
u~ pot r~ixer de la trobada entre
un artista ~ironf avesat a relater
histbdes i teixir Ili~ams entre
objectes dispars i un altre
a~ista Eironfquetreballa la
pintura a migcam~de
I’abstracciO i la fi~uraci6?
Una temera d(~ria
art~stlca: una col.leccid
d’accessoris i pruduc~es
inspirers en els artistes
icbnics del segle XX que
porte per nora
Arts&Clothes.

El projecte que
comparteixen Bernat Daviu
i Endc Farr~s-Duran ~s una
casualitat, gaireb~ una broma
dedatsta: un colteccionista i
propietafi d’una fSbrica de
mitjons va comprar un quadre a
Davlu i,com ala testa d’artistes
dels quals havia adquirit obra,
va demanar-li una intervenci~
arti’stica. "Li vaig proposer de
fer un nou model de mitjc~, el
vai~ pintar a mb,com els que
ltu~a Rothko quanes va su~cider
--retata I’artista-. L’empresari
ens va fer el prototip, perb va dir
que eren diflcils de
comercialitzar’. Daviu i Far~s
van seguir arab I’aventura i are
r(~pliques dels mitjons de
Rothko es venen en boti~ues de
museus i centres d’art com am
el MoMA i el Printed Matter de
Nova York, el Bundeskunsthalle
de Bonn el MACBA el
CaixaForum i la Ilibreda Lorir~
Art, e~re d’altres.

En una anti~a f~brica del
Pob~enou que funciona coma
estudi de Daviu i tamb~ corn a
galeria d’art (Passat~e Studio),
els artistes presenten la
col.lecci~ d’Arts&Clothes i
anuncien les peces que tenen
entre marts: els cak;otsts
inspirats en Picasso i una cinta
per ala suor del front que podria
haver Ilu~t Pollock. "Burxem els
mites de la histbda de I’art de l
seg e XX per treure’ls suc,
perqu8 no hi ha una t~nica

B quadrat del pl~do,"

EL CINTUN(~ DE MARYIN KIPPENBERglER
Era irreverent I dive~i~ I sempm li quelen els pantalons. Aniba tard, pe~ el
dntun~ d’Arts&Qothes hauda estalvlat m~s d’u~a escena a Klppenber~r...

manemde miter els artistes
dels quals sore fans’, explica el
duet. EIs seus ot:fjectes s6n
accessibles;tenen una
aparen(;a amable i una
presentaci~ impecable -dins de
caixes de rnetacfl;at, amb una
carteHa inspirada en la de la
Documenta de Kassel expflcant
el perqu8 de cada objecte- i
traspuen sarcasme i male Ilet:
el con.sumidor no est~ devant
del manmndatge a r tl’s~lc
convencional,d’una reproducci~
sense m~s. Aqu[les an~,cdotes
biogr~ques dels artistes es
transformen en producte.

Daviu t Fart,s argumenten
que I’empresa no s’allunya l~aire
de les seres preocupacions i
pr~ctiques art[stiques -les
compaginen arab els respectiu s
treballs ala case de subhastes
Christie~ de Londres i ala
Ilibreria El Siglo, de Sent Cugat-.
"La trobaga, la ironia, la cosa
mds pictbrica, el tractament def
mite, I’evoluck} i devoluciO de
les idees ita narratMtat sSn
presents a les nost~es obres ",
diuen. Compmvat. Fart, s ~s
autorde la recent pintada "De
be~ades penso en Palafrugell"
amb la qual evocava Pla en una
de les mitgeres de la Fundacid a
Palafrugell, i tam~ ha clonst
Vila-Matas i el seu Paris
acaba nunca en el marc de la
rnostra La realltatinvocable del
MACBA. La pista del Daviu pintor
-tamb~ fa performances i
videoar t-es pot seguir e la
Fu ndeci(~ Vile Cases i ala
galeda Miquel Alzueta, on ha
exposer els darters anys.

www.ar t~a~ddetlt~.eom
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