Catàleg AV_2_EIVISSA:Art per a la Vida_2

13/06/2018

11:23

Página 1

EIVISSA
&
FORMENTERA

Jesús Albarrán • Pedro Asensio • Bonet Vallribera • Michel Buades • Diana Bustamante • Adrián Cardona • María Catalán • Carles Fabregat
• Carles Guasch • Josep Marí • Antoni Marí "Tirurit" • Enric Riera • Josep Rosales • Doralice Souza • Renato Steinmeyer • Josefina Torres

Catàleg AV_2_EIVISSA:Art per a la Vida_2

13/06/2018

11:23

CRÈDITS
COMISSARI EXPOSICIÓ:Antoni Torres
COORDINACIÓ A EIVISSA: Catina Costa
TEXTOS: Gudi Moragues
FOTOGRAFIES: Daniel Prohens,Víctor Dengra
MAQUETACIÓ:Víctor Dengra
EDICIÓ: Consell Insular d’Eivissa i Projecte Home Balears

Página 2

Catàleg AV_2_EIVISSA:Art per a la Vida_2

13/06/2018

11:23

Página 3

Presentació
L’art, al llarg de la història, ha complert diferents funcions; el seu valor estètic, didàctic o funcional ens ha
ajudat a comprendre millor les diferents societats. En aquesta ocasió es posa de manifest el seu caràcter
social, serveix de plataforma per donar a conèixer una realitat tan amarga com les addiccions.
Fa deu anys va tenir lloc a Eivissa la mostra “Art per a la vida” i després del seu èxit, coincidint amb el
trentè aniversari de Projecte Home a les illes Balears, s’ha volgut reprendre el projecte. En aquesta segona
edició, 78 artistes de les nostres illes i de diferents generacions han volgut col·laborar de manera desinteressada en la creació d’una col·lecció de serigrafies, a través de les quals, a part de quedar reflectit el
compromís de l’artista amb la societat, ens donen a conèixer la magnífica creació artística que es desenvolupa a l’arxipèlag Balear.
El Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa ha volgut
donar suport una vegada més a aquest magnífic projecte, concebut per Projecte Home, que amb el disseny
d’aquesta mostra ha volgut establir un símil entre la creació d’una nova obra d’art i la creació d’una nova
vida.Vull agrair a tots els artistes i a la resta de persones que hi han col·laborat de manera altruista, així com
encoratjar la ciutadania a participar-hi, en la mesura de les seues possibilitats, a fi d’aconseguir, entre tots,
un món una mica millor, tenint en compte que el problema de les addiccions pot afectar a tothom.

David Ribas i Ribas
conseller d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut
Consell Insular d’Eivissa
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63. JESÚS ALBARRÁN

64. PEDRO ASENSIO

65. BONET VALLRIBERA

66. MICHEL BUADES
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Vida i art, de la mà
D’ençà que vàrem obrir les nostres portes l’any 1987, a Projecte Home Balears tenim ben clar que la problemàtica de les addiccions afecta totes les persones i famílies (per desgràcia), independentment de la
seva condició o situació social.També trobam que la resposta a les addiccions ha de ser integral, professional, social i solidària.
Les cares de sofriment de milers de persones i les famílies que hem atès durant aquests darrers trenta anys,
transcorren en paral·lel amb les cares d’esperança mentre aquestes persones fan el programa i contrasta amb
les cares de felicitat quan l’acaben. Esperança i goig de poder viure la vida digna que es mereixen.
Projecte Home és una proposta de millora, de transformació a una vida lliure lluny d’addiccions i a prop
de qui ens estima, com també hi ha, en l’art, molt de transformació i d’estimació.
Aquesta segona edició d’«Art per a la vida» ens alegra profundament per molts de motius:
• Perquè més de noranta artistes de diferents estils, edats i nacionalitat, tenen la intenció co
muna d’ajudar oferint el millor de si mateixos: la seva creativitat.
• Perquè tornam a viure la solidaritat del món de l’art, col·lectiu que sempre s’ha mostrat disponible a aportar el seu gra d’arena per ajudar a recuperar vides.
• Perquè aquesta iniciativa ens dona l’oportunitat de difondre una magnífica obra artística i, a la
vegada, la tasca de Projecte Home per molts de llocs de les Balears i per altres indrets fora.
És per tot això que només puc expressar, en nom de les famílies, de les persones usuàries, del personal
voluntari i del col·lectiu de professionals de Projecte Home Balears, el nostre orgull i agraïment perquè
aquest magnífic grup d’artistes, amb la seva obra, i el Consell de Mallorca, Consell d’Eivissa i Consell de
Menorca amb el suport a la promoció, hàgiu fet possible aquesta segona edició d’«Art per a la vida».
Amb la vostra solidaritat, ens encoratjau a continuar endavant. Gràcies.
Jesús Mullor Román
president executiu de Projecte Home Balears
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67. DIANA BUSTAMANTE

68.ADRIÁN CARDONA

69. MARÍA CATALÁN

70. CARLES FABREGAT
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Poema
Tants de regnes infinits per atènyer
lluny de cobdícies i ciment.
Tants de somnis de flama
lluny de mediocres cendres.
L’art, cim d´emocions, profecies per viure,
lúcides tenebres per il·luminar,
llampecs fosos en l´àmbit de la llum.
L’art ens salva del dolor, de l’agonia i la fosca,
omple de subtils colors i misteris la llibertat.
L’art, bellament inútil, ens diferencia i ens defineix
en apoteòsica humanitat.
I quan l´art com la vida, apocalipsi dels estels o tel·lúrica força,
esdevé una àvida i urgent plenitud inefable
–solidària–
esdevé, més que mai
esplendorosament humana.

Nora Albert
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71.CARLES GUASCH

72. JOSEP MARÍ

73.ANTONI MARÍ "TIRURIT"

74. ENRIC RIERA
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El temps no és or, el temps és vida
Som vius per viure, per construir-nos, per realitzar-nos, per donar cadascun de nosaltres tot el que
podem, perquè així tindrem tot el que puguem rebre. Però, perquè això s’iniciï, cal llibertat i per tenir
llibertat –no llibertat d’expressió– el que cal tenir és llibertat de pensament, afirmava la veu sàvia i profunda de José Luis Sampedro, gran humanista del nostre temps, símbol del compromís intel•lectual i
excepcional ésser de llum.
I, donar –símbol de llibertat– és el que durant trenta anys va fent Projecte Home Balears. Una excepcional tasca d’amor, de compromís, d’ajuda i de dedicació a l’ésser humà, mitjançant l’axiomàtica empenta,
força i magnètica personalitat de Tomeu Català.
El projecte «Art per a la vida» va iniciar el seu camí l’any 2008, impulsat pel Govern dels Illes Balears, amb
la intensa i voluntariosa dedicació d’Antoni Torres, per commemorar el vintè aniversari del Projecte Home
Balears, en què van participar de manera altruista cinquanta-nou artistes de reconeguda trajectòria.
Ara, quan Projecte Home Balears celebra el seu trentè aniversari «Art per a la vida 2», a la segona edició (que s’ha dut a terme gràcies al Consell de Mallorca, Consell d’Eivissa i Consell de Menorca) ofereix l’acció creativa i solidària d’una representació important de carismàtics artistes de l’illa, que amb
la seva generositat, amor al proïsme i a la més lluminosa llibertat han posat els seus treballs a l’abast
tothom que vulgui contribuir en favor d’aquelles persones que intenten allunyar-se dels paranys de la
drogoaddicció.
Com diu la metàfora «El que compta en la vida no són els passos que has fet ni les sabates que has duit,
sinó l’empremta que hi has deixat».

Gudi Moragues Jaulin du Seutre
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75. JOSEP ROSALES

76. DORALICE SOUZA

77. RENATO STEINMEYER

78. JOSEFINA TORRES
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Ja hi tornam
Uf... ja han passat deu anys! Sembla que va ser ahir quan l’agost del 2007, durant la celebració dels vint
anys del Projecte Home, el president Francesc Antich anunciava un esdeveniment solidari i artístic: «Art
per a la vida».
Pocs mesos després es presentava una mostra amb artistes de Balears. No hi eren tots –era pràcticament impossible–, però n’hi havia molts.Tots varen voler col·laborar amb la bona feina que feia i que fa
el Projecte Home. En acabar la presentació, bromejant, vaig dir a «l’alma mater» del nostre Projecte
Home,Tomeu Català: «d’aquí deu anys ho tornarem a repetir.»
I ja hi tornam a ser, «Art per a la vida 2» és una realitat.Aquests darrers mesos amb Toni Parets i Víctor
Dengra han estat constants les reunions, xerrades, telefonades, cafès, berenars i algun dinar, tot per enllestir-ne aquesta segona edició.
La resposta dels artistes ha estat aclaparadora. Hem ajuntat a més de 90 artistes de Mallorca, Eivissa,
Menorca i Formentera, gràcies a l’ajuda dels respectius consells insulars.
Tornam a tenir junts la solidaritat i l’art. Poques vegades hi ha col·leccions com aquestes, a tan bon
preu, i amb l’adquisició podeu tenir la sensació de fer una cosa tan ben feta com és, a través de l’art,
ajudar la gent a sortir del món de les drogues. No sols és comprar art i ajudar el Projecte Home, és
ajudar a tornar a la vida, aquest és l’encant d’«Art per la a vida 2».
No puc deixar de pensar en tres persones que ens acompanyaren en el primer «Art per a la vida» i
que ja no són amb nosaltres: els artistes Riera Ferrari i Tauste, i l’enyorada Maria Antònia Cantarelles,
que no va deixar de lluitar, perquè el projecte fos una realitat.
Un record també per a una de les ànimes de la postproducció d’«Art per a la vida 1», Xisco Parets,
que va aconseguir que fos una de les exposicions més itinerants i que arribàs a molts d’indrets impensables. Ara,Víctor Dengra n’agafa el relleu i segur que també arribarà als indrets i a les cases de molts
d’amants de la vida.
Començam «Art per a la vida 2».Tenim per davant tota una altra aventura, que desitjam que sigui tan
profitosa com la primera. Moltes gràcies a tothom que l’ha fet possible, a tots els que hi heu estat, a
tots els que hi haguéssiu volgut ser i per alguna circumstància no ha estat possible... I esper d’aquí deu
anys poder tornar a dir... «ja hi tornam a ser.»

Antoni Torres Martorell
Baix el lledoner/octubre 2017
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2007- Presentació de la primera edició d’Art per a la Vida al Consolat de la Mar.
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2018- Preparació Art per a la Vida-2 edició Eivissa

11.

Catàleg AV_2_EIVISSA:Art per a la Vida_2

13/06/2018

11:23

Página 14

COL·LECCIÓ DE SERIGRAFIES 20,5 X 10,5
El talent dels artistes de les Illes Balears
s’uneix en aquesta mostra per donar el seu
suport a totes les persones que han triat
deixar les drogues i iniciar una nova vida
en llibertat. Obres de tiratge limitat que es
posen a la venda a un preu simbòlic perquè
tu també hi puguis col·laborar.

