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BALEÀRICS MÚSICS

L

a història de l’art és el resum de la història de la humanitat. La Mediterrània és frontera però també una porta oberta per
on endinsar-se en la història de les civilitzacions.
Quan es convida la pintura i la vida a dialogar, el llenç s’omple de sonoritat, de textures i de colors. En aquesta ocasió,

quinze artistes de diferents vores de la Mediterrània s’han unit per a un repte que és la màxima aspiració d’un creador: pintar la
música. Nou pintors de les Illes Balears, quatre del País Valencià i dos d’Algèria han assumit aquesta fita com una oportunitat per
retre homenatge a la llarga tradició musical i artística dels seus països d’origen. I ho fan de la mà de Toni Torres Martorell, comissari
de la mostra, amb el suport institucional de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i amb la
complicitat de la Fundació Baleària. Sis dones contribueixen a fer el projecte més igualitari i complet.
Una mar, dos continents, terra ferma, territori insular i una mateixa ànima. No és casualitat que tots quinze siguin de terres i vores
que han estat cruïlla de civilitzacions i cultures, on la llum omple cada racó i on la vida necessita per contar-se i explicar-se més
colors que enlloc.
Aquesta col·lectiva neix amb ànsia viatgera i està disposada a solcar la mar tantes vegades com siguin necessàries per fer arribar
a bon port el que és tot un homenatge a la música i al diàleg entre diferents manifestacions de la creació humana. Bon trajecte.

Fanny Tur Riera
Consellera de Cultura, Participació i Esports
Presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics
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LLONGES DE LA CULTURA

L

es muses han sortit de l’Olimp entonant melodies inspiradores.
Baleàrics retorna a les “Llonges de la cultura” i reuneix, en una col·lectiva singular, una nova selecció d’artistes vinculats
al Mediterrani. Amb la música com a leitmotiv, “Baleàrics músics” presenta un cresol de propostes plàstiques produïdes

especialment per l’ocasió.
Aquesta magnífica representació de pintura, escultura i fotografia perfila un concert visual de rics matisos, on la varietat d’expressions conceptuals, tècniques i estilístiques evidencien la interessant i fructífera escena actual de l’art contemporani en el nostre àmbit
d’acció.
Ritme, to, harmonia, forma i espai són alguns dels principis que configuren les arts musicals i les arts visuals. Lligades entre si al llarg
de la història tenen la capacitat de produir emocions apel·lant a la bellesa i la sensibilitat.
Les “Llonges de la cultura” de la Fundació Baleària es conceben com espais artístics per a promoure l’intercanvi d’idees, impulsant
el desenvolupament cultural i la cohesió social dels territoris en els quals la naviliera és present. Disseminades en diversos punts del
Mediterrani pretenen evocar l’essència de les llontges de mercaders com a símbol de connectivitat i progrés.
La itinerància de la mostra permetrà gaudir de l’art de “Baleàrics músics” en el Taller d’Ivars de Benissa, la Torre dels Ducs de Medinaceli del Verger, el Museu d’Art Contemporani de Pego i altres sales expositives de les Illes Balears, i arribarà fins i tot a Algèria, concretament al Museu d’Art Modern d’orà.
La Fundació Baleària celebra enguany el seu quinzé aniversari amb el propòsit de millorar el món, contribuint al benestar de la societat
i impulsant la cultura, la solidaritat i el respecte pel medi ambient.
Desitgem que l’esperit del mar continue forjant llaços d’unió en aquest mar entre terres.

Sandra Pilato Iranzo
Fundació Baleària

LA MÚSICA COM A INSPIRACIÓ

F

a un any començàvem l’aventura de “Baleàrics”, un projecte que naixia amb la voluntat de teixir lligams amb les terres banyades
pel nostre mar Mediterrani i d’ajudar a superar aquesta preciosa frontera d’aigües blaves que tant ens uneix i que tant ens separa.
El resultat n’ha estat una itinerància que encara ara segueix per diferents indrets de terres mediterrànies.

Inicialment presentàvem les obres compostes per deu artistes de les Illes Balears i del País Valencià. Aquesta vegada, però, hem
volgut anar més enfora. Hem volgut ampliar els horitzons, i per aquest motiu s’han incorporat artistes del nord del nostre continent
veïnat. Així, avui són 15 els artistes que tenim l’honor de presentar. 15 artistes de distintes procedències que han treballat amb un
denominador comú: la música.
Aquells que ens acompanyareu en aquesta aventura podreu observar les obres de 15 artistes que s’han deixat inspirar per la música.
Les notes musicals s’han unit a les pinzellades de color per crear una simfonia d’obres plàstiques que ompliran les sales on seran exposades. No importarà que la música soni perquè en contemplar les obres deixarem, inconscientment, que les muses ens inspirin i en el
nostre subconscient podrem sentir les vibracions d’aquelles meravelloses melodies que acompanyen, ocultes, les pintures.
No puc deixar de fer una petita referència a l’estimada i enyorada Aina Sansó, que tant va treballar per a la recuperació dels cossiers
de Manacor. Veure l’obra d’en Fèlix Coll amb aquests balladors me la fa tenir present, i em fa pensar en la importància de conservar
les nostres tradicions i arrels i amb la importància de preservar i fomentar els lligams entre territoris veïns, tan propers i a la vegada
tan llunyans. Serveix per donar a conèixer artistes que treballen a l’altre costat, a terres amb les quals hem tingut molts lligams. A
terres de les quals, malauradament i per diverses circumstàncies, ens hem anat allunyant.
Que aquesta nova entrega de “Baleàrics” serveixi per retornar i enfortir lligams, per atracar inspiracions i colors, per poder donar
visibilitat a les obres dels artistes mediterranis a diferents indrets.
M’agradaria agrair a la Fundació Baleària, una vegada més, l’empenta que dona als nostres artistes per mitjà de les seves “Llonges
de la cultura” i que, conjuntament amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, fan possible que aquest projecte vagi endavant. A tots ells moltes gràcies. I a vostès: desitjar-los que les muses de la inspiració els guiïn durant la visita al “Baleàrics músics” i
que els facin sentir la música embriagadora que desprenen les seves obres.
Antoni Torres Martorell
Comissari de l’exposició
Davall el lledoner

ZULEMA BAGUR
Menorca
www.zulemabagur.com

En concert III
collage i pintura acrílica
40 x 40 cm
2019

En concert IV
collage i pintura acrílica
40 x 40 cm
2019

En concert I
collage i pintura acrílica
100 x 100 cm
2019

En concert II
collage i pintura acrílica
100 x 100 cm
2019

DIANA BUSTAMANTE
Eivissa
www.dianabustamante.es

Sonador
Tècnica mixta i collage sobre tela
100 x 100
2019

Dona amb tambor
Tècnica mixta i collage sobre tela
100 x 100
2019

JUAN CARAVACA
Alacant
www.juanantoniocaravaca.com

Concierto ardiente
Tècnica mixta
40 x 50 cm
2019

De Lucía
Tècnica mixta
40 x 50 cm
2018

Nemo
Tècnica mixta
73 x 92 cm
2018

Olas musicales
Tècnica mixta
80 x 100 cm
2019

ALEXANDRA CASTILLO
Alacant
alexandramultiart@gmail.com

Quebranto
Acrílic i tinta xinesa sobre
tela de cotó tractada
92 x 73 cm
2019

Réquiem n4 Silenzio
Tinta xinesa sobre paper 240 g
29,7 x 42 cm
2019

FÈLIX COLL
Mallorca
www.felixcoll.com

All ò Diví I
Acrílic damunt tela
100 X 100 cm

Allò terrenal
Acrílic damunt tela
100 X 100 cm

All ò Diví II
Acrílic damunt tela
40 X 40 cm

El mal
Acrílic damunt tela
40 x 40 cm

PEP COLL
Mallorca
jcollsocias@gmail.com

L’ estaca I
Acrílic damunt tela
89 x 116

L’ estaca II
Acrílic damunt tela
89 x 116

TOMEU COLL
Mallorca
www.tomeu-coll.com

L’eco del món invisible
Tècnica mixta sobre tela
40 x 40 cm

Ensenyar és aprendre dues vegades
Tècnica mixta sobre tela
40 x 40 cm

La poesia de l’aire
Tècnica mixta sobre tela
100 x 100 cm

Cor-des...
Tècnica mixta sobre tela
100 x 100 cm

PILAR CERDÀ
Mallorca
www.pilarcerda.net

Alicia de Larrocha
46 x 15 x 3 cm
2019
Montserrat Caballé
60 x 35 x 20 cm
2019

María Callas
40 x 35 x 39 cm
2019
El Cant de la Sibil·la
105 x 16 x 5 cm
2019

Victòria dels Àngels
54 x 46 x 12 cm
2019

HANS DIETER ZINGRAFF
Alacant
www.hansdieterzingraff.com

MOGW John Lee Hooker 204
Tècnica mixta collage
68 x 81 cm
2019

MOGW Verdi 304
Tècnica mixta collage
68 x 81 cm
2019

Jimi Hendrix in Essaouira
Tècnica mixta collage
40 x 40 cm
2019

Jazz 18
Tècnica mixta collage
102 x 69 cm
2016

SAÏD DEBLADJI
Algèria
saidebladji@gmail.com

Master
Oli sobre tela
60 x 50 cm
2019

Zyriab
Tècnica mixta sobre tela
80 x 80 cm
2019
Vibrations
Tècnica mixta sobre tela
70 x 70 cm
2019
Gnawa night
Tècnica mixta sobre tela
80 x 80 cm
2019
Brujería
Oli sobre tela
50 x 50 cm
2019

Fauna morisca
Tècnica mixta sobre tela
80 x 80 cm
2019

TALEB MAHMOUD
Algèria
comptemahmoudtal@gmail.com

Air sympathique
Tècnica mixta sobre tela
100 x 100 cm
2019
Maestro
Tècnica mixta sobre tela
40 x 40 cm
2019
Symphonie de paix
Tècnica mixta sobre tela
40 x 40 cm
2019

Panorama d’optimisme
Tècnica mixta sobre tela
100 x 100 cm
2019

MENENDEZ ROJAS
Mallorca
sagravera@gmail.com

Sense títol
Pintura acrilica sobre tela
30 x 60 cm
2019

Sense títol
Pintura acrilica sobre tela
89 x 130 cm
2019
Sense títol
Pintura acrilica sobre tela
30 x 60 cm
2019

Sense títol
Pintura acrilica sobre tela
54 x 65 cm
2019

TONI PLANELLS
Eivissa
somentoni@gmail.com

Musa de castanyola
Fotografia
80 x 59 cm
2019

Musa de xeremia
Fotografia
59 x 43 cm
2019

Musa de flauta
Fotografia
80 x 55,5 cm
2019

Musa de tambor i flauta
Fotografia
80 x 55,5 cm
2019

XIMO SENDRA LULL
Alacant
ximosendra@hotmail.com

Opus 7
Tècnica mixta damunt tela
40 x 40 cm
2019

Opus 8
Tècnica mixta damunt tela
40 x 40 cm
2019

Opus 5
Tècnica mixta damunt tela
100 x 100 cm
2019

Opus 6
Tècnica mixta damunt tela
100 x 100 cm
2019

DORALICE SOUZA
Eivissa
doralices@hotmail.com

Migracions musicals
Acrílic sobre tela
100 x 100 cm
2019

Migracions musicals
Acrílic sobre tela
100 x 100 cm
2019
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