El centre d’art Sa Quartera obre les seves portes per rebre una nova exposició, en
aquest cas la proposta és …del cap …a la mà el darrer treball de l’artista palmesà
Vicenç Palmer.
Palmer ens presenta aquí el seu darrer projecte, el qual ha realitzat amb la
col·laboració d’un grup de poetes i consta d’un total de vint-i-sis peces entre quadres
i poemes, les quals són el resultat de més d’un any de treball. Aquesta tasca
conjunta pintor-poetes ha contribuït a engrandir el diàleg entre aquestes dues arts i
ha propiciat l’aparició de noves obres creades específicament per a la present
exposició.
…del cap …a la mà va sorgir amb la voluntat d’itinerar per tota l’illa, per això des de
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament ens sentim honorats de què aquesta exposició
pugui fer escala al nostre municipi i acollir-la en un espai tan emblemàtic com és Sa
Quartera.

Alice Weber

Regidora de Cultura
Ajuntament d’Inca

Cuantos te habitamos
un cúmulo de huellas invisibles
la huella que ese cúmulo ha creado
protagonista símbolo y attrezzo
ninguna descripción te hace justicia
pero cómo dejar de recrearte
hablar de ti es hablar
de cuantos te habitamos

La meva ciutat

Tants d’ulls la miren al mateix temps
tants la trepitgen, la malmenen
que sempre tinc por
que la meva ciutat cansada
un dia o l’altre esclati.
I això que vingueren fenicis i romans,
musulmans i catalans
i ara de tota arreu, de tota raça
CIUTAT
i ella sempre somriu,
generosa i acollidora,
Del fang a la pedra,
plena de llum mediterrània
de la llum a les ombres,
i d’imatges que es dibuixen a l’Edèn.
del silenci al clam eixordador,
Jo faig l’exercici
així es va fent el teu nom.
de caminar pels seus carrers
i de recollir sons
Un nom que ve de lluny,
que s’amaguen als seus murs.
poblat d’homes i dones de mil rostres, Un cel poruc la vigila,
fusos en la pell del somni,
li desitja bona sort
hereus de la paraula i el desig.
i sent com confús, batega el cor
de la meva ciutat
Grans temples i jardins verdosos
de la Seu al Castell,
ens han deixat els segles,
el seu perfum d’ametlla i de pi.
altars pagans i rituals antics
Una ciutat de rostres
que convoquen el dol i la naixença.
que no es coneixen
de races i cultures
Encén els colors la nit,
que es mesclen
retorna el tribut al poble
amb les joves i les velles arrels.
com una relíquia feta de sang
Palma es transforma,
i un amulet que ens protegeix.
ens trastoca,
ens reclama cap als seus braços.
El mar són els teus ulls
Tants d’ulls la miren al mateix temps
i al cor t’hi nia l’esplendor
que sembla no ens bastarà per estimar-la
d’una terra de mites i llegendes.
com ella es mereix.
Ets l’ànima del temps:
Palma, m’agrada somniar que et despullo
on el verb es fa cant i joia.
i que et torno a vestir.

CIUTAT DE MALLORCA

lentíssima en els arbres, enfilant-se
als tanys que acaronaven tots els vents?

Palma Vicentina.
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Sols qui fuig pot topar-se el paradís
a les passes febrils de l’aventura
o a l’enyor que tremola en les absències.
El batec sigil·lós de les petjades
traspua en cada aresta de les pedres
que respiren l’alè de tots el morts.
Cada dia s’abracen en silenci
les ales inflamades dels crepuscles
que embaulen cada lluna amb cada sol.
Al firmament incògnit i llunyà,
les lloses de les tombes exhumades
empedren el cel gris de llum i set.

Palma Vicentina
La llum,
l’olor a mar,
angles i matisos...

La vida fluint,
amarada
A peu de moll, les xarxes embolcallen
les boques amb les veus de tots els nàufrags de velles i noves històries.
que evoquen sempre l’ànima del mar.
La mirada amorosa.
Els carrers i les ombres.
Als que seiem a l’ombra de les coses,
Dansant els colors.
ja no ens pertany cap tros d’aquest edèn
que han enlairat i esbuquen altres mans.
La tensió del blanc,
Només els verins dolços als taulells
la ciutat habitada...
esborren la tristesa per les pèrdues
i emboiren la rancor i l’enteniment.
Pèrdues i derrotes,
somnis i gests.
Els còdols bressolats entre les ones
Sol i lluna alhora.
de cales de petxines tornaran
a folrar l’aire amb música i cançons?
L’insondable i l’eteri,
sota aparença quotidiana.
Tornarà aquell transcórrer de la saba

Vicenç Palmer
(Palma, 1955) autodidacta.
Recerca de noves formes de expressar-me, de distintes maneres de procedir, de crear, d’imaginar
distints signes, formes, espais, símbols, textures, traços que compartits amb altres o per si sols
donen lloc a representar sentiments, significats, expressions, és el que intent dur a terme a través de
les meves obres.
Plaer d’estimar l’obra perquè t’agrada el que fas. Plaer de poder expressar-me a través d’ella, de
mostrar-la, de mirar-la, de gaudir-la, plaer d’escoltar els significats descoberts per cada espectador
i que no tenen perquè esser els mateixos, i el plaer de l’espectador que sense trobar-hi cap
significat…, simplement somriu i el motiu no és altre que allò que veu li dona alegria.
En definitiva, recerca del plaer amb el meu imaginari.

Premis i distincions:
2º premi XXVI Certamen Pintura Son Carrió 2014
3er premi Florence Shanghai International Prize 2013

Seleccionat als certàmens i premis:
XXXVIII Certàmen d’Arts Plàstiques i visuals Vila de Binissalem 2016 - Arts Plastiques Dijous Bò Inca . Anys
2021-2016-2014-2009 – Premi Josep Ventosa Aj Andratx. Anys 2022-2019-2018-2016-2015-2014-2012-2011
- Certàmen pintura Vila Ses Salines. Anys 2019-2018-2017- 2016-2015-2014-2013-2012-2011 –Certàmen
pintura Son Carrió . Anys 2022-2019-2017-2013-2012 - XIV Saló Int. G.Esart Barcelona - Premi de Pintura
Vila de Lloseta. Anys 2014-2013-2011 – Premi de pintura Aj. Algaida. Anys 2013-2012-2010 - Concurs
Pintura Vila Costitx Any 2015-2010

Intervencions artístiques:
2015 “Sonrisa médica - intervenció a la bata blanca” Galeria Art Mallorca. Palma
2014 “Els iris del Mirador“ a l’espai El Mirador. Palma
2013 “Expressa’t” a la Fundació Alfred Lichter. Alaró

Exposicions i fires :
2022 Inauguració plataforma Deegeeart (i) Nivia Born Boutique Hotel Palma. “Espècies en extinció” (c)
Fundació Sa Nostra Palma. " Escultures mòbils " (c) Casal de cultura Can Garau Sencelles. " Escultures
en moviment " (c) Can Gelabert Binissalem. “ Escultures mòbils” (c) Auditori Sa Màniga Cala Millor
Sant llorenç des Cardassar " Canyissos " (c) Magazinos Denia.
2021 "DOCE XXII" mallorcadiario.com (c) Fundació Sa Nostra Palma. "Canyissos" (c) Auditori Porreres. "el
nostre camp" (c) Edifici Sa Peixeteria Algaida. "Escultures mòbils" (c) Casal Can Garau Sencelles.
2020 " Tancats " (c) UIB edif. Sa Riera Palma. " Ants " (c) Castell de Bellver Palma. " con-fin-arte " (c.virtual)
Galeria MA- Arte contemporáneo Palma.
2019 "... del cap ... a la mà " (i) Espai 36 Sant Llorenç des Cardassar. "... del cap ... a la mà " (i) Casal de
cultura Ses Cases Noves Santanyi. "... del cap ... a la mà " (i) Claustre Sant Bonaventura . Lluchmajor.
"... del cap ... a la mà " (i) Museu Can Planes Sa Pobla. " No Plàstic " (c) Hotel Melià Palma Marina,
Palma. “estira la línea… estira la figura” Fund.Sa Nostra Palma
2018 “L’univers és el cor” (c) Fundació Sa Nostra Palma. “Art per la vida 2” (c) itinerant, Projecte Home
Fundació Sa Nostra Palma. “30 artistas x 30 obras Eh, humano! Soy la tierra !” (c) Caixa Forum Palma.
“Joanart” (c) Sala Plens Aj. Calvià. Premi Josep Ventosa (c) Castell Son Mas Andratx. XVI Certamen Vila
Ses Salines (c) Església Vella Ses Salines. “Arribades” (c) Casal Can Garau Sencelles.
2017 H. Palace Platja Muro (i) Galeria Zenitart Muro. XXIX Certamen Son Carrió (c) Ca Ses Monges Son Carrió.
XV Certamen Vila Ses Salines (c) Església Vella Ses Salines.
2016 VII Certamen d’arts plàstiques Dijous Bo (c) Centre Sa Quartera Inca. “art è” (c) Centre Sa Mina Lloseta
(inauguració de la sala d’exposicions). “art è” (c) Casal Son Tugores Alaró. “art è” (c) Casal Can Gelabert
Binissalem. Premi Josep Ventosa (c) Castell Son Mas Andratx. XXXVIII Certamen d’arts plàstiques i
visuals vila Binissalem (c) Casal Can Gelabert Binissalem. XIV Certamen Vila Ses Salines (c) Església Vella
Ses Salines. “Compartim sentiments” (c) Casal Can Garau Sencelles.
2015 “D 3” (c) Galeria Art Mallorca – Nit de l’art Palma. “ALART” (c) Nit de l’art Alaró. Premi Josep Ventosa
(c) Castell Son Mas Andratx. XXVII Certamen Son Carrió (c) Centre Ca Ses Monges Son Carrió. XIII Premi
Vila Ses Salines (c) Església Vella Ses Salines. I Feria Arteminas (c) E.T.S. Ingenieros. Madrid.
“Reciclart” (c) Galeria Art Mallorca Palma.

2014 VI Certamen Arts Plàstiques Dijous Bo (c) Centre Sa Quartera Inca. “Sinonímia“ (i) Centre Cultural
S’Escorxador Marratxí. “ALART”(c) Nit de l’art Alaró. XII Premi Vila Lloseta (c) Palau Ayamans Lloseta.
Premi Josep Ventosa (c) Castell Son Mas Andratx. “Present Contemporary Art Festival Shanghai” (c)
B.N.Pudong Shanghai. XXVI Certamen Son Carrió (c) Centre Ca Ses Monges Son Carrió. XII Premi Ses
Salines (c) a l’Església Vella Ses Salines. Sta Catalina Cultural (c) Teatre Mar i Terra Palma. “Asia Hotel
Art Fair Hong Kong” (c) Galería Art Cuestión Hong Kong. “Riflessioni su un mondo ingiusto e inquinato”
(c) Galeria Sabrina Falzone Milano.
2013 “Homes Artistes contra la violència de gènere” (c) Galeria Art Mallorca Palma. “Open Gallery” (c)
Gallery Milan Art & Events Milano. “Nit de l’art a la Plaça Major” (c) Art Vision Palma. “Subasta
donació a Crida” (c) Galeria Ferran Cano Palma. Galeria Javier Román (c) Málaga. XI Premi Vila Lloseta
(c) Palau Ayamans Lloseta. IX Feria Internacional MARBART (c) Palau Fires i Congressos Marbella.
“Expressart” (i) Fundació Alfred Lichter Alaró. “ALART” (c) Nit de l’art a Alaró. V Premi pintura (c) Sala
Plens Aj. Algaida. “Quint Art” (c) R. Son Quint Palma. “Window of the World Art in Shanghai” (c) Art
Guidance Center Shanghai. XXV Certamen Son Carrió (c) Centre Ca Ses Monges Son Carrió. XI Premi
Vila Ses Salines (c) Església Vella Ses Salines. “5-City” (c) Galeria Cubic Art Palma. XVII Art-Innsbruck Fira
Internacional (c) Galería Javier Román Innsbruck. XIV Salón Int. inv. (c) Galeria Esart Barcelona.
2012 “Quint art“ (i) R. Son Quint Palma. “Meet in Shanghai” (c) China-Europe International Art Exhibition
Wison Art Center Shanghai. “Alart” (c) Nit de l’art Alaró. “Present Contemporary Art Festival
Shanghai” (c) B.N.Pudong Shanghai. “Art CEIBS. Art Inv. Forum” (c) Shanghai. Premi Josep Ventosa (c)
Castell Son Mas Andratx. IV premi Aj. Algaida (c) Sala Plens Algaida. XXIV Certamen Son Carrió (c)
Centre Ca Ses Monges Son Carrió. X Certamen Vila Ses Salines (c) Església Vella Ses Salines.
2011 Expo solidària ajuda als nins Haití (c) Fundació A.M.Lliteras Can Cardaix Artà. IX Premi Pintura Vila Ses
Salines (c) Església Vella Ses Salines. Premi Josep Ventosa (c) Castell Son Mas Andratx. IX Vila Lloseta
(c) Palau Ayamans Lloseta.
2010 II Premi Aj. Algaida (c) Sala Plens Algaida. XXXI Certamen Vila Costitx (c) Sala Plens Aj. Costitx.
2009 XXI Premi Dijous Bo (c) Centre Sa Quartera Inca.
2007 “Parers” (i) sala cultura Bunyola.
Obra a col·lecció permanent a TGSS de Palma, Ajuntament de Marratxí, Ajuntament de Sant Llorenç i
col·leccions particulars

www.vpalmer.es
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