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MATERIAL EDUCATIU
JOIES D’ARTISTA. DEL MODERNISME A L’AVANTGUARDA

L’EXPOSICIÓ

1

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
Joies d'artista. Del modernisme a l'avantguarda permetrà
conèixer l'apropament al món de la joieria dels principals artistes que
van encapçalar les tendències creatives del fèrtil segle XX, tant
catalans com els seus homòlegs internacionals, des del modernisme

fins a les primeres avantguardes històriques.
L'exposició mostrarà la faceta més inèdita d'Auguste Rodin, Hector Guimard, Josef
Hoffmann, Josep Llimona, Serrurier-Bovy, Henry van de Velde, Manolo Hugué, Paco Durrio,
Xavier Nogués, Pau Gargallo, Max Ernst, Salvador Dalí, Georges Braque, Alexander Calder,
Fernand Léger, Charlotte Perriand, Hans Arp, Man Ray, Pablo Picasso, Juli González
o Henri Laurens, entre molts d'altres.
Aquesta mostra és la primera organitzada sobre aquest tema al nostre país, i aplega prop de
300 peces, principalment joies, que dialogaran amb pintures, escultures, fotografies, teixits i
arts de l'objecte dels mateixos creadors, a fi de mostrar com la joia va constituir el petit
univers dels grans artistes.
Les obres que es presentaran procedeixen d'institucions públiques i de museus d'arreu del
món, així com de col·leccions privades i del mateix fons del MNAC. Concretament,
l'exposició aplegarà obres de diferentes museus d'arreu, entre els quals destaquen The
Metropolitan Museum of Art, The Museum of Modern Art, The Whitney Museum of American
Art, de Nova York; The Victoria and Albert Museum, de Londres; el Musée des Arts
Décoratifs, el Musée d'Orsay i el Musée Rodin de París; el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid; l'Institut d'Art Modern (IVAM) de València; la Fundació Gala-Salvador
Dalí de Figueres, i el Museo de Bellas Artes de Bilbao, entre molts d'altres, així com de
nombroses col·leccions particulars.
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SELECCIÓ DE TEXTOS DEL CATÀLEG
JOIES D’ARTISTA. DEL MODERNISME A L’AVANTGUARDA

«Les joies d’artista, tot i ser ideades per artistes habituats als grans formats, són obres espill,
confidències íntimes. I sovint es dóna una transferència dels motius iconogràfics en petit
format: la joia esdevé un mini objecte amb reverberacions estètiques. L’execució d’aquestes
joies és deixada sovint a mans de joiers o tallers especialitzats; altres vegades són fetes
amb les pròpies mans del artistes. En qualsevol cas vehiculen el potencial creatiu amb
múltiples significats. Són microescultures o joies pintades que l’artista crea sovint amb una
intenció lúdica o afectiva, i són una faceta més de les seves activitats, territoris artístics que
han passat més desapercebuts respecte el gruix del seu corpus creatiu. Gairebé no hi ha
artista que no s’hagi sentit temptat per aquest petit domini creatiu
.
» [...] Un capítol a part mereix Alexander Calder, qui va fer una producció molt prolífica en el
món de la joieria (es compten prop de mil vuit-centes peces), vinculada molt especialment a
la seva esfera privada (especialment la família i els amics). És una joia de naturalesa
modesta a les antípodes del micro art resplendent d’or i gemmes precioses. No està
segregada del teixit artístic del seu temps i Calder comparteix la filosofia artística de la
Bauhaus, que feia bandera de la paritat de totes les arts i l’interès a practicar-les en la seva
diversitat sota un esperit d’experimentació, on el sentit de l’humor, l’enginy eren una
constant.
» [...] Les joies de Dalí d’aquests anys són concebudes amb els materials més preuats que
ofereix la naturalesa: diamants, robins, perles, maragdes, or, safirs, cristall de roca,
lapislàtzuli. Són fetes seguint els patrons d’haute joaillerie. Amb tot, Dalí es va posicionar
amb el vell discurs conceptuals que els artistes de fi de segle reivindicaven: els valors de
l’artístic per damunt del valor material de les gemmes. Bona part d’aquesta col·lecció de
joies és única i va ser concebuda com a meravellosos objectes inútils, sense la finalitat de
trobar un cos receptor. No obstant això, algunes joies es van arribar a comercialitzar.»
Mariàngels Fondevila, Micro art resplendent

...............................................................
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«La nova costura va deixar enrere la moda decimonònica dels guants i “maniguets” i els dits

i els canells van quedar lliures per un nou arsenal de joies: anells i braçalets a joc.
Accessoris estrella foren el fermall i, sobretot, els clips que s'utilitzaven com a guarniment
de vestits, cinturons, a l’ala del barret o en el cabell: “La moda, el chic, l’elegància no es
limiten, exclusivament, a l’art del vestir. La dona sap prou bé que tant com els vestits i els
barrets i el pentinat, ajuda al conjunt de la “toilette.” Un bell joc de joies que des dels anells i
els braçalets i fins a les arracades passant pels pendentifs i agulles de pit doni al tipus
femení l’esclat d’elegància que provoca l’admiració de tothom."»
Mariàngels Fontdevila, Joia d’art a Barcelona, 1920-1930
...............................................................

«Manolo va modelar delicats relleus amb aus estilitzades –llagostes, ibis, cignes... – de clara
inspiració egípcia, fruit de les contínues visites que en aquells anys feia al Museu del Louvre.
Les figures enfrontades o amb els colls entrellaçats adopten les formes que millor s’adapten
a les característiques de les agulles de pit, anells o sivelles; així, en una pinta allarga les
potes d’un ibis per transformar-les en pues i en una sivella enllaça les ales del cigne per
donar-los forma arrodonida.
» [...] Gargallo va utilitzar aquestes joies per assajar i desenvolupar noves solucions
tècniques i introduir noves iconografies que utilitzaria pocs després en la seva obra
escultòrica. De fet, va emprar la mateixa tècnica que la de les seves escultures de metall –
coure i ferro– consistent a retallar unes plantilles de cartró de formes prèviament definides,
tallar la planxa de metall a partir d’aquestes plantilles, i després assemblar les diferents
parts, tot construint l’obra com una escultura de ple volum. D’aquí que les característiques
de les joies i les de les escultures siguin comunes i presentin els mateixos recursos tècnics i
expressius: textures llises, construïdes amb petites planxes de plata, retallades,
assemblades o soldades, amb la incorporació del buit per obtenir formes volumètriques. A
diferència d’altres escultors per als quals les joies no van ser més que un reflex de la seva
creació artística, per a Gargallo van significar alguna cosa més, una mena de laboratori
d’experimentació artística que li va permetre consolidar el seu original llenguatge que el
situaria en un lloc destacat de l’art modern.»
Mercè Doñate, Joies d’escultors
...............................................................
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«La nova feminitat és la imatge d’una dona que ja no es reclou a casa, sinó que surt de nit, fa esport,
viatja, comença a conduir, beu, fuma, treballa i vota. L’aire androgen de la dona lliberada –“la

garçonne”– correspon a una dona que ja ha prescindit de la cotilla i de les capes múltiples
de tela. Les peces de vestir, que permeten una nova llibertat de moviments, dibuixen un cos
esvelt, abstracte i allargat.
» [...] Els modistes tracten d’adequar les seves peces de vestir a les múltiples activitats de la
dona, com ara els conjunts de Chanel, adaptables a totes les ocasions gràcies als
accessoris amb els quals es transformen. Les joies realcen els vestits. En colls, solapes,
sabates o barrets s’apliquen fermalls, arracades i agulles d’inspiració cubista o africana,
mentre les plomes, les boes i els degradats accentuen l’alliberament del cos.»
Nathalie Herschdorfer; Belleza moderna en papel satinado: la fotografía de moda y la
reificación del cuerpo
«Es produeix una reacció radical contra el passat artesanal i feudal i s’aposta per formular

una estètica nova, presidida per la idea de modernitat com a element regenerador de la
societat i com a motor del progrés. “Il faut être absolutament moderne” proclama Baudelaire
i, certament, tots els corrents que es donen a Europa en aquell temps, és a dir, a finals del
XIX i principis del XX, volen ser moderns, joves i trencadors i així ho expressen en la seves
pròpies denominacions: Art Nouveau a França, Modern Style a Anglaterra, Jugendstil a
Alemanya, Sezession a Àustria... i Modernisme a Catalunya.
» [...] Amb la joia modernista l’aportació artística passa a ser molt més important que el seu
valor material. L’or, els metalls preciosos i els diamants, és a dir, tot allò que donava valor i
preu a les peces, esdevé ara secundari i tot allò que representa creativitat, innovació,
originalitat, és el que fomenten els impulsors d’aquest “art nou”, que incorporen en les seves
creacions una gamma de materials més àmplia i assequible, com pedres semiprecioses
(ametistes, topazis, jades, àgates, òpals, aiguamarines, turmalines) o la banya, l’ivori i el
carei, que no sols els permet oferir més registres de textura i color sinó també abaixar els
preus i així fer les peces més accessibles. Una actitud discretament socialitzant que permet
que els nous burgesos, però també les classes mitges i els professionals liberals, tinguin
accés a les joies i que aquestes es transformin més en un signe de distinció cultural que
d’ostentació.»
Daniel Giralt-Miracle, Artistes joiers de l’Art Noveau
...............................................................
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«En termes generals la joieria s’associa al luxe i la frivolitat, la moda, els canvis, el prestigi
social i el valor econòmic. Charles Robert Ashbee (1863-1942), un dels pioners en el terreny
de la joieria Arts and Crafts, manifestava el màxim menyspreu a totes aquestes modes, i
qualificava la joieria convencional i de factura comercial com a "quincalla de nyigui-nyogui" o
“ornaments inútils”. El rebuig a la joieria de l’època va tenir la mateixa força inspiradora que
l’objectiu de crear un nou estil basat en principis estètics veraços, en l’artesania tradicional i
en l’absència de consideracions econòmiques.
» [...] Ashbee va fer seu el rebuig del mestre a la mecanització i l’estandardització, i el seu
manteniment de la llibertat d’expressió de l’artesà individual. La Guild of Handicraft, que va
començar concentrant-se en la fusta i el metall, va tenir una importància assenyalada en el
ressorgiment de l’artesania a la Gran Bretanya, i a la resta d’Europa. El seu objectiu era
fomentar les tècniques tradicionals de l’artesania i el bon disseny. La majoria dels
membres als quals Ashbee va acollir en el gremi no tenien formació, i van anar aprenent
sobre la marxa. El 1891, amb tot, Ashbee va incorporar classes de joieria. La seva ambició
era reinventar-la, tot produint joies que, apartant-se visualment i tècnicament de la joieria de
factura comercial de la seva època, s’alineessin amb els principis de l’Arts and Crafts.

» [...] Sir Alfred Gilbert (1854-1934) va ser un altre exemple d’aquesta nova collita de
dissenyadors de joies que, contrària a confiar a altres persones l’execució de les seves
obres (com sí ho va fer Henry Wilson), van desenvolupar la seva habilitat manual alhora que
es fabricaven ells mateixos les peces.[…]
» [...] La seva contribució més innovadora a la joieria cal buscar-la en els collarets, anells i
altres objectes que va fer sobretot per a amics i parents. Són obres que van passar
inadvertides durant molt de temps i que a la mort de l’artista van aparèixer en el seu estudi.
Estan fetes amb filferro treballat a mà (i originalment és possible que fos platejat), en el
qual s’encasta una sèrie de pastes, pedres i petxines de colors. La seva espontaneïtat, i
enrevessada asimetria, són típiques de la joieria de Gilbert, fruit de la inspiració de cada
moment. »
Juliette Hibou, La joyería Arts and Crafts
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1. Pau Gargallo, Cleopatra, 1900
2. René Lalique, Diadema, cap a 1901-1902
3. Lluís Masriera, Fermall de clavell, cap a 1904
4. René Lalique, Penjoll amb escena d’hivern, 1898-1900
5. Lucien Gaillard, Pinta, 1904
6.René Lalique, Pectoral. Escarabats, 1903-1904
7. Philippe Wolfers, Penjoll. Medusa, cap a 1899
8. Charles Robert Ashbee, Penjoll. Paó, 1901
9. Juli González, Collaret, cap a 1908-1918
10. Josef Hoffmann, Fermall, 1905
11. Hector Guimard, Fermall, cap a 1909
12. Francisco Durrio, Cleòpatra, cap a 1895-1896
13. Fuset i Grau, Braçalet, cap a 1920
14. Boucheron (disseny de Lucien Hirtz), Ornament de vestit, 1925
15. Joan Miró, Serp, cap a 1908
16. Pau Gargallo, Fermall. Petita star amb serrell, 1925
17. Lluís Masriera, Fermall, cap a 1940
18. Manolo Hugué, Argolla per a fulard, cap a 1924
19. Josef Hoffmann, Gerro de cristall
20. Jaume Mercadé, Penjoll, 1925
21. Anni Albers, Collaret, 1940-1941
22. Charlotte Perriand, Collaret de coixinets, 1927
23. Alexander Calder, Collaret. Marit gelós, cap a 1940
24. Pablo Picasso, Cap de faune, 1950
25. Salvador Dalí, Fermall. Persistència de la memòria, cap a 1949-1950
26. Man Ray, Nancy Cunard, 1926
27. Otho Lloyd, Sense títol, anys 30
28. Jean Alexandre Patou, Vestit, cap a 1925
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PROGRAMA EDUCATIU

1

PER AL PROFESSORAT

Joves i ornament del cos. El disseny de joies com a eina per treballar temes
d’identitat i gènere amb joves de Secundària i Batxillerat
Curs de 30 hores, del 5 al 16 de juliol 2010
En col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i l’Associació de
mestres Rosa Sensat.
L’objectiu fonamental del curs ha estat desenvolupar recursos i estratègies amb el
professorat d’Educació Secundària, Batxillerat artístic i cicles formatius per treballar a l’aula
a partir del tema de l’exposició Joies d’artista. Del modernisme a l’avantguarda.
El plantejament del curs ha estat doble: d’una banda, donar a conèixer una producció
artística tan singular com és la de les joies d’artista, des de l’època modernista fins a les
primeres avantguardes i, d’altra banda, plantejar una reflexió pràctica i creativa a partir de
les obres de l’exposició sobre temes relacionats amb l’ornamentació del cos, el gènere i
vincular-ho al món dels joves avui.
Per tal d’aconseguir aquest equilibri entre oferir noves lectures sobre el tema de la joia i
portar a terme tallers de creació es va reunir un equip de professionals que pogués aportar
visions metodològiques i conceptuals diverses. Les quatre formadores que van dissenyar
el curs i les propostes que trobareu en aquest dossier són:

Mamen Zaera
Llicenciada en Belles Arts. Professora d'Educació Secundària, especialista
en educació visual i plàstica. Membre del grup d’investigació de la pedagogia del disseny de
la UB. Formadora de formadors. Escultora.
Lourdes Carmelo
Llicenciada en Belles Arts. Postgrau en educació i museus. Curs de joieria contemporània a
l’Escola Massana. Formadora de formadors. Escultora, joiera.
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Sònia Polo
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i DEA en Periodisme i Ciències de la
Comunicació. Postgrau en Sociologia i resolució de conflictes, especialitzada en l'anàlisi dels
mitjans de comunicació.
Montserrat Rifà
Professora lectora de la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques, Facultat de Ciències de
l'Educació, de la UAB. Membre del grup de recerca consolidat Esbrina sobre subjectivitat i
entorns educatius contemporanis.

2

PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I ESCOLES
PROFESSIONALS.

Visita dinamitzada a l’exposició per a Educació Secundària i Batxillerat +
Dossier educatiu.
Una lectura de l’exposició en clau d’identitat i gènere
En aquesta visita explorareu els tres àmbits principals de l’exposició Joies d’artista posant
atenció en temes propers a les inquietuds dels joves com ara l’ornamentació del cos, la
noció de gènere que es desprèn de la joia o el paper que té en la construcció de la identitat.
A partir de les joies i dels objectes relacionats que es mostraran a l’exposició: vestits,
fotografia, escultures,... reflexionareu sobre la capacitat significativa de tot allò que trieu per
ornamentar el nostre cos. A quins significats vinculem certs materials? Què considerem joies
i què no? Què evoquen les joies que portem?
També us interrogareu sobre els processos creatius que hi ha al darrere de les joies
exposades i la relació que alguns artistes de renom van mantenir amb aquesta disciplina, o
sobre la vinculació que certes joies tenen amb les persones per a qui van ser fetes. La
relació entre la joia i cos o la idea del cos com a objecte seran altres temes suggerits durant
la visita.
Podreu aprofundir en tots aquests temes mitjançant el Dossier educatiu que està associat a
la visita.
La visita a l’exposició té una durada d’1 hora i 30 minuts
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PER A TOTS ELS PÚBLICS

ESPAI educArt Ets una joia!
Un espai expositiu i de producció obert a tots els públics
L’espai educArt és un espai multifuncional on els visitants de totes les edats podeu explorar i
experimentar de manera autònoma conceptes relacionats amb l’art i els processos creatius.
Mentre dura l’exposició Joies d’artista l’espai EducArt us proposa conèixer el procés creatiu
del joier artista, quines són les seves fonts d’inspiració, qui lluïa les joies que feien, què va
atreure d’aquesta disciplina a artistes com ara Picasso, Dalí o Calder...
Tots els visitants del Museu sou convidats a posar-vos en la pell del dissenyador d’una joia i
projectar un objecte únic.
També hi trobareu exposats els treballs dels nens, joves i adults que participen als diferents
cursos programats al voltant de les joies d’artista.
L’ espai EducArt és d’accés lliure per la Sala Oval, en horari del Museu.

4

PER AL PÚBLIC FAMILIAR

Ets una joia!
Visita dinamitzada a l’exposició i taller de disseny i creació d’una joia-objecte.
A l’exposició descobrireu un petit gran art, la joia d’artista. Quina era la font d’inspiració dels
artistes joiers? Qui lluïa les joies que feien? Què va atreure d’aquesta disciplina a artistes
com ara Picasso, Dalí o Calder?
Al taller dissenyareu i creareu la vostra pròpia joia, tot inspirant-vos en algun element de la
natura, la geometria o el cos. En acabar, podreu lluir la vostra creació i deixar-ne una
imatge a l’espai EducArt, on es mostraran els treballs de tots els participants.
Aquesta visita-taller té una durada de 2 hores
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DOSSIER EDUCATIU
Joves i ornament del cos. El disseny de joies com a eina per a treballar temes d’identitat i
gènere amb joves de Secundària i Batxillerat

JUSTIFICACIÓ
PER QUÈ TREBALLAR EL TEMA DE LA JOIA ?
Un dels objectius d’aquesta proposta educativa a l’entorn del tema de les Joies d’artista és
provocar la creativitat i el diàleg amb els joves, a través d’una disciplina artística que els pot
ser molt propera.
Per què les joies poden ser un bon mitjà per treballar temes com són la identitat, el gènere o
la memòria personal i col·lectiva, a més d’aspectes propis del disseny i les arts plàstiques?
Les joies les portem al damunt, formen part de la nostra imatge i comuniquen missatges
sobre qui som d’una manera molt directa.
Són «uns objectes més aviat petits i d’incalculable, per subjectiu, valor (im)material. Serien
objectes que designen poder, que perpetuen fidelment emocions i records, i sobretot, que
posseeixen un misteriós engranatge amb el qual s’activa el nostre desig de seducció o,
finalment, de comunicació, des de primera fila, just sobre la nostra pell.»1
La joia o qualsevol ornament personal conté de manera molt concentrada, però molt visible
als ulls de tothom, elements plàstics i formals, connotacions de pertinença a grups socials,
vinculacions amb la història de la indumentària i empremtes d’històries de caràcter
personal.
Treballar la forma, el volum a una escala tan reduïda encoratja l’experimentació i permet
assolir resultats d’una manera molt immediata.
A més, la vinculació personal que podem establir amb una joia la fa una disciplina artística
molt més propera que potser d’altres: «L’arquitectura i l’escultura s’insereixen dins l’entorn,
el modifiquen i demanen distància per tenir-ne una visió de conjunt. La joia, per la seva
petita dimensió, te un caràcter d’objecte personal i íntim.»2
Si bé en parlar de joies el primer que ens pot venir al cap és el seu valor material, en realitat
són motiu de reflexió tots els seus altres valors: què fa que una joia sigui valuosa? Els
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materials amb els quals està feta? El seu disseny? Els records que hi associem? El joier o
artista que la va dissenyar? La persona que ens la va regalar?
Pensem que aquestes són preguntes que poden engrescar els joves i també els docents i
un bon punt de partença per treballar aquest tema.

(1) M. GASPAR, Luxe interior, p. 13.
(2) R. PUIG I CUYÀS, Un Art íntim, p. 4.
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DOSSIER EDUCATIU
Joves i ornament del cos. El disseny de joies com a eina per treballar temes d’identitat i gènere
amb joves de Secundària i Batxillerat

PROPOSTES PER TREBALLAR A L’AULA

1

LES JOIES COMUNIQUEN

Entre els requeriments del disseny

i la producció de joies hi ha els de funcionalitat

(ergonomia, antropometria) i els de context i comunicabilitat (necessitat d’identificació
simbòlica).
DESCOBRIR
«La joia és un dels elements més antics en la història de la cultura material i està molt
vinculada a les activitats simbòliques i rituals de la humanitat, i també amb conceptes com:
únic, personal i original, a més de valuós, pel fet que una de les seves funcions principals és
la d’individualitzar el seu portador.»1
R. PUIG I CUYÀS, Un art íntim, p.4.

Exploreu amb els vostres alumnes la capacitat comunicativa de les joies i els ornaments dels
cos. Plantegeu-los preguntes sobre les joies que ells i elles porten i com els individualitzen:
En quin moments van ser comprades o regalades i per qui?
Amb quines persones o moments relacionen aquestes joies? A quins records van lligades?
Què pensen que diuen d’ells les joies que porten? Quins missatges comuniquen als altres?
Són conscients de les connotacions que tenen?
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Debateu el tema dels valors que podem atribuir a una joia: què el determina? El material? El
disseny? El vincle emocional que hi establim?
FER
Feu l’exercici de deduir aspectes sobre la personalitat, l’estatus, l’àmbit social, el gènere de
les persones a partir de les joies que porten:
•

Ho podeu fer per exemple utilitzant fragments de fotos. Parleu de quins tipus de
persona imagineu a partir només de les joies.

•

Analitzeu les connotacions socials i culturals, de relació amb el poder,

d’edat,

d’afiliacions polítiques, de vincles familiars, etc. és a dir, de trets identitaris que
aquests petits objectes poden revelar.
Un exercici per explorar la pròpia identitat a partir d’una joia:
•

Demaneu als alumnes que triïn una joia pròpia que sigui significativa per algun motiu.
Feu que la dibuixin, que intentin ser acurats per tal de veure’n els detalls. Aquest
dibuix pot ser

un exercici senzill d’observació d’un objecte. Servirà per a posar

atenció en un objecte que els és molt proper, però que potser mai no s’havien parat a
mirar en detall.
•

Plantegeu després una posada en comú en què cadascú expliqui a partir de la
imatge els motius pels quals l’ha triada.

•

Podeu exposar els dibuixos primer i veure quin tipus de joia han triat nois i noies, si
són joies que porten habitualment o n’han escollit algunes que només es posen en
ocasions especials. Les històries que s’hi vinculen poden ser un motiu per reflexionar
i veure si poden servir per descobrir coses que desconeixien dels seus companys i
les seves companyes.
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DOSSIER EDUCATIU
Joves i ornament del cos. El disseny de joies com a eina per treballar temes d’identitat i gènere
amb joves de Secundària i Batxillerat

PROPOSTES PER TREBALLAR A L’AULA

2 SUBCULTURES JUVENILS: LA CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT

MITJANÇANT L’ORNAMENTACIÓ DEL COS

La joia i els usos que en fem poden ser motiu de reflexió sobre una gran diversitat de temes.
Com a mitjà de construcció d’identitat i de relació amb els grups socials amb els quals ens
identifiquem poden ser motiu de treball a l’aula.
Quan es crea un ornament es desenvolupa una activitat semiològica: transmetre un
significat, tenir «alguna cosa a dir». Forma part d’un llenguatge.
Les joies transmeten valors d’ús (característiques de l’objecte que fan referència a la seva
utilització) i valors de base (valors desitjables associats a l’objecte com ara la identitat o
l’estatus).
DIALOGAR
Proposeu sessions de debat i treballs de recerca en grup sobre els temes següents:
1. Treballar la identitat personal: Feu una pluja d’idees a partir de preguntes com per
exemple: com sóc? com em veuen? i com voldria ser? Treballeu després la identitat
grupal, analitzeu una subcultura o tribu urbana, busqueu-ne els elements i universos
simbòlics, la ideologia,... Podeu pensar i elaborar una peça ornamental que s’adigui
a aquesta ideologia.
2. Quina relació establim amb joies i ornaments, quins valors prioritzem:
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•

Valor pràctic (durabilitat, resistència, confort,...)

•

Valor existencial, utòpic (identitat, aventura, experiència,...)

•

Valor lúdic (luxe, ostentació, bogeria,...)

•

Valor crític (relació qualitat-preu,...)

Parleu sobre el(s) valor(s) d’un objecte a partir d’una imperdible. Utilitzeu aquestes tres
imatges, feu un debat sobre si tenen valor pràctic, lúdic, crític?

•

com a objecte funcional

•

com a part del disseny de l‘anell de Vivienne Westwood

•

com a element més crític i subversiu al cartell per al grup de punk anglès, Sex Pistols

3. Reflexionar sobre la societat de consum i la moda. La moda és una font de
consum i un estímul de necessitats. Vivim l’exaltació de la novetat, del canvi, de la
imatge i la joventut.
•

La moda és un mitjà d’expressió individual i col·lectiu. És un sistema de
comunicació no verbal.

•

La moda pot servir per passar de l’aïllament a la comunicació amb els altres.
Contribueix a la formació de grups socials que busquen la singularitat.

4. Subcultures juvenils. Configuració de la identitat?
•

La identitat juvenil, quins canvis s’experimenten? Necessitat d’autoafirmació
individual i grupal. Sortida de l’anonimat. Desenvolupament de l’autoestima.
Recerca d’acceptació i èxit en el grup. Contestació a la societat adulta.
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•

La contracultura o les subcultures són un mitjà de satisfer la necessitat de
pertinença. Expressió i reivindicació de l’espai social, amb un sistema de valors i
creences propi. Establir una visió del món.

•

La moda en relació amb les subcultures: l’estil (permanència) versus la moda
(efímera). L’estil és un signe de pertinença a un grup, diferencia i s’allunya de la
moda imperant.

5. Breu història de les subcultures juvenils
•

Busqueu referents de les tribus urbanes que conegueu dins aquest esquema o
que siguin més significatives en el vostre entorn. Afegiu les tribus urbanes que
coneixeu vosaltres. Completeu el panorama de la dècada del 2000.

•

Trobeu la relació entre certes subcultures i corrents de pensament o moments
històrics determinats com per exemple: els hippies dels anys 60 o els punks dels
anys 70.

•

Investigueu

fenòmens com el dels decorers al Japó (tendència juvenil

caracteritzada per l’ús de vestits de colors molt vius, peluixos i l’ús de molts
ornaments) i totes les ramificacions d’aquesta tendència.

6. Els elements ornamentals i les subcultures juvenils
•

A la societat postmoderna, l’individu es vol presentar com a ésser únic, diferent i
alhora necessitem integrar-nos en grups en els quals compartir valors, creences,
gustos,...

•

Tribus i tribus urbanes
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•

Recerca de la diferenciació, per què fugim de l’homogeneïtat?

•

De quina manera utilitzen les tribus urbanes els significats subversius, el buidatge
de significats o la reconstrucció de nous significats? Paradoxes: de la subcultura
a l’alta costura i de la passarel·la al mainstream. El circuit dels objectes
ornamentals

•

Feu una breu recerca sobre les joies i ornaments que més caracteritzen a certes
subcultures: quin seria l’objecte més simbòlic del punk? o quin tipus de joies
porten els gòtics?

•

Analitzeu quins alumnes es defineixen a partir de la pertinença a grups juvenils o
subcultures, i observeu quins són els ornaments que els caracteritzen. Plantegeuvos com els usos de certs objectes es poden subvertir per crear noves lectures
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PER SABER-NE MÉS :
Bibliografia específica
C. CAFFARELLI, Tribus Urbana. Cazadores de identidad, Buenos Aires, 2008.
P.O. COSTA; J.M. PÉREZ TORNERO; F.TROPEA, Tribus urbanas, Barcelona, 1996.
C. FEIXA, De jóvenes, bandas y tribus, 3ª Edició, Barcelona, 2006.
K. GOFFMAN, La contracultura a través de los tiempos, Barcelona, 2005.
D. HEBDIGE, Subcultura. El significado del estilo, Barcelona, 2004.
T. POLHEMUS, Streetstyle. From Sidewalk to Catwalk, Londres, 1994.
T. POLHEMUS, Hot bodies, cool styles. New techniques in self-adornment, Londres, 2004.

Articles interessants
J. A. ALCOCEDA, «El lenguaje del cuerpo a través del tatuaje: de la adscripción identitaria a la
homogeneizadora democratización de la belleza», Revista de Estudios de Juventud,
setembre, 2007, NÚM. 78.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=331452443
T. ARCE, «Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o
diferenciación? », Revista Argentina de Sociología, 2008, any 6, núm.11.
http://www.scielo.org.ar/pdf/ras/v6n11/v6n11a13.pdf
C. FEIXAS, «De culturas, subculturas y estilos». Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales.
Capítol III. http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Feixa%20cap3.pdf
J. M. PÉREZ TORNERO, «El ansia de identidad juvenil y la educación. Del individualismo
mediático contemporáneo y las estrategias educativas», Anuario de Psicología. Barcelona,
2000, 31, núm. 2, 59-7.
http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/viewFile/61544/141377
AA.DD.,

«De las tribus urbanas a las culturas juveniles», Revista de Estudios de Juventud,

2004, núm. 64.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1619059365
www.tedpolhemus.com

23
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PROPOSTES PER TREBALLAR A L’AULA

3 ENTRE L’OBJECTE I EL COS: UNA MIRADA DES DEL GÈNERE

Man Ray, Marjorie Seabrook lluint el collaret dissenyat per Man Ray, cap a 1930
Man Ray, Nancy Cunnard, 1926
George Hoyningen-Huené, Evelyn Grieg amb joies de Van Cleef & Arpels, 15 de març de 1931

Aquest material vol generar una reflexió sobre la noció de gènere, tant des dels professors
com des de sessions conjuntes amb els alumnes a l’aula.
En el camp dels estudis de la cultura visual podem analitzar la relació entre joies i joves des
d’una perspectiva de gènere a partir de les nocions de :

•

Representació (com em represento? com em representen?)

•

Procés de producció (com es fa? de quins materials està fet?)

•

Circulació de consum (què ens posem? peces úniques/seriades?)

DESCOBRIR
Analitzeu a partir de la bibliografia la noció de gènere. Extraieu de pel·lícules, obres d’art o
llibres quines concepcions de gènere hi apareixen i formuleu als alumnes preguntes sobre el
tema:
•

El gènere defineix només el sexe de les persones?

•

Quines relacions de poder/submissió s’han desprès al llarg de la història a partir de la
distinció entre el femení i el masculí?

•

Hi ha atributs que defineixen per sí mateixos la feminitat i la masculinitat? com es
projecta aquesta qüestió en el territori de la joia i l’ornament del cos?
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•

El gènere és un noció estable, innata o es construeix?

•

Comenteu aquest text :

«El gènere no s’ha d’interpretar com una identitat estable o un lloc on es basa la
capacitat d’acció i d’on resulten diversos actes, sinó, més aviat, com una identitat
dèbilment constituïda en el temps, instituïda en un espai exterior mitjançant una
repetició estilitzada dels actes. L’efecte del gènere es produeix mitjançant
l’estilització del cos i, per tant, s’ha d’entendre com la forma mundana en que els
diversos tipus de gestos, moviments i estils corporals constitueixen la il·lusió d’un jo
amb un gènere constant. Aquesta formulació aparta la concepció de gènere d’un model
substancial d’identitat i la col·loca en un terreny que requereix una concepció del
gènere com a temporalitat social constituïda.»
Judith Butler (2001)

Els punts següents poden generar reflexió sobre la pràctica del professorat en relació amb la
perspectiva de gènere.
A l’aula, la perspectiva de gènere repensa les relacions de poder que s’hi estableixen. Què
aporta la mirada des del gènere a l’educació artística?:
1. Considera l’art i la cultura visual com a mediadores d’identitats i posicions i relacions de
gènere, no només des de la perspectiva de les representacions socials sinó també de les
autorrepresentacions
2. A més de recuperar les històries invisibilitzades de les dones i d’altres grups socials
minoritaris, desenvolupa metodologies i processos d’escriptura/producció d’aquestes
històries i desafia el patriarcat;
3. Deconstrueix el binomi sexe-gènere i, per tant, no donis per fet que hi hagi una identitat
d’home i de dona úniques; com tampoc atributs a priori que designin la feminitat i la
masculinitat; qüestiona la presumpció d’heterosexualitat…
4. Conceptualitza el gènere com una categoria que s’ha d’analitzar i estudiar en relació
amb la classe social, la raça, l’ètnia, la sexualitat, l’edat, etc.
5. L’educació artística es reconstrueix com un espai de relació i de creació basat en el
diàleg, la crítica, la reflexió, la interpretació, la narrativa, la performance, etc.
6. El currículum i les activitats d’aula tenen uns límits o fronteres febles, es qüestionen les
decisions sobre els sabers, els temps i els espais que es repensen des de la diferència;
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7. El procés d’ensenyament i aprenentatge és obert, està en permanent transformació, es
construeix a partir de la participació, de la incorporació dels subjectes i l’encarnació dels
aprenentatges

FER

•

Creeu grups de debat. Repartiu les fitxes següents a un grup de 5/6 alumnes. Són
imatges d’algunes peces de l’exposició Joies d’artista. Del modernisme a
l’avantguarda a les quals s’han vinculat una sèrie de textos. Aquests temes
permetran tractar qüestions a l’entorn de la noció de gènere com ara:

•

o

identitat

o

cos

o

sexualitat

o

memòria

o

diferència

Demaneu als alumnes que interpretin aquestes obres des d’una perspectiva de
gènere. Que parlin de les relacions que es poden establir entre les imatges que s’han
agrupat en aquella fitxa, i després la relació amb els textos.

•

Feu que a partir de les imatges + textos busquin relacions amb altres objectes,
fotografies, pel·lícules, pintures, vídeos, artistes, etc.

•

Finalment poseu en comú les reflexions de tots els grups per veure quines idees es
repeteixen, quines qüestions han sortit, quins vincles amb altres disciplines s’han
establert, etc.
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PER SABER-NE MÉS
Educació i cultura visual:
T.T. EÇA; M.J. AGRA PARDIÑAS; C. TRIGO MARTÍNEZ; L. GOUVÊA PIMENTEL (coord.), Desafios
da educação artística em contextos ibero-americanos,. Oporto: APECV.E-book:
http://www.apecv.pt/anexos/publicacoesapecv/livro_desafios.pdf, 2010.
F. HERNÁNDEZ, Educación y cultura visual, Barcelona, 2003.
K. FREEDMAN, Enseñar la cultura visual, Barcelona, 2006.
Estudis feministes de la cultura visual
A. JONES, Body Art/Performing the Subject, Londres i Minneapolis, 1998.
A. JONES, (ed.), The Feminism and Visual Culture Reader, Londres i Nova York, 2003.
Història crítica i feminista de l’art
G. POLLOCK, Vision & Difference. Feminity, Feminism and the Histories of Art, Londres i
Nova York, 1988.
G. POLLOCK, Differencing the Canon. Feminist Desire and Writing of Art’s Histories, Londres i
Nova York, 1999.
Estudis de gènere i teoria queer
J. BUTLER, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona i
Mèxic, 2001.
T. DE LAURETIS, Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo, Cuadernos
Inacabados, 35, Madrid, 2000.
Educació artística i gènere
Visual Culture and Gender. On-line journal: http://explorations.sva.psu.edu/vcg/
P. DALTON, «Modernismo, educación artística y diferencia sexual», K. DEEPWELL (ed.),
Nueva crítica feminista de arte, València, 1998.
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PROPOSTES PER TREBALLAR A L’AULA

4

DIARI VISUAL

Plantegeu als vostres alumnes d’enregistrar tot el procés que portareu a terme durant el
disseny de les joies.
Un diari obliga a fer memòria, permet guardar impressions immediates i pot ser una bona
eina per comunicar idees si després es comparteix amb els companys.
Un diari visual pot servir per fer d’observadors del nostre propi procés creatiu, de seguir-li les
passes. Les idees hi són exposades de manera visual o escrita, a partir de dibuixos,
imatges, retalls de materials,... de tot allò que vulguem relacionar amb el nostre projecte.
PER QUÈ UN DIARI VISUAL

•

Serveix per projectar les primeres idees sobre un disseny.

•

Permet enregistrar totes les passes del procés tant creatiu com tècnic.

•

Pot convertir-se en un bon manual per a propers treballs, si s’ha experimentat amb
una tècnica nova o hem après a treballar un material que desconeixíem, etc.

•

Serveix també per apuntar-hi idees ja sigui amb paraules o gràficament.

•

Pot utilitzar-se com a llibreta d’esbossos, si estem treballant a partir de referents
concrets i els volem dibuixar o fotografiar.

•

És una manera de guardar imatges recollides (de revistes, fotografies, d’internet,
etc.), o mostres de material (trossos de tela, mostraris de paper,etc.) i que ens
poden ser útils per a aquest projecte o per a d’altres.
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FER

•

Plantegeu la idea del diari visual des del principi del projecte.

•

Podeu utilitzar el format de

fitxes separades que al final del projecte poden

enquadernar-se i permeten exposar-se conjuntament amb les joies.
•

Per al disseny de joies es pot treballar amb formats petits, una cartolina DIN A5 pot
ser una bona mida per a aquest tipus de treball.

•

Les fitxes per al diari visual han d’estar sempre a mà al taller. Indiqueu el lloc on
seran i així els alumnes podran utilitzar-les lliurement quan ho considerin.

•

Podeu establir tempos per fer posades en comú i veure els processos que va seguint
cadascú.
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PROPOSTES PER TREBALLAR A L’AULA

5 EL LLENGUATGE TRIDIMENSIONAL EN PETIT FORMAT: LA LÍNIA

Jose de Creeft, Fermall abstracte
Alexander Calder, Fermall, s/d
Naum Slutzki, Collaret, braçalet i fermall, 1928-1929

La joia és un objecte volumètric i, per tant, empra els mateixos elements que el
llenguatge escultòric.
Analitzeu els elements bàsics del llenguatge tridimensional, la relació entre buits i plens.
DESCOBRIR
Estudieu les diferents parts que composen una joia i les pautes que la poden configurar:
•

Repetició de figura, de mida, de textura, de direcció

•

Reflexió (simetria bilateral)

•

Translació (repetició d’una forma al llarg d’una línia)

•

Creixement unidireccional

•

Gradació (canvi gradual de manera ordenada)

•

Progressió (canvi gradual de posició: pot ascendir o descendir, traslladar-se).

•

Rotació

•

Radiació (mòduls repetits girant regularment al voltant d'un centre comú)

•

Estructura concèntrica

•

Estructura centrípeta

•

Anomalia (presència de la irregularitat)

•

Concentració (reunits en certes zones del disseny [densificació] o lleument
repartits en d’altres [rarefacció])
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•

Contrast (positiu/negatiu, geomètric/orgànic,…)

•

Interrelació de formes: distanciament, toc (comencen a tocar-se), superposició,
penetració, subtracció, intersecció

Reconeixeu elements visuals, estructurals, materials i dinàmics que configuren l’objecte
volumètric o joia:
•

El moviment real

•

La tensió entre línies verticals i horitzontals

•

El ritme, la col·locació

•

La perspectiva

•

La llum, el color o la textura

FER

Realitzeu un projecte de joia a partir d’un dels elements bàsics del llenguatge plàstic, la
línia:
Abans de començar el taller busqueu exemples perquè els alumnes observin com la línea
pot ser generadora de trames, de teixits, de traços en l’espai.
Proposeu-los de construir una joia en la qual predomini el traç de la línia.
Podeu utilitzar referents en el món de l’escultura (Juli Gonzàlez, Gego, Alexander Calder,
etc.) o buscar elements de la vida quotidiana generats bàsicament a partir de la línia.
Busqueu una gran varietat de materials amb els quals treballar. Ordeneu-los i comenceu
experimentant amb les possibilitats plàstiques de cadascun:
•

Filferros i fils d’alumini de diferents gruixos

•

Fils, cordes, llanes

•

Cables de tot tipus
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•

Materials fets a partir de trames (tela metàl·lica, reixes, etc.)

•

Gomes i elements elàstics

REFERENTS DE L’ÚS DE LA LÍNIA EN LA JOIERIA CONTEMPORÀNIA
(Aquestes joies no formen part de l’exposició Joies d’artista. Del modernisme a
l’avantguarda)
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PER TROBAR-NE MÉS
http://www.dejoyas.com/expertos-en-alta-joyeria.php ◊ (Joieria molt clàssica.
Conceptes bàsics)
http://xavieruribe.netxavieruribe_orfebre.html ◊ (Orfebre. Geometria)
http://www.joyasdeautor.org/ ◊( Associació Española de joyas de autor)
http://www.chusbures.com/main.htm ◊ (Web de l’autor)
http://montserratlacomba.blogspot.com/2008_12_01_archive.html ◊ (Joieria
contemporània )
http://atelierdejoies.blogspot.com/
http://www.novajoia.blogspot.com/
http://lukeandeloy.ning.com/profiles/members/ ◊ (Galeria joiers)
http://www.joyabarcelona.com/ ◊ (Setmana de la joieria contemporània de Barcelona)
http://mocoloco.com/archives/010062.php ◊ (Anells de paper)
http://bellezaymodaafro.blogspot.com/2009_02_01_archive.html ◊ (Joies de paper)
http://joyasypapel.blogspot.com/
http://www.etsy.com/shop/FrucciDesign
http://www.sandradigiacinto.it/about.html ◊ (Joies de cartró i paper)
http://saskiabostelmann.com/?page_id=217 ◊ (Joies i disseny)
http://glaire.wordpress.com/2008/02/26/trabajando-con-el-papel/ ◊ (Blog per al disseny
de joies )
http://www.artesania-catalunya.com/
http://anita-lunalunera.blogspot.com/ ◊ (Joies de tela i feltre)
http://www.globalcoolo.com/ ◊ (Joieria amb materials alternatius)
http://modisena.blogspot.com/
http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya3/3joyeria_historia.htm ◊ (Història de
la joieria)
http://modisena.blogspot.com/ ◊ (Molt interessant: disseny, joia, història,…)
http://www.depeapashop.blogspot.com/ ◊ (Botiga il·lustradora i joiera)
http://18kt.wordpress.com/2009/06/page/4/ ◊ (Joieria contemporània)
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PROPOSTES PER TREBALLAR A L’AULA

6 EL LLENGUATGE TRIDIMENSIONAL EN PETIT FORMAT: EL PLA

Jose de Creeft, Esclava, cap a 1950
Francisco Durrio, Cap envoltat d’una mà, cap a 1895-96
Juli González, Dues cares, cap a 1929- 1933

Reconeixeu els elements propis d’una composició tridimensional feta a partir del pla.
Els principis que regeixen totes les arts visuals són els mateixos que els de les joies: punt,
línia i pla. Distingiu a partir d’alguns exemples de joies entre la forma aparent i la forma
estructural:
• Forma aparent: la forma es pot percebre tàctilment i visualment a través del: color, la
textura, la brillantor,...
• Forma estructural: l’espai és una sèrie infinita de punts; en canvi, la figura és una
sèrie finita de punts; hi ha diferents tipus de formes segons la seva posició a
l’espai i les seves dimensions predominants: punt, línia, pla i volum.
• Modulacions: la repetició d’un mòdul per a la creació de formes.

Reconeixeu elements visuals, estructurals, materials i dinàmics que configuren l’objecte
volumètric o la joia:
•

Tensió: és l’apreciació de dinamisme en produccions artístiques immòbils. Les línies
rectes, verticals o horitzontals contribueixen a la idea de repòs, mentre que
l’inclinada, l’ondulada o la corba contribueixen a la de moviment.
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•

Ritme:
o

A les arts visuals, els objectes o les figures poden juxtaposar-se o repetir-se
segons una pauta per produir una composició rítmica.

o

El ritme dinamitza els elements de l’escultura a través de punts, línies o
volums que es repeteixen amb una certa periodicitat.

o

Ritme regular, altern, creixent, decreixent.

•

Col·locació

•

Perspectiva

•

Llum, color, textura

Abans de començar el taller busqueu exemples perquè els alumnes observin com el pla pot
ser generador d’acumulacions, plecs, doblecs, buits, etc.
FER

Realitzeu un projecte de joia utilitzant el pla com a element bàsic de la seva creació
tridimensional.
Proposeu als vostres alumnes d’utilitzar elements estructurals, com ara el mòdul, o
d’experimentar a partir de la idea de ritme per tal que busquin solucions plàstiques a partir
de plans.
Reflexioneu primer sobre els temps i els procediments per a la construcció amb plans, quin
tipus d’accions es poden aplicar sobre un pla per tal d’obtenir volum: tallar, arrugar, foradar,
estripar, desplaçar, doblegar, acumular, enrotllar, etc.
Podeu experimentar totes aquestes accions a partir de materials com per exemple:
•

Papers, cartrons, cartolines

•

Plàstics en làmines: bosses de plàstic, acetats, làmines d’escuma, etc.
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•

Trossos de tela, teixits o feltres. Busqueu textures ben diferents, recicleu materials
que hi hagi al taller

REFERENTS DE L’ÚS DEL PLA EN LA JOIERIA CONTEMPORÀNIA
(Aquestes joies no formen part de l’exposició Joies d’artista. Del modernisme a
l’avantguarda)
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PER TROBAR-NE MÉS
http://www.dejoyas.com/expertos-en-alta-joyeria.php ◊ (Joieria molt clàssica.
Conceptes bàsics)
http://xavieruribe.netxavieruribe_orfebre.html ◊ (Orfebre. Geometria)
http://www.joyasdeautor.org/ ◊ ( Associació Española de joyas de autor)
http://www.chusbures.com/main.htm ◊ (Web de l’autor)
http://montserratlacomba.blogspot.com/2008_12_01_archive.html ◊ (Joieria
contemporània )
http://atelierdejoies.blogspot.com/
http://www.novajoia.blogspot.com/
http://lukeandeloy.ning.com/profiles/members/ ◊ (Galeria joiers)
http://www.joyabarcelona.com/ ◊ (Setmana de la joieria contemporània de Barcelona)
http://mocoloco.com/archives/010062.php ◊ (Anells de paper)
http://bellezaymodaafro.blogspot.com/2009_02_01_archive.html ◊ (Joies de paper)
http://joyasypapel.blogspot.com/
http://www.etsy.com/shop/FrucciDesign
http://www.sandradigiacinto.it/about.html ◊ (Joies de cartró i paper)
http://saskiabostelmann.com/?page_id=217 ◊ (Joies i disseny)
http://glaire.wordpress.com/2008/02/26/trabajando-con-el-papel/ ◊ (Blog per al disseny
de joies)
http://www.artesania-catalunya.com/
http://anita-lunalunera.blogspot.com/ ◊ (Joies de tela i feltre)
http://www.globalcoolo.com/ ◊ (Joieria amb materials alternatius)
http://modisena.blogspot.com/
http://www.raulybarra.com/notijoya/archivosnotijoya3/3joyeria_historia.htm ◊ (Història de
la joieria)
http://modisena.blogspot.com/ ◊ (Molt interessant: disseny, joia, història,…)
http://www.depeapashop.blogspot.com/ ◊ (Botiga il·lustradora i joiera)
http://18kt.wordpress.com/2009/06/page/4/ ◊ (Joieria contemporània)
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7 ARTISTES QUE CREEN JOIES, JOIES QUE CREEN ART

Maud Bonneaud, Collaret amb dits (separats)
Pablo Picasso, Cap de faune, 1950
Anni Albers, Collaret, 1940

Fer una mirada cap a la joieria contemporània.
L’ofici de joier continua generant l’antic debat entre art i artesania. En aquesta disciplina hi
conviuen la funcionalitat dels objectes amb les seves qualitats plàstiques i cada vegada amb
més presència també de conceptes propers als de l’art contemporani. Esdevé així una
manifestació artística de petit format, un art portàtil.
En què consisteix avui l’ofici del joier? Quins nous procediments i idees aporta la joieria
contemporània a la visió de l’ofici més tradicional?
«L’homenatge, el testimoni, el retrat en miniatura, els rastres o les empremtes personals són
les principals estratègies per fixar la memòria de la joia.»
M. GASPAR, Luxe interior, p.13
Investigueu com són els tallers dels joiers, com són les seves taules de
treball, les eines que fan servir, els secrets del seu ofici.

43

En el cas d’una disciplina artística amb tanta tradició val la pena de conèixer les eines i els
espais en els quals aquests professionals treballen. Els joiers avui coneixen tècniques
pròpies de l’escultura de gran format i alhora utilitzen procediments més propis de l’orfebre,
tractant metalls preciosos i semi-preciosos, que fàcilment conviuen amb objectes trobats o
materials no nobles.
La incursió dels artistes de l’avantguarda en aquesta disciplina, tema central de l’exposició
Joies d’artista, apunta ja noves maneres de concebre aquests objectes, d’entendre la joia. El
disseny, la idea , la intenció comencen a tenir un paper més important que el de la noblesa
dels materials que s’utilitzen o fins i tot la seva perdurabilitat. L’accés a les joies
s’universalitza.
FER
Explorareu les possibilitats de materials de rebuig o objectes trobats per al disseny
de joies.
Us proposem de treballar el tema del perdut/el trobat.
•

Demaneu als vostres alumnes de recordar alguna joia o objecte que hagin
perdut i que n’expliquin la història. Demaneu-los també que pensin en
alguna cosa que hagin trobat, si l’han guardada i per què. Feu-los descriure
aquests objectes amb detall i qüestioneu-los sobre el valor o valors que els
atorguen. Allò trobat de manera atzarosa serà el punt de partida del taller.

•

Deixeu una estona perquè els alumnes busquin, en espais de l’escola,
objectes o materials diversos que els puguin servir com a material de treball
(objectes naturals si teniu pati o jardí, o objectes de rebuig a les papereres,
etc.).

•

Amb tot allò trobat i ordenat sobre la taula, han de començar a pensar el
disseny de la seva joia, maneres de manipular aquell objecte, amb quins
altres materials es pot barrejar i quines eines necessitaran per treballar-hi.

•

Experimenteu les possibilitats de treballar amb polímer mal·leable (fimo,
sculpey...). El fimo és una pasta modelable de consistència semblant a la
plastilina però que ofereix la possibilitat de ser cuita, per endurir-se. La seva
mal·leabilitat permet fer motllos en petit format, traslladar empremtes, unir
materials de característiques diferents (plàstics, material orgànic, etc.).
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•

Aquest material també permet transferir-hi imatges a partir de fotocòpies
(impregneu una fotocòpia amb oli d’eucaliptus, premeu-la sobre la superfície
de fimo. Durant la cocció al forn, aquesta imatge es traslladarà a la vostra
peça).
Cal explorar les seves possibilitats per no limitar-se als usos habituals en

bijuteria.
•

Deixeu que els vostres alumnes, a partir dels objectes que han triat, facin
aquest procés de provatures, d’experimentar i que trobin ells mateixos l’ús
més adequat per al seu projecte.

Vegeu alguns exemples de treball amb objectes diversos i pasta de polímer mal·leable:
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PER SABER-NE MÉS
Una mostra de joieria contemporània, Lourdes Carmelo

Bibliografia
AADD, 500 Brooches: Inspiring adornenments for the body, Nova York, 2005.
AADD, 500 plastic jewelry designs: a ground breaking survey of a modern material, Nova
York, 2009.
M. GASPAR (ed.), El laboratori de la joyería, 1940-1990, Barcelona, 2007.
C. CODINA, La joyeria, Barcelona, 2000.
C. CODINA, Nueva joyeria, Barcelona, 2004.
B. LEGG, Materiales naturales en joyeria, Barcelona, 2009.

Webs sobre joieria contemporània :
http://lourdescarmelo.blogspot.com/
http://www.klimt02.net
http://tallerperill.blogspot.com
http://silviawalz09.blogspot.com
http://www.jackcunningham.co.uk/jack_phd/chapter03.html
http://www.pin.pt/
http://basuradejoyeria.blogspot.com/
http://www.mahrana.com/work.htm
http://www.designboom.com/weblog/cat/10/view/7738/liesbeth-bussche-urban-jewelry.html
http://puigcuyas.blogspot.com/
http://montserratlacomba.blogspot.com
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8 REPRESENTAR-SE

Alexandre de Riquer, Medalló Messalina, cap a 1890
Pau Gargallo, Petita star amb serrell, 1925
Erich Heckel, Penjoll. Tres banyistes, 1912

El camafeu i el gravat com a recursos per treballar el retrat i l’autoretrat.
Els camafeus consistien originalment en una gemma tallada en relleu, especialment en una
pedra (ònix, etc.) que tenia capes de colors diferent. Destaquen els camafeus d'època grega
i romana.
L’art de produir camafeus s’anomena glíptica, del grec glypho, gravar, i

és una forma

especial d’escultura. Les produccions de la glíptica han servit des de temps remots per
realitzar segells, articles ornamentals i objectes pietosos.
En èpoques més recents s’han fet servir altres materials per fer aquestes talles com les
closques d’animals marins, l’ivori o l’àmbar.
El tema més habitual dels camafeus eren bé escenes de la mitologia grega o romana o bé
retrats d’alts dignataris. Històricament els camafeus eren regals de la monarquia als seus
súbdits.

DESCOBRIR
Partiu d’una breu introducció de la tècnica del gravat de metalls:
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•

La calcografia o gravat en metalls (coure, zenc, acer, ferro), també s’anomena
«gravat al buit», perquè són les parts enfonsades, buides, les que produeixen els
contorns i les formes, i que després acolliran la tinta, mentre les parts altes quedaran
en blanc.

•

Gravar el coure es pot fer amb dos tipus de procediment: indirectes (o químic) o
directes (o manuals).

•

Procediments químics: aiguafort. Cal cobrir la superfície de la planxa d’una capa de
vernís sobre la qual es fa el dibuix amb un burí o punxó. Aquesta planxa aleshores
es submergeix en àcid nítric, que es menja les parts de la planxa que han quedat
descobertes, és a dir, les línies del dibuix. Un cop gravada la planxa, s’elimina el
vernís amb trementina i es renta, per finalment entintar (aplicar la tinta), fer proves i
finalment la impressió definitiva.

•

El procediment manual o directe consisteix a incidir amb insistència i de manera
profunda amb el burí o punxó sobre la planxa, es crea el dibuix a partir d’aquesta
intervenció directa, com és el cas de la punta seca.

•

Experimenteu amb les tècniques del gravat. Exploreu les possibilitats del gravat de
metalls. En aquest cas no s’utilitzarà la planxa com a matriu per a una estampa o
sèrie d’estampes, sinó que serà la mateixa planxa gravada la que podem utilitzar
com a camafeu.

•

Demaneu als vostres alumnes que es fixin en aquests diferents exemples de
camafeu: els tallats amb materials com l’ivori o l’àgata, els pintats, els gravats sobre
metall, els fets amb esmalt, etc. o les versions més contemporànies que juguen amb
altres tipus de materials com la roba, el feltre,etc. En podeu buscar altres exemples i
comparar-los

FER
Partint d’aquesta idea del camafeu com a retrat portable, podeu treballar la representació de
l’altre i també l’autoretrat.
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Us proposem de treballar aquests temes a partir del dibuix i del procediment del gravat
sobre metall :
-

Dibuix. Composar segons el format

-

Tècniques directes (punta seca, burí) i indirectes (aiguafort, aiguatinta,…)

-

Desgreixar la planxa

-

Protegir el revés

-

Cobrir de vernís i deixar assecar

-

Calcar el dibuix

-

Ratllar la planxa amb el punxó

-

Introduir la planxa dins l’àcid nítric (rebaixat amb aigua al 50%)

-

Netejar i donar acabats

-

Per texturar utilitzar l’esprai

Els materials que necessitareu per portar a terme aquest taller són:
-

Planxa de coure

-

Puntes

-

Vernís de gravat

-

Àcid nítric

-

Laca de bombetes

-

Esmalt en fred

-

Pintura en esprai

-

Pinzells

-

Precinte
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9 MOSTRAR UNA JOIA

Josep Sala, Sense títol (anells), cap a 1928-1935
Pierre Janneret, Charlotte Perriand a la finestra a Montparnasse, cap a 1934

Utilitzar el llenguatge expositiu per comunicar un missatge.
Les joies comuniquen quan les portem al damunt, però també se’n poden explorar les
possibilitats expressives en convertir-les en objectes susceptibles de ser exposats.
FER

Proposeu als alumnes de buscar maneres de mostrar les joies realitzades durant els tallers.
Pot ser a més un bon exercici per treballar en grup amb l’objectiu de fer una exposició
conjunta.
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Qüestioneu-vos les possibilitats per ensenyar-les:

•

Quina idea va originar la joia?

•

Cal posar-la en context? Cal mostrar-ne el procés creatiu que hi ha al darrere?
Esbossos, objectes, etc.

•

Quin és el mobiliari o accessoris més adequats per mostrar-la?

•

Com caldria il·luminar-la?

•

S’hi poden afegir altres documents gràfics (fotografies) o textos que l’acompanyin?

•

En quin espai de l’escola es podria fer aquesta exposició?
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