Objectes Encantats
♦1995 Col·lecció d’Objectes Encantats, Sala Muncunill, Terrassa. Beca Krtu. Primavera del
Disseny 95. Ja es crea l’equip que més tard passarà a formar part de Centre Cultural Imaginari,
que aquí encara es presenta sota el nom de Kiku Mistu Grup.

Nom del projecte

Objectes Encantats

Durada

abr.1994-jun.1995

Lloc

Terrassa i Barcelona

Inauguració

11 de maig de 1995

Descripció

Col·lecció de disseny de mobiliari ready-made.

Objectiu

Apropar el món del reciclatge a través de la poesia onírica.

Entitat Organitzadora

Centre Cultural Imaginari i Ajuntament de Terrassa

Entitat Col·laboradora

Krtu Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Primavera del Disseny

Empreses Col·laboradores

(veure pag.46 "Objectes Encantats d'en Kiku Mistu" Kiku Mistu, annex 1)

Metodologia

Recerca dels objectes, taller de reciclatge i exposició

Equipaments

Taller CCI (fabrica la Magdalena, Terrassa), Sala Muncunill

Participants

(veure pag.44"Objectes Encantats d'en Kiku Mistu" Kiku Mistu)

Activitats Realitzades

Exposició

Avaluacio impacte

3000 visitants

Fons de finançament

Beca KrTu i Ajuntament de Terrassa

(...)Volgudament excessiu,
volgudament iconoclasta, no hi
ha res d’improvisat, de gratuït, tot
respon a un esquema prèviament
reflexionat i establert i això és el
que confereix una qualitat
demolidora al seu art.
Manuel Royes, alcalde de
Terrassa

(...)Són proves tangibles d’idees
boges, acudits matèrics que tenen una
noble tradició artística que l’autor no
vol recórrer, però que planeja com un
padrinatge sobre aquesta col·lecció
que va de Duchamp a Koons, de
Brossa a Mariscal. I un punt de
Carelman.
Ha lliberat als objectes de la seva
pobre condició de servei i submissió, i
ara els nous objectes estan encantats,
molt contents de la seva nova funció i
ànima.
Juli Capella, arquitecte i
dissenyador

Tapadora ponedora.

Foto, Ramón Puiggené

Poques vegades una
institució reconeix l’artista
amb futur. Aquesta és una
de les que jo he presenciat.
Quim Larrea, arquitecte i
dissenyador.

Son Objectes Encantats el
objectes rescatats dels
Encants per l’encantador Kiku
Mistu. (Considerem encant la
instantània congelada i muda
d’un que està en cant, això és,
amb la boca oberta)
Pau Riba, músic i escriptor.
Beques KrTu, museu de cera de Barcelona

(...)Estic convençut que això ja
neix amb els símptomes de
l’èxit, és a dir, de l’obra
perpètua.
Joan Guitart,
Conseller de Cultura. Any
1.995

Encants Vells de Barcelona

Encantat de conèixer-te,
objecte perdut. Espantat
objector, no li facis cas, pelut
de dalt a baix, un gran nas,
conèixer l’objecte, perdut i
encantat.
Claret Sarrahima,
dissenyador.

Els Objectes Encantats son a
Kiku Mistu el que la dona és a
Kiku Mistu, la dona és als
Objectes Encantats el que la
dona és a la dona.
Vicenç Altayó, escriptor i
traficant d’idees.

Inauguració. Sala Mancunill, Terrassa

(...)La col·lecció Objectes
Encantats amb les seves dotze
peces, recordant els apòstols,
les hores del rellotge i de les
bruixes, reciclades i plenes de
funcionalitat i ironia, entren de
ple en el més exquisit disseny.
Oriol Regàs, promotor

