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“Ètica i estètica són un”. La sentència de Wittgenstein il·lustra sobre l’íntima connexió entre la bellesa
i la bondat, perquè l’art extreu de cada un de nosaltres allò més valuós, perquè no hi ha art sense transformació. ¬ I això és el que ha pretès el
projecte expositiu que tenc el gust de presentar:
donar l’oportunitat de crear bellesa, de despertar la
sensibilitat i de dinamitar alhora la desesperança a
joves en una situació difícil, a través de la creació
conjunta amb artistes de les Illes Balears vinculats
al món de l’ensenyament. ¬ Contra missatges desesperançadors com “el no hi ha res a fer”, és revelador observar com joves d’un col·lectiu socialment
vulnerable són capaços de generar i transmetre
bellesa, guiats per uns artistes mestres, o mestres
artistes, que saben extreure’ls el millor que duen a
dins i que, a més a més, ens ofereixen la seva obra.
¬ "Junts" és, doncs, un projecte expositiu col·lectiu
itinerant que té un alt valor, no només artístic —que
el té, i molt—, sinó també pedagògic. Crec que són
moltes les lliçons ètiques i estètiques que podem
extreure del seu procés de gestació, de la implicació de moltes persones i institucions i també de la
seva contemplació. ¬ Enhorabona als joves artistes
i als artistes professionals que junts ens ofereixen
aquest testimoni de llum i esperança i gràcies a tots
els que han col·laborat perquè aquest projecte hagi
estat possible. ¬ Francesc Antich i Oliver ¬ President del Govern de les Illes Balears

Més enllà de les obres artístiques que ens quedaran, el resultat d’aquesta experiència és una oportunitat i un repte. ¬ Per als joves ha estat una oportunitat de sortir de la seva rutina, d’experimentar
amb l’art com a forma d’expressió de tot allò que
duen dins —que sol ser molt i no gaire bo— i que
necessiten explicar al món; una oportunitat de conèixer nova gent més enllà dels seus entorns, de
formar-se en un àmbit que els és desconegut. ¬
Però també els ha suposat un repte; el repte de
fer de l’expressió artística un canal de comunicació,
d’expressar sentiments i sensacions que sovint es
troben en la part més profunda de si mateixos i que
costa treure i exposar a la resta del món, el repte
de col·laborar amb altres persones, de compartir.
¬ Repte i oportunitat també per als artistes; el repte de posar al servei d’altri els seus coneixements
artístics i l’oportunitat de facilitar aquesta vivència
als joves i d’enriquir-se'n personalment. ¬ Gràcies
a tots, joves i artistes, per haver estat valents en
acceptar el repte i capaços d’aprofitar l’oportunitat i
regalar-nos, a part d’un exemple de treball en equip,
unes obres amb força, amb capacitat d’evocació i
amb una bona dosi de qualitat. ¬ Fina Santiago ¬
Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració

El mot junts dóna nom en aquesta ocasió a tot un
repte, un projecte emocionant que aprofita les arts
visuals com a vehicle d’integració. ¬ A través d’una
mostra col·lectiva que no deixarà ningú indiferent,
és dóna a nois i noies l’oportunitat de comunicarse utilitzant l’art com a llenguatge. La pintura, vehicle de tantes idees, esdevé en aquesta ocasió
una eina per a la inclusió i la creació de vincles entre els al·lots, els artistes i la comunitat. ¬ Les arts
visuals es converteixen en un vehicle i alhora en
un mecanisme de participació d’un jovent que en
massa ocasions s’ha trobat amb portes tancades.
Per la via del color, la imaginació i el treball conjunt
han elaborat entre tots un diàleg que obre finestres
cap al futur. ¬ Donar oportunitats és una obligació
de les institucions però, a més a més, val la pena.
Aquesta col·lectiva n’és una prova. ¬ Fanny Tur
Riera ¬ Directora adjunta de l’Institut Ramon Llull

Com és sabut, “la Caixa”, a través de la seva Obra
Social, fa repercutir en la societat una part important
dels beneficis que obté amb l’objectiu de sensibilitzar i estimular la conscienciació i de fomentar la
cooperació a fi de garantir a tothom un futur millor,
sobretot als més joves. En aquest sentit, posa especialment atenció a les principals problemàtiques
socials, al suport a l’educació i a la divulgació de la
cultura com a instrument bàsic que promou el creixement de les persones. ¬ Per això, “la Caixa” no
es podia mantenir aliena a l’exposició “Junts”, fruit
d’aquest projecte cultural, educatiu i social que promou la Presidència del Govern de les Illes Balears,
i ha col·laborat en l’edició del catàleg que teniu entre les mans. ¬ “Junts” ha unit joves en situació de
risc d’exclusió social de totes les Illes Balears amb
artistes procedents de l’àmbit de l’ensenyament en
un procés de creació artística que ha donat com a
resultat aquesta excel·lent mostra. Una mostra amb
valor artístic i educatiu, que contribueix a la reeducació de joves amb una problemàtica social difícil
mitjançant el desenvolupament del seu potencial
artístic i que, a més a més, promociona els artistes
de les Illes Balears en la seva itinerància fora de les
illes. ¬ Joan Ramon Fuertes ¬ Director executiu
territorial de Balears de “la Caixa”
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“Junts” és un bon nom per a una exposició! ¬ Un
grup de persones de diferents àmbits i amb uns
ideals comuns, que creim en el futur, en la riquesa
de la diversitat i en els punts de trobada, ens hem
posat d’acord per dur endavant un projecte innovador: fer un pas més en la integració dels menors
infractors mitjançant la creació artística. ¬ Gràcies al
Gabinet de la Presidència, el projecte “Junts” és el
resultat de les trobades entre joves amb risc d’exclusió social, internats en centres socioeducatius, i
artistes de les Illes Balears, amb l’objectiu de crear
un conjunt d’obres d’art i de cercar el món de la
bellesa. ¬ La col·laboració entre els artistes i els
joves s’ha concretat en la conversió dels centres
socioeducatius en estudis d’art i en la transformació dels espais en zones d’activitat creativa i, també
un poc, en un món d’il·lusió. Això no hauria estat
possible sense la dedicació dels professionals que
fan la feina diària i l’esforç voluntari de tots. ¬ En
definitiva, amb “Junts” presentam un grapat d’obres
artístiques fetes en col·laboració que no deixen indiferent. Una vegada més, gràcies per oferir aquesta
oportunitat als nostres joves; el futur pertany a les
persones que creuen en la bellesa del seu interior.
¬ Francesca Vanrell Amengual ¬ Directora general de Menors i Família ¬ Agustín Aguirrebengoa
Esnaola ¬ Director executiu de la Fundació Institut
Socioeducatiu S’Estel ¬ Joan J. Bonilla López ¬
Gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel

“Junts”. Així s’anomena aquesta exposició que em
recorda el títol d’un llibre, Junts i prou, de l’autora
francesa Anna Gavalda. I hi afegiria, junts, ni més ni
menys, perquè aquesta mostra ha intentat —i crec
que ho ha aconseguit— que joves amb problemes
s’apropin a un altre món, un món que els és aliè,
segurament per complet en la majoria dels casos,
a través de l’art... Però alhora aconsegueix que els
artistes de les Illes hagin fet un esforç per fer-los
comprendre que, mitjançant la pintura, l’escultura,
les arts plàstiques en general, poden expressarse i alliberar-se així dels dilemes interns, dels seus
problemes; en definitiva, focalitzar-los mitjançant
aquesta manera de mirar cap a l’exterior, des de
dins seu. ¬ En el llibre de Gavalda, quatre personatges, els quals descriu com a éssers humans amb
una clara inadaptació social, s’uneixen per viure allò
quotidià, per fer front a la vida, en definitiva, i això
és semblant, a petita escala, al que han viscut amb
aquesta experiència els 16 artistes i els 24 joves
de les Illes Balears. ¬ Han aconseguit transmetre
que en unir-se poden fer d’allò quotidià una expressió artística i també un efecte extraordinari sobre un
col·lectiu molt allunyat d’aquest tipus d’actuacions,
com ara aquests joves amb risc de quedar fora de
la societat. ¬ Una exposició en què es pot veure, i de fet s’hi transmet, des de la tendresa fins a
l’agressivitat que tots, artistes i alumnes, duen dins
seu… i de les quals tots podem gaudir “Junts”. ¬
Lola Vera ¬ Cap d’informatius de Radio Ibiza SER i
directora de La Ventana de Baleares

Obres
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Yolanda Adrover

¬ Mot a mot, 2010 ¬ Instal·lació ¬ MALLORCA

14

Maria Lluïsa Aguiló

¬ Geometria emocional, 2010 ¬ Pintura acrílica sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ MALLORCA

15

LUIS

16

Toni Arcas

¬ Es Mercadal, 2010 ¬ Acrílic sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ MENORCA

17

JOSE

18

Zulema Bagur

¬ Mare terra, 2010 ¬ Tècnica mixta sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ MENORCA

19

TAMARA

20

Josep Bagur

¬ Conqueridor, 2010 ¬ Pintura encàustica sobre tela¬ 94 x 80,5 cm ¬ MENORCA

21

YESICA

¬ “Per a mi ha estat una experiència diferent de les altres activitats del centre
i ha significat compartir idees amb persones de fora.”
¬ “Para mí ha sido una experiencia diferente a las otras actividades del centro
y ha sido compartir ideas con personas de afuera.”
¬ “This was different from the other activities at the centre and was about
sharing ideas with people from outside these walls.”
¬ „Für mich war es eine Erfahrung, die sich von anderen Aktivitäten der
Einrichtung unterschied, und das lag daran, dass wir unsere Vorstellungen mit
Menschen von draußen teilen konnten.“
Mohamed
¬ «Для меня это был опыт, непохожий на остальные мероприятия нашего центра,
в это время я смог обменяться мыслями с людьми извне»
Мохамед

23

¬ Sense títol, 2010 ¬ Fusta i
acrílic ¬ 99,5 x 8,3 x 8,3 cm ¬ MALLORCA
Felip Caldés

VÍCTOR

MOHAMED
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David Campaner ¬ Looking for the space, 2010 ¬ Tècnica mixta sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ MALLORCA

25

¬ “Algú de fora pensa en nosaltres. Pot haver-hi artistes a
tots els llocs. Fins i tot dintre de la delinqüència.”
¬ “Alguien de afuera piensa en nosotros. Puede haber
artistas en todos sitios. Hasta dentro de la delincuencia.”
¬ “Someone out there is thinking about us. You can find
artists everywhere. Even among delinquents.”
¬ „Jemand da draußen denkt an uns. Überall kann es
Künstler geben. Sogar unter Kriminellen.“
David
¬ «Кто-то извне думает о нас. Художники могут появиться в
любом месте. Даже среди преступников»
Давид

¬ “Ha estat una experiència divertida i entretinguda.”
¬ “Ha sido una experiencia divertida y entretenida.”
¬ “It was a fun and entertaining experience.”
¬ „Es war eine lustige und unterhaltsame Erfahrung.“

DAVID

JOSÉ FRANCISCO

José Francisco
¬ «Это был забавный и интересный опыт»
Хосе Франсиско
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Anna Carreras

¬ Mar, 2010 ¬ Oli sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ MENORCA

27

AMANDA

28

Xec

¬ Buit i ple, 2010 ¬ Serigrafia i pintura acrílica sobre tela ¬ 65 x 50 cm ¬ MENORCA

29

ALEX

30

Amanda Echeverría

¬ Veleros, 2010 ¬ Tècnica mixta sobre tela ¬ 80 x 80 cm ¬ EIVISSA

¬ “Mitjançant un fet tan simple com acabar un quadre, va entreveure que hi ha altres mirades, altres
fites, que són positives, agradables.”
¬ “A través de algo tan simple como acabar un cuadro, logró que entreviera que hay otras miradas,
otras metas, que son positivas, agradables.”
¬ “Something as simple as finishing a painting gave him a glimpse of other ways of looking at things,
other positive and pleasant goals.”
¬ „Etwas so Einfaches wie die Fertigstellung eines Bildes hat es möglich gemacht zu ahnen, dass es
andere, positive und angenehme Absichten und Ziele gibt.“
Amanda Echevarría
¬ «Посредством столь простого действия как завершение картины, было достигнуто понимание того, что
есть и другие точки зрения, другие цели, что они положительны и приносят радость»
Аманда Эчеваррия

31

ZAKARIA

32

Paca Florit

¬ Paisatge amb sol radiant, 2010 ¬ Acrílic sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ MENORCA

33

RAMON

34

Luis G. Dubón

¬ Permanece intensa, 2010 ¬ Oli sobre llenç ¬ 100 x 100 cm ¬ MALLORCA

35

DANIEL

36

Aurora

¬ Gritos silenciados, 2010 ¬ Body painting i fotografia ¬ 20 x 20 cm ¬ 20 x 20 cm ¬ 20 x 20 cm ¬ 20 x 20 cm ¬

MALLORCA

37

JOSÉ ANTONIO

38

Orlando Herrera

¬ Desastres de la guerra 22, 2010 ¬ Tècnica mixta sobre tela ¬ 80 x 80 cm ¬ EIVISSA

39

UNAI

40

Harold Jiménez

¬ Self, 2010 ¬ Tècnica mixta sobre llenç ¬ 45 x 45 cm ¬ MALLORCA

41

ROGGER

RUBEN

42

“Tirurit”

¬ Sirena i pescador, 2010 ¬ Oli sobre tela ¬ 80 x 80 cm ¬ EIVISSA

43

LUIS

44

Pau

¬ Eixamplar l’horitzó, 2010 ¬ Color digital ¬
¬ MALLORCA

210 x 297 mm

45

RAMON

PEDRO J.

46

¬ Incomunicados, 2010 ¬ Acrílic i esprai sobre
pancarta de plàstic ¬ 140 x 260 cm ¬ MALLORCA
Cris Pink

OSCAR

47

RUBEN

¬ “La falta d’amor, de llibertat i de respecte eren els motius que van donar ales [...] als arguments pictòrics.”
¬ “La falta de amor, de libertad y de respeto fueron los motivos que dieron alas [...] a los argumentos pictóricos.”
¬ “The dominant themes of the paintings were the yearning for love, freedom and respect.”
¬ „Freiheitsverlust, fehlende Liebe und Respekt waren die Motive, die sich in den gemalten Darstellungen Ausdruck
verschafften.“
Cris Pink
¬ «Нехватка любви, свободы и уважения превратились в мотивы, которые придали крылья […] сюжетам живописи».
Крис Пинк

48

Beatriz Polo

¬ Teresa, 2010 ¬ Collage (retalls de periòdic i grafit) ¬ 100 x 100 cm ¬ MALLORCA

TOBIAS

SAMARA

49

50

Júlia Ribas

¬ Calç, 2010 ¬ Tècnica mixta sobre llenç ¬ 80 x 100 cm ¬ EIVISSA

51

NEREA

52

Alfons Sard

¬ Navegant damunt pedra, 2010 ¬ Fang refractari i pisa ¬ 24 x 61 x 32 cm ¬ 26 x 61 x 30 cm ¬ MALLORCA

¬ “«Junts» ha suposat la creació d’una veu; crear bellesa per arribar a dir alguna cosa. Quan som en aquest punt, sorgeix la
inevitable pregunta: «i ara, què?»”
¬ “«Junts» ha supuesto la creación de una voz; crear belleza para poder decir algo. Llegados a este punto, surge la inevitable
pregunta: ¿Y ahora qué?”
¬ "Together meant creating a voice and creating beauty through which to express oneself. And then the inevitable question arises:
And now what?”
¬ „Die Bedeutung von Gemeinsam liegt darin, eine Stimme geschaffen zu haben, Schönheit geschaffen zu haben, um etwas
sagen zu können. An diesem Punkt taucht unweigerlich die Frage auf: Und nun?“
Alfons Sard
¬ “«Вместе» помогла созданию нового голоса, творению красоты с целью выразить свои мысли. Начиная с этого момента неизбежно
возникает вопрос: А что дальше?”
Альфонс Сард

53

NELSON

¬ “Saber que hi ha altres coses a la vida.”
¬ “Saber que hay otras cosas en la vida.”
¬ “It’s about realizing that life has more to offer.”
¬ „Wissen, dass es im Leben noch etwas anderes gibt.“
ALEJANDRO
¬ «Узнать, что в жизни есть и другое»
Алехандро

ALEJANDRO

54

Gabriela Seguí

¬ Brenda/Anatomia de Brenda, 2010 ¬ Tècnica mixta sobre llenç ¬ 100 x 100 cm ¬ MALLORCA

55

BRENDA

56

Doralice Souza

¬ Sense títol, 2010 ¬ Acrílic sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ EIVISSA

57

MANUEL

JOSE MARIA

58

Eva Truyol

¬ Camaleònica, 2010 ¬ Acrílic sobre tela ¬ 100 x 100 cm ¬ MENORCA

59

JULIAN

60

Currículums
dels artistes

ADROVER VAQUER, YOLANDA ¬ acomerlentejas@hotmail.es ¬ Felanitx, 1977 ¬ Llicenciada en
belles arts per la Universitat de La Laguna (Tenerife).
Ha fet els cursos de doctorat “Temps i llocs de l’escultura contemporània” a la Universitat de Barcelona, a més de diversos cursos de formació. Ha estat
guardonada pels seus treballs en escultura, instal·
lacions, arts plàstiques… Des de l’any 1997 ha participat en exposicions col·lectives (Mallorca, Tenerife, Conca, Barcelona, Pamplona, València i Menorca). Des de l’any 2000, en què va fer la seva primera exposició individual, ha anat exposant arreu de
Mallorca i enguany ha exposat a la Galeria Ferran
Cano de Barcelona. ¬ AGUILÓ AGUILÓ, MARIA
LLUÏSA ¬ mluisaguilo@yahoo.es ¬ Palma, 1952 ¬
Professora de dibuix (1975). Títol de restauració
(1976) per l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona. Catedràtica de secundària de dibuix, per
oposició (1977). Llicenciada en belles arts per la
Universitat de Barcelona (1980). Entre els premis
que ha rebut destaquen la medalla d’argent en el V
Concurs de Pintura Jove a Barcelona (1974), els
premis Pilar Juncosa i Sotheby’s, el Premi de Programes Didàctics referits a Joan Miró (1993) i la
menció d’honor en els premis Pilar Juncosa i Sotheby’s per la realització de projectes (1996). Així
mateix, ha obtingut el primer premi en el Certamen
de Pintura de Sant Marçal (2004), el primer premi
en el Premi de Pintura Vila de Lloseta (2005) i el
primer premi del XX Certamen de Pintura de Son
Carrió (2008). ¬ Des de l’any 1984 fa exposicions
individuals en diferents sales de Mallorca, entre les
quals destaquen la retrospectiva i el catàleg de l’exposició duita a terme a Ses Voltes de l’Ajuntament
de Palma el juliol de 2009. La seva obra s’exposa
permanentment als ajuntaments de Porreres, Calvià, Marratxí, Santanyí, Lloseta i Binissalem i a l’Escola d’Hoteleria del Govern de les Illes Balears. Ha
il·lustrat llibres, calendaris i revistes. Ha organitzat i
dirigit tallers didàctics a la Fundació Pilar i Joan Miró

i també les exposicions dedicades al pintor Anglada
Camarasa i a l’obra de l’arxiduc Lluís Salvador
d’Àustria i de Robert Graves, a la seu de la Fundació “la Caixa”, al Gran Hotel de Palma. ¬ El 1999 va
instal·lar una maleta artística, In Via, a les ciutats
d’Hèlsinki (Finlàndia), Essen (Alemanya), Palma i
Santanyí. La seva obra ha estat seleccionada en
multitud de certàmens. ¬ ARCAS, TONI ¬ toniarcasgd@gmail.com ¬ Palma, 1962 ¬ Va estudiar
dibuix artístic a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma. Es
va formar a les acadèmies dels pintors Pascual de
Cabo i de Pepe Deudero, a Palma. Llicenciat en
belles arts (Barcelona, 1986). Des de l’any 1986 és
professor en l’especialitat de dibuix artístic i color i,
des del 1992, director de l’Escola d’Art de Menorca. Des de l’any 1986 ha participat en exposicions
col·lectives a Barcelona, Madrid, Mallorca i Menorca, on resideix i exposa de manera habitual. La
seva activitat també abraça el disseny gràfic (logotips, etiquetes, packaging). A més, és autor del llibre L’escultor Miquel Arcas (1876-1953). ¬ BAGUR BARBER, ZULEMA ¬ zulemabagur@telefonica.net ¬ Maó, 1963 ¬ La seva dedicació a l’art
comença el 1979 amb la fotografia i el 1986 s’inicia
en la pintura. Cursa l’especialitat de disseny de joieria i bijuteria a l’Escola d’Arts de Maó, de 1989 a
1993. Des del 1990 fins al 1992 assisteix a cursos
de l’Institut Balear de Disseny. L’any 1993 es va graduar en arts plàstiques i disseny per l’Escola d’Arts i
Oficis de Maó. ¬ Duu a terme projectes
d’il·lustració i de disseny a Menorca i imparteix cursos de pintura i dibuix. Es dedica professionalment
a la pintura des de 1994 i les seves exposicions
individuals i col·lectives han recorregut Menorca,
Catalunya, Bèlgica, Jaén, Mallorca, Eivissa, Girona i
Alemanya. Ha obtingut guardons tant per la seva
obra fotogràfica (Madrid, Mallorca, Menorca) i
d’il·lustració i de disseny, com per la seva obra pictòrica (Menorca, Jaén). ¬ BAGUR COROMINAS,
JOSEP ¬ sarabagur3@hotmail.es ¬ Maó,1960 ¬
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Llicenciat en belles arts per la Universitat de València, on obtingué matrícula d’honor en l’especialitat
de tècniques i fonaments del color. Professor de
l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó. Ha estat comissari de diverses exposicions (Torrent, Vives Lllull,
Pilar Perdices, etc.). És autor d’una destacada obra
en disseny de bijuteria, logotips, portades, cartells,
retrats (Joan Vives, Andreu Ferrer, etc.) i quadres
per encàrrec (La Verònica, Crist de la Sang, etc.).
Obtingué el primer Premi de Dibuix “Ciudad de Mahón” (1971) i el primer Premio Fallas de Valencia
(1985). Comissari de l’exposició “Psicología de la
percepción visual” de l’artista Luis Tomasselo, organitzada per José Mª Iturralbe, que tingué lloc al Palau Solleric de Palma. Ha estat membre de jurats de
diferents premis. Actualment és vocal de Belles Arts
de l’Ateneu de Maó. ¬ CALDÉS, FELIP ¬ felipcaldes@gmail.com ¬ Sa Pobla, 1975 ¬ Ha fet exposicions individuals a Alcúdia, sa Pobla, Pollença, Palma i Formentera. Podem trobar la seva obra exposada en museus i col·leccions a l’Ajuntament d’Alcúdia, l’Ajuntament de Campanet, l’Ajuntament de
Formentera, al Consell de Mallorca, al Museu d’Art
Contemporani de Mallorca, a sa Pobla, al Museu de
Pollença i al Museu de Requena (València). ¬ CAMPANER, DAVID ¬ dcampanern77@hotmail.com ¬
Inca, 1977 ¬ Artista autodidacte. Llicenciat en filologia hispànica per la Universitat de les Illes Balears.
Des de l’any 2001 fa exposicions individuals en diferents sales de Mallorca. ¬ Ha treballat de manera
multidisciplinària tècniques com l’escultura, el vídeo
i la pintura. Ha participat en exposicions col·lectives
en diferents galeries i espais culturals de Mallorca i
també en esdeveniments culturals com ara l’INCART o la fira d’art Supermarket’10 a Estocolm. Ha
estat seleccionat en diferents certàmens artístics
com el de Sant Marçal (Marratxí), Rei En Jaume
(Calvià), Dijous Bo (Inca), Josep Vensosa de pintura
(Andratx), i ha rebut la menció especial del jurat en
el Premi de Pintura Vila de Lloseta. ¬ La seva obra

se centra en la temàtica de la recerca d’un espai
propi en què l’individu pugui aïllar-se de la realitat
quotidiana. ¬ Actualment compagina la seva vida
creativa amb la docència i el seu taller artístic. ¬
CARRERAS SEGUÍ, ANNA ¬ acarreras@iesjoanramis.org ¬ Maó, 1970 ¬ Llicenciada en belles arts
per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de
pintura. Professora de dibuix a l’IES Joan Ramis i
Ramis de Maó. Des de l’any 1990 participa en exposicions col·lectives i individuals a Menorca, Catalunya, Mallorca i Eivissa. Des de l’any 1993 ha obtingut diferents guardons i mencions honorífiques.
¬ COLL MARQUÈS, XEC ¬ xecoll@hotmail.com
¬ Ciutadella de Menorca, 1971 ¬ Dibuixant vocacional. A l’Escola d’Art de Maó coneix les tècniques
d’impressió i s’especialitza en serigrafia. Cursa belles arts a Barcelona, on aprofundeix en el gravat,
sobretot en el linòleum. L’any 2000, després d’una
estada a Atenes amb una beca Erasmus, es llicencia en l’especialitat de dibuix artístic. Altre cop a Menorca, imparteix cursos de dibuix i gravat per a diferents nivells i edats. El seu treball conté tot tipus de
dibuixos, part dels quals destina a l’obra gràfica, especialment mitjançant les tècniques de relleu. Ha
participat en diferents exposicions col·lectives. ¬
ECHEVERRÍA, AMANDA ¬ amandaecheverria@
hotmail.com ¬ Argentina ¬ Pintora, ceramista i arquitecta. Viu i treballa a Eivissa. Exposa la seva obra
en diferents països: Itàlia, Espanya, Alemanya, Anglaterra, Suècia, Holanda, França, Argentina i Sudàfrica. Des de l’any 1979 fa exposicions individuals
arreu d’Espanya, d’Itàlia, d’Argentina, d’Alemanya,
d’Holanda, de Sud-àfrica, d’Anglaterra i d’Uruguai.
¬ FLORIT CERDÀ, PACA ¬ pacaflorit@gmail.com
¬ Ciutadella de Menorca, 1974 ¬ Llicenciada en
belles arts per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de gravat. L’any 1997 va complementar la
seva formació amb cursos de fotografia, enquadernació, gravat, escultura amb marès i cal·ligrafia. Des
de l’any 1996 ha obtingut nombrosos premis i men-

cions a Menorca, Catalunya i Mallorca. L’any 2001
obté una beca de formació de la Fundació Pilar
Juncosa i Joan Miró de Palma. Des de l’any 1997
ha duit a terme exposicions individuals a Catalunya
i Menorca. Des del 1994 ha participat en exposicions col·lectives a les Illes Balears, Catalunya, Cuba,
Mèxic, Madrid, Nova York i Manchester. ¬ GUTIÉRREZ DUBÓN, LUIS ¬ info@dubon.es ¬ València, 1966 ¬ Llicenciat en belles arts i màster en arts
gràfiques per la Universitat Politècnica de València.
Ha cursat el Master of Art in Interactive Multimedia
(MAIMM) de la Universitat de les Illes Balears i el
Royal College of Art de Londres (RCA), becat pel
Ministeri de Cultura, i el Master Image Synthesis
and Computer Animation (MAISCA) de la Universitat
de les Illes Balears. Des del 2002, és professor
d’institut de l’assignatura Educació Plàstica i Visual.
Anteriorment va treballar a la Universitat de Castellala Manxa, a la Herriot Watt University (Escòcia) i a la
Limburg University (Bèlgica). ¬ Dins el marc del programa “Noves Presències”, l’any 2008 fa la seva
primera exposició individual a Palma, a la Galeria
Gabriel Vanrell. Ha participat en exposicions col·
lectives a Washington, Barcelona, Palma i València.
Ha rebut el Premi Comunitat Valenciana “El Piló”
(1991). Fou seleccionat a Artfutura (1997 i 1998), a
Cartoombria, Itàlia (1998), i a la vuitena edició de
l’Internacionale Video Festival de Bochum, Alemanya (1998). El Consell de Mallorca, la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo) i diverses col·leccions
particulars han adquirit la seva obra. ¬ GENERELO
ESTEBAN, AURORA ¬ Osca, 1958 ¬ Llicenciada
en belles arts (escultura) per la Universitat de San
Carlos de València (1985). Des de l’any 1993 és
professora de secundària, actualment a l’IES Josep
Maria Llompart de Palma, on imparteix les assignatures de volum, dibuix artístic, tèxtil i moda, especialitats que es veuen reflectides en la seva obra. Ha
exposat i fet instal·lacions a València, Saragossa,
Osca i Palma. Habitualment col·labora en diverses

representacions teatrals en l’escenografia, el vestuari i el maquillatge. ¬ HERRERA, ORLANDO ¬ orlando.herrera@hotmail.com ¬ Chilecito (Argentina),
1955 ¬ Des de 1978 viu i treballa a Eivissa. Pintor,
dibuixant, arquitecte, il·lustrador i gravador. Membre
del Grupo Artaller (GA). Va fer la seva primera exposició a l’Argentina i des d’aleshores ha exposat a
Perú, Itàlia, Espanya, Holanda, Suècia, Suïssa,
França, Polònia, Gran Bretanya, Taiwan, Canadà,
Bèlgica, Mònaco i República Dominicana. Ha rebut
nombrosos guardons de caire internacional. ¬ JIMÉNEZ CANIZALES, HAROLD ¬ haljimenez@
gmail.com ¬ Cali (Colòmbia), 1972 ¬ Llicenciat en
belles arts per l’Instituto Departamental de Bellas Artes de Colombia (1995). Títol d’especialització en
comunicació i cultura (Universidad del Valle, Colòmbia). Màster en animació per ordinador i síntesi
d’imatges (Universitat de les Illes Balears). Ha participat en exposicions col·lectives a Espanya (Binissalem, Palma, Barcelona i Madrid) i a Colòmbia
(Cali, Bogotà, Roldanillo, Armenia i Bucaramanga) i
també ha fet exposicions individuals a Palma, Binissalem, Barcelona, Madrid i arreu de Colòmbia. ¬
Ha rebut el primer premi en el V Concurs de Tires
(Barcelona, 2000 i 2004), a Art Jove (Palma, 2000 i
2002), a les II Olimpiadas del Arte (Armenia, Colòmbia, 1989), i l’accèssit al XXIV Certamen de Pintura
de Sant Marçal, Marratxí. Ha obtingut la beca per al
Màster en animació per ordinador (UIB, 1999) i la
beca de creació del Ministeri de Cultura de Colòmbia (1996). La seva experiència professional també
s’ha des-envolupat en la docència (a l’Escola Superior de Disseny de Palma, des del 2007, i a l’Escola
de Disseny de les Illes Balears, des del 2002). Ha
estat director creatiu en diferents empreses de Palma, director artístic en sèries d’animació a Canadà,
i director docent d’Ars Nova de Palma. ¬ MARÍ
MARÍ, ANTONI "TIRURIT" ¬ tirurit@gmail.com ¬
Eivissa, 1978 ¬ Batxillerat artístic a l’Escola d’Arts i
Oficis d’Eivissa. Mestre d’educació primària (UIB).
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Des del 2006 exerceix com a docent al Col·legi Públic Puig d’en Valls. Ha participat en exposicions
individuals i col·lectives; ha duit a terme una fructífera tasca com a il·lustrador de contes infantils, guies
didàctiques, cartells i llibres. ¬ PINK, CRIS ¬ crispink@crispink.com ¬ Alemanya, 1956 ¬ Estudia
disseny i belles arts. Atreta pel sud, s’instal·la a Mallorca a l’edat de 28 anys. Entre el 1985 i el 1990 fa
les seves primeres exposicions a Frankfurt, Coblença, Magúncia i Palma, en les quals la seva obra reflecteix la seva identitat de tradició alemanya quant
al tractament del gest, de l’expressió i del color. ¬
Entre el 1990 i el 1995 col·labora en la composició
Los 4 elementos, juntament amb l’arquitecte Pepe
Riutort i el músic Juanjo Guillem, representada en el
museu nacional Centre d’Art Reina Sofia amb el director de cinema Luis Casasayas. ¬ És cofundadora de Blau Escola de Disseny, on col·laborà al llarg
de 15 anys com a directora de l’Àrea d’Intercanvi
Cultural amb experiències a Alemanya i Egipte. La
seva trajectòria artística queda reflectida en nombroses exposicions (Alemanya, França, EUA, Espanya, Argentina i Uruguai). ¬ La seva obra està exposada en diverses col·leccions (“Sa Nostra”, Aena,
Caixa Colonya, Stadtmuseum Koblenz, Forum-Lindenthal Köln, Col·legi d’Advocats de Palma) i ha estat seleccionada en nombroses ocasions. ¬ POLO
IÁÑEZ, BEATRIZ ¬ bpi958@hotmail.com ¬ Palma, 1976 ¬ Llicenciada en belles arts per la Universitat de Granada. Ha participat en exposicions col·
lectives a Madrid, Granada, País Basc, la Corunya i
Palma. ¬ Fou finalista dels certàmens d’arts plàstiques i de fotografia del Programa Cultural Art Jove
(2002) i guanyadora del VIII Concurs de Fotografia
de Color de l’IBD (2008). Obtingué la beca Paradores de Turismo de España en el Parador de Turisme
de Sigüenza, Guadalajara (2000), i la beca Séneca
a la Facultat de Belles Arts de Leioa, Bilbao, (20002001). ¬ Ha fet exposicions individuals a Sevilla i a
Binissalem (Mallorca). ¬ RIBAS MARÍ, JÚLIA ¬

cincdecinc@gmail.com ¬ Eivissa, 1973 ¬ Pintora
de formació autodidacta, des de ben petita segueix
les passes del seu pare, Joan “Xiquet”, pintor. Des
de l’any 1996, any en què fa la seva primera exposició individual a la Galeria Marta Torres d’Eivissa,
anualment duu a terme exposicions individuals i
participa en exposicions col·lectives. Membre de
l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears
(AAVIB), que, a Eivissa, aglutina devers setanta
membres, els quals permanentment dinamitzen la
vida cultural de l’illa. Imparteix tallers de pintura a
infants. Ha participat en enregistraments de DVD de
promoció turística en l’àmbit europeu. ¬ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ-BRAVO, PAU ¬ escapula72@
gmail.com ¬ Palma, 1972 ¬ Des de ben petit, les
fonts dels còmics, de la filmografia de Disney i la
seva afició a dibuixar el dugueren a dedicar la seva
vida al món del còmic. Ha obtingut guardons en
concursos de la premsa escrita (El Víbora, Luis Molina de còmic...), ha col·laborat en fanzines, i també
n’ha creat de propis i els ha exposat. Des de l’any
1996 fins al 2009 publicà en el Diario de Mallorca la
tira diària “Pau per tots”, que rebé el Premi Haxtur.
Els seus còmics s’han publicat en diverses editorials de l’Estat espanyol i a l’estranger. En la seva vessant didàctica, ha publicat llibres per aprendre a
dibuixar, ha impartit cursos en casals de joves, en
ajuntaments, etc. Ha participat en la creació de la
famosa pel·lícula Vaigfort! amb Xemi Morales. L’any
2002 fou seleccionat per al Premi Autor Revelació
per la seva obra Las vacas chechenas en el Saló
Internacional del Còmic de Barcelona. ¬ SARD
SÀNCHEZ, ALFONS ¬ alfonsard@yahoo.es ¬
Palma, 1954 ¬ Estudia belles arts a Barcelona, on
col·labora amb A. Sànchez Robayna en l’edició de
la revista Literradura i en diverses exposicions i activitats com el Congrés de Cultura Catalana de Palma, de 1976, el Taller Llunàtic o la Mostra d’Art dels
Països Catalans a Vic, de 1981. L’any 1979 torna a
Palma i desenvolupa una intensa activitat artística, a

la vegada que imparteix classes de dibuix en diversos instituts de Mallorca. Exposa individualment i
col·lectivament en galeries com 4 Gats o Lluc Fluxà, amb la qual participa en la fira Arco el 1992 i el
1993. Col·labora en diverses experiències d’art al
carrer, com per exemple en “Instal·lacions escultòriques al Parc de la Mar” o “Mareas”, a Palma i Las
Palmas. ¬ Té obra pública a Palma, Barcelona i
Las Palmas, i la seva obra es troba en diverses col·
leccions com ara la Fundació “la Caixa”, “Sa Nostra” o l’Ajuntament de Palma. Des de l’any 1998 ha
desenvolupat una intensa activitat formativa. Ha
impartit didàctica del dibuix i coordinat les pràctiques del CAP, ha duit a terme cursos en el CEP o
la Fundació Miró i ha participat en diversos fòrums
de reflexió educativa com el POTU (Programa
d’Orientació i Transició a la Universitat) o el comissariat del projecte CREA durant el darrer any. ¬
SEGUÍ AGUILÓ, GABRIELA ¬ gabriela_segui@
yahoo.es ¬ Palma, 1978 ¬ Es llicencia en belles
arts a la Universitat de Barcelona l’any 2000. S’especialitza en pintura i gravat i cursa estudis de
postgrau de geometria en la mateixa universitat.
Complementa la formació amb cursos de gravat
calcogràfic a l’Escola de la Llotja de Barcelona, a la
Fundació Miró i al CIEC de Betanzos. L’any 2001
obté el títol professional de violí al Conservatori Superior de Música del Liceu i el mateix any passa a
ser professora de dibuix de secundària per oposició. ¬ L’any 2004 obté el primer premi del IV Certamen Internacional de Pintura Jove de la Fundació
Barceló i posteriorment els segons premis del VII
Certamen de Pintura de la Casa Regional de Castella i Lleó i del XXVIII Certamen de Pintura Vila de
Costitx, a més del primer premi del Concurs de
Cartells per a la Fira d’Abril 2008 de l’Ajuntament
de Palma. ¬ Ha fet nombroses exposicions individuals a Osca, Barcelona (Galeria Espai B), Mallorca (Racó 98) i ha participat en el projecte “Noves
Presències”, subvencionat pel Consell de Mallorca

l’any 2003 i en diverses fires De Arte a Madrid i
Arcale a Valladolid. Ha estat seleccionada en diversos certàmens: Art Jove 2000, Vila d’Andratx,
Concurs de pintura d’Inca Sa Quartera, Vila de Lloseta, ses Salines, Son Carrió i Premi de Tardor
d’Eivissa i Formentera 2007. La seva obra ha estat
exposada a la Misericòrdia, a l’Espai Mallorca i a
Can Gelabert i ha estat adquirida per la Fundació
Calvià 2004, entre d’altres. ¬ SOUZA YURRAMENDI, DORALICE ¬ doralices@hotmail.com ¬
Las Palmas de Gran Canaria, 1978 ¬ Resideix a
Eivissa des de l’any 1979. Cursà el batxillerat artístic a l’Escola d’Arts i Oficis Aplicats (Eivissa, 1996).
Llicenciada en belles arts per la Universitat de Barcelona, especialitat de pintura (2003). Professora
d’educació plàstica i visual a secundària. Ha fet exposicions individuals a Eivissa, Mallorca, Barcelona, i exposicions col·lectives arreu de les Illes Balears, a Anvers (Bèlgica) i a Madrid. ¬ Ha estat convidada a participar en nombroses exhibicions col·
lectives i individuals, tant en l’àmbit nacional com
en l’internacional. ¬ Tot i que la seva producció
artística es desenvolupa sobre teles, també gaudeix traslladant la seva creativitat a altres expressions artístiques complementàries, com ara instal·
lacions, performances, creacions audiovisuals i art
urbà (ha fet intervencions artístiques en espais públics a Eivissa, Madrid, etc.). Ha rebut diversos
guardons i la seva obra ha estat seleccionada en
nombroses ocasions. Figura a l’Enciclopèdia de
les Pitiüses del Consell Insular d’Eivissa. ¬ TRUYOL
AL·LÈS, EVA ¬ xixeta@hotmail.com ¬ Maó, 1978
¬ Batxillerat artístic i llicenciatura en belles arts per
la Universitat de Barcelona. Cicle formatiu superior
de projectes i direcció d’obres de decoració a l’Escola d’Arts Deià de Barcelona. En la seva vessant
docent, ha impartit tallers de plàstica a l’Escola
Art’s i el taller “Pintura en directe” en diferents centres educatius de Menorca. Ha exposat arreu de
Menorca i ha obtingut diversos guardons.
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Francesc Antich i Oliver

¬ Presidente del Gobierno de las
¬ “Ética y estética son lo mismo”. La sentencia

rar con otras personas, de compartir.

Illes Balears

también para los artistas, el reto de poner al servicio de los

de Wittgenstein ilustra la íntima conexión entre la belleza y la

demás sus conocimientos artísticos y la oportunidad de faci-

bondad, porque el arte extrae de cada uno de nosotros lo

litar esta vivencia a los jóvenes y enriquecerse personalmen-

más valioso, porque no hay arte sin transformación.

te.

¬ Y eso

¬ Reto y oportunidad

¬ Gracias a todos, jóvenes y artistas, por haber sido va-

es lo que ha pretendido el proyecto de exposición que tengo

lientes al aceptar el reto y capaces de aprovechar la oportu-

el gusto de presentar: dar la oportunidad de crear belleza, de

nidad y regalarnos, a parte de un ejemplo de trabajo en equi-

despertar la sensibilidad y de dinamitar a la vez la desespe-

po, unas obras con fuerza, con capacidad de evocación y

ranza en jóvenes en una situación difícil, a través de la crea-

con una buena dosis de calidad.

ción conjunta con artistas de las Illes Balears vinculados al
mundo de la enseñanza.

¬ Contra mensajes desesperanza-

dores como “el no hay nada que hacer”, es revelador obser-

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

¬ ¬ Fanny Tur Riera ¬ Directora adjunta del Institut Ramon Llull ¬ La palabra “Junts”, Juntos, da nombre en esta
ocasión a todo un reto, un proyecto emocionante que apro-

¬A

var cómo jóvenes de un colectivo socialmente vulnerable son

vecha las artes visuales como vehículo de integración.

capaces de generar y transmitir belleza, guiados por unos

través de esta muestra colectiva, que no dejará indiferente a

artistas maestros, o maestros artistas, que saben extraerles

nadie, se da la oportunidad a chicos y chicas de comunicar-

lo mejor que llevan dentro y que, además, nos ofrecen su

se utilizando el arte como lenguaje. La pintura, vehículo de

obra.

tantas ideas, se convierte en esta ocasión en una herramien-

¬ Junts, Juntos, es, pues, un proyecto expositivo co-

lectivo itinerante que tiene un alto valor, no sólo artístico-que

ta para la inclusión y la creación de vínculos entre los chicos,

lo tiene, y mucho-, sino también pedagógico. Creo que son

los artistas y la comunidad.

muchas las lecciones éticas y estéticas que podemos extraer

ten en un vehículo y a la vez en un mecanismo de participa-

de su proceso de gestación, de la implicación de muchas

ción de una juventud que en demasiadas ocasiones se ha

personas e instituciones y también de su contemplación.

encontrado con puertas cerradas. Por la vía del color, la ima-

¬

Enhorabuena a los jóvenes artistas y a los artistas profesionales que juntos nos ofrecen este testimonio de luz y espe-

ranza y gracias a todos los que han colaborado para que
este proyecto haya sido posible.
Fina Santiago

¬¬¬¬¬¬¬¬¬

¬ Consejera de Asuntos Sociales, Promo¬ Más allá de las obras artísticas que

ción e Inmigración

nos quedarán, el resultado de esta experiencia es una oportunidad y un reto.

¬ Para los jóvenes ha sido una oportuni-

¬ Las artes visuales se convier-

ginación y el trabajo conjunto han elaborado entre todos un
diálogo que abre ventanas hacia el futuro. ¬ Dar oportunida-

des es una obligación de las instituciones pero, además, vale
la pena. Esta colectiva es una prueba de ello.

¬¬¬¬¬

¬ ¬ Joan Ramon Fuertes ¬ Director ejecutivo territorial
de Balears de “la Caixa” ¬ Como es sabido, “la Caixa”, a

través de su Obra Social, repercute en la sociedad una parte
importante de los beneficios que obtiene con el objetivo de

dad de poder salir de su rutina, de experimentar con el arte

sensibilizar y estimular la concienciación y de fomentar la co-

como forma de expresión de todo lo que llevan dentro-que

operación a fin de garantizar a todos un futuro mejor, sobre

suele ser mucho y no muy bueno-y que necesitan contar al

todo a los más jóvenes. En este sentido, pone especial aten-

mundo; una oportunidad de conocer nueva gente más allá

ción en las principales problemáticas sociales, el apoyo a la

de sus entornos, de formarse en un ámbito que les es des-

educación y a la divulgación de la cultura como instrumento

conocido. ¬ Pero también les ha supuesto un reto, el reto de

básico que promueve el crecimiento de las personas.

¬ Por

hacer de la expresión artística un canal de comunicación, de

ello, “la Caixa” no se podía mantener ajena a la exposición

expresar sentimientos y sensaciones que a menudo se en-

“Juntos”, fruto de este proyecto cultural, educativo y social

cuentran en la parte más profunda de sí mismos y que les

que promueve el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de

cuesta sacar y exponer al resto del mundo, el reto de colabo-

las Illes Balears, y ha colaborado en la edición del catálogo

Textos en castellano

¬ “Juntos” ha unido a jóvenes

así se llama esta exposición que me recuerda el titulo de un

en situación de riesgo de exclusión social de todas las Illes

libro “Juntos nada más” de la autora francesa Anna Gavalda

Balears con artistas procedentes del ámbito de la enseñanza

...Y añadiría, juntos nada más ,y nada menos ,porque esta

en un proceso de creación artística que ha dado como resul-

muestra ha intentado, y creo que lo consigue, que jóvenes

tado esta excelente muestra. Una muestra con valor artístico

con problemas se acerquen a otro mundo, que les es ajeno,

y educativo, que contribuye a la reeducación de jóvenes con

seguramente por completo, en su gran mayoría, a través del

una problemática social difícil mediante el desarrollo de su

arte... pero también logra que los artistas isleños hayan he-

potencial artístico y que, además, gracias a la itinerancia de

cho un esfuerzo para hacerles comprender a través de la

la exposición, promociona a los artistas de las Illes Balears,

pintura, de la escultura, de las artes plásticas en general, que

fuera de las islas.

con esta manera de expresarse puedan echar fuera sus dile-

que tenéis entre las manos.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

“Juntos”, “Junts”. ¡Un buen nombre para una exposi-

mas internos, sus problemas en definitiva, y focalizarlos a

ción!

través de esta manera de mirar al exterior desde dentro.

neral de Menores y Familia

En el libro de Gavalda, cuatro personajes, a los que se des-

¬ ¬ Francesca Vanrell Amengual ¬ Directora Ge¬ Agustín Aguirrebengoa Esnaola ¬ Director ejecutivo de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel ¬ Joan J. Bonilla López ¬ Gerente de la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel ¬ Un grupo de

¬

cribe como seres humanos con una clara inadaptación a la
sociedad, se unen para vivir lo cotidiano, para hacerle frente
a la vida en definitiva y es algo parecido, aunque a menor

personas de diferentes ámbitos y con unos ideales comunes,

escala, lo que han hecho con esta experiencia los dieciséis

que creemos en el futuro, en la riqueza de la diversidad y en

artistas y veinticuatro chicos de toda Baleares.

los puntos de encuentro, nos hemos puesto de acuerdo para

seguido transmitir que, al unirse, pueden hacer de lo cotidia-

llevar adelante un proyecto innovador: dar un paso más en la

no expresión artística y también un efecto extraordinario so-

integración de los menores infractores mediante la creación

bre un colectivo muy alejado de este tipo de actuaciones

artística.

,como son estos chavales con riesgo de quedarse fuera de la

¬ Gracias al Gabinete de la Presidencia, el proyec-

¬

¬ Han con-

to “Juntos” es el resultado de los encuentros entre jóvenes

sociedad.

con riesgo de exclusión social, internados en centros socio-

transmite de hecho desde la ternura hasta la agresividad que

educativos, y artistas de las Illes Balears, con el objetivo de

todos, artistas y alumnos, llevan dentro... y de la que ahora

crear un conjunto de obras de arte y de buscar el mundo de

todos podemos disfrutar juntos. JUNTS.

la belleza.

¬ La colaboración entre los artistas y los jóvenes

se ha concretado en la conversión de los centros socioeducativos en estudios de arte y en la transformación de los espacios en zonas de actividad creativa y, también un poco, en
un mundo de ilusión. Esto no habría sido posible sin la dedicación de los profesionales que hacen el trabajo diario y sin
el esfuerzo voluntario de todos.

¬ En definitiva, con “Juntos”

presentamos una serie de obras artísticas realizadas en colaboración que no dejan indiferente a nadie. Una vez más, gracias por ofrecer esta oportunidad a nuestros jóvenes, el futuro pertenece a las personas que creen en la belleza de su

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
¬ Jefa de informativos de Radio Ibiza SER, Directora de la Ventana de Baleares ¬ “JUNTS”, “JUNTOS”,
interior.

Lola Vera

Una exposición en la que se puede ver, se
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¬ President of the Balearic Islands Gov¬ “Ethics and aesthetics are one.” This quote from

Francesc Antich

sented the challenge of working with others, of sharing an

ernment

experience.

¬ This project has been a challenge and oppor-

Wittgenstein reflects the link between beauty and goodness,

tunity for the artists as well; the challenge of offering their ar-

because art calls up the best in each of us; there is no art

tistic knowledge and experience to aid these young people

without change.

¬ And that is precisely the point behind the

exhibition that I am pleased to present here: offering the op-

and the opportunity to thus enrich their lives. ¬ My thanks go
out to all, the youngsters and the artists, for having been

portunity to create beauty and awaken sensitivity –at the same

brave enough to accept the challenge and capable of taking

time, extending a helping hand to young people struggling

advantage of the opportunity to offer us this fine example of

with difficult personal challenges– through a joint creative

team work, resulting in powerful and evocative pieces.

project with artists from the Balearic Islands who are linked

Fanny Tur Riera

with the teaching world.

¬ In contrast to negative messages

of “he/she is a lost cause,” it is heartening to see how young-

¬

¬¬

¬ Deputy Director ¬ Institut Ramon Llull

Together is the name of this challenging and moving

project that uses the visual arts as a vehicle for social integra-

¬ This group show that, by its very nature, calls up a

sters in socially vulnerable situations are capable of generating

tion.

and transmitting beauty under the guidance of artists/teach-

response from each and every viewer, has offered a group of

ers who know how to tap the talents of these young people

young people the opportunity to communicate through the

and, on top of that, offer us their work. ¬ Together is an itiner-

language of art. On this occasion, painting –through which so

ant group show that is not only of artistic interest –which it very

many ideas are transmitted– becomes a tool for social inclu-

much is– but is also significant on a pedagogical level. I be-

sion and the creation of bonds among challenged young-

lieve we have many lessons, ethical and aesthetic, to learn

sters, their guiding artists/teachers and the community at

from the manner in which this show took shape, the involve-

large.

ment of individuals and institutions in the process, and the

expression, but also as a means of participation for young

results of those efforts.

people who all too often have found doors closed to them.

¬ I congratulate the young artists and

¬ The visual arts serve here not only as a vehicle of

their artists/teachers who together have offered us this vision

Through colour, imagination and group work they have, to-

of light and hope, and would like to thank all who have par-

gether, created a dialogue that opens windows to the future.

¬¬¬¬¬¬¬
¬ Minister of Social Services and Immigration for the Balearic Islands Government ¬ Above and beticipated in making this project possible.
Fina Santiago

yond the art works that comprise this show and will remain to

be appreciated afterwards, the experience itself has served
as both an opportunity and challenge.

¬ It has been an op-

¬ Institutions have the responsibility to provide opportunities

to people, and that is a very worthwhile mission. This group

¬¬¬¬¬¬¬
¬ Executive Director for the Balearic Islands, “la Caixa” ¬ As we know, the “la Caixa” savshow is clear proof of the value of that.

Joan Ramon Fuertes

ings bank, through its Community Projects, redirects a sig-

portunity for the young people to break out of their routines,

nificant part of its profits back to society at large with the aim

to experiment with art as a form of expression of all they car-

of stimulating and raising people’s consciousness on social

ry within themselves –often a large and heavy weight– and

issues in order to ensure a better future, particularly for young

which they need to explain to the world; it has provided them

people. In this regard, it focuses special attention on pressing

with the opportunity to meet new people outside of their usu-

social problems, by supporting education and broadened ac-

al circles and learn about something that is altogether new to

cess to culture as a basic tool for personal growth.

them.

that, “la Caixa” was eager to play a part in the Together group

¬ But it has also provided a challenge; that of using

¬ Given

artistic expression as a means of communicating, of express-

exhibition, a cultural, educational and social project support-

ing feelings and sensations hidden deep within that are diffi-

ed by the President’s Office of the Balearic Islands Govern-

cult to draw out and expose to the world. It has also pre-

ment, by participating in the publication of this catalogue.

¬

English text
Together has brought young people from throughout the Bal-

name of this exhibition which brings to mind a book by French

earic Islands who are at high risk of social exclusion together

author Anna Gavalda, titled Ensemble, C’Est Tout (Hunting

with artists working in the teaching field. The outcome of this

and Gathering). I would add to that, “the concept of gathering

creative process is this excellent group show, of clear artistic

is important,” because this show has aimed to be, and I be-

and educational value. It not only contributes to redirecting

lieve successfully, a means by which young people with prob-

and reinspiring young people who face difficult social chal-

lems can have a glimpse of a world largely, if not completely,

lenges by developing their artistic potential, but also –be-

unknown to them, through their contact with art. At the same

cause of the itinerant nature of the show– serves to introduce

time, and thanks to the participation and efforts of artists from

and promote the efforts of artists from the Balearic Islands, to

the Balearic Islands, they have had a chance to see that they

people and places outside of the islands.

can express themselves through painting, sculpture and art in

¬¬¬¬¬¬
¬ Francesca

Together: A Good Name for a Group Show!

Vanrell Amengual ¬ Director-General for Minors and Fam-

¬ Agustín Aguirrebengoa Esnaola ¬ Executive Director of the Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel ¬
ilies

general and, through that, find an outlet for their personal
problems; in short, through giving outward expression to their
inner feelings.

¬

In Gavalda’s book, four characters strug-

gling with clear problems in social adaptation join together to

Joan J. Bonilla López, Manager of the Fundació Institut

share and address the challenges of everyday life. In fact, that

¬

A group of people with different

is a similar, smaller-scale version of what these sixteen artists

areas of expertise and shared ideals, who believe in the fu-

and twenty-four young people from the Balearic Islands have

ture, in the richness of diversity and in people making contact

accomplished in this project.

with each other, joined together to develop an innovative

risk of being left behind and on the fringes of society and have

project: tapping creative talent as a way to take another step

little or no experience with this sort of project, together man-

Socioeducatiu S’Estel

forward in the re-integration of juvenile delinquents. ¬ Thanks

¬ These youngsters who are at

aged to give artistic expression to their everyday issues.

¬

to the Office of the President of the Balearic Islands, Together

This is an exhibition that reflects and transmits a broad spec-

is the outcome of a joint effort between youngsters living in

trum of emotions, ranging from tenderness to aggression,

youth correctional facilities and at risk of social exclusion, and

that all of the participants –artists and students alike– carry

artists from the Balearic Islands who came together with the

within themselves and which we can here observe and ap-

single aim of creating a collection of works of art and of ex-

preciate “Together.”

ploring the world of beauty.

¬ This cooperative effort trans-

formed the youth correctional facilities into art studios, bringing them alive with creative activity, and also, to an extent,
turning them into places of hope and expectation. This would
not have been possible without the dedication of individuals
who are daily committed to this work, and the voluntary time

and effort put into the project by all involved. ¬ There is noth-

ing the least bit ordinary about Together, this group art show
created through the efforts of many. Once again, thank you
for offering our young people this opportunity; the future belongs to those who believe in the beauty they carry within

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
¬ Head of the Radio Ibiza SER News Desk and
Director of La Ventana de Baleares ¬ Together. That is the
themselves.
Lola Vera
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¬ Regierungspräsident der Balearischen
¬ „Ethik und Ästhetik sind Eins“. Wittgensteins Sen-

Francesc Antich

rung; nämlich die Herausforderung, den künstlerischen Aus-

Inseln

druck als Kommunikationsmittel zu benutzen, ihre Gefühle

tenz erläutert den innigen Zusammenhang des Schönen mit

und Empfindungen mitzuteilen, die sich oft tief in ihrem Innern

dem Guten; denn die Kunst holt aus jedem von uns das

verbergen und nicht leicht hervorzuholen und dem Rest der

Wertvollste und ohne Verwandlung gibt es keine Kunst.

Welt zu zeigen sind. Es war zudem eine Herausforderung, mit

¬

¬

Darum geht es in dem Ausstellungsprojekt, das ich hier vor-

anderen zusammenzuarbeiten und Erfahrungen zu teilen.

stellen darf: die Gelegenheit, Schönes zu schaffen, Sensibili-

Das Projekt war zugleich eine Herausforderung und Gelegen-

tät zu wecken und dabei die Verzweiflung von Jugendlichen

heit für die Künstler; nämlich die Herausforderung, ihre künst-

in einer schwierigen Lage zu durchbrechen. Die Ausstellung

lerischen Kenntnisse in den Dienst anderer zu stellen, und die

ist das Resultat eines gemeinschaftlichen Schaffensprozes-

Gelegenheit, den Jugendlichen dieses Erlebnis zu ermögli-

ses mit Künstlern der Balearischen Inseln, die auch unterrich-

chen, das eine Bereicherung ihrer Persönlichkeit darstellt.

ten.

Allen, den Jugendlichen und den Künstlern sei Dank, dass sie

¬ Entgegen solch hoffnungsloser Aussagen wie „da ist

¬

nichts zu machen“ wird aufschlussreich gezeigt, wie sozial

den Mut hatten, die Herausforderung anzunehmen, und die

anfällige Jugendliche in der Lage sind, Schönheit zu schaffen

Fähigkeit, die Gelegenheit zu nutzen um uns nicht nur ein

und zu vermitteln, wenn sie von Künstlern, die Lehrer sind,

Beispiel von Teamarbeit, sondern auch Werke zu schenken,

oder Lehrern, die Künstler sind, angeleitet werden, das Beste

die von Vorstellungskraft zeugen und eine nicht unerhebliche

aus sich herauszuholen – zumal wenn die Künstler außerdem

Qualität besitzen.

ein eigenes Werk beitragen. ¬ „Gemeinsam“ ist deshalb eine

kollektive Wanderausstellung von großem Wert, nicht nur auf
künstlerischer Ebene – was niemand leugnen wird –, sondern

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Fanny Tur Riera ¬ Co-Direktorin des IRL für die Balearen
¬ Das Wort „Gemeinsam“ bezeichnet in diesem Fall eine
große Herausforderung, nämlich ein aufregendes Projekt,

auch auf pädagogischer. Ich denke, dass wir aus dem Ent-

das sich der darstellenden Künste als Mittel zur Integration

stehungsprozess und beim Betrachten der Ausstellung viel

bedient.

über Ethik und Ästhetik lernen können, nicht zuletzt aber

unberührt lassen wird, gibt heranwachsenden Jungen und

auch aus der Implikation zahlreicher Personen und Institutio-

Mädchen die Gelegenheit, sich über die Sprache der Kunst

nen.

mitzuteilen. Die Malerei, Ausdrucksmittel so vieler Ideen, wird

¬ Einen Glückwunsch den jungen und den erfahrenen

¬

Eine Gemeinschaftsausstellung, die niemanden

Künstlern, die uns gemeinsam diesen Beweis von Licht und

hier ein Werkzeug sozialer Reintegration und schafft eine Ver-

Hoffnung bieten. Dank all denjenigen, deren Mitwirkung das

bindung zwischen Jugendlichen, Künstlern und der Gemein-

Projekt ermöglicht hat.

schaft.

Fina Santiago

¬

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Ministerin für Soziales, Förderung und

Immigration der Balearischen Regierung

¬ Über die Werke

¬ Die darstellenden Künste dienen als Medium und

Technik der Einbeziehung einer Gruppe von Jugendlichen,
die allzu oft vor verschlossenen Türen gestanden hat. Über

hinaus, die uns bleiben werden, war die Erfahrung dieses

den Weg der Farbe, der Fantasie und der gemeinschaftlichen

künstlerischen Projekts eine Gelegenheit und eine Herausfor-

Arbeit haben sie zusammen einen Dialog geschaffen, der

derung.

Fenster zur Zukunft öffnet.

¬ Für die Jugendlichen war das Projekt eine Gele-

¬

Den Institutionen obliegt es,

genheit, aus ihrer Routine auszubrechen und mit Kunst zu

solche Initiativen zu ermöglichen, aber es ist auch der Mühe

experimentieren, um all das auszudrücken, was sie in sich

wert. Diese Sammelausstellung ist ein Beweis dafür.

tragen und den andern erklären müssen – Vieles und nicht

Ramon Fuertes

immer Gutes. Es war eine Gelegenheit, Menschen kennenzulernen, die nicht aus ihrem sozialen Umfeld kommen, und sie

¬¬¬

¬ Landesdirektor von „La Caixa“ auf den

Balearen ¬ Bekanntlich fließt durch das Sozialwerk der „Caixa“ ein großer Teil der von der Sparkasse erzielten Gewinne in

konnten Kenntnisse auf einem ihnen bisher unbekannten Ge-

die Gesellschaft zurück. Ziel ist die Sensibilisierung und Be-

biet erwerben.

wusstmachung sowie die Förderung der Zusammenarbeit,

¬ Es war für sie aber auch eine Herausforde-

Deutscher Text
um jedem, besonders aber den Jüngsten unter uns eine bes-

voller Illusionen. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die

sere Zukunft zu garantieren. In diesem Sinn gilt die besonde-

Arbeit derjenigen, die sich täglich um die Jugendlichen küm-

re Aufmerksamkeit den sozialen Brennpunkten, der Unter-

mern, sowie die freiwillig aufgebrachte Anstrengung aller.

stützung der Bildung und der Verbreitung der Kultur als

In der Ausstellung „Gemeinsam“ präsentieren wir aus der Zu-

grundlegendes Mittel zur Entwicklung der Persönlichkeit.

sammenarbeit heraus entstandene Kunstwerke, die nieman-

¬

¬

Daher konnte „La Caixa“ hinsichtlich der Ausstellung „Ge-

den unberührt lassen. Noch einmal Dank dafür, dass unseren

meinsam“, einem kulturellen, sozialen und pädagogischen

Jugendlichen diese Möglichkeit geboten wurde. Die Zukunft

Projekt der Präsidentschaft der Balearischen Regierung,

gehört denjenigen, die an ihre innere Schönheit glauben.

nicht unbeteiligt bleiben und hat die Herausgabe des vorlie-

Lola Vera

genden Katalogs unterstützt.

Ibiza SER und Programmleiterin von La Ventana de Balea-

¬ „Gemeinsam“ hat Jugendli-

¬

¬

Leitende Nachrichtenredakteurin von Radio

¬ „Gemeinsam“ ist der Name dieser Ausstellung. Er er-

che von allen Balearischen Inseln, denen der soziale Aus-

res

schluss droht, mit Künstlern aus dem Erziehungswesen in

innert mich an den Buchtitel einer französischen Autorin,

einem Prozess kreativen Schaffens zusammengebracht. Das

Anna Gavalda, „Gemeinsam ist man weniger allein“. Ich

Resultat ist diese hervorragende Werkschau. Sie ist sowohl

möchte hinzufügen: Gemeinsam, darauf kommt es an. Denn

von künstlerischem als auch pädagogischem Wert und trägt

die Ausstellung hat –mit Erfolg, denke ich – versucht, Prob-

zur sozialen Eingliederung von Problem-Jugendlichen bei, in-

lem-Jugendliche mittels der Kunst einer anderen Welt anzu-

dem sie ihr künstlerisches Potenzial aktiviert. Außerdem

nähern, einer Welt, die den meisten von ihnen sicherlich

macht sie als Wanderausstellung die Künstler der Baleari-

fremd ist... Zugleich aber hat sie erreicht, dass Künstler der

schen Inseln auch über die Inseln hinaus bekannt.

Balearen die Anstrengung unternommen haben, den Ju-

¬¬¬
¬

„Gemeinsam“ ist ein guter Name für eine Ausstellung!

gendlichen verständlich zu machen, dass sie sich durch die

Francesca Vanrell Amengual

Malerei, die Skulptur, die darstellende Kunst überhaupt aus-

¬ Generaldirektorin der Ab-

teilung für Jugend und Familie in der Regierung der Balea-

drücken und von ihren inneren Dilemmas und Problemen be-

rischen Inseln

Di-

freien können, indem sie diese aus ihrem Innern nach Außen

rektor der Stiftung „Institut für Sozialpädagogik S’ESTEL“

wenden, so dass eine distanzierte Betrachtung möglich wird.

¬

Agustín Aguirrebengoa Esnaola

¬

¬ Joan J. Bonilla López ¬ Verwaltungsleiter der Stiftung
„Institut für Sozialpädagogik S’ESTEL“ ¬ Eine Gruppe von

¬ In Gavaldas Buch schließen sich vier Menschen mit deutlichen sozialen Anpassungsproblemen zusammen, um den

Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen,

Alltag zu bewältigen und das Leben zu meistern. Das ähnelt

aber mit gemeinsamen Idealen, nämlich dem Glauben an die

im Kleinen der Erfahrung, die nun die 16 Künstler und 24

Zukunft, an den Wert der Diversität und an die Möglichkeit

Jugendlichen der Balearischen Inseln gemeinsam gemacht

der Übereinkunft, hat sich zusammengefunden, um ein inno-

haben.

vatives Projekt zu verwirklichen. Mittels künstlerischer Tätig-

beit es vermocht hat, den Alltag in künstlerischen Ausdruck

keit wollen wir einen weiteren Schritt zur Integration straffälli-

zu verwandeln und dass sie eine außerordentliche Wirkung

ger Minderjähriger tun.

auf ein Kollektiv ausüben können, dem diese Art von Aktio-

¬ Dem Kabinett der Regierung der

¬ Sie vermitteln uns, dass ihre gemeinschaftliche Ar-

Balearischen Inseln ist es zu verdanken, dass Problem-Ju-

nen fernliegt, wie eben jene Jugendlichen, denen der soziale

gendliche aus Erziehungsheimen sich mit Künstlern von den

Ausschluss droht.

Balearen treffen konnten, um eine Reihe von Kunstwerken zu

die breite Spanne von der Zärtlichkeit bis zur Aggressivität,

schaffen und sich so die Welt der Schönheit zu erschließen.

die alle, Künstler und Schüler in sich tragen ... Wir dürfen sie

¬ Während der Zusammenarbeit von Künstlern und Jugendlichen verwandelten sich die Erziehungsheime in Kunstzentren. Ihre Räume wurden Zonen der Kreativität, kleine Welten

¬ In der Ausstellung sieht und erlebt man

nun „gemeinsam“ erleben.
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«Этика и эстетика едины». Это изречение Витгенштейна показы-

После этой выставки нам останутся художественные произведе-

вает нам неразрушимую связь между красотой и добротой, ибо ис-

ния, но главный результат этого начинания состоит в открываю-

кусство извлекает из каждого из нас самое ценное, поскольку ис-

щихся возможностях и в опыте испытания.

кусство не может существовать без преображения.
Молодые люди получили возможность оторваться от привычного
Именно это желание лежало в основе проекта выставки, которую

для них быта и попытаться выразить с помощью искусства всё, что

я с радостью представляю: дать возможность молодым людям, ко-

накопилось у них в душе - обычно этого материала много, и он не

торые оказались в сложной ситуации, создать прекрасное, разбу-

слишком хороший – и что они хотят объяснить миру. Они смогли

дить их чувства и победить в их сердцах ощущение безнадёжности

познакомиться с новыми людьми, не принадлежащими к их обыч-

через совместное творчество с художниками Балеарских остро-

ному кругу общения, и освоить сферу знаний, которая ранее была

вов, связанных со сферой образования.

им неизвестна.

Обычно в отношении такой молодёжи мы слышим выражения

Но, кроме того, для них этот опыт был испытанием; им пришлось

полной безнадёжности – «ничего тут не поделаешь». А в этом

превратить художественное выражение в канал коммуникации,

случае мы совершаем для себя открытие: мы видим, как моло-

выразить чувства и ощущения, которые они часто находят в глуби-

дые люди, испытывающие трудности в обществе, оказываются

не своей души и которые так трудно вынуть на поверхность и по-

способными создать и передать другим красоту под руководством

казать остальным людям. Кроме того, им пришлось сотрудничать

учителей-художников или художников-учителей, которые способ-

с другими людьми и разделять с ними свою жизнь.

ны извлечь всё самое лучшее из их душ, и как эти юноши и девушки предоставляют нам свои творения.

Для художников этот проект также предоставил новые возможности и тоже стал испытанием. Им пришлось передать другим свои

«Вместе» - это совместный проект передвижной выставки, кото-

познания в области изобразительного искусства, а с другой сторо-

рый необычайно ценен не только с точки зрения художественной

ны они смогли помочь молодым людям пережить подобный опыт и

– хотя его художественная ценность также очень высока, - но и с

сами познали много нового.

точки зрения педагогики. Я считаю, что мы можем извлечь немало уроков как этических, так и эстетических из процесса зарожде-

Спасибо всем, этим молодым людям и художникам, за то, что они

ния этого проекта, из истории вовлечения в него множества раз-

согласились на это испытание и оказались способными использо-

ных лиц и институтов, а также из созерцания экспозиции.

вать открывшиеся им возможности и подарить нам – помимо примера совместной работы – эти произведения, в которых присут-

Я желаю большой удачи молодым художникам и художникам-

ствуют сила и выразительность, и которые отличает высокое ка-

профессионалам, которые вместе дарят нам этот знак света и на-

чество.

дежды, а также всем тем, кто способствовал тому, чтобы этот проект осуществился.

Фина Сантьяго
Советник в области Социального Обеспечения, Пропаганды и Им-

Франсеск Антик
Президент Правительства Балеарских Островов

миграции.

Тексты на русском языке
Словом «Вместе» в этом случае называется смелое начинание,

Как всем хорошо известно, при посредстве своего Отдела Соци-

способный взволновать всех проект, в рамках которого изобрази-

ального Обслуживания «ЛА КАЙХА» передаёт обществу значи-

тельное искусство превращается в мотор интеграции.

тельную часть получаемых ей доходов с целью развития сознательности людей и поощрения сотрудничества между членами об-

Посредством коллективной выставки, экспонаты которой не оста-

щества, чтобы обеспечить лучшее будущее для всех, и в первую

вят никого равнодушным, юноши и девушки получают возмож-

очередь, для молодёжи. В рамках этой работы мы уделяем осо-

ность общаться с окружающими на языке искусства. Живопись,

бое внимание основным проблемам общества, поддержке образо-

всегда являвшаяся проводником самых различных идей, в этом

вания и распространению культуры, как основного фактора, кото-

случае превращается в способ приобщения молодых людей к об-

рый способствует росту человеческой личности.

ществу и создания связей, как между ними, так и между художниками и обществом.

Именно поэтому «ЛА КАЙЩА» не могла остаться в стороне, когда готовилась выставка «Вместе», которая является результатом

Изящные искусства превращаются в мотор и, одновременно, в ме-

культурного, воспитательного и общественного проекта, проводи-

ханизм участия молодёжи, перед которой слишком часто захлопы-

мого в жизнь Президентской Комиссией Правительства Балеар-

ваются все двери. При помощи красок, воображения и совместной

ских островов, и приняла участие в издании каталога, который вы

работы они смогли начать общий разговор, который открывает им

сейчас держите в руках.

окна в будущее.
Проект «Вместе» объединил молодых людей со всех островов БаФанни Тур Риера

леарского архипелага, находившихся на грани выхода за рамки об-

Заместитель Директора Института Рамон Льюль.

щественных социокультурных норм, с художниками, работающими в области просвещения, в процессе художественного творчества, в результате которого были созданы экспонаты этой замечательной выставки. Она имеет как художественную, так и воспитательную ценность и способствует перевоспитанию молодых
людей, оказавшихся в сложных социальных обстоятельствах, посредством развития их артистического потенциала. Кроме того,
благодаря передвижному характеру выставки за пределами Балеарских островов, она будет способствовать привлечению внимания к творчеству художников данного региона.
Жуан Рамон Фуэртес
Исполнительный директор территориального отделения Балеарских островов «ЛА КАЙЩА»
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«Вместе» - прекрасное название для выставки!

«Вместе». Название выставки напоминает мне название книги
французской писательницы Анны Гавальда «Просто вместе». Я

Все мы принадлежим к различным сферам общественной жиз-

бы только добавила к этому: вместе, не больше и не меньше, пото-

ни, но разделяем общие идеалы. Мы верим в будущее и считаем,

му что эта выставка попыталась – и, как мне кажется, это ей уда-

что люди разных культур обогащают наше общество, и что с ними

лось – сделать так, чтобы молодые люди, испытывающие трудно-

можно найти общий язык, поэтому решили воплотить в жизнь со-

сти, при помощи искусства приблизились к другому миру, который

вершенно новый проект: сделать ещё один шаг на пути интеграции

является для них чуждым, вероятно, совершенно чуждым в боль-

при помощи художественного творчества молодых людей, совер-

шинстве случаев... Но одновременно, благодаря этому начинанию,

шивших правонарушения.

художники Балеарских островов сделали усилие, чтобы дать этим
молодым людям возможность понять, что через живопись, скуль-

Благодаря поддержке Президентского Совета, проект «Вместе»

птуру и изящные искусства в целом они могут выразить свои чув-

стал результатом встреч молодых людей, находившихся на грани

ства, разрешить свои внутренние проблемы и противоречия. Од-

выхода за рамки общественных социокультурных норм, помещён-

ним словом, помогли им найти для них выражение при помощи

ных в воспитательные центры, и художников Балеарских остро-

взгляда на внешний мир из глубин своей души.

вов с целью создать серию произведений искусства и обрести мир
красоты.

В книге Гавальда четыре персонажа, которых она описывает как
людей, которые очевидно не умеют адаптироваться к жизни в об-

Сотрудничество между художниками и молодёжью осуществля-

ществе, объединяются, чтобы устроить свой быт и, в конечном

лось в процессе превращения воспитательных центров в мастер-

счёте, научиться выживанию. Нечто подобное, в небольшом мас-

ские художников и в преображении их помещений в зоны художе-

штабе, пережили благодаря этому опыту шестнадцать художни-

ственного творчества, а также немного – в мир мечты. Эта работа

ков и двадцать четыре юноши и девушки с Балеарских островов.

не могла бы осуществиться без участия профессионалов, которые
выполняют свою каждодневную работу, и без добровольного уси-

Им удалось показать, что, объединившись, они способны превра-

лия всех участников проекта.

тить каждодневный быт в художественные произведения и, одновременно, достичь необычайно сильного воздействия на груп-

Таким образом, в рамках выставки «Вместе» мы показываем мно-

пу людей, чрезвычайно далёких от подобных акций, как в данном

жество произведений искусства, которые не оставят зрителей

случае с этими молодыми людьми, стоявшими на грани риска ока-

равнодушными. Мы ещё раз выражаем благодарность за то, что

заться за пределами общества.

нашей молодёжи была предоставлена эта возможность; будущее
принадлежит людям, которые верят в красоту, которая живёт в

Перед нами выставка, на которой можно видеть все чувства – от

их душе.

нежности и до ярости, которые наполняют все души: и художников
и их учеников... Эти произведения прекрасно передают их, и мы

Франсеска Ванрель Аменгуаль, генеральный директор отдела

можем наслаждаться ими «Вместе».

Несовершеннолетних и Семьи.
Агустин Агирребенгоа Эснаола, исполнительный директор Фон-

Лола Вера
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