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INCART nace en el 2007 en Inca (Mallorca- 
Islas Baleares) con un objetivo básico: acercar 
el arte contemporáneo a los ciudadanos. En 
este sentido,  cada edición se metamorfosea 
para que se adapte a las diferentes 
ubicaciones seleccionadas así como a las 
diversas propuestas artísticas.
 
Este proyecto fue creado por un equipo que 
contaba con la colaboración tanto del 
Ayuntamiento de Inca y de espacios privados 
como la intervención directa de artistas. No 
obstante, con la finalidad de dar continuidad y 
respuesta al crecimiento de la iniciativa, en la 
actualidad se formalizó con la participación 
directa del Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Inca y la Asociación Inquietart.

INCART neix al 2007 a Inca (Mallorca – Illes 
Balears) amb un objectiu bàsic: acostar l'art 
contemporani als ciutadans. En aquest 
sentit, cada edició es transforma per tal que 
s'adapti a les diferents ubicacions 
seleccionades així com a les diverses 
propostes artístiques.

Aquest projecte va ser creat per un equip 
que comptava amb la col·laboració tant de 
l'Ajuntament d'Inca i d'espais privats com de 
la intervenció directa d'artistes. Però, amb la 
finalitat de donar continuïtat i resposta al 
creixement de la iniciativa, a l'actualitat s'ha 
formalitzat amb la participació directa de 
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Inca i 
l'Associació Inquietart.



Inca i art. Aquestes dues paraules es 
combinen i relacionen entre si per crear una 
mostra original, participativa i amb una 
creativitat desbordant.

A Inca creim en la vitalitat que pot donar l'art 
a una ciutat, en com la pot enriquir des del 
punt de vista cultural, i per això Incart no ha 
parat de créixer edició rere edició. Ha 
crescut principament en qualitat, en varietat 
i en capacitat de convocatòria. 

Ara volem projectar aquesta activitat cap a 
l'exterior perquè a través de l'art també es 
pot aconseguir promocionar els valors d'una 
ciutat. Incart té molt de camí per recórrer 
gràcies fonamentalment als participants, als 
artistes i sobretot a l'interès del públic.

Rafel Torres Gómez
Batle d'Inca

Inca y arte. Estas dos palabras se combinan y 
relacionan entre sí para crear un certamen 
original, participativo y con una creatividad 
desbordante.

En Inca creemos en la vitalidad que puede dar 
el arte a una ciudad, en como la puede 
enriquecer desde el punto de vista culural, y por 
eso Incart no ha parado de crecer edición tras 
edición. Ha crecido principalmente en calidad, 
en variedad y en capacidad de convocatoria.

Ahora queremos proyectar esta actividad hacia 
el exterior porque a través del arte también se 
pueden promocionar los valores de una 
ciudad. Incart tiene mucho camino por recorrer 
gracias, fundamentalmente, a los artistas 
participantes, y sobretodo al interés del público.

Rafel Torres Gómez
Alcalde de Inca



INCART va néixer davant la necessitat que 
el públic s'acostés a l'art contemporani. 
L'única manera d'aconseguir-ho va ser, i és, 
treure l'art dels espais tradicionals perquè la 
persona topi amb ell. Però aquest no era 
l'únic objectiu, ja que es volia, i es manté, 
que l'artista ha de ser qui doni forma a 
l'esdeveniment, en el sentit que quan es 
troba davant un lloc inesperat, ha d'adaptar 
la seva obra o conformar-la segons les 
necessitats tant de l'obra com de la 
ubicació, repte que convida a la creació.

Inquietart, doncs, és l'associació d'artistes 
que manté, junt amb l'Àrea de Cultura de 
l'Ajuntament d'Inca, aquestes arrels perquè 
així un acte cultural com és INCART compti 
amb la participació d'artistes no tan sols a 
través de  la seva aportació plàstica, sinó 
també organitzativa.

INCART nació ante la necesidad de que el 
público se acercase al arte contemporáneo. 
La única manera de conseguirlo fue, y es, 
sacar el arte de los espacios tradicionales 
para que la persona de a pie se tropiece con 
él. Pero este no era el único objetivo, pues se 
quería, y se mantiene, que el artista deber ser 
quien de forma al evento. En el sentido que, 
al encontrarse ante un lugar inesperado, 
debe adaptar su obra o conformarla según 
las necesidades tanto de la obra como de la 
ubicación, reto que invita a la creación.

Inquietart pues, es la asociación de artistas 
que mantiene conjuntamente con el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Inca esas raíces 
para que así un acto cultural como es 
INCART, cuente con la participación de 
artistas no tan solo contado con su aportación 
plástica, sino también organizativa.
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CLAUSTRE DE SANT DOMINGO

NIÑA DE FUEGO

Niña de Fuego, duet format per la ballarina 
i coreògrafa Ingrid Medina i pel músic i 
fotògraf Curro Viera amb la intenció 
d'explorar la fusió i els límits de les seves 
disciplines. Han participat en nombrosos 
esdeveniments relacionats amb la dansa 
tant a dins com a fora de Mallorca.
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ninadefuego.wix.com



carmenbizarre.wix.com

CARMEN BIZARRE

GREEN FRENZY 
SS 2015 collection
per Carmen Bizarre 

Green Frenzy és una col·lecció de 
peces úniques personalitzades a partir 
de peces ja fetes. El resultat és una 
col·lecció exclusiva, i una mica boja, a 
on la principal inspiració s'ha pres dels 
anys 80 i de la cultura underground 
d'aquesta època.
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GERARD MATAS
Escultures en ferro
Mides variables



valeria-castellet.blogspot.com

VALERIA CASTELLET

“Ajuares y coronas” 
Escultures en ferro
Mides variables
Brodat damunt paper japonès fet a 
mà de polpa de cotó, brodat damunt 
tèxtils antics mallorquins per tal de 
confeccionar llençols. Dibuix, 
serigrafia, fotografia, instal·lació.

… fantasies fememines brodant aixovars 
en universos victorians / no fa tant de 
temps / temps per a imaginar... / alguna 
cosa que es treca / alguna cosa que es 
perd / la corona és per a la més pura...
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FABIAN SCHALEKAMP

SUELO REBELDE 
Terra llaminat, esferes encolades amb 
trossos de tarima laminada

La instal·lació és una peça que evoca 
una aparent tranquil·litat d'una habitació, 
a on pots trobar de tot sobre el terra 
com busques de pols, miquetes de pa, 
botons, bocins de paper i més coses 
oblidades de fa temps. Fins que el terra 
es rebel·la trencant-se en bocins fins a 
formar esferes de diferent grandària com 
si de miques de pols es tractés.

fabianschalekamp.tumblr.com



curroviera.wix.com

CURRO VIERA

EN EL FONDO DE LA CAVERNA 
Fotografia
70 x 100 cm

Professional de la fotografia des de 
1997, les seves obres exploren les 
emocions més profundes sempre des 
de la figura femenina com a centre de 
les seves creacions, apel·lant a la 
reflexió de l'espectador i a la seva 
capacitat d'anar més enllà del que 
inicialment apareix en elles.
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FRANCISCO GARCÍA

SIMPLY HOUSES
Instal·lació
Mides variables

SIMPLY HOUSES és la píndola que 
necessitem per a calmar la nostra 
ànsia de propietat, que ens fa 
recordar que som més que aquell 
espai físic que habitem, que ens fa 
veure que la identitat i la seguretat la 
hi donem nosaltres, a la llar, no la llar 
a nosaltres.



PROJECTE ENTRE ILLES
(GALERIA ESPAI D'ART 32)

ENTRE ILLES
Exposició col·lectiva
Pintura i escultura
Mides variables

Entre Illes és un projecte de 
col·laboració artística entre autors i 
gestors culturals amb l’objectiu d’iniciar 
una activitat de contactes i intercanvis 
de coneixements, sensibilitats, projectes 
i art entre les Illes Balears.

Sis autors s’han reunit, tres de Mallorca i 
tres de Menorca, de forma gairebé 
espontània per posar de manifest la 
voluntat, interès i il·lusió dels artistes per 
superar les limitacions territorials i 
compartir l’obra més enllà de l’àrea illenca.
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1 2

3 4

5 6

1 | Ferran Aguiló
2 | Maria Antònia Mir
3 | Andrés Planas
4 | Paca Florit
5 | Yolanda Carretero
6 | Carles Moll



www.maraguerallinas.com
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MAR AGÜERA
INSOMNI
Any: 2011
Tècnica: Fotografia sobre dibond

Mar Agüera Llinàs

M'agrada fotografiar els humans, pero a la meva manera. Les imatges que imagín solen 
sortir de pensaments on els personatges es troben fora de lloc, trets de l'entorn habitual o 
ficats dins rols que no els corresponen. Supòs que és la meva manera de sortir de la zona 
de comfort i queixar-me, d'una manera més o menys implícita, del que no m'agrada.



ANTONI J. FLUXÀ

CONCRETE EGO
Escultura
Mides variables

Concrete Ego és una creació temporal per a l'edició de 
2015 d'Incart. Microespais que conviden a la reflexió 
sobre algunes característiques de la naturalesa humana.www.ajfluixa.com
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www.marcosvidal.com
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MARCOS VIDAL

TAULA AMB BOTELLA, 2012
Escultura, fusta de cirerer tallada 
amb motoserra 
110 x 60 x 60 cm

TAULA AMB BOTELLA, 2015 
Escultura, gres esmaltat 
24 x 12 x 12 cm



www.ramoncompany.com

RAMON COMPANY

WHERE
series I,II,III,IV,V,VI 2015
Tècnica mixta damunt tela
42 x 42 cm

Caminar com a metàfora del pas del 
temps dins el cicle vital humà.
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¿Se puede? - 2013 
Vídeo amb so original
Duració 1'22”

Quan trobes una porta que cedeix a la 
pressió de la mà, abans d'entrar demanes 
¿se puede? Tenim intenció de traspassar 
el llindarl, però, per respecte a un possible 
habitant que es trobi a l'altre costat de la 
porta, frenem la nostra intenció.

Quan ens tanquen ben barrada la porta 
que ens condueix cap al nostre camí traçat, 
tirem avall la porta, ho fem amb tota la força 
humanament possible. Teresa Matas



www.rehecho.tictail.com

PLATAFORMA REHECHO

MIRA LO QUE TIRAS
Instal·lació
Mides variables
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ANTONI GARRETA

MAL SOMNI
Instal·lació
Coixí i palet

ILUSSIÓ I CAIGUDA
Instal·lació
Palets i material d’obra
Mides variables

Tot arr iba i  tot cau. La matèr ia és
 ef ímera però persisteix al  l larg de
 la v ida com a records que es
 mantenen amb persistència.
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MAR AGÜERA
INSOMNI
Any: 2011
Tècnica: Fotografia sobre dibond

Mar Agüera Llinàs

M'agrada fotografiar els humans, pero a la meva manera. Les imatges que imagín solen 
sortir de pensaments on els personatges es troben fora de lloc, trets de l'entorn habitual o 
ficats dins rols que no els corresponen. Supòs que és la meva manera de sortir de la zona 
de comfort i queixar-me, d'una manera més o menys implícita, del que no m'agrada.



www.escoladedisseny.com

CASAL DE CAS METGE CIFRE

PROJECTE “CASAS”.
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY

CASAS
Projecte Escola Superior de Disseny
Mides variables

Els alumnes de 1r curs dels estudis 
superiors de Disseny, en el seu pas per 
l'assignatura de Tallers Tridimensionals, 
taller de fang, han realitzat aquest projecte 
durant l'any acadèmic 2014-15. 

La proposta consisteix a construir amb 
plaques de fang, a partir de la imatge 
icònica d'una casa, modificar la casa 
d'origen, per dissenyar i construir la seva 
pròpia casa, i cal  modificar l'estructura de 
partida. Per a la seva execució, l'única 
regla de joc és que no es pot afegir 
material ni en pot faltar. És a dir, una 
vegada laminat el fang, el que es treu 
d'algun  costat es col·loca en un altre, de 
manera que no sobra ni falta res del 
material d'origen.

El projecte està compost per 100 cases 
aproximadament.



gloriarigal.tumblr.com
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GLORIA REGAL

EL CAMÍ
Dibuix
Sèrie de sis làmines de 23 x 32 cm

La forma de les pedres depèn de molts 
factors. Canvien constantment per les 
accions dels agents geològics en els 
quals intervenen fins i tot els éssers vius. 
Com el camí que recorrem. Ens influeixen 
tot un seguit d’elements externs, físics i 
psicològics, que donen forma a la nostra 
vida i determinen el nostre aspecte final.



www.silviaparedes.com

SiLVIA PAREDES

THE BROKEN NEST PROJECT
Fotografia, serigrafia i brodat
25 x 30 m²

Conglomerats d'imatges que fan al·lusió 
al complex procés de construcció de la 
consciència. Buits als quals només 
podem rescatar vestigis, projeccions que 
floten dins un nou ordre, sempre 
subjectes al patró d'allò arcaic.
De fons el niu com a metàfora que abriga 
el ser. Morada espectre.



www.estherolondriz.com
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ESTHER OLONDRIZ

Els “Retrats robots” es van començar 
l'any 2013 formant  part de “Ments 
sospitoses”. El 2015, ampliats, i com a 
continuació a la sèrie anterior, han 
passat a pertànyer al projecte  “Are 
they? Confidencial”. Conceptualment, 
aquest projecte és una reflexió 
personal envers  les  coincidències 
entre la societat actual  i la que 
habitava el món de 1984 (novel·la de 
política ficció distòpica) de G.Orwell i 
es realitza mitjançant dibuixos, 
fotografies en blanc i negre 
manipulades, instal·lacions, vídeo, etc. 



lorenzoramis.devianart.com
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LLORENÇ RAMIS

EMBOLCALLS EXQUISITS
Pintura / dibuix i composició digital
Tres peces de fusta de 122 x 80 cm i 
dues imatges en cartolina mida A3 i A4

“Embolcalls exquisits / Envoltorios 
exquisitos” tracta de les diferents 
formes d'embolicar la realitat per 
transformar-la, de les aparences, 
del l lenguatge publicitari i de la 
fascinació per l'embolcall en si, 
independentment del seu contingut. 

Estèticament presenta una marca 
fictícia (Caution Candy) que sembla 
abastar-ho tot: art, roba, façanes, 
armament...; presentat com alguna 
cosa atractiva i desit jable. La marca 
per la marca. 



OJO COJO / DOCTOR ENFERMO

ABANS RECOLLIA COPINYES
Instal·lació

Una Mallorca Malalta empeny un 
cotxet de nin petit. L'illa exhausta 
carrega llaunes i plàstics, brics, fems 
divers. Són les copinyes de plàstic. La 
decadència putrefacta d'un sistema 
insostenible "cent per cent”.

www.ojocojo.com



tomeuestelrich.blogspot.com
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 MAL SOMNI

Instal·lació
Coixí i palet

TOMEU ESTELRICH

IMPROMPTU
Instal·lació (escultura i vídeo)
Mides variables

Impromptu. Diàleg improvisat entre la 
dansa i l'escultura. Entre filferros i 
reixes metàl·liques dues ballarines i 
un escultor fan una reflexió sobre la 
creació, el moviment i la fuga.
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FELIP CALDÉS

Ante Volans, 2014
Material orgànic pintat.
Mides variables. 

“Ante Volans” ens transporta al 
microcosmos de la bioquímica pictòrica 
dels embrions no nats de fluits de 
cèl·lules de natures dissecades.

Antoni Gost, poeta
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FERNANDO SOBERATS

EVA
Escultura PVC
115 x 30 x 16 cm

La inquietud pel reciclatge de tubs 
de cartó provocà la creació del 
projecte ESCULTUB, fruit del qual 
neixen nous camps d’investigació: 
cares, monstres, duplicitats, interiors 
i exteriors al mateix temps, quietud 
amb moviment, diàlegs sobris.

L’escultura EVA 2F2015 pertany a un 
grup de figures que experimenten la 
sensació de moviment.
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RAFEL CRESPÍ

HUIR
Sèrie de dotze fotografies 
15 x 20 cm

Fugir no com un acte de covardia, sinó 
com un fet heroic. De vegades haig de 
fugir perquè no puc més, escapo dels 
problemes, no per por, sinó amb 
intel·ligència, saber quan un mateix ha 
de canviar de cicle, i començar una 
nova fase. Fugir físicament per obrir-te 
a nous espais mentals.

Rafel Tros Sort



www.dablada.com

IX
 E

D
IC

IÓ
 

DAVID MARTÍN

MAGNÍFICOS ESCOMBROS
Tècnica mixta (formigó)
Conjunt de cinc peces escultòriques

David Martín. Palma de Mallorca, 1978. 
Artista plàstic multidisciplinar. Presenta 
la seva sèrie “Mis pequeños 
escombros”, fragments de formigó 
policromats, representació d'espais 
urbans decadents, en alguns casos 
intervinguts gràficament.



www.pepolivares.com
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JOSEP OLIVARES

El projecte BÒRN [||2] és un treball 
realitzat a partir de sèries 
fotogràfiques i de la recerca de 
documentació biblio+gràfica, sobre 
la bellesa i els seus dolors. El 
resultat és una col·lecció de plats 
ceràmics, i l· lustrats amb fotografies.



davidcampanerart.blogspot.com

DAVID CAMPANER

SWEET LIFE
Instal·lació
Mides variables

Les imatges són un referent que es manté a la 
ment, però el temps les transformaen estímuls per 
esborrar-les i convertir-les en imatges matèriques.
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LETICIA Maria

EAT
Instal·lació
Mides variables 

Les galetes ceràmiques representen la 
impossibilitat de consumir tot allò que 
se'ns ofereix, característica de la 
nostra societat de consum.

Menja i menja. Consumeix i consumeix.



SA QUARTERA

DOLORS COMAS

Visions urbanes és un recorregut 
personal que dibuixa un espai urbà a 
través de la llum i l’ombra. Una 
evocació metafòrica on la ciutat és 
dibuixada a través de la il·luminació, 
els colors, i la foscor que 
transformen la metròpolis de forma 
contínua al llarg del dia. Vint-i-quatre 
hores de canvi constant que 
desafien l’observador que mira, 
pensa i veu una ciutat sotmesa a una 
barreja de colors persistent. 



ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL

ALUMNES EMMAT

MICROCONCERTS DE MÚSICA

Es tracta d’un esdeveniment amb un 
format diferent a d’altres d’organitzats 
per l’Escola, en el qual es pretén 
motivar els alumnes i oferir un 
espectacle musical dintre del destival 
d’art del municipi. Amb l’objectiu de 
ser un espectacle fresc i dinàmic, la 
durada de les actuacions serà d’un 
temps inferior a la d’altres audicions. A 
més, aquest espectacle s’ha ideat amb 
un format informal i proper.
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CENTRE SOCIOCULTURAL

MARGA BELTRAN I JOAN RIBAS

FRIEDRICHLAND (.2)

La instal·lació està dedicada Friedrich Nietzsche, com 
un petit homenatge a la figura d'aquest filòsof alemany, 
que s'afegeix a la mostra de pintures que presentem en 
aquesta exposició de paisatges i fabulacions que 
conformen aquesta “terra de Friedrich”.



GALERIA NUU

MANU-ART
(MANUEL LUIS PAYERAS)

Escultures en ferro.



www.dduesjoies.com
www.jaumeserracollage.wix.com
www.stevenvives.es

GALERIA CAN MARC
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GALERIA CAN MARC

A la Galeria Can Marc fusionam l'art, 
barrejam les especialitats artístiques, 
com són el collage, pintura, joieria, 
audiovisuals i música.



mariaisabeluribe.tumblr.com

FUNDACIÓ ES CONVENT
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“El hogar de los exiliados”
Work in progress, 2013 – 2015
Mixta

La importància simbòlica i real de la llar 
és, en la meva opinió, un referent de 
potent motivació per al 
desenvolupament d'aquesta proposta, 
gestada des de vivències molt 
properes. Aquest projecte va ser 
concebut per mostrar-lo dins una 
capella, refugi espiritual, ja que al final 
és la nostra darrera llar.



L’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Inca i l’Associació INQUIETART
agraeixen la participació de tots els artistes que han fet possible aquesta edició.
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