
El MAP acull la primera exposició de les col·leccions de 
joies de Geni Pla

La  mostra  s'inaugurarà  divendres  amb  una  desfilada  i  exposa  l'obra 
resultant del treball final de Geni Pla de fosa artística de l'Escola d'Art

El Museu de l'Art de Pell (MAP) acull, del 23 de maig i fins el 18 de juny, l'exposició  
“a la pell  d'Àfrica”. Es tracta del  projecte final  dels estudis de fosa artística que 
l'artista Geni Pla ha cursat a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic. La mostra,  
que acull una quarantena de joies i màscares, s'inaugurarà el divendres 23 de maig 
a les 8 del vespre, en forma de desfilada. 

A “a la pell d'Àfrica” Pla utilitza tècniques de 
fosa  “a  la  cera  perduda”  buscant 
experimentar amb diferents materials com el 
bronze,  l'alpaca  i  la  plata,  combinats  amb 
objectes extrets de la natura, com elements 
vegetals, banyes, peülles, ossos i lapislàtzuli. 
Les  peces  s'inspiren  en  les  màscares  i 
ornamentació  corporal  de  les  ètnies 
africanes: els colors, les formes, les textures, 
reinterpretades per expressar idees pròpies, 
contemporànies, i amb sensibilitat estètica. 

A  l'exposició  hi  haurà  representació  de  les 
cinc  col·leccions  de  joies  de  l'artista, 
inspirades  en  les  formes  dels  pigments 
corporals, els seus colors, les fibres vegetals, 

les banyes, peülles i ullals i els ossos, vèrtebres de peix i “tagua”. 

L'obra de Geni Pla es complementa amb les peces de la col·lecció permanent del 
MAP, per això mantindran un diàleg a l'exposició. La mostra marcarà un itinerari per 
peces escollides de l'exposició permanent, com el Cap Ekoi, amb l'objectiu que el 



visitant  s'endinsi  en  l'art  africà.  Algunes  de  les  joies  exposades  són  fruit  de 
l'observació d'algunes d'aquestes peces del museu. 

L'artista

Nascuda a Moià, Geni Pla és graduada en Arts Plàstiques a l'Escultura des de 1997 i 
ara presenta l'obra final del Cicle Formatiu de Fosa Artística a Escola d’art i superior 
de  disseny  de  Vic.  Ha  mostrat  els  seus  treballs  en  exposicions  individuals  i 



col·lectives des de 1998. L'any 2011 va guanyar un premi de la Fundació La Farga la 
Cambra. 
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