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Si a la XI edició es parlava de consolidació, en aquesta XII Incart s’internacionalitza. Així ho ha demostrat el gran nombre de propostes artístiques
arribades de diferents indrets geogràfics. A més les relacions ja iniciades a altres jornades s’han fermat i se n’han obert de noves; Holanda i Mèxic. Però
el més important és que el festival inquer no tanca les seves portes i per aquest motiu edició rere edició fa créixer les seves xarxes.
El festival no perd les seves arrels. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i agents culturals són qui tamisen els projectes que es presenten mitjançant
convocatòria pública. D’aquesta manera, l’artista es manté com a protagonista. No només per la seva obra sinó també per les relacions que s’estableixen
dins la mostra i el fet d’haver participat propicia la participació en projectes que la organització i comissaris desenvolupen al llarg de l’any que separa
cada edició. Can Gelabert (Binissalem), el Museu de Ca’n Planes (sa Pobla), la WEP Fundation (Croninger) o la Universitat de Coauhilla (Mèxic) són uns
exemples.
Les novetats d’aquesta edició es vinculen directament amb aquest darrer punt; el projecte Castillos en el aire arriba des de Mèxic a Inca de la mà
d’Adriana Cerecero i Marcos Vidal per a convidar als artistes de la present mostra a retornar el projecte amb la seva obra. També es recupera el Punt de
disseny a través d’una intervenció a la sala de lectura del Claustre de Sant Domingo on els lectors habituals comprovaran com el disseny intervé en la
seva vida quotidiana.
El espais són les víctimes de cada edició, ja que s’adapten a les necessitats artístiques. Espais culturals que es veuen modificats, en algunes ocasions,
per a què l’art contemporani ocupi qualsevol espai insospitat. El públic és qui rep directament el missatge a l’ensopegar amb l’obra artística. Un ensurt
que forma part de l’origen d’Incart: acostar l’art al carrer.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i Can Gelabert agraeixen la participació de tots els artistes que han fet possible aquesta edició.
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ANDREU MAIMÓ
L’artista Andreu Maimó
De vegades, les coses guanyades amb esforç se’ns presenten amb una profunda
senzillesa. Així són les obres d’Andreu Maimó, senzilles, profundes, amb una
capacitat immensa de suggerir-nos allò que, per la via de l’obvietat, no ens
hauria commogut. Quin és el secret de l’artista? Servidor diria que la clau del seu
art té a veure amb la seva capacitat infinita de mirar, de mirar tan intensament
les coses que, finalment, apareixen envoltades d’una aura metafísica –i
desprenent sovint uns ecos dramàtics que se’ns manifesten com una veu en off.
Guillem Frontera
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SIMON CONTRA
Grau en Belles Arts (Universitat de Barcelona), Simón Contra experimenta des de gèneres
i formats canviants, amb mitjans simples i produccions austeres, temes i estètiques
associades al misteri (els fenòmens estranys, la ufologia), l’art dins l’art o la cultura
popular. Ha col·laborat amb la galeria Adn Platform (Tedium Vitae, 2015) i participat
en diverses convocatòries (Can Felipa, Biennal d’Art de Tarragona). Forma part de la
Col·lecció Josep M. Civit i l’Arxiu Javelina de La Panera. Aquest any va ser accèssit al premi
Art Byblio, en col·laboració amb Arts Libris, pel fotollibre Coves (2016-2018). Josmar da
Lee presenta Josmar Gerona, un dia candidat a Eurovisió per Catalunya, interpretant Dalí
a la platja del Bogatell, de Barcelona, amb l’hotel “vela” de fons. Ultimate tips... és un
update, en puzle via QR, d’una obra del pare de l’art conceptual, John Baldessari (Tips
for artists who want to sell, 1966-68), on dialoguen Trump, Kanye West, els Illuminati, els
reptilians o la tauromàquia.
www.simoncontra.com
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KOKONEKOEVE
El treball de l’artista barcelonesa Eva Vázquez Abraham, també coneguda com Kokonekoeve, abraça diverses disciplines: art tèxtil, pintura, dibuix i escultura, amb què
representa un univers simbòlic en el qual els límits entre la imaginació i la realitat desapareixen, per retratar la natura humana des de la perspectiva de l’animal que ens habita.
El cos és un contenidor i un paisatge des d’on l’artista observa i interroga la realitat interna i externa, qüestionant la identitat dels éssers humans, que es revelen com animals
disfressats, tractant de redefinir un món que no entenen. La natura es rebel·la i esvaeix la realitat, perquè la realitat és la natura.
kokonekoeve.com
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D S LEÓN
XARXA SOCIAL
Societat Unipersonalista
Aquest treball reflecteix una societat híper connectada digitalment, però desconnectada del món real que deixa en desús les relacions més personals. Una societat solitària,
que gira sobre si mateixa, perdent de vista el món més proper i real. Tots ells, grans, petits, homes o dones, siguin rics o pobres, parlen i intercanvien paraules, emocions
i sentiments amb desconeguts. Éssers llunyans que mai han vist, tocat o olorat, que fan créixer el seu ego fins a punts mai vistos per als ulls de la humanitat, deixant-los
anul∙lats i molt confosos en el món real, convertint-se en esclaus reals d’una irrealitat on tots saben més que els altres, on són més guapos i feliços per tenir-ho tot molt més
gran, quedant enganxats a una irrealitat virtual, com si d’una potent droga addictiva es tractàs.
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K-ANT
Des que Wharhol i Duchamp varen demostrar que qualsevol objecte quotidià o de consum pot ser considerat com a art, aquest no ha fet altra cosa que banalitzar tota la
transcendència conceptual que tenia l’art i convertir l’obra artística en un altre objecte de consum, que replica els propis objectes de la societat consumista, l’únic valor dels
quals és el seu preu al mercat. Per a aquesta finalitat l’artista ha permès que la seva obra es converteixi en un objecte d’especulació eliminant qualsevol capacitat crítica de les
seves creacions, per tal que siguin acceptades pel mercat de valors de l’art.
Per justificar la presència d’objectes artístics crítics amb l’art, he creat el manifest NO ARTE, un art conceptual que s’allibera de les formes comercials de l’art actual:
www.k-ant.me/download/manifiestoNOARTE.pdf
k-ant.me
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XAVIER DESHOULIÈRES
Escuma del mar.
L’onada colpeja el bot.
Es romp com el vidre.
Les gotes salades juguen amb la llum i es burlen de la tempesta que ve.
El pol·len a la llum.
El vent sacseja les canes i les seves borres de flors.
Les partícules de pol·len s’agiten amb els rajos de la llum.
S’acosta la tempesta.
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JAN DOMS
Wolga Car Dump
Jan Doms va crear l’escultura de vidre Wolga Car Dump com una sèrie de treballs artístics que va produir després del seu viatge per Armènia.
Allà, vagis on vagis, veus piles de cotxes Wolga com a part de l’escena urbana. El llegendari cotxe rus és molt popular entre els taxistes. Per
mantenir-los en marxa, aconsegueixen peces “noves” d’aquestes muntanyes de Wolga.
El 22 d’abril de 2018, Jan Doms va rebre el prestigiós premi belga-alemany Neeve Award atorgat a l’art en vidre.
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SARA FLÓREZ
Sara Flórez (1990) centra la seva obra en la pintura i el dibuix com a mitjà per entendre la natura i l’ésser humà. Als seus treballs podem observar un gust pels detalls, el retrat
i l’anatomia.
Jugando a ser adultos (2017-2018) és el projecte més recent de l’artista. Es tracta d’una sèrie de pintures a les quals retrata persones adultes de l’entorn del seu entorn des
d’un punt de vista infantil o ingenu. Les imposicions socials i les obligacions de la vida fan que els individus renunciïn constantment a les seves apetències, somnis i il·lusions.
Aquest projecte pictòric pretén fer visible el nin interior, per allò l’artista recorre a records i referències objectuals recuperades de la seva infància i adolescència, creant un
univers personal carregat d’un simbolisme propi.
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JORGE CABRAL
Vaig néixer a Jerez de la Frontera –Cadis, Andalusia, Espanya. L’any 1986 em vaig instal·lar a Mallorca, on residesc des d’aquesta data i a on
elabor tota la meva obra.
De formació autodidacta, encara que he fet diversos cursos a la Fundació Joan Miró de Palma. Definesc la meva pintura dins l’art conceptual i
l’informalisme més pur, utilitz diferents suports per a les meves obres. Les tècniques que més les caracteritzen són acrílic i mixta. En aquesta
darrera incorpor elements del meu entorn.
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GIMENA HERRERA
Gimena Herrera (Buenos Aires, 1985). En aquestes pintures cerc trobar els sentits que ressonen a la meva percepció
i memòria, i que poden ser duits a una imatge mitjançant l’ús de les formes i els colors. La meva inspiració prové
de persones que formen part de la meva vida quotidiana com amics, i també de personatges cinematogràfics o
artistes. Mitjançant els retrats puc explorar les possibilitats de la figura humana des d’un punt de vista estètic
i lliure. Puc combinar certs colors que, si bé no reflecteixen la realitat fotogràfica de la referència, poden dur
la pintura a un altre nivell de realisme. Intent expressar aquesta qualitat única, que diferencia una persona
d’una altra.
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ELÍAS SÁNCHEZ HURTADO
El meu treball està constituït com un mitjà d’investigació sobre la poètica de l’arquitectura, els seus sistemes de representació, els seus mitjans de càlcul, els seus processos
de disseny i les seves maneres d’experimentació de l’espai, i dóna com a resultat una sèrie d’obres que representen un pas intermedi entre les arts plàstiques i la pròpia
arquitectura, i que ens ajuden a comprendre com són de difusos els límits entre aquestes dues disciplines.
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DAVID MARTÍN I LORENA DE GRACIA
Hamburgueses i cérvols
Conjunt interdisciplinari creat per la parella formada per David Martín (Palma,
1978), dissenyador gràfic, i Lorena de Gracia (Barcelona, 1981), llicenciada en
Belles Arts.
Utilitzen tècniques molt diverses com a forma d’expressió, per mostrar,
dramàticament i a la vegada, amb molt de sentit de l’humor, elements
intervinguts de la cultura popular. No és una crítica social a l’ús. És una altra
mirada a la nostra quotidianitat.
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FERNANDO MARTÍNEZ
Fernando Martínez (Conca, 1982) és doctor en Biotecnologia i actualment compagina les seves investigacions com a científic amb la finalització del Grau en Belles Arts a la
Universitat Politècnica de València. La seva obra Secuencias de color consisteix en tres teles de poliuretà translúcid, obtingut mitjançant la transferència d’imatges procedents
d’assajos científics d’electroforesi d’ADN en gel. Subtils veladures que transformen el llenguatge racional i analític d’aquestes imatges en el sensorial i intuïtiu de la pintura. La
seva fragilitat i levitat, alliberant-se dels suports pictòrics tradicionals, doten les peces d’un caràcter sensible i eteri.
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EULÀLIA MARTORELL ROSSELLÓ
No podran mai amb la seva foscor eclipsar aquest sol que duim a dintre.
LLUM PRÒPIA
19

ÀNIMA DE PAPER
Performance, dibuix i collage
Andrés Llopis, València
La cara oculta del peix lluna
L’art com un joc. Un joc al qual tot, música, cos, dibuix o gravat, té una oportunitat.
Adriana Cerecero, Mèxic
Ritual
Set papers Amate, fets a mà per artesans a Mèxic i intervinguts per l’artista. Adriana és una artista que fa una obra amb càrrega social, de denúncia i de memòria. Els materials
són fonamentals per a Cerecero, afegeixen més contingut a la seva proposta. El paper Amate és el paper tradicional de les cultures mesoamericanes, en el qual es varen
realitzar els còdexs precolombins.
Aleksandra Sana Rasulic, Sèrbia
Pato_logía
Set aquarel·les i dibuixos en paper del món personal de l’artista de Sèrbia. Rasulic neda en un univers entre la realitat i la ficció, on flueix un diàleg entre l’aquarel·la, la tinta i
el llapis de grafit. Sap triar els papers amb cura i fa una feina acurada amb humor i molt d’amor.
Comissariada per Marcos Vidal.
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ELIA NÚÑEZ BAREZ
@presents
Una reflexió sobre el temps i les seves imatges o sobre les imatges i el temps. Amb aquesta acció, es pretén subratllar allò efímer del moment en què vivim... Les noves
tecnologies ens envolten, i semblen atrofiar el nostre sentit de l’estètica, a cop de clic... O potser només intenten demostrar-nos que només romandrà el que valgui la pena. De
vegades, sembla que no hi haurà res que ens sorprengui, que ja està “tot inventat”, i no obstant això, la vida mateixa és una sorpresa, i el dia a dia una aventura per a nosaltres.
El temps sembla que s’hagi aturat, i ja només flueix... encara que la nostra vida transcorre, els nostres passos segueixen tenint la mateixa dimensió que els passos dels nostres
avantpassats. Diàriament, nosaltres ens movem a una velocitat, que potser ja no és la “velocitat regnant”, la velocitat que impera en el nostre entorn, bàsicament tecnològic.
Sembla estrany que no “paguem un preu” pel ritme frenètic que ens està imposant l’ús de les noves tecnologies.
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DIEGO JOAQUÍN HERNÁNDEZ PÉREZ
Dubtar de la realitat acordada i materialitzar-la mitjançant un elixir de sentiments superposats, formes i traços amb un suposat origen i un no-final, intensitat i ímpetu
cromàtic i l’acció deliberada de no realitzar esbossos previs. Es tracta, així, de transmetre directament de la ment a l’obra de la manera més pura possible, i d’utilitzar l’error
com a element expressiu, l’error com a component quotidià de la vida humana.

22

JOAN VALLESPIR
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FELIP CALDÉS
Tapís retrospectiu
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JAUME SERRA CANTALLOPS
Els collages de Jaume Serra Cantallops (sa Pobla, 1982)
narren amb elegància el col·lapse endèmic de les
il·lusions, la nostàlgia del pensament utòpic, l’artifici que
sosté els valors i ideals, la reducció de la nostra vida a la
suma d’espots publicitaris, les mancances comunicatives
que paradoxalment les telecomunicacions fomenten.
Anna Adell
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ALICIA PALACIOS-FERRI
Alicia Palacios-Ferri (Sevilla, 1995). Graduada en en Belles arts per la Universitat de Sevilla. Actualment es troba estudiant el Màster de Fotografia, Art i Tècnica a la Universitat
Politècnica de València. Treballa en diferents camps artístics, tals com el vídeo, la instal·lació o la performance, però principalment el seu treball es fonamenta en la fotografia.
S’interessa per diversos temes que es reflecteixen en les seves obres: feminisme, memòria, cinema i literatura.
Els Slam de poesia, basats en les lluites de boxa, van néixer en els anys 80 a Estats Units i s’han propagat mundialment. A diferència de les batalles de rap, que es realitzen amb
la mateixa estructura, els participants no s’enfronten entre si, sinó que participen individualment i posteriorment reben la puntuació.
Les persones, assegudes a l’espera de l’espectacle, criden “RESISTÈNCIA!”, i amb aquesta premissa les dones reben el tret de sortida per crear un castell de focs artificials, els
coets dels quals han sortit des del seu estómac encenent la seva metxa a la gola i sortint a volar per l’aire.
L’obra és una videoinstal·lació constituïda per dues peces: un vídeo format per una recopilació de recitals als quals se’ls ha eliminat la veu i un llibre amb els poemes escrits.
D’aquesta forma no només es fa perenne el caràcter efímer dels poemes, portant al paper, potser per primera vegada, la majoria d’ells, sinó que es deslliga la poesia literal
amb la pròpia poesia gestual de les poetesses, que amb els seus cossos tradueixen la ràbia, la passió i la ira de les seves paraules.
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ANTONIO MAS & CATARINA DIETRICH
Cautivos neix amb la intenció de qüestionar un discurs ideològic que, sota l’aparença de neutralitat de les obres d’art, legitima uns ordres simbòlics i polítics patriarcals. Per
això, ens apropiam d’un element típic del museu, els textos de sala, en aquest cas els de l’exposició d’Ingres al Museu del Prado de 2016, per construir la paraula Cautivos, i
visibilitzar unes jerarquies de gènere que el discurs del museu hegemònic silencia i fa passar per naturals i, per tant, no qüestionables, ni modificables. Com diu Camnitzer, el
museu hauria de ser una escola, i entrar en ell una experiència pedagògica transformadora.
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MURIEL MALCHUS
Recuper cabells de dones, enteranyinats, perduts a les seves pintes, informes, els teixesc, els cus fins a fixar la forma, fixar els
meus pensaments en blanc i negre, un paisatge orgànic i híbrid, lleuger, quasi evanescent com un somni.
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PABLO SOLA
Tots els meus projectes estan creats amb l’objectiu d’intricar les polítiques d’entremesclar els plànols de
l’enteniment, no només del cos humà, sinó també de la percepció de la seva representació artística que mai parla
en directe, i sempre remet a alguna cosa o a algú.
La representació que desemmascara l’artificialitat de la seva pròpia construcció dins de la realitat en la qual res és
real, però tot és possible. La realitat en la qual, igual que en la paradoxa baudrillana, existeix només el que es veu,
però el que es veu no existeix, fins i tot mirant-ho amb ulls obertament tancats.
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WEP FOUNDATION
Collect plastic not shells
És un projecte d’Eduard Bezembinder i Colien Langerwerf que es relaciona amb la WEP Foundation de Croninger (Holanda) i té com a objectiu fer una reflexió del paisatge de l’illa.
A les seves successives visites a Mallorca es varen témer que les platges i les roques de la costa estaven netes, en canvi observant-les amb més cura es varen adonar que hi havia
molt de fems i plàstic emmagatzemat.
Les platges de Mallorca reben anualment uns 12 milions de turistes; si cada un d’ells netegés 1 m2, s’obtindrien 12 milions de metres quadrats, és a dir uns 120 km de platja neta
amb una amplada de 100 m. D’aquesta manera es vol conscienciar tant els turistes com els visitats de les platges de Mallorca de la necessitat de fer un bon ús del plàstic.
Aquest projecte es durà a terme a les platges de Can Picafort (Son Bauló) i Son Serra, on es realitzarà la recollida del material per part d’estudiants vinguts d’Holanda i de l’Escola
de Disseny de Palma, conjuntament amb els visitats i turistes a través de diferents tallers i exposicions.
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VENT
Es presenta una àmplia col·lecció itinerant de ventalls originals i únics d’artistes de les Illes i de la Península.
Els artistes participants són: Jaume Alòs, Biel Bover, Diana Bustamante, David Campaner, Daniel Castilla, Maria Catalán, Pilar Cerdà, Fèlix Coll, Tomeu Coll, Dolors Comes, Joan
Costa, Ramon Company, Marian F. Moratinos, Paca Florit, Florit Nin, Francisco Garcia, Carles Guasch, Carme Hermoso, Hidana Hernández, Guillem Llabrés, Luis Maraver, Dolors
Martí, Vicens Mateu, Vicens Palmer, Joan Pascual, Kake Portas, Maria Magdalena Puigserver, Francesc Ramis, Júlia Ribas, Enric Riera, Pilar Salas, Toni Salom, Lourdes Sampol,
Gabriela Seguí, Maria Servera, Doralice Souza, Fina Torres, Quico Torres, Malena Tous, Maria Magdalena Trobat i Lluís Vidaña.
La col·lecció es va presentar el passat dia 9 de
setembre de 2017 amb motiu de la nit d’art a
Algaida (Mallorca), coneguda com Algaidart, per
després viatjar a la Torre dels Ducs de Medinaceli
al Verger (Alacant), i té previst ser exhibida a
diferents sales d’exposicions tant de les Illes com
a Galícia. A cada lloc va canviant de format i va
creixent. Actualment la formen 41 ventalls.
Comissariada per Antoni Torres Martorell.
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PUNT DE DISSENY
En aquesta edició hem volgut reactivar un dels punts que en altres ocasions va formar part de l’itinerari d’Incart: el disseny. S’han triat vuit dissenyadors que intervenen la sala
de lectura del Claustre de Sant Domingo amb un doble objectiu: que el disseny interactuÏ directament amb un espai quotidià i deixar de manifest el procés creatiu intrínsec a
cada una de les peces. D’aquesta manera el ciutadà podrà veure com un espai es modifica a partir d’elements creatius.

Participants

2monos
Paleolochic
Marga Rotger
Francisco García
M. Magdalena Garcias
Inge Fischer
Steven Vives

2monos
2monos és un projecte híbrid, autoproduït i conceptualment
lliure, que reuneix diferents disciplines en l’intent de desafiar
totes les etiquetes preestablertes d’art, disseny i arquitectura, així
com afinar el subtil camp existent entre elles, per tal d’ explorar
les característiques de l’espai i la manera d’incidir en ell.

Paleolochic
Moira Neilson, motor creatiu de la firma Paleolochic, crea des del seu estudi-taller a Mallorca col·leccionis
intrínsecament lligades a la terra on viu; col·leccions també carregades de recordances, detalls i vivències
del camí que la va conduir a aquest racó del Mediterrani.
Paleolochic és la necessitat de crear, és la necessitat d’entrar en la teva vida i formar part d’ella amb dissenys
relaxats plens de color i amb la brisa fresca del Mediterrani.
Paleolochic és disseny, però també és naturalesa; és una tarda d’estiu tombat a l’herba mirant les copes dels
arbres. Paleolochic són formes simples, però amb caràcter; són materials rústics barrejats amb modernitat.
Una marca d’avui que s’aferra a la tradició per barrejar-la amb facilitat.
32

Marga Rotger
La ceràmica artística de Margalida Rotger ens evoca el continent asiàtic. La tècnica
raku-yaki està estretament vinculada al budisme Chan xinès. En japonès, rakú significa
‘plaer interior’ i les peces fetes amb aquesta tècnica són emanacions d’una manera de
veure la vida basada en la meditació i la vacuïtat. De cada peça creada per Margalida
Rotger es pot percebre una energia íntimament relacionada amb els elements de la
natura (terra, foc i fum, aigua, aire), això fa que cada un dels bols, plats i pots siguin
especials i meravellosos.

Francisco García
Mobiliari creat no només per reciclar, sinó també
per destacar la bellesa i la versatilitat del cartó.

8ulls
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PUNT DE DISSENY
Steven Vives
L’artista parteix de materials naturals i reciclats, propis de la nostra terra, per
concebre les seves peces. Làmpades totalment artesanals, peces úniques molt més
properes a l’escultura que al disseny de mobiliari.

Inge Fischer
Nascuda a Alemanya el 1951, amb taller propi des del 1982. El punt essencial de la meva
feina és la producció de plats, fonts i figuretes. Per a la decoració utilitz diferents esmalts,
engalbes i colors sota vidre. Des del 2014 residesc a Capdepera.
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JANSKY
JANSKY és l’elecrtovèrsia resultant de fer explotar la poesia maquinada de Laia MaLo
contra l’electrònica orgànica de Jaume Reus.
Flautes, ocells, ones espacials i paraula impropulsada.
https://jansky.bandcamp.com/
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ANA SAGREDO
La majoria dels presos i preses que s’han vist sotmesos a aquest sistema han estat presos polítics o polititzats. Els que han passat i que segueixen passant per FIES s’han vist
obligats a aguantar: tortures tant físiques com psicològiques, aïllament (entenent el fet de romandre 22 hores en una cel·la aïllat de qualsevol altre pres, donant-te només
una hora o dues per sortir al pati, al mateix temps que et neguen qualsevol tipus de contacte/coneixement amb l’exterior), violacions, registres constants de cel·la (cada hora,
hora i mitja), escorcolls, humiliacions, dispersió constant…
Amb aquest projecte pretenc denunciar moltes de les situacions que viuen els interns en règim FIES, així com les pràctiques policials per aconseguir la seva claudicació o el seu
extermini. A les presons espanyoles es tortura, i pretenc posar el focus sobre unes pràctiques carceràries que segueixen a l’ombra per a la majoria de la població.
Tot el projecte està ambientat en el testimoniatge de diversos presos que han sofert el règim. La meva labor com a fotògrafa ha estat materialitzar mitjançant imatges una
sèrie de fets que han transcorregut a les presons de l’Estat espanyol.
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LLORENÇ RAMIS BRUNET
“L’art és oportunista perquè és un reflex fidel de la societat. Té tendència a mostrar més pobresa material i espiritual que la que realment existeix, per així obtenir també més
notorietat i benefici, igual que feim tu i jo.
Nosaltres proposam luxe i ostentació ofensius enfront de la pobresa d’idees i de mitjans.”
Miserable Media Corp™
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CARME RIU
Fruits d’hivern
Instal·lació formada per quatre escultures de fusta i una de ceràmica.
L’observació de la natura ha estat el punt de partida per crear noves formes basades en el repertori dels fruits secs. El tema de les natures mortes va començar a ser representat
a finals del s. XVI.
Durant la meva estada o residència a Panevezys (Lituània, 2014) vaig iniciar una sèrie inspirada en els fruits secs, i que llavors estava relacionada amb les ametlles i avellanes
que es troben a Lituània.
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AROL
Nascut a Mar de Plata, Buenos Aires, Argentina, resideix des del 2003 a Espanya, a on desenvolupa la
seva tasca com a dissenyador gràfic, il·lustrador i artista.
La seva obra enfonsa les arrels a un llenguatge surrealista, oníric, simbòlic, que llança sense filtres i
sense que es tenguin en compte raons, ni raó, les imatges que rescata dels racons del subconscient.
La veritat estètica de les seves metàfores visuals parteix d’una veritat íntima, atreta des de sempre
pel món emocional, per la seva curiositat i inquietud vers l’univers personal que viu dins de nosaltres i
que exerceix de disparador de l’obra, com a ressort, al mateix temps, d’un procés catàrtic de la pròpia
transmutació interna.
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TONI SALOM VALLÉS
XXI SLAVERY CENTURY
Esclavitzats a pujar una escala infinita, a ser acceptats socialment, a guanyar un joc
imaginari, a lluitar fins a morir. Però, per a què?
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MARIA SOLEDAT
Maria Soledat Cladera neix a sa Pobla el 1969. Llicenciada en Filosofia i Lletres, té la formació artística de l’antiga Escola d’Arts i Oficis de Palma. Anys més tard va fer un
postgrau de Desenvolupament Humà i Creació Artística (Artteràpia) que li canvià la percepció i la manera d’entendre l’art. Sempre inconformista i experimental, veu l’art com
una forma vital d’expressió i de comunicació.
“Si em demanen per què vull crear, la veritat és que no sé què dir, simplement em fa ganes fer-ho. El reciclatge m’ha obert un món ple de possibilitats. Crear amb materials de
rebuig, donar-los una segona vida i convertir-los en peces d’art, la màxima categoria d’una expressió artística”.
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IVÁN MONTAÑA
Apologia de la batalla quotidiana
Les meves obres pretenen ubicar l’espectador al mapa de la realitat capitalista i de
consum sistemàtic. Parlam de poder, de poder poder, de poder ser, de semblar i aparentar.
Hem passat del Big Brother d’Orwell a atorgar-li al Big Data els mistos per encendre la
nostra foguera de les vanitats. Hem buscat la llibertat submergits en la cultura del gaudi,
del plaer, del bé immediat per topar-nos de ple amb l’autoesclavitud, amb la pèrdua de
la identitat.
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ANTONI J. FLUXÀ
El pes de l’oblit
És una instal·lació efímera de dimensions variables.
En aquesta ocasió és de 100 peces portaespelmes de formigó tractat, amb un o diversos personatges que les habiten.
Cada record que oblidam, cada memòria que desapareix deixa un buit en nosaltres que pesa.
Al contrari d’alleujar-nos, ens carrega amb la consciència d’aquest oblit.
Sabem de la seva existència, però no del seu contingut, d’aquí ve la nostra angoixa.
www.ajfluxa.com
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MIQUEL MESQUIDA
“Després de la tempesta sempre arriba la calma i llavors ens plantejarem si
sabem aprofitar-la; a poc a poc les aigües continuaran el seu curs i nosaltres
ens quedarem en dic sec, al nostre personal i intransferible Ararat i des d’aquest
puig veurem un món nou: serem com alienígenes vinguts d’un altre planeta, ho
mirarem tot amb ulls curiosos, amb uns altres ulls, amb dubtes i, pot ser, amb
un cert escepticisme motivat pel record. És possible que la nostra memòria ens
jugui males passades, ja veurem. Els canvis han de començar en un mateix i
després a la societat, a la moral i a l’ètica“.
Fernando Gómez de la Cuesta
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TROSSORT
Pasión vs. Amor
La línia que ens defineix en qüestió de segons pot desaparèixer.
El camí que uneix llum i ombres pot
en qüestió de segons omplir-se de grisos.
L’ordre establert en qüestió de segons pot fugar-se.
La passió que impregna cada una de les nostres accions pot,
en qüestió de segons, tornar-se fosca i ambiciosa.
Que l’ésser darrere la vaporosa llum sigui un en dos, i dos en un, completant-se.
Text: Julia del Olmo
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IGNACIO BOSCH
Els tres porquets
La llar és un model en contínua construcció, és un sistema que constantment es millora, actualitza i corregeix, que s’adapta a la societat actual. Serà una mena d’aprenentatge
mitjançant el mètode d’assaig i error, que durarà tota la vida i que donarà forma als valors d’aquesta persona.
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JOSÉ ANTONIO VALLEJO SERRANO
A El ritual, José Antonio Vallejo (Madrid, 1984) ens presenta una selecció de peces que juntes semblen explicar una mateixa història, però que a la vegada poden interpretar-se
per si mateixes. Un dels seus personatges, en aquest cas Muñeco hinchable, s’agrupa en ocasions formant masses de cossos rosats que planifiquen una mena de festa a la qual
allò infantil sobrevola l’acció, però comprenem que la finalitat és aterridorament adulta. Un joc entre el que ens és conegut i que, de cop, es torna allò oposat; un al·legat als
adults que varen ser assenyalats a la infància, la qual mai es va arribar a acabar i aflora constantment.
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ANTONI TOMÀS TORRENS
Aquests caps hieràtics recorden les escultures africanes que tant van inspirar en Picasso. Amb les boques semblants, els ulls tan simètrics, amb una mirada tan estàtica i com
espantada, esdevenen esquemes concisos de què pot ser qualsevol, com una abstracció de qualsevol home/dona del planeta.
Em recorden la fesomia de les talles de fusta romàniques de les verges que la mar ha tret i que de generació en generació es conten com a llegendes.
Com que les peces s’exposen juntes, sembla que s’estableix entre elles una conversació i només pertany a cada espectador esbrinar de què estan parlant, per tant, es presta a
múltiples interpretacions.
Les figures ens recorden allò que vam ser, descendents dels habitants de la Terra de l’edat de pedra i que, com ells, morirem.
El respecte a la pedra condiciona la forma, com si l’escultor llegís la pedra, per veure què li vol dir. Deixa trossos de pedra viva per rendir homenatge a la matèria de la
qual procedim.
La primera vegada que un veu les peces podria pensar que
estan inacabades, que són molt naïf, mancades que qualitat
estètica. Però en tornar-les a veure un pot entendre que es
van deixar inacabades per respectar la matèria primera,
la pedra.
En Toni, actualment, està intentant fer caps més realistes,
però a mi m’agraden aquests. No m’importa si estan ben fets
o no, per a mi allò important és l’acció que es determina quan
es posen en relació, perquè assenyalen un espai de presències
i absències, on estableixen una conversa de silencis, solituds
i secrets que ens fa imaginar el diàleg d’aquestes entre elles,
de quins temes parlen i si alguna figura manté un diàleg
intern amb si mateixa.
M. Eufrina Ramis

48

AMPARO ESTELAR
Amparo Estelar és un projecte sonor dins del segell “Por un oído
me entra”, usant el procés creatiu de la pintura en el so.
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CASTILLOS EN EL AIRE
Artistes De l’Escola d’Arts Plástiques Maestro Rubén Herrera de Arteaga. Coahuila, Mèxic.
El tema proposat per a aquesta mostra és Castillos en el aire, la relació entre les il·lusions i la crua realitat. La decepció, l’evasió i els miratges en la vida de l’artista. Castillos
en el aire ofereix una visió de diferents artistes mexicans, que comparteixen la vida acadèmica del campus de la Universitat de Coahuila. Professors, alumnes i exalumnes
tracten d’enfocar el tema de la nebulosa de les il·lusions. Totes aquelles amb les quals van començar la seva carrera artística i que s’han anat materialitzant o simplement s’han
esfumat sense més ni més.
De què estan fetes les il·lusions? És possible materialitzar alguns dels nostres
somnis? Probablement tenim possibilitats encara que siguin remotes de
realitzar-los, depenent de les nostres circumstàncies i expectatives. Segur que tots
vàrem tenir somnis impossibles que lamentem no assolir i en canvi no valorem els
regals celestials que rebem inesperadament. Potser altres trossos de la nostra torre
tan sols van arribar a ser traços en un paper. Un esbós d’un somni passatger. Potser
per això considerem el paper el suport ideal, donat el seu caràcter multidisciplinari,
la seva facilitat de transport i la seva referència al projecte.
Castillos en el aire té intenció de fer un viatge de retorn a Mèxic, per donar opcions
també als artistes participants en diferents edicions del festival Incart de col·laborar
amb la seva visió en el present projecte, creant altres papers que flueixin a aquest altre
món. En acabar la mostra les obres s’exposaran a la Galeria de l’EAP i possiblement a
altres llocs concertats en espais expositius de la UAdeC en l’estat de Coahuila.
Comissariada per Marcos Vidal.

Participants
Adolfo Guzmán
Adriana Cerecero
Alejandro Cerecero
Ana Delia Ortega
Anabel Fuentes
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Angélica Ortiz
Gabriela Guevara
Antonio Herrera
Federico Jordán
Francisco Piñón

Lorena Peña
Roberto García Ibarra
Talía Fernández

ESCOLA CLAR I OBSCUR DE PAQUITA ISERN
Iniciació al dibuix, aplicació de la teoria i la pràctica de les arts plàstiques: oli, acrílic i aquarel·la.
La trajectòria de crear amb la inspiració.
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PROJECTE “VERSUS”
Literatura/art. Aquesta relació parteix d’un projecte que du a terme l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca ara fa dos anys,
a través de dos cicles de conferències amb set conferenciants per cicle, en què el tema principal ha estat donar a conèixer la
literatura mitjançant la poesia enfocada a tots els camps, des de la filosofia fins a l’educació. Per aquest motiu el 20 de març, Dia
Internacional de la Poesia, ha estat la data de cloenda d’ambdós esdeveniments.
Una segona passa serà la publicació a finals del 2018 del llibre Versus, que recollirà les catorze conferències. És aquí on la
literatura es fusionarà amb l’art plàstic, ja que catorze artistes han donat forma al tema tractat a cada ponència.
A la present exposició s’han seleccionat set textos i set artistes que
conformaran aquest llibre conjunt. Set fragment literaris i set imatges
per posar de manifest la fusió entre la literatura i l’art plàstic.

Tomeu Coll
Sergio Álvarez Frugoni
Nuria Sánchez
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Wai Kit Lam

Ana del Valle Ojeda

Mar Agüera

David Campaner
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CERÀMICA DE MURTO
El Rotary Club d’Inca presenta en aquesta nova edició d’INCART una exposició del ceramista
Jeroni Ginart “Murto”.
En el local parroquial Centre d’Expositors a la plaça de Santa Maria la Major d’Inca es pogué
visitar i gaudir de l’obra de l’artista “Murto”. Unes peces de ceràmica molt treballada de
diferents formes i amb motius florals i marins que són característics d’aquest artista.
Com a totes les exposicions del Rotary Club d’Inca, els beneficis d’aquesta mostra anaren
destinats a obra social, entre d’altres al Menjador Social d’Inca, sempre amb la col·laboració
dels artistes, en aquest cas d’en Jeroni Ginart “Murto”.
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VEUS DE DAMASC
Veus de Damasc és un projecte presentat per la companyia de teatre BLAU. El projecte va començar l‘any 2017 a Inca amb un laboratori d‘idees; diversos artistes de diferents
nacionalitats van reflexionar sobre els seus records de Damasc (Síria) i el seu escenari artístic, la difícil situació actual i com pot ser el seu futur. Tot això es va traduir en set
projectes a tres països diferents.
El projecte d‘Inca consistia en una performance de dansa, una exposició i un arxiu de so que la complementava. La performance de dansa va ser a càrrec de Harake Dance
Company amb la col·laboració d‘Andrea Cruz i War and peace company (coreografia de Mohammed Diban i vestuari de Claudio Capellini). L‘exposició va ser comissariada per
Fadi Yazigui, i constava de 44 obres d‘artistes siris que viuen a Damasc. L‘àudio reproduït durant l‘exposició era de fragments de l‘obra sobre Damasc de Roua Horanieh, llegits
ens cinc llegües per Glynis German, Fadi Yazigi, Santiago Stankovic, Pere Bonet i Katja Lebelt.
Fotografies: Santiago Stankovic.
www.teatreblau.eu
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VICTÒRIA GARCIA MASDEU
Playing games és una sèrie de tres intervencions sobre vidre, en les quals hi ha
un esperit de joc entre la línia, els colors primaris i l’efecte de tridimensionalitat
en l’espai.
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL
Petits concerts
Es tracta d’un esdeveniment amb un format diferent a d’altres organitzats per l’Escola, en el qual es pretén motivar els alumnes i oferir un espectacle musical dintre del festival
d’art del municipi. L’objectiu és presentar un esdeveniment fresc i dinàmic. La durada de les actuacions ha estat d’un temps inferior a d’altres audicions. A més, s’ha ideat amb
un format informal i proper.
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