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RESUMO 
Marcadamente a partir dos anos 1950, e alastrando-se para as duas décadas seguintes, 
veem-se interessantes incursões acontecendo no universo da joalheria por parte de alguns 
artistas surrealistas. Especificamente Jean Arp, Max Ernst, Man Ray e Meret Oppenheim, 
em colaboração com joalheiros experientes, viram na joia um campo artístico digno de ser 
explorado de maneira semelhante às suas produções plásticas. Por meio de uma pesquisa 
baseada em documentos históricos textuais e iconográficos, análises literárias e entrevistas, 
focalizamos aqui algumas das exposições que funcionaram como via importante para 
divulgar ideias e mostrar as joias desses artistas. As mostras revelaram um movimento 
circular – de divulgação, mobilização do público, consumo e de sistematização de coleções 
–, que contribuiu para a consolidação da memória e do discurso acerca da joia de artista. 
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ABSTRACT 
Especially from the 1950s, and during the next two decades, there are interesting incursions 
into the universe of jewelry by some surrealist artists. Specifically, Jean Arp, Max Ernst, Man 
Ray and Meret Oppenheim, in collaboration with experienced jewelers, saw in jewelry 
making an artistic field worthy of exploration in tandem with their visual arts productions. 
Based on textual and iconographic historical documents, literary analysis and interviews, this 
study focuses on some of the exhibitions that have functioned as an important venue to 
showcase these artists‟s jewelry productions. These exhibits revealed a circular movement – 
of publicizing their work, involving the public, sales and systematization of collections –, 
which certainly contributed to the consolidation of discourse about the artists‟ jewelry. 
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Introdução 
O presente artigo1 tem como objetivo compreender e revelar os caminhos 

percorridos e os processos de produção de joias, entre os anos de 1930 a 1970, 

efetuados por Jean Arp, Man Ray, Max Ernst e Meret Oppenheim que, em dado 

momento de suas carreiras, dialogaram entre si e com o movimento surrealista. À 

vista disso, sendo o campo da arte flexível o suficiente para acomodar uma gama de 

aproximações e interesses, levamos em conta os componentes sociais que 

contribuem para a criação e difusão da obra artística tomando como partida o 

conceito de Art Worlds desenvolvido por Becker (1982). Sob sua ótica (e 

considerando, aqui, o universo da joia de artista), compreende-se o mundo da arte 

como uma atividade coletiva – que envolve, em suma, a produção, a distribuição e o 

consumo –, como uma rede de cooperação e interação2 que existe entre as pessoas 

que estão envolvidas na produção de arte. 

Portanto, ao adotarmos uma abordagem qualitativa – fazendo uso de procedimentos 

paralelos e complementares, como a pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa 

de campo3 –, o estudo pretendeu esclarecer as seguintes unidades pesquisáveis: 1) 

A motivação do interesse desses artistas que dialogaram com o Surrealismo pela 

criação de joias; 2) O trabalho em colaboração com os joalheiros que produziram as 

peças; e 3) A maneira pela qual suas criações em joalheria foram divulgadas – 

sendo justamente esse último ponto, que trata sobre as exposições das joias, que 

focalizaremos aqui.  

A joia de artista: a joalheria como suporte 
Desde o início do século passado, desafiando convenções e rompendo tradições, 

novas possibilidades de expressão artística começaram a ganhar espaço, pautadas 

na articulação de ideias. Muitos foram os artistas modernos que se envolveram em 

várias outras esferas artísticas, tais como a cerâmica, vitral, o mobiliário e a criação 

de joias. No que tange especificamente ao universo da joalheria, o legado dos 

movimentos artísticos – notadamente a partir do Art Nouveau – foi responsável por 

fornecer um impulso renovador que eliminou os cânones estabelecidos pela tradição 

clássica, mudando, igualmente, a maneira de valorizar uma joia. Assim, a partir da 

primeira metade do século XX, 

não é nem mais o ofício, nem a técnica, nem mesmo a nobreza dos 
materiais, nem a sua antiguidade, nem o preço que determina a sua 
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qualidade, mas sim o seu valor artístico, a sua renovação estética e 
os materiais variados e inovadores com os quais é feita (GIRALT-
MIRACLE, 2010, p. 68-69). 

Vista, para alguns, como uma necessidade, ou então como um dos meios mais 

diretos de se fazer uma declaração pessoal, não é estranho notar as numerosas 

investidas conferidas ao campo da joalheria por parte de pintores e escultores das 

vanguardas artísticas. Não afeitos à joalheria comercial, alguns artistas estavam 

interessados em transpor para este a joia as suas investigações plásticas 

desenvolvidas nas linguagens artísticas mais tradicionais, como a pintura e a 

escultura, por exemplo. Para alguns, a joia passou a ser vista como uma nova 

possibilidade para a busca de uma linguagem pessoal, de uma intenção intimamente 

artística, como um meio de expressão do sensível (FONDEVILA, 2010).  

Desse modo, antes quase que exclusivamente pertencente aos ourives e joalheiros, 

foi durante as décadas de 1920 e 1930 que essas primeiras incursões (nesse 

momento, um tanto tênues) passaram a acontecer por parte de artistas não 

joalheiros já estabelecidos, como: Alberto Giacometti, Alexander Calder, André 

Derain, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Georges Braque, Jean Arp, Jean 

Cocteau, Jean Dubuffet, Julio Gonzalez, Karl Schmidt-Rottluff, Man Ray, Meret 

Oppenheim, Pablo Picasso, Pau Gargallo, Salvador Dalí, entre outros.  

Entretanto, principalmente dos anos 1950 em diante (quando o Surrealismo 

alcançava grande popularidade), é que se nota um número mais proeminente de 

artistas interessados pela joalheria: para alguns, iniciava-se um primeiro contato, e 

para outros, tratou-se somente de um retorno, agora com mais intensidade, daquilo 

que haviam iniciado em décadas anteriores. É o caso, por exemplo, de Max Ernst, 

Jean Arp, Man Ray, Georges Braque, Alberto Giacometti e Dorothea Tanning, que 

estabeleceram interessantes parcerias com joalheiros e editores, para a criação de 

suas peças.  

Nestas circunstâncias – preparado o terreno –, desde o modernismo até o fim das 

primeiras vanguardas europeias, vê-se um maior estreitamento dos laços entre a 

joalheria e a arte (e para o que seria chamado de joia de artista), intensificado tanto 

pelo retorno de artistas renomados, quanto pelo envolvimento de muitos joalheiros 
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com os movimentos artísticos vigentes4. A partir de então, a joia foi paulatinamente 

reconhecida como uma categoria artística independente. 

O Surrealismo: entrecruzando caminhos e poéticas 
Como é sabido, o Surrealismo foi um movimento bastante influente no século XX: 

teve um impacto profundo e propôs desenvolvimentos completamente novos em 

vastos setores da cultura. A partir dos anos 1930, abriu-se à cultura da mercadoria5 

– à publicidade, à moda e a fotografia de moda, móveis, joias e uma série de outros 

objetos caros ao consumidor. Para alguns, a apropriação de um mundo comercial 

era algo para ser celebrado, enquanto que, para outros, era inconcebível, um 

anátema aos princípios politicamente radicais do movimento. De todo modo, o 

processo era inexorável e resultou numa nova linguagem visual e dinâmica da 

modernidade.  

Independentemente de categorias ou classificações, o Surrealismo estava aberto a 

tudo aquilo que pudesse aparecer e que indicasse novas possibilidades para a 

construção de uma linguagem artística singular. Dessa maneira, por meio da moda e 

da criação de joias e acessórios, alguns artistas e escritores ligados ao movimento 

passaram a trabalhar para a alta-costura de Paris, e transitaram também por outros 

domínios.  

Por exemplo, entre os anos de 1934 e 1939, Meret Oppenheim dedicou parte de 

suas criações para o design de joias, botões de madrepérola, cintos, chapéus, luvas 

e lenços, que foram comprados pela estilista italiana, Elsa Schiaparelli e pelo 

estilista francês, Marcel Rochas (MEYER-THOSS, 2013). Já a escritora Elsa Triolet 

criou colares e braceletes, que foram fotografados por Man Ray, e vendidos para 

Schiaparelli, Chanel, Patou, Molyneux e Lelong por seu companheiro, Louis Aragon 

(BLUM, 2007). As primeiras joias de Alberto Giacometti foram resultado de uma 

tentativa malsucedida na criação de botões para Elsa Schiaparelli, no final dos anos 

1920. Junto de seu irmão, Diego, Alberto criou uma série de botões para a estilista, 

mas ao serem fundidos em bronze, ficaram muito pesados e acabaram sendo 

transformados em pingentes e broches que foram presenteados a seus amigos 

(HASPESLAGH, 2010). Neste mesmo período, Man Ray apresentou os irmãos 

Giacometti ao decorador francês Jean-Michel Franck, para o qual criaram vários 

objetos utilitários, como abajures, vasos e arandelas, que foram vendidos para seus 
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clientes em sua loja (BIZOT, 2001). E, já no final dos anos 1930, Jean Cocteau 

também fez parceria com a estilista italiana e, anos antes, trabalhou com seu amigo 

Louis Cartier na criação de joias (WOOLTON, 2010).  

Exceções à parte, a maioria dos artistas citados não possuía qualquer formação 

específica em joalheria que permitisse a produção de suas próprias criações, 

consequentemente, tiveram que confiar sua execução para outras pessoas: ao 

artista cabia a liberdade de criação, o esboço ou a modelagem da peça, enquanto 

que ao joalheiro – o artesão experiente –, competia a aplicação de uma função ao 

objeto criado, ou melhor, a solução de questões técnicas ligadas ao uso da joia. 

Sendo livres dessas questões técnicas, os artistas podiam pensar livremente num 

primeiro momento, e, em seguida, em diálogo com o joalheiro, faziam os ajustes 

necessários.  

No caso dos quatro artistas aqui elencados, nos detivemos nas colaborações 

estabelecidas junto ao ourives francês François Hugo e ao designer italiano 

GianCarlo Montebello6. O primeiro, já em 1936, recebeu encomendas de artistas 

como o pintor fauvista francês, André Derain e, depois da guerra, começou a 

trabalhar mais intensamente com Pablo Picasso, Jean Cocteau, Max Ernst, Roberto 

Matta, Jean Lurçat, Arp e Dorothea Tanning.  O segundo, por meio de sua oficina de 

joalheria, a GEM, estabeleceu colaborações com diversos artistas, editando 

inclusive as joias de Meret Oppenheim e Man Ray.  

Sistemas de distribuição: divulgando a joia de artista 
Ao longo da pesquisa constatamos uma quantidade relevante de catálogos de 

exposições – fossem elas estritamente dedicadas às joias dos artistas aqui 

estudados, ou então exposições de seus trabalhos plásticos junto de suas criações 

em joalheria. À medida que descobríamos ou buscávamos novas publicações desse 

gênero, vimos que todo esse material continha um conteúdo significativo para 

auxiliar na consolidação da memória e do discurso acerca da joia de artista. Em 

praticamente todos os acervos visitados7, encontramos no mínimo um catálogo: uns 

claramente mais interessantes que outros, providos de textos, ora extremamente 

poéticos ou sucintos, ora ricos em detalhes; além de imagens que ofereciam uma 

visualização real de como algumas das joias (que ainda não tínhamos encontrado 

pessoalmente) eram vestidas pelo corpo.  
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Assim, tendo como alicerce o conceito de “sistemas de distribuição” elaborado por 

Becker (1982) – que discute a respeito dos variados meios e canais de distribuição 

que envolvem os muitos Art Worlds8 –, debruçamo-nos na organização de um 

sistema que abrangesse a joia desses artistas por meio de um levantamento das 

exposições realizadas entre as décadas de 1940 a 1980 (bem como do público 

consumidor e a sua comercialização). Partimos da ideia de que  

os artistas, tendo feito um trabalho, precisam distribuí-lo, precisam 
encontrar um mecanismo que dará às pessoas que têm gosto para 
apreciá-lo o acesso a ele e, simultaneamente, reembolsar o 
investimento de tempo, dinheiro e materiais no trabalho para que 
mais tempo, materiais e atividades cooperativas estejam disponíveis 
para fazerem mais trabalhos (BECKER, 1982, p. 93). 

Mas, mesmo que Jean Arp, Man Ray, Max Ernst e Meret Oppenheim já 

dispusessem de uma notoriedade considerável na época em que a maioria dessas 

exposições foram organizadas, e não necessitassem de tantos recursos para a 

realização de trabalhos futuros, é fato que a divulgação e comercialização têm um 

efeito crucial em qualquer produção artística (bem como na construção de um 

consenso e na constituição de um público). Como aponta Becker (1982, p. 95), “o 

que não é distribuído não é conhecido e, portanto, não pode ser bem pensado ou ter 

importância histórica”. Ademais, não podemos nos esquecer de que esses artistas 

estavam inseridos dentro de um universo artístico e acostumados a exporem seus 

trabalhos em mostras individuais ou coletivas desde o início de suas carreiras. 

Sendo assim, nada mais natural do que fazerem uso dos mesmos canais de 

distribuição (já disponíveis) que expunham suas obras plásticas, para apresentarem 

as suas criações em joalheria.  

De maneira geral, a divulgação das criações em joalheria de cada um dos quatro 

artistas foi feita por meio de exposições, enquanto que sua comercialização se 

deteve, principalmente, nas mãos de comerciantes de arte e galerias. Ao longo de 

quase 40 anos, identificamos a organização de pouco mais de 20 exposições que 

concentraram as produções em joalheria de Jean Arp, Man Ray, Max Ernst e Meret 

Oppenheim, realizadas por museus e galerias localizados na França, Inglaterra, 

Alemanha, Holanda, Suíça e EUA – e a seguir, apresentaremos alguns dos mais 

significativos. 
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International Exhibition of Modern Jewellery, 1890-1961 
Em 1961, entre os dias 26 de outubro a 2 de dezembro, foi organizada a 

International Exhibition of Modern Jewellery, 1890-1961, no Goldsmiths’ Hall, em 

Londres, pela Worshipful Company of Goldsmiths em associação com o Victoria and 

Albert Museum (V&A). Reconhecida por alguns historiadores de joias (bem como 

curadores) como um evento fundamental na história da joalheria, foi considerada 

pioneira, uma das mais ambiciosas e abrangentes mostras em solo europeu: visou 

estimular o interesse público na joalheria como arte, assim como incentivar 

designers britânicos nesse campo. 

Inicialmente, a mostra tinha sido idealizada por Carol Hogben, assistente do 

departamento de circulação do V&A, que ambicionava realizar uma grande 

exposição de joias e apresentá-las de maneira inovadora para o público que 

costumava frequentar o museu. Para tanto, convidou artistas contemporâneos 

ligados às mais distintas linguagens para criarem suas peças que seriam expostas 

ao lado de outras mais clássicas e virtuosas, como por exemplo, aquelas feitas por 

Fabergé e Garrard. Entretanto, a exposição foi cancelada pelo museu apenas oito 

meses antes da sua abertura, alegando-se incapaz de comprometer seus 

funcionários para o projeto. Foi por essa razão que Hogben e Shirley Bury, 

assistente de pesquisa do museu, procuraram por Graham Hughes – que na época 

era o diretor de arte da Worshipful Company of Goldsmiths –, em busca de socorro: 

precisavam de um novo local e de um novo colaborador. No momento em que o 

V&A retirou-se da cena, Hughes prontamente assumiu a exposição, fornecendo o 

suporte necessário para sua realização.  

Assim, Graham Hughes assumiu a tarefa de contatar diretores de museus no 

exterior, requisitando material pertinente para a exposição, e também de 

proeminentes firmas em Londres, Paris e Nova Iorque, detentoras de exemplares 

repletos de diamantes do Art Nouveau e Art Deco. Coube a Carol Hogben entrar em 

contato com museus europeus, comerciantes de arte, galerias e coleções 

particulares em busca de trabalhos feitos por artistas. Ela selecionou e convidou um 

grupo de artistas – acostumados normalmente com outros tipos de linguagens 

artísticas –, para experimentar com diferenças de escala, materiais e função. Foi-

lhes enviada uma pequena caixa de cera, a partir da qual eles deveriam modelar 
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uma peça e devolver aos organizadores de modo que a fundição em prata ou bronze 

fosse executada. 

Mesmo sabendo que muitos desses trabalhos seriam impraticáveis, Hughes e 

Hogben estavam certos de que a joalheria inglesa necessitava urgentemente de 

uma “sacudida de criatividade”, pondera Archer (2015, p. 34). Isto posto, as matrizes 

em cera executadas por Bernard Meadows, Elisabeth Frink, Kenneth Armitage e 

Robert Adams, chegaram intactas e coube a David Thomas – estudante do Royal 

College of Arts, com formação anterior em joalheria –, fundi-las em ouro, prata ou 

então bronze (obviamente com suporte financeiro da companhia). 

O objetivo original de exibir cerca de 125 peças progrediu para 901 joias que foram 

apresentadas em três grupos principais: as produzidas entre 1890-1914, as do 

período entre guerras, 1918-1939 e, por fim, aquelas pertencentes a um terceiro 

período, estendido entre 1945-1961, conforme informações presentes no catálogo 

da mostra. Diante disso, Wilson (2009) anota que em resposta à solicitação de 

Hogben, Graham Hughes propôs que a exibição fosse pensada em torno de quatro 

categorias distintas: uma primeira Histórica, que trataria de uma longa perspectiva; 

seguida de Metalurgia Estrangeira; a terceira trataria do Trabalho Moderno Britânico, 

feito por artistas não joalheiros; e, por fim, a seção voltada aos Profissionais 

Britânicos, representada por joalheiros e designers de joias independentes, sem 

quaisquer ligações com as grandes empresas de joalheria. Assim, dispostas em 

ordem cronológica dentro de 32 caixas de vidro em formato piramidal – que se 

assemelham a pedras facetadas –, e outros 17 mostruários de parede concebidos 

pelo arquiteto Alan Irvine, encontravam-se as joias que embelezavam ainda mais o 

interior dos três principais salões do Goldsmiths’ Hall (e mais os pequenos vestíbulos 

entre eles), com seus suntuosos lustres de cristal e espelhos dourados do século 

XIX, produzindo uma atmosfera visivelmente dramática.  

O espaço foi então ocupado por joias que representavam cada um dos três 

períodos: 1890-1914, incluiu, na sua maioria, exemplares do Art Nouveau, com os 

trabalhos de Tiffany, Lalique (com nada menos que 27 peças), Fouquet e Templier. 

Já o segundo, 1919-1939, apresentou as joias feitas pelas famosas marcas 

francesas, como Cartier, Chaumet e Boucheron. E o intervalo de 1945-1961, que 
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representou mais da metade da exposição, foi reservado às joias de joalheiros, 

como John Donald, Georg Jensen e o próprio François Hugo, e também artistas-

joalheiros, como Margaret de Patta e Gerda Flockinger, ao lado das produções 

desenvolvidas por artistas não joalheiros – como os irmãos Pomodoro, Gonzalez, 

Picasso, Jean Lurçat, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Alexander Calder, Giorgio 

de Chirico, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Yves Tanguy Max Ernst, Jean Arp e 

Man Ray –, emprestadas de uma série de colecionadores. 

Para Graham Hughes (1961, s/n), o fato de muitos artistas revisitarem o campo da 

joalheria – muitas vezes atribuindo a mesma importância para suas joias quanto 

para seus trabalhos plásticos –, fez com que o espaço entre os diferentes tipos de 

joias diminuísse ao invés de aumentar, um dialogando com o outro. E é justamente 

isso que, segundo ele, que a exposição queria provar: “que todos os bons joalheiros 

são artistas”. Isto posto, a exposição funcionou como uma vitrine – como um 

“levantamento da evolução do design de joias ocidental” (HUGHES, 1961, s/n) –, na 

qual tudo o que era de mais novo e cativante em joalheria estaria presente, desde a 

virada do século até aquele momento. Ao justapor a produção em joalheria de 

artistas renomados e de joalheiros profissionais, a mostra contemplou uma 

diversidade de influências, abrindo espaço para comparações e novos diálogos9. 

Jewelry by Contemporary Painters and Sculptors 
No press release emitido pelo museu nova-iorquino, no dia 29 de setembro de 1967, 

lia-se: 

dois anéis de Georges Braque, um pingente de Picasso, um 
bracelete, um colar e uma fivela de Calder, medalhões e um pingente 
de David Smith, um colar de Jean Arp, um anel de Jean Dubuffet e 
pingentes de Jacques Lipchitz estão entre mais de 100 peças de 
joalheria de 70 artistas em exibição em Jewelry by Contemporary 
Painters and Sculptors, apresentado especialmente para os 
Membros Contribuintes do Museum of Modern Art na Sala do Diretor 
de 3 a 6 de outubro, entre 2:30 e 5:30 pm (KAPLAN; SHAW, 1967, p. 
1). 

A mostra em questão foi itinerante: por intermédio do International Council of the 

Museum of Modern Art circulou previamente em dois museus europeus – 

Hessisches Landesmuseum e Museum Boymans-van Beuningen, na Alemanha e 

Holanda respectivamente –, entre os meses de maio a agosto daquele ano. A 

exposição pretendeu cobrir grande parte da produção em joalheria, desde os idos de 
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1910, com as joias de Julio Gonzalez, Man Ray, Max Ernst, Lucio Fontana, Hans 

Hartung, Louise Nevelson, José de Rivera, Ibram Lassaw, Richard Pousette-Dart e 

Richard Lippold. Suas joias “mostram as principais expressões como surrealismo, 

expressionismo abstrato, abstração geométrica, arte „pop‟ e cinética adaptada à 

escala e função das joias, assim como exemplos atípicos de estilos de artistas bem 

conhecidos”, segundo Kaplan e Shaw (1967, p. 1-2). 

Conforme a pesquisa de preparação da mostra progredia, novos nomes de artistas 

de diversas nacionalidades, idades e escolas surgiam, com trabalhos em diferentes 

técnicas e materiais, tornando evidente que um número considerável de artistas da 

atualidade fez joias em um momento ou outro. Mesmo com toda essa diversificação, 

Neu (1967, s/n) – curadora assistente do departamento de escultura e pintura do 

museu nova-iorquino e responsável pelo texto de introdução do catálogo –aponta 

que existe uma qualidade unificadora fundamental:  

o desejo de dominar a forma, o movimento e a textura é evidente em 
todas as peças e, em muitas delas, resulta em grande apelo tátil. 
Umas parecem ferozes, selvagens ou grosseiramente executadas, 
mas a simplicidade ou aspereza de sua textura é enganosa. São 
também habilmente forjadas e adaptadas de maneira magistral ao 
seu destino. Uma vez mais, a exposição prova o quão grande pode 
ser a imaginação criativa de um artista e seu poder de execução 
podem dar força ao seu trabalho e enobrecer qualquer material que 
ele empregue. 

Assim, dispostas sobre placas de tecido negro ou então penduradas dentro de 

armações de madeira clara, dramaticamente iluminadas e envoltas por grandiosos 

expositores de vidro, arranjados lado a lado, como se formasse um grande “u”, 

encontravam-se as joias dos artistas na mostra apresentada na pretidão de um dos 

salões do Hessisches Landesmuseum, em Darmstadt. As peças de Max Ernst e 

Jean Arp apresentavam-se paralelamente, próximas aos braceletes de Lucio 

Fontana e de Carlos Sansegundo, feitos em ouro e plexiglas, nessa ordem. E sobre 

a natureza dos trabalhos expostos bem como a respeito do escopo da mostra, 

novamente é Neu (1967, s/n) quem comenta: 

nenhum desses artistas é designer profissional de joia, e poucos 
foram os que utilizaram ouro e pedras preciosas. Como resultado, a 
maioria das peças reunidas aqui está em conformidade com o 
conceito tradicional de joia apenas na medida em que compartilha 
seu aspecto funcional e é destinada para enfeitar e embelezar. O 
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objetivo principal desta exposição é revelar um aspecto muitas vezes 
negligenciado da genialidade criativa de alguns artistas de nosso 
tempo. A ênfase reside no valor artístico ao invés do valor material; 
e, se selecionamos corretamente, essas peças refletem padrões 
atemporais, em vez de padrões condicionados pelas oscilações da 
moda ou a raridade possivelmente transitória do material empregado. 
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Atelier François Hugo: Sculptures d’Or et d’Argent 
Entre novembro e dezembro de 1967, na galeria parisiense Le Point Cardinal foram 

expostas as joias realizadas por François Hugo em colaboração com Arp, Derain, 

Ernst, Hugo, Matta, Picasso, Tanning, Viseux. Para Picon (1967) – ensaísta e crítico 

francês, responsável pelo texto de introdução do catálogo da exposição –, as joias 

em questão, de tão surpreendentes, levantam indagações das mais variadas... De 

onde vêm? A quem se destinam? Como foram feitas? Como ele mesmo anota: 

Para que deuses, para que príncipe, são os pedaços deste jogo de 
xadrez? De quais mares, de quais pomares virão peixes e frutas para 
esses pratos, essas fruteiras de prata? Para que iniciação são 
destinados esses pinos em sua base, aqueles fios de ouro onde o 
sexo é o único nó aparente? Para que vento oscilação esses totens? 
Esses corações, pássaros, ninhos, de quais amores são os adornos? 
De onde vieram as cabeças desses animais selvagens nessas 
medalhas, de uma jovem menina? Às vezes, a sugestão é 
arqueológica: parece que uma campanha de escavações vem trazer 
estas testemunhas de uma civilização paramnésica. Às vezes, a 
sugestão tem uma cor de utopia: as peças estão sonhando, não 
pertencem nem ao passado nem ao futuro. Elas foram executadas 
diante de nós por um artesão do nosso tempo, encadernador, 
marceneiro, ceramista, caldeireiro, mestre em joias da igreja, em 
seguida um joalheiro profano. Seu nome é François Hugo (Picon, 
1967, s/n). 

O catálogo da exposição, com interessantes imagens em preto e branco, revela as 

joias que foram exibidas bem como o joalheiro trabalhando em seu ateliê ou junto 

dos artistas/amigos, em um clima descontraído. Ao final da publicação é registrado, 

em nome da galeria, os agradecimentos aos colecionadores que emprestaram suas 

peças para figurarem na exposição; informa ainda os fotógrafos responsáveis pelas 

imagens ali presentes. 

De todos os que participaram da mostra, Max Ernst é quem possui a maior 

quantidade de joias e esculturas sendo apresentadas 23 joias, cinco esculturas e 

seis peças de um jogo de xadrez. Já Jean Arp participou com sete joias, baseadas 

em sua série de Découpages, na qual somente uma delas é uma peça única, e as 

demais produzidas em edições de seis exemplares; mas todas feitas em ouro 23 

quilates, e também três esculturas feitas em prata por François Hugo. François Hugo 

expôs cinco peças – bastante complexas e expressivas –, na sua maioria únicas, 

feitas em ouro e pedras. Já Matta expôs cinco pequenas esculturas feitas também 

em ouro. Picasso exibiu quatro fruteiras em prata, além de quatro esculturas em 
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ouro. Dorothea Tanning participou com seis joias, entre brincos, broches e pingentes 

– na sua maioria, chapas de metal cinzeladas em formatos e volumes bastante 

interessantes –, todas feitas em ouro, além de uma escultura em ouro. E, por fim, 

Viseux, que participou com uma escultura feita em prata. Essa foi a primeira vez que 

as joias e esculturas feitas por François Hugo em colaboração com esses artistas 

foram expostas lado a lado na galeria Le Point Cardinal.  

Multiples: The First Decade, 1971 
Entre os meses de março e abril de 1971, foi organizada a exposição Multiples: The 

First Decade, no distinto Philadelphia Museum of Art, por John L. Tancock – curador 

associado do departamento de escultura do século XIX e XX do museu –, e 

responsável pelo catálogo da mostra, escrito em parceria com Evan Turner, diretor 

da instituição. O prefácio do catálogo, escrito por Turner, aponta que o curador da 

mostra “conversou amplamente com muitos artistas, negociantes e colecionadores. 

[...] Em um esforço para evitar grupos locais e os preconceitos de qualquer círculo 

particular, ele tem viajado muito, tanto na Europa como neste país” (TURNER, 1971, 

s/n). Afinal de contas,  

múltiplos levantam muitas questões complicadas. Eles representam o 
oportunismo econômico? São eles uma resposta aos ideais 
socialistas, colocando a arte ao alcance de todos? Será que eles 
continuam a grande tradição das artes gráficas em que obras 
originais soberbas são produzidas em números consideráveis? Ou, 
para ser mais específico, a extensão da edição afeta a seriedade 
com que uma obra deve ser considerada? Quão envolvido precisa o 
artista estar na criação especificamente? As perguntas são 
numerosas (TURNER, 1971, s/n). 

Para Tancock (1971), a joalheria era outra área que oferecia possibilidades 

interessantes. No atraente e colorido catálogo da mostra estavam listados algumas 

das joias feitas pela GEM, convidada a participar da exposição, como: os brincos 

Lampshade, de Man Ray, um anel de Pol Bury e o longo colar Lucio Fontana, 

colares e anéis dos irmãos Pomodoro, Arnaldo e Giò, Jesus Raphael Soto com um 

anel de ouro, um colar de Edival Ramosa e outro de Richard Smith. A respeito 

dessas peças, comenta Tancock (1971, s/n): 

a maravilhosa gama de itens produzida pela GEM em Milão indica 
que a aplicação da inventividade formal do artista para o problema da 
concepção de peças de ornamentação para o corpo humano poderia 
revitalizar todo o campo. Não mais condenados a oscilar entre os 
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polos de ostentação de valor (e design fraco), e o caráter artesanal 
impossível de resgatar de tantas joias contemporâneas, a séria 
consideração do artista da forma mais eficaz de adaptar suas formas 
de modo a transformá-los em algo que se possa vestir pode resultar 
em conceitos surpreendentemente originais. 

A exposição veio em resposta a um acontecimento que se espraiava cada vez mais 

naquele momento, em particular na Europa, na qual muitos fabricantes e 

revendedores de múltiplos, ao perceberem o nascimento de um novo mercado, 

começaram a aparecer e a demandar de seus artistas a criação de várias peças. E, 

como consequência, até o preço pelo múltiplo subiu, chegando a custar quase a 

mesma coisa que uma peça única. Para o curador, tratava-se de uma nova 

tendência, um termo genérico – e que ainda se encontrava em seus estágios iniciais 

–, englobando uma série de meios distintos na tentativa de aproximar obras de arte 

para um público mais vasto.  

Algumas considerações 
O público recebeu com grande interesse e entusiasmo as diferentes mostras e o 

resultado foi que elas passaram a ser realizadas regularmente, por vezes até em 

circuitos internacionais de exposição (e, a partir dos anos 1960, decorrente do 

avanço econômico, é possível verificar uma certa cadência na organização de 

exposições)10. Criou-se um espaço próprio e, igualmente, uma clientela própria11; 

atraída pela chance de adquirir uma joia de um artista do qual já possuíam um 

quadro ou uma pintura, ou pelo sucesso e prestígio de possuir uma joia assinada por 

um artista conhecido. Fato que é corroborado pelas figuras de François Hugo e 

GianCarlo Montebello que, por tanto êxito, foram encorajados a perseverar com 

suas oficinas e colaborações. 

Além disso, muitas exposições foram responsáveis por reunir o “artista como 

joalheiro” e o “joalheiro como artista”, recuperando a integração das artes e ofícios 

vista no começo do século. Por meio das conexões estabelecidas dentro dessas 

exposições – como o diálogo entre as obras de um mesmo artista ou da interlocução 

entre as produções de diferentes artistas e joalheiros –, aproximações entre arte e 

joalheria foram promovidas, assim como novos pontos de vista, discursos e ideias 

acerca da joia.  
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Como atesta Becker (1982), toda essa rede – espaços de promoção de arte, 

artistas, joalheiros, editores, críticos, etc. –, apesar de possuírem papéis distintos 

(porém complementares), foi decisiva para a consolidação e difusão da joia de 

artista, fortalecendo a sua legitimidade enquanto objeto artístico, desenvolvendo um 

consenso sobre o seu valor e de como ela poderia ser apreciada (e comercializada). 

Em decorrência, as peças de muitos artistas (bem como dos quatro aqui estudados), 

passaram a ser asseguradas em coleções públicas e particulares no mundo todo, 

responsáveis por manterem vivo não só o seu legado no campo da joia de artista, 

mas também seu papel (e sua marca) na história da joalheria. Em suma, verificamos 

que as exposições funcionaram como uma via importante para mostrar as joias dos 

artistas, e revelar um movimento circular: a divulgação, a mobilização do público, o 

consumo e a sistematização de coleções. 

 

                                                           
Notas 
1
 Um dos resultados da pesquisa de doutorado, já em fase de conclusão. 

2
 Vale dizer que o autor não defende ou sugere um sistema único, fechado ou em equilíbrio, que não se altera ou 

reage a mudanças externas. Ele as reconhece e afirma que Art Worlds mudam continuamente, ora de forma 
gradual, ora bastante drástica. 
3
 Uma parte da pesquisa foi realizada no exterior, junto à Universiteit Leiden

3
, na Holanda, primeiro como estágio 

de doutoramento sanduíche, durante o ano de 2015, com bolsa CAPES do Programa de Doutorado Sanduíche 
no Exterior (PDSE); e então enquanto pesquisadora associada, ao longo de 2016. Esse período caracterizou-se 
pelo maior aprofundamento da pesquisa, pois foi possível reunir um conjunto de documentos extremamente 
significativo, formado por fontes primárias textuais, visuais e também materiais, a saber: livros, artigos, catálogos 
de exposições de arte e de joalheria, correspondências privadas; entrevistas abertas e semiestruturadas 
realizadas com joalheiros, editores, comerciantes e colecionadores de joias de artistas, curadores e 
pesquisadores; além das joias, fotografias, desenhos e esboços das peças e de seu processo de produção. 
4
 É o caso de: Ebbe Weiss-Weingart, Friedrich Becker, Reinhold Reiling, Karel Niehorster e Bruno Martinazzi. 

5
 Isto se deve ao objeto surrealista que viabilizou olhares para os objetos no mundo de um modo geral. Com a 

ascensão do objeto, as barreiras do Surrealismo foram transpostas: de um movimento artístico em direção a um 
fenômeno comercial. 
6
 Na maior parte das vezes, as joias foram concebidas durante a vida dos artistas e suas produções incluem 

edições limitadas, numeradas e assinadas. Cabe ainda dizer que as correspondências trocadas entre esses 
artistas e os joalheiros – ao revelarem uma atmosfera íntima e de grande estima –, são testemunho da dinâmica 
estabelecida entre eles na criação das joias e de uma relação profissional que logo se transformou em amizade. 
7
 Dentre eles, destacamos: Museum Boijmans-Van Beuningen, a biblioteca do Stedelijk Museum Amsterdam, 

Bibliothèque des Arts Décoratifs, a Collections Jacques-Doucet da Bibliothèque de l‟Institut National d'Histoire de 
l'Art e a National Art Library do Victoria and Albert Museum. 
8
 Através de exemplos de universos como o da fotografia e da pintura, e mesmo da literatura e artes da 

performance, o autor explicita distintos (e amiúde correlativos) sistemas de distribuição como, por exemplo: de 
auto suporte, patronato e/ou venda pública (formada por comerciantes de arte, galerias, museus, críticos, 
colecionadores, e a indústria cultural). 
9
 Simultâneo à exposição foi realizada uma competição nacional de design de joias patrocinada pela De Beers, 

que doou £12,000 para serem divididos entre o prêmio em dinheiro e a realização dos projetos vencedores, que 
também foram expostos. 
10

 Havia também o interesse de apresentar novos trabalhos em joalheria, criar novas tendências e estimular o 
mercado. 
11

 Consistindo basicamente de uma elite de colecionadores, amantes da arte e pessoas famosas.  

 
 

 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/
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