Jaime de Córdoba ve d’una dinastia
d’escultors: el seu besavi, el seu avi, com ell, ens
van deixar un testimoniatge del seu temps i les
seves peces ens ajuden a valorar encara més el
nostre meravellós món.

Jaime de Córdoba
La novena arteria / Escultures i dibuixos

És també, i com ell mateix es defineix, hereu
de la Cultura Occidental. En aquest sentit
podem afirmar que Jaime no és ben bé un
artista transgressor: la seva obra no trenca
voluntàriament amb res. Al contrari, el seu treball
és fruit d’una rigorosa observació de la naturalesa
i de l’ésser humà. Com a escultor suma, mescla,
redefineix l’herència de milers d’anys de cultura,
des de les restes de l’art Iber, passant pel
Romànic, els artistes del Renaixement, fins als
nostres dies.
Jaime de Córdoba neix a Barcelona en 1961.
Professor d’escultura i dibuix a l’Universitat de Barcelona.
Ha exposat individualment a: Galeria Espai Cavallers
(Lleida, 2020), Galeria Pilar Martí (Barcelona, 2018),
Galeria Anquin’s (Reus, 2015), Galeria Flamicell Art
Contemporani (Barcelona, 2014), Galeria Artèria
(Igualada 2014), Galeria Flamicell Art Contemporani
(Barcelona, 2009), Galeria Art Loft (Reus,2006),
Galeria Esther Montoriol (Barcelona, 2002), Scröder
Foundation Den Haag (Països Baixos, 2002 i 1998),
Galeria Àngela Rodeja (Barcelona, 1995), Galeria
Expoart (Girona, 1994), Centro de Arte Serrano 141
(Madrid, 1993), Galeria Jordi Boronat (Barcelona,
1993), Palau Moja. Fundació Güell (Barcelona 1985),
Galería Benedet (Oviedo, 1984) i participat a nombroses
exposicions col·lectives a París, Amsterdam, Brussel·les,
Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i Corea del Sud.
Escultures públiques: Les Franqueses del Vallès, Parc
d’Escultures de Kionggi. Corea del Sud.

Les obres que podem veure en aquesta exposició
es defineixen per si mateixes: no necessiten
justificacions ni massa teories que les sustentin.
Cada peça és en si mateixa una declaració de
principis. Fetes amb un pols ferm, ens permeten
apreciar el rastre de les eines amb les quals les
ha esculpit. A cada obra, l’artista ens convida a
apreciar l’epidermis de les seves peces i deixa
al descobert les hores d’ardu treball que hi ha a
cadascuna d’elles.
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“Europa” Ferro colat, fusta tallada i ciment. 58 x 70 x 49 cm.
A la coberta: “Canto a laurana” Fusta i ferro forjat. 208 x 35 x 35 cm.

