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EN QUÈ CONSISTEIX INCART?
INCART neix el 2007 a Inca amb un objectiu bàsic: acostar l’art als ciutadans. Amb aquesta finalitat es convida els visitants a entrar tant 
en espais públics com privats a on es puguin observar diverses propostes artístiques. Així, la intenció és que el públic interaccioni amb 
l’art contemporani a través de les diferents possibilitats plàstiques actuals.

Aquest projecte va ser creat per un equip amb la col·laboració tant de l’Ajuntament d’Inca com d’espais privats, així com 
intervenció directa d’artistes. Però, amb la finalitat de donar continuïtat i resposta al creixement de la iniciativa, es va formalitzar per 
comptar actualment amb la participació directa de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca i de l’associació Inquietart, que uneixen 
esforços per tal de millorar i adaptar cada edició a les necessitats actuals de l’art.

INCART s’ha adaptat a les diferents infraestructures que han sorgit en successives edicions per donar importància al seu 
germen: l’art com a discurs. Per aquesta raó, des de la primera edició fins a l’actual, els espais han anat canviant i s’ha 
disposat tant d’emplaçaments emblemàtics de la ciutat com d’urbans, públics i privats on es genera un diàleg amb el públic.

Per a més informació de l’esdeveniment: cultura@incaciutat.com



10 ANYS AMB ART I CULTURA A INCA
És del tot innegable que un esdeveniment al seu desè aniversari suposa, a més d’un motiu d’orgull, un moment per mirar cap enrere i valorar d’on es 
ve i cap on es va. Incart va començar d’un grup de persones vinculades amb l’art, l’objectiu de la qual era acostar-lo al ciutadà. L’associació d’artistes 
Inquietart, juntament amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, des de la primera edició, han fet que aquest esdeveniment anés creixent 
progressivament, fins a convertir-se en una de les cites assenyalades dins del calendari cultural local. Un dia de festa de la cultura on tots els inquers i 
els visitants visiten els diversos espais.

Tres setmanes on múltiples disciplines a diferents espais, tant públics com privats, poden ser visitats per tothom és una oportunitat única a Inca i a 
la comarca. Aquest fet és important no tan sols per la quantitat d’exposicions si no per la qualitat que ha aconseguit al llarg dels anys. La feina dels 
organitzadors ha fet que aquesta cita s’hagi convertit en un lloc on molts artistes es volen promocionar. Això, ha encoratjat a tots junts perquè 
suposar una empenta forta perquè Incart es plantegi anar donant passes cap a nous objectius.

Ja des de l’inici es va dir que la finalitat havia de ser que Incart fos un element dinamitzador de la cultura a la ciutat, un espai on es poguessin 
mostrar les produccions contemporànies i un focus d’atracció d’artistes. Ara com ara, a la desena edició, podem estar molt satisfets tant els 
organitzadors com els inquers, ja que tenim un esdeveniment referent, un encontre artístic de qualitat que atreu talent. Ara bé, vist que hem assolit 
objectius la pregunta és ben clara ¿s’han de donar noves passes?

Inca, maig de 2016
Organització d’INCART

PER QUÈ INCART?
GUILLEM COLL – GALERIA CAN JANER
Ja fa deu anys del seu inici, l’any 2007, quan uns amants de l’art vam decidir dur a terme una Nit de l’Art a Inca. Avui és un plaer veure com s’ha 
consolidat INCART i que any rere any augmenta en quantitat i qualitat d’artistes i obres. La meva més sincera enhorabona als actuals organitzadors.

MARIA PAYERAS – GALERIA CUNIUM
Una idea projecte de galeristes i artistes per acostar l’art als ciutadans. Decidírem implicar artistes i autoritats, per poder dur a terme aquesta 
iniciativa artística i cultural als carrers, places i altres espais públics d’Inca. La nostra ciutat ompliria els seus carrers i places d’escultures, 
performances, músics i pintures.  Ara que es compleixen deu anys veiem acomplerts els nostres desitjos. Gràcies a totes les persones implicades 
aquest projecte és ara una realitat.

BARTOMEU MARTÍNEZ - EXREGIDOR DE CULTURA I EDUCACIÓ
Aprendre de l’art passejant per Inca
Aprendre de l’art passejant per Inca

Una de les propostes que posen l’accent, des de fa una dècada, en la creació artística i la labor de galeries, fundacions, artistes, comissaris i músics 
a Inca és INCART. Tots ells es deixen dur pel cor i pels ulls i, fruit d’aquest binomi vital, INCART és un pilar per a la sensibilització cap al panorama 
artístic, orfe de reconeixement social encara en el segle XXI.

Felicitats a l’Ajuntament d’Inca per la coordinació aquests darrers anys i que en vénguin moltes més edicions.



X EDICIONS 10 ARTISTES
Amb motiu de la X edició d’INCART s’ha organitzat enguany aquesta exposició commemorativa que reuneix 10 artistes que han participat en ante-
riors edicions de l’esdeveniment.

La pluralitat és un terme que pot definir INCART. Una definició en un sentit ampli, ja que comprèn tant els artistes que han pres part a cada edició 
com les disciplines presentades. Per tal motiu, a l’exposició, es pretén sintetitzar aquesta línia de feina seleccionant, de les X edicions, 10 artistes molt 
plurals entre si ja sigui tant per la seva trajectòria com per la seva disciplina.

5.000 EUR és el pressupost actual del qual disposa l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca per gestionar la iniciativa. Amb aquesta quantitat a l’Àrea 
de Cultura i l’Associació Inquietart generen un esdeveniment que dóna cabuda a més de 50 artistes i 8 espais.

Com es distribueix el pressupost? El pressupost adjudicat s’estructura en tres blocs: difusió, muntatge i comissariat. En relació amb el primer punt, s’hi 
inclou tot allò que fa referència a cartelleria, identificació d’espais i catàleg. Per muntatge s’entenen aquelles necessitats tècniques que es troben a 
l’hora de dur a terme la instal·lació de les diferents exposicions. En darrer lloc, cal esmentar el comissariat, al qual es destina una part del pressupost 
(1.900 EUR) per a l’associació Inquietart.

Què fa Inquietart amb aquest comissariat? Els membres que formen part de l’associació i aquells que a cada edició s’hi sumen, conjuntament amb 
l’Ajuntament, coordinen i supervisen els aspectes artístics i col·laboren en la difusió de la mostra. Amb la suma indicada es reinverteix en projectes 
artístics com poden ser fires similars, residències artístiques, tallers... que donen a conèixer INCART.

Per què tot això? Per poder donar vida i demostrar que un esdeveniment d’aquestes dimensions sí es pot fer amb un pressupost molt ajustat, i que és 
possible que tant entitats públiques com artistes es nodreixin recíprocament per desenvolupar i difondre un terme comú: la cultura.

Inquietart
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STEVEN VIVES ART
Treball en fusta

Una col·lecció de làmpades d’un rústic minimalista. Un rústic mediterrani i senzill, 
amb matèries de la terra com l’ullastre o el castanyer. D’altres que formen part de 
l’imaginari i la cultura de les nostres Illes com els esportins, els cordats o el drap antic. 
Idees per a llars contemporànies, amb caràcter, que habiten en una forma que alena 
tradició i bagatge.
Es tracta d’un producte fet a mà, totalment personalitzable i artesanal amb materials 
de qualitat que han estat escollits amb molta cura.

 Steven-vives art
 @stevenvivesart

9

JOAN DE LA CREU SANZ
Pintura acrílica

Una mostra de les seves obres, a mig camí entre il·lustració i pintura, que repassen els 
cànons estètics de la figura femenina recercant l’enigma que s’amaga darrere les mirades de 
les models.
Un ambient blanc i negre, sense artificis, a on el color forma part de l’obra en un sentit irreal 
i plàstic que reforça la intensitat del clarobscur.

         joandelacreusanz.wordpress.com
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ASSOCIACIÓ ES GARROVER
Projecte social
Instal·lació (tècnica mixta)

Servei ocupacional de la Fundació Es Garrover
Projecte del taller de plàstica a càrrec de Maria Eufrina Ramis Pujadas, voluntària
Quan el cabal augmenta considerablement, els joncs dels rius es dobleguen, sense 
trencar-se i sense fer-se fallida, i després tornen a la seva posició original quan les 
aigües recuperen el seu aspecte habitual. Les canyes, tot i que poden rebre forts cops 
de vent, sempre tenen la força i la flexibilitat suficient per adoptar de nou la seva 
posició recta habitual.
Els usuaris que practiquen la resiliència són testimoni que hi ha vida més enllà de la 
malaltia mental. No solament són capaços de sobreposar-se a les adversitats que els 
ha tocat viure, sinó que van un pas més enllà i utilitzen aquestes situacions per créixer 
i desenvolupar al màxim el seu potencial. 
Sorprenen pel seu bon humor i ens fan preguntar-nos com és possible que, després de 
tot el que han passat, puguin afrontar la vida amb un somriure als llavis.

         www.esgarrover.org
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FERNANDO SOBERATS
Escultura en PVC

La subhasta. L’escultura, aquest cop, és per llegir-la –i la lectura, com sempre, per reflexionar–: sobre europalets es traslladen persones cap al país que ha fet la millor oferta; el 
millor postor d’una subhasta de problemes i contratemps: els refugiats sirians que, amb les sabates polsoses del camí, embrutaven l’esmalt blau d’Europa. Als deportats és més 
senzill no posar-los rostre, i per això els tubs resten sense perfilar. Tanmateix, cada un té el seu color, la seva llum pròpia.

         escultubesfernandosoberats.blogspot.com
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MARIA TORRENTS
Instal·lació (tècnica mixta)

A la meva obra exploro els pensaments, les experiències i el camí que ens fa ser les persones que som. Cadascú recorre el seu camí així com se li presenta, personalment vaig 
defugint obstacles, però gaudint de cada passa feta. Faig servir tècniques variades sovint en contacte amb el paper (reciclat o no) i el fil.

         www.mariatorrents.com
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VANBIG POCKET
Performance gastronòmica

VanBig es una implosión de creatividad gastronómica, 
nómada, gipsy y callejera. (O caminera, descampera 
y rutera).
Una cita irregular donde comer con las manos, hablar 
con la boca llena y conocer las propuestas no 
convencionales de caterings, restaurantes, productores 
y artesanos sobre ruedas.
En cada edición el VanBig rueda por espacios con 
encanto diferente donde conectará estómagos, recetas, 
acciones gastronómicas,proyectos artísticos y mentes 
hambrientas.

         www.vanbig.es
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NÚRIA SÁNCHEZ PASCUAL
Fotografia aquàtica

Som na Núria Sánchez i la fotografia és el mitjà 
de comunicació que empro per mostrar els meus 
sentiments. Utilitzo una càmera analògica per captar el 
meu voltant. M’agrada molt la fotografia de nu, el nu 
és llibertat i naturalitat per a mi. El paisatge natural és 
molt present en les meves imatges, i la llum natural... 
La llum és el més important 
juntament amb el missatge. 

         www.flickr.com/photos/122523219@N03

EULÀLIA MARTORELL ROSSELLÓ
Fotografia digital

Fotografiar sensibilitats, submergir-me en les històries de les persones retratades, transmetre els mals de la societat, la naturalitat de les coses i la seva essència. 
Fotografiar per nodrir les ments i obrir-les.
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GLÒRIA REGAL
Collage

Preparats, llestos, endavant!
El procés és més interessant que el resultat. És moment de deixar conceptes limitats; 
acoblar elements diversos i espontanis; compondre formes, estructures i colors.
Aquesta sèrie representa el moment exacte en què vam decidir fer un canvi. El negre, 
el que deixem enrere. No desapareix, evoluciona i es transforma. El color, nous reptes 
i experiències.

         gloriaregal.tumblr.com
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VICTORIA GARCÍA MASDEU
Aquarel·la, collage, tèxtil

Diaris d’hivern sorgeix d’una llarga gestació de 
processos interns. Sorgeix de la intimitat del paper, 
d’emocions i sentiments lentament digerits. I, amb un 
impuls de vida que neix del batec del propi moviment 
intern, l’obra agafa vida pròpia i s’expandeix pel terra, 
mostrant-se, escampant les seves arrels, evocant 
sang, venes, i tot allò visceral que emergeix des de la 
profunditat de les entranyes, cercant l’aire i la llum, en 
un esclat de vida. 

         victoriagarciamasdeu.blogspot.com
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JORGE CABRAL
Mixta damunt fusta

Del resultat de l’aprenentatge i investigació que contínuament experimento amb tot tipus de materials, sorgeix la meva obra, i són aquests materials en ocasions el seu 
suport. Hi ha un procés de reciclatge, a vegades d’improvisació, una paleta de colors a on abunden els càlids i els terra. És una contraposició entre l’abstracció i la figuració fent 
l’ullet a la natura.

         www.artistavisualjorgecabral.com

MARIA EUFRINA RAMIS
Dibuxos

Ara que reneixo com au fènix, intimisme i sinceritat no em són suficients. Dibuixo interrogant la pell i l’ànima per trobar la memòria del que sent, el fil conductor de l’obra, la 
veritat i coherència que la legitima per tal de fer-la inspiradora i companya d’altri. Llur ombra breument percebeixo, com una flaire perfumada, a vegades podrida, que entona 
cançons de sirenes i naufragis.

         Maria Eufrina Ramis Pujadas
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SEBASTIÁN BEYRÓ
Fotografia a instal·lació de vídeo

Salvatges, 2016
Després de diversos projectes centrats a la nit i els arbres, el meu nou projecte treballa l’entorn de la natura de molt prop i, especialment, les flors silvestres de primavera.
Aquest any hem tingut una primavera molt plujosa, la qual cosa va dur una gran quantitat de flors que mai havíem vist abans. La sorpresa de veure noves espècies m’ha fet 
reflexionar sobre la natura i la relació amb un mateix, i de la mateixa manera que varen aparèixer també se n’han anat.
El treball de camp va consistir a recollir-ne exemplars de diferents mides i colors, i fotografiar-los amb un sistema d’il·luminació dissenyat especialment per a aquestes flors.

         www.sebastianbeyro.com
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MARTA PUJADES
Fotografia digital

A través de la meva pràctica artística incideixo en les 
diferents construccions de les identitats individuals, 
col·lectives o objectuals i com aquestes es canalitzen 
a través de representacions visuals. Alhora treballo 
entorn al propi estatut ontològic de la imatge, cosa  
que em porta a tractar aspectes sobre la mirada o 
la percepció. 

         www.martapujades.com



TONI SALOM
Gravat

Sèrie Jodhpur
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BASTIAN MOSER
Fotografía

TackTack! És un grup de fotografies captades a Mallorca el 2016. 
Les dobles exposicions varen ser preses des del seient del passatger a un cotxe en moviment, són dobles exposicions fetes directament amb la càmera en una ràpida successió.
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FÈLIX COLL
Oli i acrílic damunt tela

THE OWNER
La paraula frontera es pot definir com una línia que divideix i/o contacta subsistemes territorials diferents. Aquests territoris, per norma, tenen tendència a potenciar les seves 
particularitats, fet que produeix dins la societat que el conforma un procés identitari. Mitjançant aquest procés, la societat sintetitza cada un dels valors i dels indicadors de 
comportaments transmesos pels diferents mitjans als quals pertany.
En moltes ocasions es pot donar el cas que, per diferents circumstàncies, una certa quantitat de gent abandoni la seva terra d’origen per tal de viure a un altre lloc de forma 
temporal o permanent. Aquesta població nouvinguda pot ser acceptada pels ciutadans del lloc d’acollida o al contrari, les diferències culturals/econòmiques entre els dos 
grups socials poden fer que aquests no siguin acceptats. En molts de casos, l’estatus econòmic de la persona nouvinguda té molt a veure amb l’acceptació que la societat 
d’acollida li pot donar (a major estatus econòmic, menor és el conflicte) i també l’origen i la religió de la persona. Com a conseqüència podem trobar una societat dividida 
i amb conflictes  identitaris.

         www.felixcoll.com

DIO
Tècnica mixta

La pintura de gran format d’Asier Guerrero Rico (Dio), 
figurativa, encara que en la seva essència de caràcter 
conceptual reflexiva, ens suggereix qüestions sobre 
temàtiques humanistes. Els personatges de les seves 
obres són el vehicle metafòric que ens trasllada a 
l’origen conceptual de l’obra en si.

25
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MARCOS JUNCAL
Poliuretà, tela, fusta

Principalment reflexiono sobre una ironia i mordaç crítica al sistema al qual vivim, és una mena de radiografia personal a la qual transformo una realitat algunes vegades cruel i 
dura en una visió irònica i sarcàstica. Descontextualitzant amb una mica d’humor l’objecte perd així la seva originalitat i el seu sentit.
El control mental de la població influenciada per la publicitat; el fast food com a estil de vida; les religions com un dels grans conflictes del nou mil·lenni; les guerres com a 
negoci molt rendible; les marques; el sexe; la immigració..., etc. Intento que l’espectador s’identifiqui i obrir consciència en un ambient artístic.

         marcosjuncal.tumblr.com

ABRAHAM CALERO
Reconstrucció fotogràfica

M’interessa la fotografia com a procés, com a punt de partida. El llenguatge 
fotogràfic és la base sobre la qual s’assenta la meva obra, el germen a partir del 
qual construeixo les meves imatges, a mig camí entre allò pictòric, allò fotogràfic 
i allò escultòric.
Penso imatges que no puc aconseguir només pitjant un botó.
Investigo els límits de la fotografia fent-la servir com una matèria primera per a 
una obra que habita entre allò pictòric i allò fotogràfic, treballant sempre, més 
que per l’obra acabada, pel procés en si mateix.

         www.abrahamcalero.com
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LLORENÇ RAMIS
Pintura i imatge digital - Drive

El màrqueting alienant d’un producte alienant: la nostra Misèria.
Perquè per tal que existeixi el caviar ha d’existir la porqueria com a contrapunt lògic.
Acceptem el bonisme i definim allò estèticament correcte, ja que això ens tranquil·litza, 
lliguem l’animal que portem dins i practiquem la nostra hipocresia social com a tauler 
per no enfonsar-nos.
La Corporació Miserable (CM): adoctrinant la massa, formant l’individu en l’acceptació 
de la realitat per a millor reconeixement de la seva manipulació i empaquetat.
A la fi ens coneixeràs? 

         lorenzoramisbrunet.tumblr.com/tagged/paintings 

LLUÍS VIDAÑA
Vinil sobre alumini i suport de metall galvanitzat

Com a artista cerco donar forma a les meves inquietuds. El pas del temps, el conflicte intern del jo, les 
imposicions socials, etc. A les meves obres parlo a través de les mans i de les lletres, recursos que faig 
sobresortir dels quadres per tal que arribin a qui contempla. 

         www.creativoenconstruccion.com
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JOAN OLIVER
Ferro fus, fusta, llum LED i vidre

Encaixant a l’estructura
Aquesta instal·lació planteja un escenari pseudoindustrial. On hi ha habitacles amb les comoditats del primer món calentets, amb totes les necessitats cobertes, amb les nostres 
comoditats i protegits de les guerres i dels perills.  Protegits dins els nostres cubs de cristall que ens aïllen de la realitat i ens duen a un individualisme crònic.
Però tot té un preu. La falsa sensació de seguretat du a la por de no perdre els luxes i a l’immobilisme davant les injustícies. Un aïllament sempre diluït dins les noves tecnologies, 
que ens ofereixen allò que volem.

         www.joanoliver.info

ÓSCAR RIBEIRO
Escultura en ferro

Nascut l’1 de març de 1984 a Palma, Óscar Ribeiro va mostrar gran sensibilitat per l’art des de molt jove. Entre teles 
i pinzells, va anar adquirint coneixements sobre el constructivisme de l’escola del Taller de Joaquín Torres García, 
del qual va formar part el seu pare, Alceu Ribeiro, entre 1939 i 1949. L’obra d’aquest jove artista intenta expressar 
conceptes en formes simplificades i ritmes lliures de subjectivitat. La intenció és transmetre l’art amb uns principis 
dignes, reprenent l’objectivitat d’allò pur, mitjançant el to, la línia, la taca i sense imitar la realitat, sinó més aviat 
interpretar-la.



WAI KIT LAM 
Vídeo

Broken Existence, 2013, HD vídeo, estèreo, color & b/n, 4:45. 
Cada vegada que miro al cel, em pregunto si deu haver-hi un altre món més enllà, i si existeix paral·lelament amb el món al qual estem vivint ara. Aquesta idea s’origina a partir  
del dubte, l’assumpció i la identificació. Hi ha només una manera de mirar, o hi ha alguna cosa més enllà de la nostra percepció?

         www.waikitlam.com
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JAN DOMS 
Escultura arquitectònica

Jan Doms (NL) és internacionalment conegut pels seus projectes dinàmics a gran 
escala, al límit entre l’escultura i l’arquitectura constructiva. Sol fer feina amb el vidre i 
l’acer. Per a INCART va crear els nous Magic Walls, escultura arquitectònica de vidre, en 
col·laboració amb l’arquitecta Olga Doreva (BG).

         www.lefdynamics.nl



ECO TRANSFORMERS
Upcycling

Com alquimistes a aquelarres de deixalles.
Ballem amb plàstics, cantem amb llaunes, descargolem somriures i consciències; 
serrant la realitat  per a reinterpretar-la al nostre puto rotllo.
Pescant pels peixos.
Fem ales i volem sovint; i encara que netegem mogollón, tot està brut tot el temps.
Cargolam i descargolam, ui! Doncs a vegades no és allà.
Creem un collage inclusiu de persones amb energia, entusiasme i capacitats que miren 
cap a una evolució de Futur, materialitzant la Utopia mitjançant una intel·ligència 
col·lectiva. Somiant desperts connectem la Xarxa i tornem a la Tribu.
Véns a jugar?
Amb aquesta crida el recentment iniciat col·lectiu EcoTransformers, Elena de la Rubia 
Álvarez des de Verdissima, i Jessica Palacios Hervás de The Floff y Comunitty, us
conviden a entrar al meravellós món del reciclatge per una Mallorca més sostenible.

 Eco Transformers
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ANA DEL VALLE OJEDA 
Oli damunt tela

La meva obra està dins la pintura fi gurativa, i utilitzo principalment oli damunt tela. 
Respecte als motius, molt resumit: anàlisi, visions i algun somni. L’habitual és que 
utilitzi fotografi es, però darrerament procuro pintar també del natural. Precisament, 
els meus quadres en aquesta edició d’INCART representen l’inici d’aquesta intenció.

         www.versionsofyou.com
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AINA MARIA FERRIOL
Mixta

La sèrie Sant Gregori pervertit de l’artista Aina M. Ferriol pretén donar un enfocament distint dels pecats capitals i la 
religió cristiana.
El pecat de la luxúria és el més representatiu. Ridiculitzar, alarmar i emocionar són uns  dels objectius més 
importants per a l’artista. La luxúria és usualment considerat com el pecat produït pels pensaments excessius de la 
naturalesa sexual, o un desig desenfrenat i incontrolable.
150 x 200 cm és la mida estàndard de totes les peces de pintura d’aquesta sèrie, però també hi ha escultura i 
performance. Es transforma l’estructura d’edificis simbòlics substituint l’arquitectura clàssica per penis gegants.
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FRANCISCO GARCÍA
Instal·lació collage

DESPENSA COLLAGE parteix d’una reflexió sobre allò que som, volem ser o els altres volen 
que siguem. La societat com un ésser superior ens emmagatzema entre un munt de 
persones, utilitzant-nos, muntant-nos i desmuntant-nos segons el seu capritx.
Cada persona individualment  intenta manejar la seva imatge. De la mateixa manera, 
tothom té accés a la nostra vida. El resultat és un collage a nivell mundial al qual tothom 
retalla i enganxa allò millor i pitjor de si mateix i dels altres.

 fghermenegildo.wordpress.com
 fghermenegildo
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ALEXANDRA CABRER GARFORTH
Collage/blackout

Vaig néixer a Palma l’any 1990. Llicenciada en Comunicació Audiovisual, tenc una gran 
passió per plasmar sentiments a través de la fotografía i el vídeo, però les paraules són el 
meu altre gran amor.
En els blackouts gaudesc de robar paraules d’altres autors i de convertir-les en meves, fent 
desaparèixer el significat original.
La meva obra sorgeix de la foscor dels somnis, de l’obsessió destructiva, de la delicadesa 
de la pell, de la pèrdua i la soledat, del procés de cura, de records dolços i mar salada, de 
móns interiors.

         www.alexandracabrer.com        
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BLANCA ALONSO
Litografia damunt polièster

Projecte DISOCIA2
Les obres que present en aquest certamen formen part d’un projecte anomenat Disocia2, que és el nom de la parella artística formada per Blanca Alonso (artista plàstica i  
gravadora) i Luis González (creador d’apps i programador), l’objectiu del qual és dur al terreny de la litografia l’art generatiu, que crea imatges a partir d’algoritmes matemàtics. 
D’aquesta manera s’uneixen un llenguatge contemporani i una tècnica veterana que s’ha reinventat gràcies als seus nous materials. Les imatges parteixen de fórmules 
programades digitalment i intenten reproduir estructures orgàniques pertanyents a la natura.
Els conceptes contraposats, tradició i innovació, formes orgàniques i digitals, s’ajunten en aquests treballs mostrant un nou punt de vista per a l’obra gràfica.

         Blanca-Alonso
         disocia2magazine
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DIEGO JOAQUÍN HERNÁNDEZ PÉREZ
Mixta

Percebo el meu procés creatiu com un impuls involuntari, acompanyat d’espontaneïtat i 
intuïció, que podrien ser els punts de partida més presents a qualsevol de les meves obres. 
Una oportunitat d’experimentar el que potser també estigui passant.
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GABRIEL GRAU
Mixta damunt paper

Radiografies
A la superfície només hi ha una part de veritat. L’ésser humà té multitud de vessants, de visions. 36 radiografies de rostres anònims que, en canvi, indaguen en la complexitat 
numerada de sentiments universals. Cada radiografia un número, com a símbol d’individualitat controlada. Som u, però estem etiquetats pel context, estem manipulats i per tant 
descontextualitzats.
36 radiografies com a mirall i reflexió de la individualitat a la comunitat, cadascuna i totes al mateix temps.
L’exercici com a espectadors és que ens podem veure representats a la «radiografia» de sentiments d’aquest expressionisme contemporani.
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2MONOS
Escultura en ferro i llum

2monos és un col·lectiu nascut el 2010, resultat de la combinació de dos artistes especialitzats en els camps de l’arquitectura 
i l’escultura, que trenquen amb els estereotips establerts per abraçar diferents àmbits de creació, sempre en equilibri entre 
art, disseny sostenible, interiorisme i arquitectura.
Des de l’inici han posat especial atenció en l’estudi de la percepció i la transformació perforada de diferents patrons. 

         www.2monos.com
         www.medwinds.com/es/blog/estudio-dos-monos
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ANTONI J. FLUXÀ
Mixta

La intervenció d’aquest any a INCART és dual.
Des de les quatre peces d’ESPIELL (MIRILLA) la història prossegueix amb RADIOGRAFIES DEL DESIG. Tenen llocs 
comuns com la forma de la casa, l’acte de  l’espectador d’haver de mirar, les preguntes i les respostes, les etiquetes..., 
però després es fan autònomes exigint una reflexió a l’observador.
ESPIELL
Quatre preguntes i quatre respostes.
La pregunta és visible i hauràs de mirar.
RADIOGRAFIES DEL DESIG
Quatre cases violentades, obertes a cops per veure’n 
l’interior. El cap, el ventre, la mà i el cor, llocs on 
guardem algun secret. La llum els projecta a l’exterior 
sense que puguem impedir-ho.

         es.linkedin.com/in/ajfluxa
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ALEXCOLLAGES 
Collage

Alexandre Coll genera la seva obra a partir dels detritus visuals d’una època marcada per la 
divulgació enciclopèdica del nostre món. És així com aquests residus cientificodocumentals, 
i la societat que els produeix, no només faran de material plàstic per a construir la seva 
obra, sinó que en serà el seu origen conceptual, discursiu i narratiu.

         alexcollages.tumblr.com
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CURRO VIERA
Fotografia

Transmetem contínuament una imatge acuradament mesurada de nosaltres mateixos.
Les xarxes socials han condicionat la imatge amb la qual ens veiem i la imatge que volem que 
els altres percebin com a nostra. Arreglar-nos abans de l’acte social ara és només una mani-
pulació sense suport real de la nostra imatge. El nostre dia a dia pot ser vulgar i anodí; això no 
obstant, podem aplicar-li maquillatge que ens converteixi en el que realment ens agradaria 
ser, encara que només sigui una realitat paral·lela, o un espai en vies de ser realitat.

         curroviera.wix.com/fotografia
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COL·LECTIU BONUS-EXTRA
Acció lumínica al pati

Sessió de projeccions en directe realitzades amb un retroprojector i projeccions de dibuix  digital.
Alicia Guirao del Fresno (Producciones Enmicasa): nascuda a Oviedo, va estudiar Belles Arts i escenografia a Madrid, i fotografia i vídeo a Atenes. Des de 2006 treballa amb 
artistes a través de Bonus-Extra creant i desenvolupant projectes multidisciplinars. Col·labora en projectes de teatre, art i visuals.
Blanca Alonso: nascuda a Madrid, va estudiar Belles Arts i gravat a Madrid i Munic.
Combina la seva feina d’obra gràfica amb 
projeccions analògiques. Al 2009 desenvolupa 
diversos projectes de teatre infantil i participa 
a diferents accions artístiques amb projeccions 
en directe.
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SEBASTIÀ MASSANET RIERA
Els arbres també caminen



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 espectacle 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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YOLANDA ADROVER
         Yolanda-Adrover



MIQUEL MESQUIDA 
Mixta: ferro, fustes diverses i resina
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TATIANA SARASA
A mesura que passa el temps sento com el meu discurs artístic se centra cada vegada més en la poètica i la senzillesa de les matèries amb les quals treballo.
Papers o fibres naturals en forma de fils parlen a través dels seus plecs, arrugues, textures i trames de la delicadesa de la seva existència configurant paisatges que podrien ser 
reflex del nostre propi ésser.

         www.tatianasarasa.com



JOAN VALLESPIR

         joanvallespiraguilo.blogspot.com
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FELIP CALDÉS
Fusta pintada

Sense títol, 2016 (fragment d’Agros dispersi)
Com una mirada telescòpica a la natura és el darrer treball d’una nova etapa dins 
la trajectòria pictòrica i artística de Felip Caldés amb el títol Agros dispersi.
És una recerca de les aromes de la llum palpant el silenci de la crosta del temps, 
retornant cap als aminoàcids del color de la cal·ligrafia del manuscrit que germina 
l’agrovida, on els déus somien la bellesa i els homes mosseguen la fruita, elixir 
policromat de la textura de l’efímer.
El conjunt d’obres d’Agros dispersi, un yin i un yang, un tot, un coit de diàlegs 
de meditació i contemplació, i a la vegada una interacció envers l’atracció del 
magnetisme de la mare Terra.
Són sementers de la transformació de la matèria, és una escampadissa d’espores i 
llavors, són volums geomètrics del buit de l’orografia de les inèrcies i sinergies dels 
regalims de la naturalesa que mira el misteri de la vida.

Ejaculació, àngels d’estany bufen a les trompetes del silenci.
Antoni Gost. Poeta

         www.arteinformado.com/guia/f/felip-caldes-21928



MAR AGÜERA
Fotografies i vídeo de curta durada en loop

         www.maraguerallinas.com
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LETICIA MARIA
Videoperformance

La feina de Leticia Maria investiga les relacions entre cos, imatge i espai, així com les representacions simbòliques i iconogràfiques de la societat de consum que ens envolten 
i ens nodreixen. Per a la representació de l’obra empra la tècnica multidisciplinar que millor s’adapti a la idea del projecte. Darrerament crea i investiga a l’àmbit de la 
videoperformance, a on s’uneixen la imatge videoprojectada, el cos i la posada en escena.

         super-leticiamaria-blog.tumblr.com



DAVID MARTÍN
Escultura

Amb un diàleg universal basat principalment en les misèries de les nostres 
vides, els desitjos i anhels, aquest procés creatiu, quasi terapèutic, no sola-
ment cerca la reflexió de l’espectador i entretenir la seva mirada, sinó fer-lo 
també partícip del que s’està explicant i de la crítica posada de manifest. 
Aquestes reflexions el duen fins a mètodes d’expressió gràfica i plàstica 
molt variats, donant cabuda també a expressar-se amb diferents disciplines 
artístiques.

         www.dablada.com
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RAFEL BESTARD
Home i dona amb banderilles forma part d’un projecte que he anomenat Mapa d’una intimitat. Recerca pictòrica en procés al voltant d’aquest tema. Partint de diferents situacions 
d’una interacció inicial amb una parella real. L’espai interior i la llum zenital busquen establir una continuïtat i, alhora, limitar la situació. Els ítems que hi apareixen tenen la 
intenció de funcionar com els signes convencionals en un mapa i anar mes enllà dels límits establerts sobre la intimitat física i emocional. Intimitat concebuda com nivell bàsic de 
l’existència, aquelles coses sobre un mateix que són inexplicables a l’altre.

         rafelbestard.tumblr.com



MARIAN F. MORATINOS
Fotografia, dibuix i serigrafia damunt paper

So Me sèries
So Me és un projecte que pretén reflectir l’aspecte físic i humà de la ciutat moderna com un 
punt de partida de la cerca de la pròpia identitat. El projecte es presenta com una revisió 
de la ciutat de Londres i els seus habitants anònims, i es desenvolupa a partir de fotografia, 
dibuix, pintura i serigrafia damunt paper.

         marianfmoratinos.com
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EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
Espai Sa Capella

“De les arts de pesca a les arts plàstiques”
És l’exposició col·lectiva de pintura i escultura organitzada pel Rotary Club d’Inca, a la sala de Sa Capella de la 
Fundació Es Convent a la nit d’INCART.
Aquesta exposició està composta per obres d’art realitzades per cinquanta artistes sobre fustes recollides del 
desballestament del vaixell pesquer Toni Mollet, que va pescar  durant molts anys a les badies d’Alcúdia i Pollença.
L’exposició té un caràcter totalment benèfic i social, i la recaptació anirà destinada íntegrament a ajudes socials per 
a diferents associacions i centres.
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M. MAGDALENA GARCIES
Instal·lació

Reconstrucció
Fonaments, pilars, sostre, calidesa, llar. Així és com ha de ser la meva vida.
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FRANCESC ALEGRE Y OLÉ
Pintura

Descatalogats
Només interpretable, segur que saps el que vol dir.



62

TEATREINTIM
Teatre

Prenc La Paraula

A Teatreintim sempre treballem amb les millors escenografies del món. 
#PrencLaParaula té com a escenari l’emblemàtic edifici de la rectoria de Santa 
Maria la Major d’Inca durant la inauguració d’INCART. Lectures dramatitzades en 
cinc sessions que es poden veure consecutivament o de forma aïllada. Un conjunt 
de relats i poemes que vertebren una història comuna, que els propis personatges 
no sabien que compartien. 

         www.teatreintim.com

 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.


