Una cadira és un objecte que conviu amb
nosaltres i que vertebra les nostres relacions amb les persones, les coses, l’espai
i el temps. És així que les cadires també
reprodueixen els estrats socials que habiten; per exemple, les cadires amb reposabraços són més pròpies de la classe alta,
el tamboret per altra banda, és un objecte
vernacle, considerat sense classe.
La Superleggera 699 dissenyada per
Gio Ponti l’any 1955, i que produeix Cassina des del 1957; es considera una icona
del disseny del segle XX; en les seves característiques tècniques, funcionals i estètiques, convergeixen processos d’enginyeria
industrial, la tradició de l’artesania local i
les concepcions formals dels inicis del racionalisme. Inspirada en els elements estructurals de la tradicional Seglia di Chiavari Italiana, es produïa a la regió de Genova.

La 699 és una cadira amb el cos de fusta
de faig, un material resistent i lleuger, tensat fins al límit de la seva resistència; fet
que li dóna la seva aparença lleugera i de
línies sofisticades, amb el seient teixit de
canya índia. La cadira pesa aproximadament 1,7 quilograms. Es diu que en Gio
Ponti, llençava la cadira des del balcó del
seu estudi, situat a un segon pis, davant la
sorpresa dels seus promotors que els demanava d’anar-la a buscar, trobant-la sencera al carrer.
De la superleggera 699 s’han fet diverses
versions i copies, una d’elles era de ferro, i
va resultar molt pesada i incomoda. Durant
els mesos d’estiu he estat treballant amb
diverses persones, per fer un seguit de
versions de la superleggera 699, de materialitats i intencions diverses, a través dels
coneixements dels diferents col·laboradors.

El desenvolupament de l’habilitat i del compromís amb la mà, inscrits en la tradició i
les estructures en què habita la pràctica de
cadascú, depen més de les normes socials
del seu context i dels paradigmes que emmarquen el seu saber, i no tant de la capacitat individual.
Diu Richard Sennett, que l’artesà és aquella persona que explora l’habilitat a través
d’una estreta relació entre la mà i el cap.
Habitant la mà i el que fa, sentint i entenent
els materials, les formes i el context en què
es troba; un compromís amb els seus semblants i amb la seva pràctica.
La separació de la mà i el cap, és també
un fet social. En el nostre context contemporani, l’habilitat de fer i pensar, sembla no
tenir-hi lloc, quan aquells que tenen un coneixement incorporat, però són treballadors
de la mà, no són reconeguts.

Com el treballador a l’oficina que fa hores
extres per tirar endavant comandes i resolvent problemes, sense cap retribució ni
reconeixement. Amb aquestes cadires em
plantejo les nostres accions com intents de
resistència, limitats i limitants, que alhora
reprodueixen, s’escapen i s’adapten a les
lògiques que habitem.
Fer amb el que es té, és un projecte de joana capella buendia. Amb fer cosa fora, Gravina, Jano, Joana Buendia Castañé, Juan
Buendia Garcia, Maryia Virshych y Noela
Covelo i la col·laboració d’Hangar.

Pedra leggera I
Fer Cosa Fora
Peces de marbre i granit tallades i apilades, formant un seient.
Si podem considerar l’acte de guarir-se de
la pluja sota un arbre l’acció arquitectònica
més primària, podem considerar seure en
una pedra el primer acte constructiu d’una
cadira. La pedra per asseure-s’hi és oposada a la Superleggera: està mancada del
desenvolupament tècnic, dels vincles simbòlics i culturals, i evidentment de les prestacions de la cadira. Però, més enllà de les
característiques formals i instrumentals, fer
un seient de pedra i dur-lo a una mostra a
Portbou té una altra sèrie de condicionants
tècnics i mediambientals afegits. Fer Cosa
Fora planteja un seguit d’accions a partir
d’aquesta idea. A l’exposició es mostra un
seient fabricat a partir de l’apilament de
restes del treball amb pedra.

Gravina
Cadira catalana, 2016
cadira catalana i cadira de fusta inspirada
en la catalana
Gio Ponti va dissenyar la Superleggera
699, adaptant al seu temps, una cadira
tradicional i popular italiana, la Chiavarina,
que es produïa a Gènova des del segle
XIX, amb els materials i les tècniques tradicionals pròpies de la regió, i que alhora
té les seves anàlogues a altres zones del
mediterrani, com a França o a Catalunya;
De la mateixa manera, els nois de Gravina
han treballat en una cadira de fusta inspirada estructuralment amb la cadira catalana tradicional, seguint els mateixos criteris
que Gio Ponti va aplicar a la Superleggera
699; però ressituant-los a la contemporaneïtat, amb l’objectiu de fer una cadira, tècnica, funcional i estèticament equilibrada,
seguint els processos i les concepcions
pròpies del seu temps.

Jano
Cadira ensamblada, 2016
estructura de fusta de pi, peces de fustes
recuperades ensamblades i tornejades
Les tècniques constructives amb què treballa un artesà, són fruit de la tradició de la
seva practica, dels coneixements tècnics,
formals i estètics propis, i també del seu
context econòmic, polític, social i cultural.
Des de fa uns anys, estem vivint un creixement de les pràctiques d’autofabricació,
alhora hi ha una apropiació de l’estètica
d’aquests processos, com a element comercialitzable, desactivant el sentit que la
fa. A Macus, un espai de producció autogestionat, on conviuen artesans tradicionals i digitals, he treballat amb el Jano en
una versió de la cadira autoproduïda, amb
estructura de fusta de pi, i peces tornejades conformades d’assemblatges de llistons de palets i fustes recuperades.

Joana Buendia Castañé
La mare, 2016
branques i troncs tallats a mà, ensamblats
amb claus i bisos.
El context en què habitem estableix les
possibilitats que cadascú té per aprendre
una habilitat. Una cadira és un complex
de coneixements tècnics i teòrics, que requereixen uns temps i uns recursos, per
adquirir-se, un ofici. L’artesà, coneix els
materials que utilitza; la importància de la
direcció de les betes, el pes, la textura i
l’olor, les seves línies i els seus límits. Sap
que es treballa amb la fusta tendra perquè
és més forta i dúctil, també sap com es
comporta el seu material davant els canvis
de temperatura i d’humitat. Amb la mare,
hem fet una cadira produïda durant els
seus dies de vacances, utilitzant branques
seques que el mar i el vent han portat a la
platja, recollides durant un seguit d’excursions i combinades segons la seva duresa i
curvatura.

Joana Capella Buendia
Super lleugera, 2015
fusta de pi, cola blanca, blu tac i cinta de
pintor, treballat a mà.
La Superleggera de Gio Ponti, és una cadira resistent i lleugera amb una estructura
de fusta de faig, assemblada amb cola de
fusteria i amb el seient teixit amb vímet de
l’índia. És un objecte fruit dels processos
de producció del context socio-econòmic i
polític en què habita. En el context actual,
estem vivint una creixent tendència de les
pràctiques “fes-ho tu mateix”, sorgides entre altres coses, de la popularitat de les
noves tècniques de producció digital, i de
l’apropiació dels discursos de lluita de l’autogestió, que en el seu esforç de resistencia, reprodueixen les seves condicions. la
meva super lleugera, l’he fet en 24 hores i
pocs coneixements, no té seient, tallada i
tornejada a mà, amb fusta de pi reutilitzada, assemblada amb loctite i cola blanca, i
remendada amb blu tac i cinta de pintor.

Joan Buendia Garcia
Tamboret, 1982
fusta de pi, cola blanca, vernís, corda, treballat a mà
El tamboret és el seient bàsic de les cases,
els espais d’oci i de treball, com el camp,
la granja o els tallers. És un objecte vernacle, que des de fa molts anys es produeix
segons diferents tradicions i concepcions
estètiques i amb diverses funcions. Es diu
que el seu origen és del tambor àrab. A
diferència d’altres seients més complexes i
sofisticats, aquest, desproveït d’ornaments
i d’elements com el respatller, o els reposabraços, és un objecte sense classe. Al
costat del mirall hi tinc un tamboret que va
fer l’avi als anys 80, estructuralment similar
a la cadira tradicional catalana, treballat de
manera manual, amb el cos de fusta de pi
sense tornejar, i reforçat amb travessers,
assemblat amb metxes i cola de fusteria i
amb el seient de corda teixit a mà per l’avi i
l’àvia.

Maryia Virshych
Sèrie de tres prototips, 2016
fusta aglomerada negre, cola blanca, modelat amb software de control numèric.
Les tecnologies amb les que treballem
estableixen la relació que tenim amb el
procés i amb l’objecte que estem fent, condicionen la comprensió de l’objecte, i dels
seus procediments. Les noves tecnologies digitals de producció, juntament amb
els programes de control numèric, s’han
convertit en les eines que molts arquitectes i dissenyadors utilitzen; ens permeten
treballar més de pressa, ja que el seu raonament memoritza la repetició i treballa
a partir de paràmetres quantitatius, però
també traspassa la necessitat de conèixer
l’objecte, de l’artesà a la màquina. Entorn
aquest conflicte, la Maryia i jo hem fet tres
prototips a escala 1:1 d’una versió molt
simplificada de la Superleggera 699, produïda mitjançant una fresadora de control
numèric i la col·laboració d’Hangar.

Noela Covelo
La Superleggera, 2016
samarreta de cotó, impressió digital, imatge d’una copia de la 699 superleggera.
Una icona del disseny es construeix a través de diversos processos i agents, com la
publicitat, la presencia o l’absència de l’autor i les versions; les còpies que es fan
d’un objecte, tot i estar desprovistos dels
aspectes contextuals de la icona que reprodueixen, també construeixen la seva legitimitat com a clàssic. De la Superleggera
s’han fet des dels anys 60, diverses còpies
i versions, algunes amb altres materials,
com el ferro o l’alumini, o bé practicant
petites modificacions a la seva estructura
original. Amb la Noela hem fet una sèrie
de camisetes de promoció de la cadira Superleggera 699, utilitzant una imatge d’una
còpia comercial de la cadira original, que
es produïa als anys 60, i publicitada com
cadira estil superleggera, feta a Itàlia.

