La M-Store inaugura Món Kraft, una nova temàtica
entorn al món de l’artesania
Món Kraft ret homenatge als sistemes de fabricació ancestrals, tal i com
s’elabora la cervesa artesanal de la Fàbrica Moritz Barcelona
Barcelona, 19 de setembre de 2014.- Ahir es va inaugurar Món Kraft, la nova temàtica de la MStore, la botiga collector de la Fàbrica Moritz Barcelona situada a Ronda Sant Antoni, 39. En
aquesta ocasió la botiga s’ha transformat en un espai d’aspecte industrial, en línia amb
l’ambientació que el cèlebre arquitecte Jean Nouvel va idear per a la Fàbrica Moritz Barcelona.
La manufactura ancestral és l’eix conductor d’aquesta nova exposició on els elements
protagonistes són el cuir, el coure, la fusta i el cartró kraft.
Com explica Chu Uroz, el comissari de la concept store, aquesta instal·lació “és un cant a la
cervesa artesanal de la Fàbrica, elaborada segons la tradició heretada pel nostre mestre
cerveser, però amb la tecnologia actual. Els tancs d’acer inoxidable que utilitzem per a la
producció de la nostra cervesa, per exemple, connecten directament amb els productes que
hem escollit per a Món Kraft”.
Món Kraft ens transporta a antics tallers de manufactura per a connectar-nos amb articles
moderns com ara fundes per a mòbil i llibretes gravades en pell, setrills fets amb coure o les
mítiques navalles Opinel d’acer inoxidable i mànec de fusta. Tradició i modernitat es donen la
ma en aquesta instal·lació que combina antics mecanismes que pengen del sostre pujant i
baixant articles, emulant un antic taller, amb projeccions sobre pantalles de pell o LED´s.
A la paret principal, un imponent mosaic fet amb més de 3.000 llaunes folrades amb pell
conformen la imatge d’un equip de ciclistes dels any 70, extreta dels arxius històrics de Moritz.
Els protagonistes de l’aparador són una antiga filadora i una impressionant talladora Berkel
envoltades d’una enorme llauna metàl·lica.
Pel que fa als productes que s’hi exposen, enguany la marca ha comptat amb la col·laboració
d’empreses tradicionals com ara La Manual Alpargatera, que ha creat la mítica espardenya
pinxo en groc, negre i blanc per a Món Kraft. Els visitants també podran trobar caixes de fusta
que s’utilitzaven en la indústria tèxtil, autèntiques caixes vintage de Moritz, peces d’escriptori
d’El Casco, llumeneres de coure, articles de pell de la marca anglesa Brooks i, és clar,
samarretes dissenyades per a l’ocasió.
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