


XIII edicions és un nombre considerable per a un festival que va néixer amb un objectiu concret: acostar l’art al ciutadà. Des de llavors 
l’art, en totes les seves disciplines, ha autoalimentat l’esdeveniment, ja que han estat els mateixos artistes els qui han donat vida a 
cada edició i han generat una xarxa humana que denota l’interès per ell. Aquest era el segon objectiu d’Incart, i a dia d’avui es pot 
dir que s’ha aconseguit gràcies a l’alta participació que es dóna a la seva convocatòria pública. Actualment les xarxes socials són una 
de les eines imprescindibles dins el món artístic perquè suposen un contacte directe amb agents culturals i, especialment, amb el 
públic. Sense cap dubte, aquest és un dels mitjans que utilitza el festival per aconseguir el tercer objectiu: la internacionalització. 
Rompre la insularitat ha estat uns dels factors primordials per generar, en aquest cas, una xarxa física que ha permès projectar part 
del festival a indrets com Estocolm, Atenes o Mèxic. Però no només ha suposat la projecció del festival, sinó que també ha engendrat 
un flux entre artistes de l’illa i de diferents indrets geogràfics per poder realitzar projectes de futur. L’artista a l’actualitat es troba, 
en moltes ocasions, poc recolzat dins un panorama artístic mutant i insegur. Curiosament l’artista és el protagonista dins el festival 
d’Incart, i per aquest motiu es presenta directament a la mostra sense intermediaris per exposar o donar a conèixer la seva obra 
personal i única. En conclusió, l’art a la actualitat es configura com una xarxa humana i física, i és l’artista qui dóna forma a festivals 
com Incart per posar en contacte l’art amb el públic.

David Campaner
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EL DIOS DE LOS TRES
Javier Navarro Romero, o el que és el mateix “El dios de los tres”, neix a Almeria el 1985. Artista multidisciplinar, que estima la creació artística i el disseny. Li agrada crear 
imatges, símbols, estètiques i històries des del seu particular món acolorit, vibrant, de tall surrealista i barroc. Al seu treball, és capaç de combinar, sempre amb el seu particular 
estil: el dibuix, el mural, la il·lustració editorial, el disseny tèxtil, el tatuatge, la moda, la publicitat, el brànding, cartelleria, marxandatge i portades de discos...

La seva obra artística l’ha dut a guanyar diversos certàmens i a exposar el seu treball a ciutats com Madrid, Barcelona, Miami, Florència, Praga o Nova York.

 @eldiosdelostres

PROJECTE SOCIAL D’ANTONI TORRES
Projecte en benefici de Projecte Home.

Tal com hem fet altres anys, hem dut un recull d’obres gràfiques d’artistes reconeguts a un preu molt assequible que permeten difondre l’art a bon preu i, al mateix temps, 
col·laborar amb diferents ONGs que participen en aquest projecte.
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CARMEN BIZARRE
Dissenyadora i patronista de moda.

Va realitzar els seus estudis de moda en els anys 90 a una escola de creatius i professors molt sensibilitzats amb les tendències més enllà de la passarel·les. El reciclatge es va 
treballar a totes les facetes dels estudis, i és en aquesta etapa a la qual sorgeix la seva manera de treballar i que esdevé clau per crear el seu estil propi. A l’actualitat continua 
dins aquesta línia, però ara compta amb més coneixements i experiència, per això s’hi aboca com una necessitat de caràcter mediambiental i creatiu. Des de 2015 només 
realitza col·leccions càpsula de peces úniques segons la línia de feina upcycling.

 www.carmenbizarre.com

 facebook.com/carmenbizarre

ELVIRA HERAS 
Abstracocó conjuga dos conceptes diametralment oposats: l’excés i l’opulència de l’estètica palatina del rococó amb la simplicitat i l’abstracció de l’obra pictòrica de Franz 
Kline. Aquesta col·lecció està confeccionada íntegrament amb teixit 100 % de cotó tenyit i pintat a mà. Així, es planteja com un exercici de simplificació en el qual, a partir del 
patronatge i les formes del XVII, es reconverteix la indumentària rococó en una línia de peces urbanes i actuals. El resultat és una col·lecció d’aires underground i reminiscències 
vintage.

 @elviraheras_designer
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PEP GUERRERO
En aquesta ocasió Pep Guerrero no ha envaït un moble ni una maleta ni un patinet. Ha imprès el seu imaginari sobre 
una tela, i ara els paisatges, les zebres, ratlles i flors prenen moviment sobre el cos humà en forma de vestit. 

 @pepguerrero
 www.pepguerrero.com

XICOIA
Àngela Vallori (Palma, 1982), directora d’art, vestuari i producció d’espectacles, cinema i audiovisuals. 

El 2014 crea la seva pròpia marca, Xicoia, en què la costura és el fil argumental i la gènesi que integra diferents disciplines artístiques germinant col·leccions musicals i 
poètiques. La col·lecció de temporada sempre té una història inspirada en la terra ferma al darrere que fa que les peces siguin com la primera pàgina d’un conte de fantasia. 
De disseny simple, materials lleugers com la gasa, el tul o la seda, les peces de Xicoia estan dissenyades per una dona madura, autònoma, amant de la bellesa i l’estètica, que 
a la vegada valora la tradició, l’art i la cultura.

La seva darrera col·lecció “Coll de dama” s’inspira en la figa coll de dama, que esdevé un paral·lelisme amb la dona, la figa com a aliment de la humanitat i la dona com a mare 
de mares. Aquesta és la col·lecció que presenta a Incart.

 @xicoiadisseny

 www.xicoia.com



ARTISTES PARTICIPANTS
Angelica 
Antje Poppinga 
Christiane Ainsley 
Gilles Boudot 
Jean-Louis Paquelin 
John Francis 
Madeleine Doré 
Michel Muraour 
Thierry Azam 
Valérie Morraja 
Françoise Rod

PROJECTE “C’EST BIEN PARTI”
“C’est bien parti” és una xarxa de sis iniciatives i espais que duen a terme artistes del sud de França.

Iniciada al 2014, cada any tria un lema per generar un intercanvi i oferir una diversitat d’esdeveniments artístics a la regió de PACA (Provença-Alps-Costa Blava). Les propostes 
artístiques de cada lloc formen un entrellat versàtil i ric en diversos experiments estètics. La xarxa està formada per iniciatives d’artistes que tenen passió per donar vida a 
l’art contemporani al seu territori i més enllà. El lema és “C’est bien parti” (‘és un bon començament’ o ‘anem bé’), representa el desig d’obrir-se i d’iniciar intercanvis amb 
altres artistes i amb altres iniciatives dutes per aquests. Després d’algunes col·laboracions amb Espai Sant Marc, han estat convidats pel festival d’art Incart per profunditzar 
en l’intercanvi.

Els membres d’aquesta xarxa són: tadlachance a Cuges Les Pins, www.tadlachance.com; La Porte Etroite a Toulon; http://www.yaquoi.com/LA-PORTE-ETROITE-UNE-
NOUVELLE33299; Artmandat a Barjols, http://artmandat.com; Le Garage a Lorgues, http://mdlc-lef.com/; Spray / Espace GT a Marsella http://espacegt.free.fr; i Format a 
Fox Amphoux, http://www.galerieformat.com/

Vers, en francès, té molts homòfons, paraules que sonen igual, però que tenen diferents significats. Vers: per. Verre: vidre. Vert: verd. Veure: cuc. Els artistes van fer el seu treball 
sobre la base d’aquests significats o partint dels jocs de paraules que aquests homòfons suggereixen.

12 13
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ULLS PER VOLAR, UNA MIRADA JOVE ALS BONS TRACTES
Projecte socioeducatiu Naüm 
Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

En el projecte “Ulls per volar. Una mirada jove als bons tractes” han participat 129 adolescents i 
joves de 12 a 29 anys (77 al·lotes i 52 al·lots), que assisteixen a diferents programes del Centre 
Socioeducatiu Naüm. Aquesta exposició és el resultat de sis mesos de treball dels i de les joves, 
les tècniques del centre i la col·laboració del fotògraf José Nieto (The Apartment Man).

Durant aquests mesos, s’han anat realitzant tallers en grups d’uns quinze participants, en què 
aquests han anat identificant què són els BONS TRACTES i què són els MALTRACTAMENTS. 

Hem ubicat aquestes situacions en els contextos familiar, escolar, de parella i entre iguals, 
intentant concretar la visió i mirada de les persones joves sobre les conductes positives i 
negatives en les seves interaccions amb la resta. Un cop realitzat el primer taller, els i les joves, 
en un procés més creatiu-expressiu i amb l’ajuda del fotògraf José Nieto, han anat generant 
imatges simbòliques de bons tractes que s’han anat plasmant a les fotografies.

D’aquest procés han sortit 40 fotos en forma de díptics que conten vint petites històries de 
bons tractes definides per la mirada dels i de les joves. 

En aquest procés també hem descobert que la mirada positiva és un bon tracte en si mateixa 
i que mirar els joves com a persones capaces de crear, fer, pensar, expressar, sentir... ha estat 
rebut per ells i elles com un bon tracte i ha generat situacions de creixement per a tots i totes. 
Per aquest motiu, hem titulat l’exposició “ULLS PER VOLAR“, perquè hi ha mirades que t’ajuden 
a créixer i a ocupar espais que no imaginaves que podies ocupar.

 www.naumsonroca.es

JOAN COSTA
Ondulació 6, 2008 
En col·laboració amb la Fundació es Convent

Continua utilitzant el marbre, amb el qual va descobrir a Carrara la seva ànima d’escultor, però no deixa d’investigar les possibilitats de la fundició i l’ús d’altres materials nobles 
com el bronze, l’alumini, l’acer o la fusta.

Encara que des del començament realitza obra gràfica i pintura, en molts casos simples esborranys de la seva obra escultòrica, a partir de l’any 2002 comença a utilitzar el 
color i el cromatisme més pur, obtingut en molts casos amb tintes litogràfiques, que es tradueix en una important obra abstracta, que complementa el seu treball en tres 
dimensions.

Utilitza també el llenguatge més complex de les instal·lacions per denunciar la irreversibilitat de la destrucció de la natura. Arrelat al Mediterrani, que és la seva font d’inspiració, 
descobreix les ferides que la nostra capriciosa i irresponsable civilització va deixant com a maleïda herència, i intenta amb les seves escenografies fer-nos conscients que aviat 
aquesta destrucció serà irreparable...

Ana Torán
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ANA DEL VALLE OJEDA
Esterilització

Quan millorar els altres sembla l’única opció.

 www.versionsofyou.com
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RANDOMAGUS
Quan era molt petit, encara que Randomagus (Benicarló, 1976) ja estava tisores en mà 
retallant paper i ajuntant els trossos, no sabia que estava fent collages. Per a ell era sim-
plement la manera més natural d’expressar-se. I continua essent així.

Amb els seus collages ens parla de masculinitat i opina que el que generalment està con-
siderat com a masculí hauria de canviar. Les seves obres estan poblades per homes que no 
tenen por de mostrar-se a si mateixos al món, que saben qui són i que són suficientment 
valents perquè no els importi. Els és igual ser tradicionalment “masculins“, són ells ma-
teixos, sense por de ser.

Els collages de Randomagus han estat exposats a diferents països, i formen part de 
col·leccions privades a Austràlia, Estats Units, Canadà, Itàlia o Alemanya.

 www.randomagus.com
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TONI FERRER
La meva obra utilitza un llenguatge d’únicament dos elements, dos signes a través dels quals s’articulen totes les seves paraules: el color i la forma. Aquests dos elements, i la 
comunicació que s’estableix entre ells, generen totes les unitats de significat representades en imatge, en pintura.

El constructivisme holandès és la font de la qual la meva obra va beure en algun moment, però va tractar d’actualitzar aquestes velles noves avantguardes incorporant una 
dimensió addicional, alliberant-la d’alguns dels seus cànons i flexibilitzant els seus principis. Mantinc la idea que tenien de construir les seves pròpies obres; m’agrada sentir 
que el treball passa per les meves mans, que no és només una idea que altres executen, però al mateix temps, i com a contraposició, cerco deixar el mínim rastre possible 
d’aquest procés, fer com més subtil millor l’apreciació de la pintura amb acabats gairebé industrials, artificials i mecànics, aconseguida gràcies a la utilització de pintures molt 
fluides i viníliques, que amb la seva aparença ultramat reflecteixen mínimament la llum.

 @ferrer_toni

19

PITI OLEZA
Orbe I

El meu procés creatiu sorgeix de la intenció d’expressar emocions sentides davant determinats signes o formes, els quals em 
proporcionen una resposta emocional (un feedback). Es tracta d’una constant interacció entre les formes, els sentiments i la 
manera de transmetre’ls artísticament. Això em porta, d’una banda, a un continu ús dels coneixements adquirits per la meva 
l’experiència com a restauradora d’obres d’art, i de l’altra, a l’estudi quasi científic de les tècniques ceràmiques així com a una 
recerca de les possibilitats expressives dels materials, les formes i els colors. 
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LAURIE PEARSALL
A terra es troba un barnús fet d’una confessió triturada, formant una figura buida i descartada. Aquí jeu el fantasma d’un record, un que es reconstrueix en els sentits 
simplement per l’acte de revelar. Fa poc vaig escriure la declaració d’impacte de víctima d’una violació que vaig patir i que he mantingut en secret durant gairebé trenta anys. 
El procés d’escriure-la va ser sorprenentment dolorós. Certs detalls eren inaccessibles, mentre que altres em van tornar instantàniament a episodis d’angoixa i vergonya. La 
instal·lació DECLARACIÓ D’IMPACTE és l’expressió de com em vaig sentir recordant mentre escrivia les paraules i seleccionava alguns detalls per enfosquir-los i ocultar-los de la 
vista. Les paraules i les tires de text ratllat, algunes d’un groc biliós, es converteixen en la meva coberta. Alhora, representen les palletes de fenc que van reemplaçar el meu 
cos aquella nit.

La història està revelada, però oculta, no només per les redaccions, sinó per l’elecció de no traduir-la a l’espanyol. La destrucció parcial de les pàgines capta la naturalesa de la 
memòria traumàtica: intacta, però trencada.

Una dona de palla, abandonada en una massa de fenc a un graner el 1991. 

 @lauriepearsallartist

 www.autoephemera.com
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MARLENE BOSCH
Considero els meus treballs amb ceràmica com la forma d’art més idònia per expressar-me i reflectir la realitat que m’envolta.

Malauradament, tal com jo i molts d’altres desitjaríem, les armes de ferro que disparen bales de veritat no es trencaran en caure a terra, no són de color rosa i no semblen ser de 
joguina. Però hi ha una cosa que les assembla a les meves armes de ceràmica, i és que són d’or, és a dir produeixen riquesa i fan d’or els estats, els empresaris i els seus traficants.

Potser si aconseguíssim que fossin simplement decoratives, les tractéssim amb delicadesa perquè no es trenquessin i les poguéssim reproduir en els nostres colors preferits 
deixarien de llançar bales de veritat.

Suposo que de nou simplement reprodueixo l’anhel de tot artista somiador que l’art serà capaç de crear una nova realitat i de fer-nos millors persones.

Simplement trobo a faltar John Lennon.

 @marlene_bosch_art
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TONI SALOM
Totem for modern deities

Juguem a ser déus, crear un món perfecte, però perfecte per a qui?

Un Món de déus, només per a déus. No hi ha lloc per als animals.

 Toni Salom Vallés

 @lauriepearsallartist

 www.autoephemera.com
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REYES MARFIL
Creadora, autodidacta i exorcista de colors. Palma de Mallorca, 1978.

“El meu treball gira al voltant de formes abstractes, enfoco i desenfoco fragments instintivament amb la intenció de crear bellesa, 
frescor i simplicitat. Subjecta al canvi, la impermanència em porta a provar coses noves constantment.”

 @marfilreyes

 www.reyesmarfil.com
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CRUZ UGARTE
Statement

Dibuixo com a eina de recerca i connexió interior. Com a testimoni del que m’envolta i de com ho interpretem.

M’interessen les relacions humanes. La interacció entre les persones. Per què alguns exerceixen el paper de líders i d’altres el d’espectadors passius. Per què algunes persones 
es mouen com peix a l’aigua i altres s’ofeguen en un got mig buit. Per què reaccionem com ho fem en diferents situacions. Com influeix la nostra infància, la nostra educació, 
el nostre entorn, el nostre caràcter, en la vivència diària.

Com a dona, també he intentat bussejar en alguns d’aquests aspectes a partir d’un procés d’indagació personal: relacions sentimentals, interaccions familiars, d’amistat, de 
treball, relacions de poder, càrregues i culpes, pròpies i alienes, arrossegades a través de generacions, rols assumits com a propis... els papers que representem en els diferents 
àmbits de la nostra vida, en la societat, la nostra capacitat per modificar-la, per enriquir-la, per destruir-la...

Identitat, soledat, recerca, essència, connexió, estranyesa, pertinença a grup, pas del temps, memòria, humor, bellesa, natura.

 @cruz_blasa

 www.blasa.org
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JOAN CABRER
Els temes tractats són la fusió-confrontació entre la naturalesa i allò artificial, la intrusió de la màquina en el desenvolupament de la vida. Es tracta com a tema principal la 
manera en què les noves tecnologies fan servir les dades per codificar la informació, de com les màquines generen un llenguatge propi que es tradueix en imatges perfectes, 
que aixequen davant nostre uns paisatges sorprenents que no qüestionem fins que apareix un petit error, un glitch o fallada en el sistema que ens revela i desmunta el castell 
de cartes, en aquest cas construït per píxels, fluxos elèctrics i circuits. Un acostament crític a la cultura digital que avui dia ens envolta ininterrompudament, portada al camp 
de la pintura.

 @joancabrer
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LINA ARDIÑACH
El color, les textures, el volum i la interacció són els vehicles amb què m’apropo 
a l’espectador, per despertar la seva curiositat i transmetre sensacions. És una 
constant en el meu treball trencar barreres entre el públic i l’obra. Convidant-lo 
a formar part activa d’ella.

FOLDER PROJECT INCART 
Folder Project és el resultat d’un projecte col·lectiu de serigrafies realitzades a l’Espai Sant Marc (Sineu) que s’inicia amb els artistes 
Marcos Vidal, Antoni Garreta, Francisco García i David Campaner. L’objectiu és augmentar aquesta nòmina per així generar una 
carpeta heterogènia que es pugui mostrar a diferents indrets geogràfics.
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BONET VALLRIBERA 
Bonet Vallribera és un pintor doblement experimental, com demostra per un costat el seu itinerari creatiu, en constant esdevenir. Si rastregem el seu desenvolupament 
pictòric, ens trobem amb una constant evolució que es manifesta en una incessant recerca de materials, un coneixement cada vegada més profund dels valors plàstics i una 
amplitud gradual en la utilització de tècniques artístiques, ja que gravats, escultures i pintures nodreixen les seves exposicions.

Però, per un altre costat, en el seu procés creatiu, també observem l’experimentació, són obres que es mostren oscil·lants entre l’ordre i el caos, “entre el gest irregular i el 
racionalisme geomètric, entre la llibertat d’acció i la mesura ordenada”, en paraules de la crítica C. Oliver.

 @bonetvall
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MISS BEIGE
MISS BEIGE, l’antiselfie, sorgeix com una heroïna de segle XXI, sense capa ni malles ajustades perquè sap que el seu vestit, bossa, cinturó, sabates i guants de color beix poden 
destruir tota la vanitat que l’envolta, a més del seu martell. Fins ara les heroïnes femenines sempre han estat plasmades com a objectes sexuals i no com a éssers atrevits o agosarats.

Miss Beige té com a missió denunciar tot allò que no li agrada convertint-se en una figura disruptiva en qualsevol entorn. Una aposta per la valentia i l’ambigüitat.

Per això surt als carrers i es fotografia amb tot allò que li produeix emoció, intriga i mal de panxa. Buscant, a través del joc, la provocació aconsegueix convertir amb la seva 
mirada el tafaner en un ésser mirat.

I tu, t’atreveixes a ser beige?

 @miss_beige
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AROL
La història de les joguines, vistes com veritables obres artístiques, es remunta a mitjan la dècada dels anys 90 a Hong Kong, quan els artistes Michael Lau i Eric So van emprar 
el vinil suau per crear versions limitades de joguines col·leccionables dirigides a un públic adult.

Aquest moviment urbà va rebre més tard el nom d’Art Toy o Vinyl Toy, i va consistir, al principi, a crear ninots de 5 a 20 centímetres sobre una base blanca o negra.

Conforme aquest art es va anar fent més popular, diversos artistes van començar a personalitzar-los, no només a països orientals, sinó que aviat van envair el mercat anglosaxó 
i europeu.

Algunes empreses van apostar per aquest tipus de figures, com és el cas de Kidrobot amb el model Dunny, suport triat per Arol per portar els seus personatges surrealistes a 
aquestes peces úniques en tres dimensions, emprant variats materials per a la seva personalització.

 @arolcolors
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MARÍA LORENTE I LUCÍA SALVADOR
Videopoesia: Es magia lo que ves / Te escribo a ti

Per a mi la poesia és una manera d’estar al món. Es tracta d’expressar l’inefable i de viure amb això. La poesia és allò que s’escapa de la significació comuna i troba relacions 
on sembla no haver-n’hi, i d’aquesta manera amplia el nostre món. La veritable poesia –des del meu punt de vista– ha d’espiritualitzar la matèria així com alliberar-la de la 
seva condició de “cosa útil”, vivificar-la més enllà de la seva funció, expandir-la i connectar-la amb la resta de l’univers. Poso un exemple: ens trobem davant d’un poema de 
Borges en el qual aquest parla sobre una rosa, una rosa a la qual finalment el pensament no pot arribar, i és que aquesta rosa està relacionada absolutament amb el mateix fet 
de la impossibilitat d’anomenar, és a dir, de capturar. Poetitzar consisteix a adonar-se primer d’aquesta impossibilitat i, a partir d’ella, envoltar el que se’ns presenta, perquè, 
en una comunió entre nosaltres i el que es mira, es produeixi el miracle. El miracle, en els nostres temps, consisteix a observar una cosa sense pretendre el seu domini, sense 
esbrinar-ne la utilitat. Dirigir-nos a les coses, a les persones, amb un sentiment d’humilitat i receptivitat per veure el que ens poden regalar amb la seva sola presència i no en 
funció d’una altra cosa més que d’ella mateixa. La poesia és un mirar diferent que requereix un cert entrenament i consciència. I en aquest mirar s’està jugant un fet polític, 
una cosa que pertany a l’esfera de com conceptualitzar la realitat i de relacionar-nos amb ella. Tractar per exemple l’existent com una cosa tancada, acabada, definida o per 
contra veure-ho com una cosa que mai s’acaba de clausurar, sinó que en si mateix és infinit. Aquesta última mirada és la de poeta. Amb el videoart pretenem acostar la poesia 
a més varietat de gent, ja que sabem que estem en un moment històric en què predomina la imatge per sobre de la paraula. Juntes s’enriqueixen. És per això que hem decidit 
donar forma i moviment a la paraula. Aquests dos videopoemes pertanyen al llibre de la poeta María Lorente Becerra Es magia lo que ves, publicat per EspasaEsPoesía, 2019.

María Lorente Becerra

1-Videopoema: Es magia lo que ves: 1,30 m
2-Videopoema: Te escribo a ti: 2,01 m

 @marialorentepoeta



PLAYING AROUND
Què fas amb aquesta bolla color de rosa? Només jugar, passejar-la amunt i avall pels carrers. S’estavella a les parets, i sempre torna. És art? No ho sé, però és quelcom actiu 
i viu que juga amb allò que té al voltant. Un joc que puc compartir. Et pot alegrar l’horabaixa o pot trencar un fanal, però no et deixarà mai indiferent. Playing around, 
jugant per l’Incart, polsar la quotidianitat amb propostes lúdiques, implicar l’espectador en el joc creatiu, generant una dinàmica entre artistes d’altres indrets d’Europa i 
de Mallorca, obrint l’Incart a noves col·laboracions. Els jocs d’instal·lació, altars festius, amb materials trobats pels voltants de Yvo van der Vat i Christine Gist dialoguen amb 
les pausadament cuinades peces escultòriques de Marc Jonquera i Margalida Rotger, tot plegat completat finalment per les fantasies bidimensionals de Lorraine de Gràcia 
i Jukka Vikberg, que han decidit atacar la tercera dimensió. Arquitectura, odontologia, zoologia, arqueologia contemporània, tot forma un univers heterogeni i complex. Un 
planetoide ric i irrepetible que gira vertiginós enmig de Sa Quartera.

Yvo van der Vat (Dordrecht, Holanda), Christine Gist (Hastings, Gran Bretanya), Jukka Vikberg (Lovisa, Finlàndia), Marcos Juncal (Pontevedra), Lorena de Gracia (Barcelona) i 
Margalida Rotger (Inca)..
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WAI KIT LAM
Acuerdo / Desacuerdo

Com equilibrar el nostre sentit d’acord i desacord a la nostra manera? És possible?.

 www.waikitlam.com

ELIA BÁREZ
When & how...?

La mort és, juntament amb el naixement, l’únic que ens igualarà a tots. Amb la seva 
presència a la vida, sembla dir: “Eh, atura’t, sent, somriu... perquè acabaràs morint com 
tots, sense més”, el quan i el com és només qüestió de temps.

wa (LL) painting: Our death, 2017, esprai rosa aplicat sobre paret, 1,20 x 0,30 m.

Imagine Peace

Obra generada a partir d’un dels components d’una peça de Yoko Ono a la Biennal de 
Venècia de 2009, una proposta sobre l’apropiacionisme, la interpretació i l’autoria en el 
món de l’art o cinema.

Imagine Peace és un lema que encara pot ser considerat vigent, després de 46 anys 
del llançament d’aquest famós tema musical compost per John Lennon, anys en què 
segueixen existint guerres i conflictes armats. Una altra veritat en temps de postveritat: 
Imagine Peace, Imagine.

wa (LL) painting: Imagine Peace, Imagine, 2018, segell Imagine Peace, corda i tinta sobre 
paret, 30 x 50 cm.
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IGNACIO HEREDIA 
Es tracta de diverses col·leccions de collages realitzats sobre paper, llenç o fusta. 
Amb ells intento ressaltar i criticar (sense acritud i amb humor, moltes vegades 
negre) alguns aspectes de la societat actual que encara estan sense resoldre, com 
la tolerància, les modes absurdes, els cànons de bellesa, tabús sexuals, etc. En la 
majoria d’ells utilitzo imatges d’icones del pop, tant musicals com de televisió, 
literatura, cinema... per cridar l’atenció, sobretot de la meva generació i anteriors.

Per això, totes les meves obres comporten un missatge expressat gairebé sempre de 
manera irònica, intentant divertir i fer pensar a la gent sense que sigui gaire evident 
aquesta segona intenció. Ja existeix suficient violència en el món, per això prefereixo 
expressar-me amb humor i arrencar somriures en lloc de llàgrimes.

Els materials utilitzats en els meus collages, a part de l’acrílic i retoladors, són 
retalls de revistes velles dels anys seixanta, setanta i vuitanta; per això són totes 
obres úniques i irrepetibles de les quals no he fet cap reproducció. És una manera 
de reutilitzar aquest paper “sobrant” per cuidar una mica més el medi ambient. 
Aquesta preocupació em porta a utilitzar moltes vegades marcs i suports dipositats 
en contenidors o abandonats al carrer.

A més d’aquesta col·lecció, presento una subsèrie titulada Qué cerda me pone lo 
clásico realitzada sobre postals emmarcades d’obres clàssiques d’autors espanyols (El 
Greco, Goya, Velázquez...), amb idèntica intenció de provocar somriures i reflexions. 
Totes elles van ser recollides entre els enderrocs retirats d’una obra. Una altra manera 
de donar suport a la sostenibilitat.

 @eltrasterodelolvido
 El trastero del Olvido

KOKONEKOEVE
Self-portrait / Mother (de la sèrie Strange animals)

Amb la sèrie de dibuixos Strange animals vull reflectir el paral·lelisme entre el món humà i el món animal. 

A Self-portrait i Mother retrato l’ésser humà en la seva multiplicitat, hibridant-lo amb un ornitorrinc. Un mamífer aquàtic que sembla construït amb fragments d’altres 
animals. Té bec d’ànec, cua de castor i es reprodueix ovíparament. Els éssers humans som uns animals tan estranys com l’ornitorrinc, capaços d’adaptar-nos a qualsevol entorn. 
Ens camuflem i tractem de negar la nostra animalitat, però aquesta actitud és un autoengany perillós que ens pot dur a l’autodestrucció. Els animals al seu estat natural 
conviuen entre si, mantenint un equilibri amb la natura. Strange animals és una invitació a reflexionar sobre la nostra condició animal i la necessitat de cercar una convivència 
harmoniosa amb l’entorn i els altres éssers vius amb els quals compartim el planeta.

 www.kokonekoeve.com
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MINTEGI
Màquina infinita

Petons. Petons, pocs petons...

Ni que fossin d’or dels petons. Però els fem de poc en poc... I en comptades ocasions, fins i tot, de vegades, de més. O es perden o surten malament.

Màquina infinita relaciona aquest estrany binomi dels escassos petons que fem i l’excés d’ells, amb una màquina de fer rosques o cargols “sense fi” en la mecànica.

 www.mintegi.com

 www.mintegimoves.com

JORGE CABRAL
Dos factors a destacar, la contraposició de la figuració i de l’abstracció fonent-se en un mateix estil. Són 
motius vegetals en formes d’embolic arribant a confondre l’abstracció amb la figuració o a unir-les. I com 
no pot ser d’altra manera, en tota obra hi ha una denúncia que deixa a l’espectador fer una reflexió sobre 
l’entorn natural.

És una contraposició entre l’abstracció i la figuració tot fent un homenatge a la natura.

 @jorgecabralvisual 
 www.artistavisualjorgecabral.com
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VICTÒRIA GARCIA MASDEU
“Alquímia interior: transmutació” és un petit laboratori alquímic que representa el treball 
que realitzo a través de l’art, transmutant i sublimant processos interns. Després d’un 
treball més focalitzat cap a l’exterior, torn a mi, en una necessitat de recerca íntima. El 
blau en aquesta ocasió és el color que m’acompanya, un color que em neteja. Un altar 
dedicat a allò sagrat de l’art, i la connexió espiritual que convoca.

 @victoriagmasdeu

STEAK TARTAR
Enamorats

Estíbaliz Mintegi i Jon Cilveti

Enamorats parla de la subtil pèrdua de la llibertat. De totes les possibles meravelles i creacions que l’univers es 
perd. Del poder que existeix en tots i cada un de nosaltres. D’aquestes vàlues oblidades. De les habilitats i la força 
interior que es requereix per no ser sotmès, i de totes les adversitats a les quals cal resistir per poder ser un mateix.

De la disciplina i de cultivar-se a un mateix, de respectar-se i estimar-se. Dels que no s’adonen de res. Enamorats; 
de nosaltres mateixos.



42 43

TOSHI
No totes les mares saben ser mares, no totes tenen aquest instint maternal que diuen que 
és una cosa natural.

ANTONIO NAVARRO 
MA

Desaparèixer de mi fa referència a un espai, al buit, al tot, al no-res. Camino sumit en aquests termes des de fa 
temps, en paisatges espiritualistes de la tradició pictòrica oriental, on el referent és l’esperit, l’Ésser, allunyat 
d’una representació figurativa. L’espai es presenta i em represento habitant –des del recorregut que permet el 
propi espai, mesurar els seus passos, observar les seves llums, les seves ombres, els seus angles, combregar amb 
ell i en ell, fins aquest precís moment... quan, de sobte, esclata.

 www.antonionavarrofernandez.com
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ANTÒNIA ROSA HUGUET
Sèrie Cullerades de rou

Rou m. Humitat de l’atmosfera condensada en forma de gotes a la superfície dels cossos freds, especialment a la nit. Sinònims: roada / rosada (DCVB).

A partir de la tria de fragments de la poesia d’Andreu Vidal 
(Palma, 1959-1998) i de poemes propis, l’artista es proposa un 
procés d’introspecció que deriva en un conjunt de peces en les 
quals el passat, la contemporaneïtat i la poètica de la paraula 
es fan vigents a través d’objectes i personatges que interroguen 
l’espectador. Una petita dosi d’allò inherent en l’ésser humà: 
homes i dones albirant l’horitzó i qüestionant-se l’esdevenir, 
evocant des de la imatge la paraula i la poètica de l’ínfim. 

M. SOLEDAT
She, construcció i reconstrucció d’un mateix.

 @mariasoledat
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AINA MARIA SNAPE
Desconstruir la figura de la dona
Belles arts – Sant Jordi – Barcelona, 1993-1998

L’obra d’Aina Martínez Snape desconstrueix l’entitat de la dona representada durant la història de l’art.

Com les dones han estat construïdes en un terreny sociocultural durant la història. L’obra desconstrueix el cànon. Gènere i identitat femenina es tornen a construir en un marc 
particular dins un context sociocontemporani per reinterpretar-nos en un una cultura actual.

Les pintures i els collages mostren una dona oberta, tancada, rompuda, intimidada; és la cerca de la identitat femenina vers el món que la percep. Construint una visió 
femenina dins un discurs de procés.

Reconfigura el cos de la dona, altera la seva composició. El cos com a construcció. Una construcció social de la desconstrucció biològica de la representació del cos. No com 
un objecte de desig, sinó trencar amb la representació històrica de la feminitat. I construir un gènere per desconstruir codis d’estereotips que han vist la dona com quelcom 
imaginari i irreal.

 @ainamsnape_artwork

IVÁN MONTAÑA
Eivissa low cost

L’obra Low cost forma part de la instal·lació “Souvenir”, que fins al 4 de 
maig de 2019 es va poder veure a la sala de Cas Metge Cifre, a Inca, dins 
el marc d’Incart. És un homenatge a l’artista mallorquina Francisca Pou 
Pons i és també un reclam, un toc d’atenció a la imbecil·litat humana, 
al criteri i al sentit comú. És una advertència amb una finalitat molt 
senzilla: preservar la integritat d’almenys un trosset de terra al bell 
mig del mar, un arxipèlag que pràcticament hem convertit en un 
desgavell d’aparences, en l’excusat de la Mediterrània per a nòmades 
aburgesats àvids d’experiències, de sol i caloret. Tot això respon a una 
necessitat bàsica: obtenir més i més guanys cada vegada. L’alteració 
social, la deformació del paisatge i la pressió sobre els recursos 
naturals transformen la vida de la gent de manera artificial. Debiliten 
el caràcter, les llengües i els costums dels seus habitants. El turisme 
hauria de ser també una oportunitat per refermar la identitat dels 
pobles. Ja ho deia Raimon, el cantautor, “qui perd els seus orígens, 
perd la seva identitat”.

 @ivanmontanart
 www.ivanmontana.weebly.com
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IES BERENGUER D’ANOIA 
Anomalies atemporals

Anomalies atemporals és el resultat d’un projecte que ha permès acostar els alumnes del Batxillerat Artístic als seus padrins i 
repadrins, trobar lligams amb ells i amb les seves inquietuds. És una proposta personal a partir d’uns “retrats perduts”, retrats dels  
seus avantpassats.

Els dibuixos realitzats estan, insistentment, entre el somni, la veritat i la mentida. En definitiva, situacions anòmales en un món 
paral·lel i irracional.

Marga Reus
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EL.ROL.ARTWORKS
Elena Abeni i Roland Kocherhans formen el grup artístic EL.RoL. Ella és la creativa i ell, el seu assistent creatiu, junts creen escultures, pintures, instal·lacions, edicions. 
Conceptualment analitzen el poder de l’home i de la natura, i comparteixen experiències de vida que possiblement tinguin reflex en les de el públic. A Incart han presentat 
obres pertanyents a la sèrie Peixos i arbres, el seu particular yin-yang, una sèrie que, a més d’evocar innombrables metàfores, és fonamentalment dedicada a la transformació, 
a la comprensió i acceptació de l’oposat com a forma de progrés. EL.RoL. exposa habitualment en esdeveniments i fires internacionals a Europa, Suïssa i Estats Units, a Mallorca 
ha exposat al Casal de Cultura de Can Gelabert.

 @el.rol.ibiza
 www.elrolartworks.com 

JAN DOMS
Escultures de vidre en moviment

Amb motiu de l’exposició el 2018 al Museu Jan van der Togt (regió d’Amsterdam) Jan Doms va mostrar un disc de vidre dinàmic (Ø 8 m) que va actuar com a pista de ball en 
moviment en la seva actuació multidisciplinària de Dancing on the Painters Trail. Amb aquesta obra va rebre el premi belga/holandès Bernardine de Neeve. Una part d’aquesta 
presentació va ser la recopilació en vídeo de les seves escultures i actuacions en vidre, que també inclou les escultures arquitectòniques Triangles (Fundació Pilar i Joan Miró, 
Palma, 2013) i Ziggurat (Incart a Can Gelabert, Binissalem, 2017).

Jan Doms. Disc de vidre “Painters Trail” / Terminal per a creuers, Rotterdam, 2019.
Foto: Jan Doms
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CAN MARC 
Dijous 4 d’abril
Concert Incart a càrrec de Daniel Cros + tapes

Divendres 5 d’abril
Exposicions de pintura + tapes

Al Zahir amb l’obra What do you see?

Raul Blanco amb l’obra Arlequin

Isabel Serra amb Retrats

M.Magdalena Garcies amb la instal·lació Tot es compon

ARTE 38
Lisa Dehmel

Experimentar la naturalesa a l’Allgäu (Alemanya) durant les quatre estacions, a la infància i la joventut, és la 
meva inspiració i força motriu elemental per a l’educació artística i el treball artístic diari.

Aquestes impressions formatives troben el seu equivalent a l’interior de Mallorca, on visc principalment des 
de fa 20 anys i hi tinc el meu estudi.

Els llenços es realitzen amb tècniques mixtes, en diferents formats. Els materials que utilitzo per a les meves 
obres són: acrílic, sorra, guix dental, argila de modelatge barrejada i resina epoxi.

 www.lisa-dehmel.de



 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.




