
“esculturas vestíveis”, 
o novo marco entre as fronteiras 
de joalheira e arte

Ai Weiwei, W e M, aneis de ouro amarelo de 24kt                                                     
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numa rua de pedestre cheia de restaurantes charmosos fora do

buxixo do West End de londres, fui visitar a Galeria Elisabetta

Cipriani. A galeria divide seu espaço com a Sprovieri, fundada em

2000, que representa os brasileiros matheus rocha pitta, cinthia

marcelle, cildo meireles e chelpa Ferro. niccolo sprovieri é o

marido de elisabetta.

elisabetta cipriani criou sua galeria homônima em 2009, optando

por se concentrar em “Esculturas Vestíveis” criadas por artistas

contemporâneos. e colaborou com mais de 40 pintores e escul-

tores aclamados pela crítica, incluindo Ai Weiwei, chiharu shiota,

giulio paolini, ilya & emilia Kabakov, carlos cruz-diez, enrico castel-

lani, erwin Wurm, giorgio vigna, Jannis Kounellis, rebecca Horn e

pedro cabrita reis, para citar alguns.

sua visão pioneira redefiniu as fronteiras entre joias e arte, cap-

turando a imaginação de artistas e colecionadores em todo o

mundo. o processo criativo começa com elisabetta persuadindo

o artista a criar um projeto de “arte vestível”, um desafio para

os artistas que usaram os materiais e processos da joalheria

pela primeira vez. 

por meio de um processo de experimentação, eles desenvolvem

uma série de esboços para protótipos que sintetizam sua poética

artística. elisabetta e o autor da obra acompanham de perto todo

o processo de realização. com o protótipo aprovado por todas as

partes, nasce uma joia excepcional única que representa a ex-

pressão do artista.

Maria Hermínia Donato
Fotos: Cortesia da Galeria Elisabetta Cipriani  

De cima para baixo:  Rebecca Horn, 
Sem título, anel de ouro amarelo, prata 
e labradorita de 22kt; Maria Nepomuceno,
Vasos (Vaso Vida), colar de prata, ouro
amarelo de 18 kt, lápis-lazúli, pérola barroca
e pérolas orientais; Giorgio Vigna, Hyperion,
pendente em vidro de Murano moído com
líquido de ouro amarelo e granulação de
prata oxidada também no reverso                                               
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com Ai WeiWei, a primeira colaboração foi Rebar in

Goldm (Vergalhão em Ouro), um bracelete imitando ver-

galhão de aço em memória às vítimas dos tremores de

terra em sichuan, china. Aneis de ouro com hieróglifos

de inspiração egípcia, que para o artista representam a

migração humana, foi a segunda colaboração dos dois.

chiraru shiota, artista japonesa que recentemente teve

grande mostra retrospectiva, “Linhas da Vida”, exibida

nas unidades do ccbb de brasília, são paulo e rio de

Janeiro, produziu um colar e anel intitulados Carrying

Memory (Carregando Memória). seu trabalho evoca 

a vida humana, sua existência, seus relacionamentos 

e morte. suas memórias.

no belíssimo catálogo da galeria, o artista português

pedro cabrita reis, que concebeu oito braceletes úni-

cos como pequenas esculturas e criações arquitetôni-

cas, escreve uma carta à Elisabetta: “Querida E, eu

nunca senti atração por joias. O que eu lhe falei várias

vezes. No final, talvez seja esse o porquê que decidi

aceitar sua provocação? Desafio? Convite?...”

perseverança é crucial para a realização dos projetos,

e elisabetta sabe como envolver seus artistas colabo-

radores mesmo que o processo demande um trabalho

de muitos anos.

os projetos da galeria podem ser encontrados em

museus e coleções particulares em todo o mundo,

incluindo Musée des Arts Décoratifs, paris;  Museu

de Arte e Design, nova York;  World Jewellery 

Museum, seul;  e o Museu Estatal Hermitage, são

petersburgo. várias colaborações de joalheria de

elisabetta cipriani são apresentadas em From Pi-

casso to Koons: The Artist as Jeweler, a exposição

itinerante internacional de joias de artistas, com cu-

radoria de diane venet.

Da esquerda para a direita:  Pedro Cabrita Reis, B8, bracelete de ouro amarelo 18kt e pulseira de ferro; Fausto Melotti,
Grata, pendente / broche de ouro amarelo 18kt com 10 peças de coral; Ute Decker, Em Praise of Shadow (Elogio da
Sombra), ouro amarelo 18kt de comércio justo e brincos bimetálicos reciclados 
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Fui apresentada à elisabetta por uma amiga. desde

então, nos encontramos nos eventos de arte. em re-

cente visita à galeria tive a oportunidade de fazer algu-

mas perguntas sobre seu trabalho.

Você encontrou joias ou as joias encontraram você?

Sempre fui apaixonada por joalharia desde a infância,

mas depois da universidade resolvi atuar na área de

arte contemporânea. Já trabalhei como cocuradora no

mAcro, museu de Arte contemporânea de roma,

onde conheci artistas extraordinários como Vik Muniz,

Tom Wesselmann, Tatsuo Miyajima, Kendell Geers e

Pascal Marthine Tayou.  Há 17 anos, quando me mudei

para Londres, aprendi sobre joias criadas por artistas

como Pablo Picasso, Man Ran, Meret Oppenheim,

Andre ’Derain e Lucio Fontana, para citar alguns.

Achei extraordinário que alguém pudesse “vestir” uma

escultura, e que os artistas se desafiassem para um

processo e escalas diferentes do seu próprio trabalho.

Quando alguém usa uma joia de um artista, na verdade

está carregando uma história – uma peça de conver-

sação.  Podemos reconhecer imediatamente o trabalho

do artista nessas pequenas “esculturas vestíveis”.

Assim, em 2009, decidi voltar à minha paixão e convi-

dar os artistas que gosto para desenhar pela primeira

vez uma “escultura vestível”, peça única ou numa

edição muito limitada em materiais nobres. São peças

para repassar às gerações seguintes.

interessada em trabalhar com artistas contemporâ-

neos, cipriani decidiu se tornar o elo entre a visão deles

e seu ourives em roma.Elisabetta Cipriani
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Qual foi o artista com quem você desenvolveu o seu

primeiro projeto?

Minha primeira comissão / colaboração foi com Tatsuo

Miyajima em 2009. Fiz a cocuradoria de sua exposição

em Roma, em 2003, e mantivemos um relacionamento

de amigos. Ele projetou o time ring (Anel tempo), três

aneis feitos em diferentes cores de ouro com display

digital de luz LED que funciona como um contador. Os

números estão constantemente fluindo de 1 a 9 ou vice-

-versa, representando o ciclo infinito da vida. Um

desses aneis está na coleção do museu stedelijk ‘s-

-Hertogenbosch, Holanda.

Você já trabalhou com alguns artistas brasileiros, pode

contar como foi a experiência?

Minha última colaboração com artistas do Brasil foi com

Maria Nepomuceno, que desenhou para a galeria um

colar e um anel intitulado vases (vaso vida). Nosso

primeiro encontro (virtual) ocorreu em fevereiro de 2020,

alguns dias antes do início da pandemia do Coronavirus.

Foi incrível sentir o mundo mudando radicalmente ao

longo do processo de criação. Na perspectiva da artista,

aquelas pequenas esculturas tornaram-se o símbolo de

uma época em que as pessoas se abraçavam, se tocavam

com naturalidade, sem medo.  Como uma joia toca a pele.  

Neste projeto, onde Nepomuceno criou “esculturas

vestíveis”, o corpo humano é o suporte. A artista pôde ver

o sentido perfeito da obra quando ela se integra à paisa-

gem corporal. Esses microcosmos estão atavicamente 

ligados à obra desenvolvida.  Miçangas, pérolas, vasos ... 

Galeria Elisabetta Cipriani
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Como bebês, as joias evocam sua origem nas grandes

instalações sobre mães que Nepomuceno produziu. Ela

deu o nome de Vasos (Vaso Vida) a essa série de colares

e aneis, porque simbolizam o poder feminino, a fertili-

dade, a energia vital. Os vasos contêm o mistério onde

a vida acontece.

Seu eCLab é um projeto muito interessante, você pode

falar sobre ele?

ec lab foi lançado em fevereiro de 2018, com o objetivo

de promover designers de joias e ourives desconhecidos

e bem estabelecidos que criam joias espetaculares com

forte simbolismo e narrativas. Trata-se de um labo-

ratório de experimentação onde os designers são 

estimulados a desafiar a estética tradicional e propor

usos inovadores dos materiais.

Os designers de joias do ec lab acreditam fortemente

nas infinitas possibilidades de autoexpressão por meio

de objetos “vestíveis”, indo além das limitações do que

hoje é considerado joalheria “normal”.  Para criar peças

únicas, combinam suas habilidades artesanais com

processos modernos. 

A abordagem não convencional ao design de joias dá

grande ênfase à interação entre a peça e o cliente.

Cada obra é concebida pensando em quem vai vesti-la,

desde a forma como se move com o corpo até seu im-

pacto visual. Eu me comprometi a continuar a pro-

mover novos designers de joias e ourives e espero ex-

pandir ainda mais o ec lab, bem como o círculo de cole-

cionadores de arte “vestíveis”.

Meu último artista do laboratório ec foi Gigi Mariani,

uma incrível ourivesaria que trabalha fundamental-

mente com técnicas antigas, quase esquecidas. Usando

niello, um escurecedor com auxílio de enxofre, ele es-

conde a preciosidade do ouro e da prata criando peças

informais primitivas e escultóricas.

ECLab: Aigana Gali, Totem “Hero”, colar de bronze 
folheado a ouro
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all that glIttERS

por coincidência, na mesma semana da minha visita à

galeria elisabetta cipriani, o programa da bbc, All That

Glitters, apresentava os joalheiros finalistas da com-

petição na busca por talentos para encontrar o joa-

lheiro mais brilhante da grã-bretanha.

os oito concorrentes de diferentes idades e treinamen-

tos trabalham numa oficina situada no histórico 

Jewellery Quarter, birmingham, que abriga a maior

concentração de joalherias da europa e alguns dos me-

lhores lapidadores de diamantes, negociantes de barras

de ouro e laboratórios de gemologia do reino unido.

o programa é inédito na tv, mas segue o formato exper-

imentado e testado com comida, têxtil e barro, só que

usando ouro, prata, diamantes e safiras como ingredi-

entes. os juízes da mostra são dois dos joalheiros con-

temporâneos mais conhecidos da grã-bretanha, solange

Azagury-partridge e shaun leane, que decidem qual dos

concorrentes, que têm a missão de criar um best-seller

e uma peça sob medida, merece ser o joalheiro da sema-

na, e quem sai do programa.

SERVIÇO

galeria elisabetta cipriani

23 Heddon street, 1º andar – W1b 4bQ londres

de segunda a sábado, das 10h às 18h,

somente com hora marcada – +44 (0) 207 287 5675

info@elisabettacipriani.com

mais informações: http://www.elisabettacipriani.com/

Gigi Mariani para ECLab

http://www.elisabettacipriani.com/
info@elisabettacipriani.com

