).
Aquest objecte, del qual farà nombroses versions, és representatiu de l’enginy espontani de l’artista: resulta d’un tros de paper
que, en desenrotllar-se, adopta la forma d’una espiral. Igual que
moltes joies de Man Ray, aquestes arracades van ser realitzades
per l’artista abans de ser editades per Montebello cap al 1970.
En versions d’or i de plata, i de diferents longituds, són típiques
del llenguatge del pintor fotògraf, que les va immortalitzar en
una sèrie de fotografies amb Catherine Deneuve.
«L’orella és el símbol de l’harmonia i de la unitat; el
telèfon ens recorda la rapidesa de la comunicació moderna,
l’esperança i el perill de l’intercanvi de pensaments sobtats»,
explica Salvador Dalí en parlar d’aquestes joies, que ell titula La
persistance du son [La persistència del so]. L’artista les devia crear
pensant en les converses telefòniques entre el primer ministre
britànic Neville Chamberlain i Adolf Hitler per evitar la guerra.
Aquest parell d’arracades d’or és representatiu de les creacions de
Dalí en aquest camp: en la seva realització utilitza només metalls
cars i pedres precioses; una extravagància a la qual el seu penjoll
anagrama Avida dollars fa explícitament l’ullet.
Alberto Giacometti dissenya les seves primeres joies i
complements de moda a mitjan anys trenta. La majoria d’aquestes
peces, adquirides per Elsa Schiaparelli per a la seva col·lecció
d’alta costura, neixen com a botons. N’és un exemple emblemàtic
el model Dona amb els braços aixecats, que cosiran en un vestit
jaqueta que durà Marlene Dietrich. La majoria d’aquestes obres,
foses en bronze pel Taller Hugo a Ais de Provença, seran al final
molt poc utilitzades per la dissenyadora i els seus compradors
les acabaran convertint en fermalls.
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Man Ray
Louisa Calder
c.1931
Centre Pompidou, Paris.
Musée national d’Art
moderne, Paris
Dació, 1994
AM 1994-394 (1874)

Alexander Calder
Botons de puny
s.d.
Bronze daurat
1,6 cm
Peça única realitzada
per l’artista
Col·lecció David Fleiss,
París
Louise Bourgeois
Fermall Araignée [Aranya]
Or, prova d’artista sobre
edició 4/6. Realitzat per
Chus Burés el 2005
Col·lecció particular, París
Lucio Fontana
Braçalet Ou (o Concepte
espacial amb ranura)
1968
Or de 18 quirats
9 × 6,7 × 5 cm
Ed. 2/4, signat
Col·lecció particular, París
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Alexander Calder és sens dubte un dels artistes més
prolífics en el camp de la joieria: al llarg de la seva carrera farà
més de 2.000 joies. Aquest tipus d’obres ocupen un lloc de
ple dret en la seva activitat artística i dialoguen amb les seves
escultures de grans dimensions, ja que comparteixen amb elles
materials i tècniques. A Dona nua, igual que en aquests botons
de puny o el fermall que es presenta a l’exposició, l’artista modela, colpeja i doblega el material fins a donar-li vida. Amb un
parell de pinces o unes tisores fabrica un penjoll o un anell;
amb un martell i una enclusa fa un fermall. L’artista és un creador genial que es diverteix fent servir el coure, el llautó, el vidre
i la pedra en lloc de materials valuosos. Com el filferro de les
seves grans escultures, aquests materials són emblemàtics de
la seva excel·lència en la creació de poemes metàl·lics.
Els fermalls d’or i plata, fets en col·laboració amb el
dissenyador espanyol Chus Burés, que és qui els edita, reprenen el motiu de l’aranya tan preuat per Louise Bourgeois: són
versions més íntimes de les enormes escultures que l’artista
titula Maman [Mama]. Aquestes aranyes, que fan referència a
la professió de restauradora de teixits de la seva mare, revelen
tota l’ambivalència de la maternitat: protectora i depredadora
a la vegada, l’aranya il·lustra la complexitat del paper de mare,
segons l’escultora.
Amb aquesta polsera editada en quatre exemplars,
Lucio Fontana reprodueix, uns mesos abans de la seva mort,
el gest en el qual es fonamenta una part important de la seva
obra des dels anys cinquanta: l’emblemàtica laceració dels
seus Concetti spaziali. Lucio Fontana comença a fer joies úniques a la dècada dels cinquanta, molt abans d’iniciar la seva
col·laboració amb l’editor italià Montebello, el 1967. Amb les
seves laceracions i perforacions, proposa un art que «quedarà
com a gest, però morirà com a matèria».
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A partir de l’any 2000, Jacqueline de Jong, pintora integrant de la Internacional Situacionista, fa una gran sèrie de joies
a partir de patates germinades. Per fer aquestes peces, l’artista
deixa assecar els brots durant dos anys abans de submergir-los
en un bany de platí o d’or que els petrifica. Sorprenent trobada
entre un tubercle i els metalls preciosos.
L’artista belga Pol Bury concep sovint les seves joies
com a rèpliques en miniatura de les seves obres cinètiques de grans
dimensions. Les tiges que componen l’anell que es mostra a l’exposició, fet per Montebello el 1968, evoquen les Érectiles [Erèctils]
que l’artista imagina al principi dels anys seixanta, ja que s’animen
lentament amb el moviment del cos de la persona que els duu.
En aquest fermall fet el 1991, Niki de Saint Phalle reprèn els colors i les formes de les seves batalles artístiques i polítiques. Seguint l’exemple de les seves escultures monumentals,
Nana ange [Àngel Nana] és una guerrera de la lluita pels drets de
les dones que l’artista manté en el món de l’art des dels anys seixanta. Els fermalls d’esmalt recuperen el feminisme acolorit que
caracteritza les obres erigides en espais públics, demostracions
de força d’una artista que «volia el món», però «el món aleshores
pertanyia als homes». Totes són odes a la llibertat de les dones,
cantades per una artista que era «solidària amb tots els qui la societat i la llei exclouen i esclafen».
Editat en vint exemplars el 1996, l’anell Condensation
III: Ringbomb [Condensació III: Bomba d’anell] és concebut com
una peça única per Cildo Meireles el 1970 i en aquest moment
forma part d’una sèrie de tres joies que reflecteixen la militància
i el compromís d’aquest artista conceptual. Al barril d’oli en miniatura, l’artista brasiler hi insereix pólvora comprimida i una lent
que, exposada al sol, faria explotar l’objecte al dit de la persona
que el dugués: demostra així que el poder d’una obra d’art no es
redueix a la seva mida.
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Bouquet és una obra que sorgeix de la col·laboració
entre Kiki Smith i Richard Tuttle. El nom prové del brillant i
florit taller de l’artista americana. Aquesta escultura reflecteix
l’atracció de Richard Tuttle per la materialitat tèxtil i l’interès de Kiki Smith per l’ornamentació i el vocabulari corporal.
L’obra actua com un «antireliquiari» al cim del qual regna un
fermall modelat directament sobre la llengua de Kiki Smith i
magnificat pel teixit de seda.
Niki de Saint Phalle
Fermall Nana angel
[Àngel Nana]
1991
Or, esmalt i brillants.
Edició 5/20 signada i datada.
Realitzat per Diana Küppers
al taller de Giancarlo
Montebello
Col·lecció particular, París
Cildo Meireles
Anell Condensació III:
bomba d’anell
1996
Or negre i lupa
4,7 × 2 × 1,8 cm
Ed. 7/20, signat
Realitzat en 20 exemplars
signats, editats per la galeria
Luisa Strina. El primer, una
peça única, es va produir
el 1970
Col·lecció particular, París
Kiki Smith
Fermall Bouquet
2001
Or de 18 quirats i fulard en
damàs de seda
5,7 × 2,3 × 1,1 cm
Ed. 1/18, signat
Realitzat en una edició
de 18 exemplars signats i
numerats.
Dissenyat en col·laboració
amb Richard Tuttle
Col·lecció particular, París
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Joies baule i kàfir.
Diàlegs amb Picasso

03

al Museu Etnològic
i de Cultures del Món

L’exposició Joies baule i kàfir. Diàlegs amb Picasso presenta una trentena de joies que fan palesa l’admiració que
Picasso, en algun moment de la seva trajectòria artística, va tenir per les dues cultures. Tot i que aquesta mostra té un discurs
autònom per ser gaudit pel públic visitant, s’enriqueix amb la
possibilitat d’establir un diàleg amb l’exposició Picasso i les joies
d’artista que es mostra al Museu Picasso.
Dividida en dos grans parts, la mostra de vitrina del
MUEC, presenta d’una banda les joies baule d’Àfrica Occidental i d’una altra les joies afganes de la cultura kàfir. El seu
discurs expositiu explica com totes dues cultures s’entrellacen
en un diàleg amb Picasso, mostrant les afinitats i les distàncies
que hi ha entre diferents conceptes de la seva creació artística. Les joies de Picasso s’han considerat una síntesi en miniatura de les seves obres, com si tota la seva producció creativa

Torques kàfir.
CF 3065.
Col·lecció Folch. Museu
Etnològic
i de Cultures del Món
Ajuntament de Barcelona»
Penjoll baule.
CF 4817.
Col·lecció Folch. Museu
Etnològic
i de Cultures del Món
Ajuntament de Barcelona»
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tingués una essència en comú i es plasmés en elles. Així, a la
seva obra es poden trobar vinculacions amb l’anomenat art
africà i amb l’escultura ibèrica i grega.
Entre les primeres escultures africanes que van interessar els col·leccionistes europeus, hi trobem les produïdes
pels Baule, essent l’art baule un dels més influents en els artistes d’avantguarda. Els rostres de les escultures baule estan
tractats com si fossin peces d’orfebreria, al mateix temps que
les seves joies s’apropen a la estatuària i a les màscares. En la
cultura baule, les joies d’or es vinculen amb els tresors familiars,
a manera de presència concreta amb la qual poder honrar als
avantpassats i ampliar el sentiment de pertinença a un llinatge.
En l’altra gran àrea de la mostra, s’apreciarà un conjunt de joies afganes de la cultura kàfir entre les que destaquen
les torques, un dels ornaments típics del Kafiristan preislàmic
i que utilitzaven homes d’alt rang, les seves dones i les seves
filles. Aquestes joies kàfir ens serviran per evocar aquestes influències entrecreuades d’un anar i venir cultural que també
es posa de relleu en l’art grec.
La selecció de joies que es mostra al MUEC pertany
a la col·lecció Folch del Museu i el seu origen es troba en els
viatges que van realitzar Albert Folch, Margarita Corachan i
Eudald Serra, a Costa d’Ivori i l’Afganistan el 1973.
TÍTOL
Joies baule i kàfir.
Diàlegs amb Picasso
COMISSARIAT
Salvador Garcia
Ainize González
LLOC
Museu Etnològic
i de Cultures del Món,
carrer Montcada, 12-14
DATES
del 21 de maig al 26
de setembre del 2021
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PREU
Accés gratuït. Amb l’entrada
de l’exposició Picasso i les joies
d’artista del Museu Picasso, s’obté
un descompte del 50% per visitar
les col·leccions permanents del
Museu Etnològic i de Cultures del
Món (seu Montcada i seu parc de
Montjuic)
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04

Activitats

ELS DIJOUS 20
I 27 DE MAIG I 03, 10
I 17 DE JUNY A PARTIR
DE LES 18:30 H

RIC DE VEURE’M TAN BELLA... PERFORMANCE
/INTERVENCIÓ A LES SALES A CÀRREC
DE CLÀUDIA SCHNEIDER, MEZZOSOPRANO
Bianca Castafiore, estrella de l’òpera de Milà, visita
l’exposició “Picasso i les joies d’artista” i, davant de les joies,
no ho pot evitar i se li escapen uns refilets...
Amb joies de Chus Burés
Accés gratuït amb entrada al museu
Es recomana reservar l’entrada gratuïta al web del Museu

DIJOUS 27 DE MAIG
I 3 I 10 DE JUNY
A LES 19 H

VISITA VIRTUAL A L’EXPOSICIÓ AMB CHUS BURÉS,
MANON LECAPLAIN I EMMANUEL GUIGON.
Una mirada diferent sobre l’exposició: en una conversa
informal i passejant per les sales, el dissenyador i artista joier
Chus Burés ens dóna a conèixer les obres que més li criden
l’atenció i en parla amb els comissaris de l’exposició, Manon
Lecaplain i Emmanuel Guigon, director del Museu Picasso.
Sessió gratuïta en línia, canal de YouTube i de Facebook del Museu Picasso
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DISSABTES 22 DE MAIG
I 05 DE JUNY A LES 17H

TALLER FAMILIAR “QUINA JOIA!!!”
A CÀRREC DE LA JOIERA SARA SAUTÉS
En el marc del programa Museu Picasso en familia
Quina joia!!! Ens posem ben guarnits de la manera més
insospitada i convertim objectes trobats en art en miniatura.
A l’entorn de l’exposició Picasso i les joies d’artista, el Museu
Picasso ha preparat, juntament amb la joiera Sara Sautés,
un taller per a famílies amb infants d’entre 5 i 10 anys on es
convertiran “objectes trobats” en art en miniatura. Després
de visitar l’exposició i partint de les característiques principals
de tres obres de la mostra (Mussol i Penjoll amb rostre de dona de
Pablo Picasso i Dona nua d’Alexander Calder), cadascú podrà
convertir-se en joier i crear la seva joia.
Els participants tindran al seu abast peces de diversos
materials, entre ells, llautó, alumini, suro, goma eva, cordill i
fusta; també podran incorporar objectes que hagin portat.
El taller reforça la idea de treballar de forma artesanal i
de canviar el concepte de joia com a element creat amb
materials nobles. Segons Sautés, “la finalitat del taller és
que tothom es pugui convertir en joier, com Picasso va fer
en una època de la seva vida i que per ser-ho només es
necessita imaginació i ganes de provar”.
Orientats a infants entre 5 i 10 anys, acompanyats de màxim
un adult per infant
Reserva prèvia al web del Museu
Preu: 4,5 € per persona
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DIMARTS 1, 8, 15
I 22 DE JUNY,
DE 18 A 20.30H

ART PORTABLE PER A ADULTS,
AMB FÁTIMA TOCORNAL
Dirigit a artistes i orfebres, on explorar les creacions
de l’exposició i fer un treball a partir d’elles.
Sota el guiatge de la pintora i joiera Fátima Tocornal, quatre
sessions en què explorar la particular relació de Picasso amb
la joieria, a través d’una selecció de peces de l’exposició
permanent «Picasso i les joies d’artista». Com es vincula l’art i la
joieria i com cercar respostes a noves propostes i nous materials,
a partir de la mirada de l’artista contemporani, seran els eixos
d’aquest taller.
Taller presencial
Aules del Centre de Recerca i Documentació
Plaça Sabartés 1
Inscripcions al web del Museu
Preu 40€

DIJOUS 17 DE JUNY,
A LES 19H

LES JOIES DE PICASSO I LES JOIES
DE LES CULTURES BAULE I KÀFIR:
MIRADES ENTRECREUADES
Una col·laboració del Museu Etnològic
i de Cultures del Món i el Museu Picasso
Conversa entre Manon Lecaplain, co-comissària de l’exposició
Picasso i les joies d’artista al Museu Picasso, i Salvador Garcia,
comissari de la mostra Joies baule i kàfir. Diàlegs amb Picasso que es
presenta al Museu Etnològic i de Cultures del Món, sobre les
associacions i referències que es generen entre les obres d’una
exposició i l’altra, en una exploració d’allò que és universal i
alhora propi de cada cultura en la creació de joies i amulets.
Sessió gratuïta en línia, canal de YouTube i de Facebook
del Museu Picasso i del Museu Etnològic i de Cultures del Món
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DE L’1 DE JUNY
AL 15 DE JULIOL

COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA MASSANA
Presentació dels treballs dels alumnes de l’assignatura
Història de l’orfebreria, joieria i bijuteria de l’Escola
Massana, a partir de les obres de l’exposició.
Sala Mauri del Museu Picasso
Entrada gratuïta

SETEMBRE

COL·LABORACIÓ AMB ELS PREMIS
DE JOIERIA CONTEMPORÀNIA ENJOIA’T
Com a finissage de l’exposició, col·laboració amb
els Premis de Joieria Contemporània ENJOIA’T
de l’A-FAD, Associació d’Artistes i Artesans del FAD.
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Medalló Rostre de dona
Taller Madoura, Valauri,
juny del 1950
Terra cuita
ø 4 cm
Peça única
Col·lecció particular, París

Museu Picasso
Montcada, 15–23
08003 Barcelona

Compra l’entrada en línia
www.museupicasso.bcn.cat

#MuseuPicasso
#PicassoJoies
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