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1. LES LLONGES DE LA CULTURA EN CIFRAS

 5 SALAS
 30 EXPOSICIONES, propias o en colaboración con otras instituciones
 17.900 ASISTENTES
 91 ARTISTAS PLÁSTICOS DIFERENTES
 7 ITINERANCIAS
 17 INTERCAMBIOS CULTURALES
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2. LES LLONGES DE LA CULTURA. SALAS
Se trata de espacios, propios o en colaboración con terceros, que facilitan el intercambio de
expresiones culturales entre los diferentes territorios en los que opera la naviera, en los que
participan artistas, centros de investigación y educativos, ONG, administraciones,
organizaciones empresariales o entidades cívicas.
Las Llonges de la Cultura evocan el sentido de las antiguas Lonjas de mercaderes que, gracias al
comercio marítimo internacional, fueron el símbolo del esplendor económico, social y cultural
que vivieron las principales ciudades del Mediterráneo durante la Edad Moderna.
Inspirados en aquellos comerciantes y mercaderes que intercambiaron no solo productos,
objetos sino también experiencias, lenguas y conocimiento en las Salas de Contratación, desde
la Fundació Baleària creamos un paralelismo mediante esta red de espacios culturales para
favorecer el intercambio cultural y promover la difusión artística reforzando los vínculos entre
personas, sociedades y territorios.

El Verger. Torre dels Ducs de Medinaceli
Dénia. Sala El Taller, Els Magazinos
Pego. Centre d´Exposicions Museu d´Art Contemporani
Pedreguer. Casa de la Cultura
Benissa. Centre d´Art Taller d´Ivars
Orán, Argelia. Museo de Arte Moderno
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EL VERGER
Torre dels Ducs de Medinaceli

La Torre dels Ducs de Medinaceli es la primera Llonja de la Cultura abierta en la Marina Alta. La
particularidad histórica de la sala, con la antigua torre como uno de los últimos vestigios del
Palacio de los Duques de Medinaceli, la convierte en una de las más bellas de la zona.





Hemos organizado 12 exposiciones de carácter mensual.
En ellashan presentado obra 54 artistas diferentes.
El número de visitantes asciende a 655 ya que se han impulsado la realización de
visitas guiadas por los artistas y eventos literarios.
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DÉNIA
El Taller Turia, Els Magazinos

En julio de 2019 se incorpora esta nueva Llonga de la Cultura concretamente en el nuevo
espacio gastronómico y cultural de Els Magazinos, siendo la primera que se abre en Dénia. Las
características de la sala, antigua herrería de la fábrica de juguetes de Jose Monllor así como
su estratégica situación, la convierten en uno de los lugares más transitados de la ciudad.
Organizamos exposiciones temporales que, con una duración mensual manifiestan el carácter
mediterráneo a través de una representación de artistas y temas vinculados con nuestro
territorio.





Desde julio la Fundació Baleària ha organizado 5 exposiciones.
Han presentado su obra ene ste espacio 14 artistas entre ellos 4 valencianos y 10
baleares.
Ha recibido durante este tiempo cerca de 12.500 visitantes.
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PEGO
Centro de exposiciones Museo de Arte Contemporáneo

El Ajuntament de Pego se unió al programa Llonges de la Cultura en enero de 2019. Desde
entonces, las exposiciones se han organizado con carácter mensual con un intermedio en la
programación entre los meses de junio a agosto. Este edificio de tres plantas es uno de los
ejemplos de arquitectura civil de Pego, siendo hospital, prisión e incluso perrera.



8 exposiciones organizadas.
32 artistas han presentado obra y ha recibido más de 1000 visitantes.
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PEDREGUER
Sala Polivalente Casa de la Cultura

En junio de 2019 se inaugura esta nueva Llonja de la Cultura gracias al acuerdo de colaboración
con la Regiduria de Cultura del Ajuntament de Pedreguer. La sala ocupa un espacio de planta
rectangular con un característico tejado a dos aguas, ocupando la sala polivante del segundo
piso de la Casa de la Cultura, que fue el antiguo colegio de Santo Tomás de Aquino construido
a finales del siglo XIX.



4 exposiciones organizadas,
4 artistas plásticos. Más de 2000 visitantes.
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BENISSA
Taller de Ivars
La sala de exposiciones el Taller de Ivars colabora como Llonja de la Cultura una vez al año. La
amplitud y las grandes dimensiones de este edificio recuperado, de doble altura y tejado a dos
aguas, permite presentar un gran número de obras, ya sea para exposiciones individuales o
colectivas.




Este año presentamos conjuntamente Baleàris y Baleàrics Músics, con 25 artistas
valencianos, baleares y argelinos.
Durante dos semanas recibió aproximadamente 180 visitantes.
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ORÁN
Museo de Arte Moderno (MAMO)
Se trata de las antiguas "Galerías Lafayette" de la época colonial que datan de 1922,
convertidas en "Galerías argelinas", y que permanecieron durante muchos años abandonadas.
El edificio fue recuperado y convertido en Museo de Arte Moderno de la ciudad en 2017.
Sus siete plantas se organizan en torno a un atrio central. En octubre de 2019 se presentó,
gracias a la colaboración del Instituto Cervantes de Orán, la doble exposición colectiva
Baleàrics y Baleàrics Músics, teniendo gran repercusión mediática..




25 artistas
1500 visitantes durante un mes.
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3. Programación Llonges de la Cultura

3.1 Torre dels Ducs de Medinaceli, El Verger

ANNA MONER Y SEBASTIÀ CARRATALÀ
LA LLUM I LA FENEDURA
Del 11 al 30 de gener de 2019

LA LLUM I LA FENEDURA
D’après Els cossos agredits d’Anna Moner i Sebastià Carratalà.
Mut el llenç, l’esquinç, la mà, l’ull, el punxó que s’enfonsa
i perfora. El gest que omple la fissura i l’esventra. On l’oli,
i l’alumini, i els frecs. Com una nit inclement. Notar l’olor
de les llavors que no germinaran, de les sobres de la llum,
dels llocs buidats de l’existència. La fredor dels sudaris
immòbils: Paisatges arrabassats. Friccionats. Fulminats. I
els forats de la claror aspra i seca: L’ombra de les ombres.
Només el món i la quietud. I el dolor nu. I els nombres de
la malenconia. Aquests peus descalços de la devastació, i
els gemecs silents de les figures sobre el mur metàl·lic: La
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cavitat del buit. Com la neu crua que corona la muntanya.

Joan Navarro

Davant de la immensa quantitat d’imatges, banals sobretot, que veiem cada dia -a gran
velocitat, per tant- provar d’alentir la mirada a fi d’examinar amb calma determinades obres
(pintures, fotografies i fotogrames de pel·lícules) suposa, si més no, una cura de desintoxicació
d’aquest consum acrític en la mesura que requereix dedicar un temps considerable a
cadascuna. Més encara si després es reprodueixen manualment, amb tècniques i suports
diferents als originals, i s’intervé sobre el resultat, tenint en compte altres conceptes, altres
autors, altres treballs, en un acte d’apropiació que intenta dur a terme una síntesi i proposar
noves lectures.
Aquesta estratègia ens permet d’establir diàlegs entre moments pretèrits i l’actualitat sobre
qüestions que ens interessen especialment, com ara les referides a l’àmbit artístic, al literari, al
lingüístic, a l’ambiental, al feminista..., atès que “qualsevol època trasllada el passat a l’interior
de la seua pròpia cultura i, per tal causa, el reescriu en un sistema del saber en què tot
coneixement conviu alhora amb tots els altres” (Omar Calabrese, L’era neobarroca, 1987).
Quan cita, l’artista “renova” el passat –apunta-, perquè en realitat no el reprodueix, ans al
contrari, pren formes i continguts i els torna una altra vegada ambigus, densos, opacs, posant
en relació els aspectes i els significats dels mateixos amb la modernitat. El semiòleg italià
denomina aquesta operació de desplaçament: “Consisteix a dotar la troballa del passat d’un
significat a partir del present o a dotar el present a partir de la troballa del passat. La cita té un
paper en els dos casos”.
El concepte el reprèn José Luís Brea (Nuevas estrategias alegóricas, 1991) per definir una
família de procediments al·legòrics en la qual un dels grups que la componen és el que es basa
en l’apropiació artística. Aquesta pràctica, que amb intenció irònica i iconoclasta fou iniciada
pel dadaisme i per Marcel Duchamp, s’estén fins avui amb treballs com els de Sherry Levine,
als anys vuitanta, i els dels germans Chapman, més recentment, per posar alguns exemples.
Levine amb les seues sèries: After Walter Evans (fotografies de fotografies) o After Egon
Schiele, D’après Vermeer, After Miró... (reproduccions manuals de reproduccions en catàlegs)
planteja reflexions –assenyala Juan Martín Prada a La apropiación postmoderna (2001)–
entorn de la discutida relació entre art i treball, d’una banda, i de la conservació de
l’autenticitat de l’obra artística, de l’aura de què parla Walter Benjamin, d’altra banda.
Precisament Benjamin, a Petita història de la fotografia (1931), escriu: “Qualsevol haurà
pogut observar que és molt més fàcil captar un quadre [...] mitjançant la fotografia que no en
la realitat [...] Aquí, però, ens surt al pas la constatació que, aproximadament al mateix temps
que s’havien format les tècniques reproductives, s’havia transformat la manera de veure les
grans obres. Hom ja no les pot considerar com a produccions individuals; han esdevingut
creacions col·lectives, i tan poderosament que el fet d’assimilar-les està directament lligat a la
condició de reduir-les”. Diu Prada que, amb això, s’introdueix també una ruptura en la
linealitat històrica i cronològica en què es fonamenten molts dels principis de la Història de
l’Art.
Tenim a l’abast totes les imatges en dispositius que les homogeneïtzen amb independència
de l’origen i en treuen per complet l’aura benjaminiana –són fugisseres i intangibles, i es
multipliquen fins a l’infinit-. Nosaltres n’elegim algunes, bé pel seu valor artístic, bé pel seu
valor cultural, i les proveïm d’un cos que, igual que molts dels cossos representats, serà agredit
–fregat, tallat, foradat, colpejat, travessat per agulles, cosit- en al·lusió a determinats referents
artístics i a les qüestions de l’actualitat adés esmentades.
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HANS DIETER ZINGRAFF
LA LÍNIA IL.LUSORIA
Del 8 al 26 de febrer de 2019

La Fundació Baleària ret homenatge a la trajectòria artística d'Hans Dieter Zingraff, un dels
pintors del Constructivisme amb major reconeixement a nivell nacional i internacional. De
caràcter disciplinat i enèrgic, Zingraff ha portat la seua obra per tot el món. El Caire, Nova
York, Colònia, Llima o Pequín són algunes de les ciutats que han acollit exposicions de l'artista,
tant individuals com col·lectives, participant també en nombroses fires d'art.
Des que en 1972 decidira instal·lar-se en ple cor del parc natural del Montgó, subjugat per la
immensitat del Mediterrani i per l'encant de Dénia, Zingraff s'ha dedicat plenament a la
creació d'un art tant personal com complex.
Hans Dieter Zingraff naix a Karlsruhe en 1947. Situada al sud-oest d'Alemanya i molt a prop de
la frontera francesa, el seu traçat geomètric en ventall la converteix en una de les ciutats
barroques més belles de l'urbanisme germà. Des de ben jove sent especial interès pel dibuix i
la pintura. Complint el desig dels seus progenitors, realitza estudis d'Enginyeria, no obstant
açò, la seua vocació acaba per imposar-se i acudeix a classes particulars a l'Acadèmia d'Art, on
rep ensenyaments i influències del professor Dieter Rick.
La seua formació tècnica es complementa amb la pintura mural, la pintura sobre vidrieres i el
disseny de mobles. A açò s'afegeix una atracció inusual per la percepció i l'espai, per la relació
entre el que sembla i el que realment és.
El seu estil ha evolucionat al llarg de quaranta anys d'intensa recerca creativa. Des de l'art
figuratiu, la crítica social i el surrealisme, passant per etapes de transició, ha anat traspassant
de manera lliure i autodidacta diferents llenguatges de les avantguardes artístiques.
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Partint d'unes premisses basades en l'ordre, la integritat i l'experimentació, l'estètica de
Zingraff s'erigeix des del Constructivisme per a crear la seua pròpia identitat visual. Intèrpret
d'una sensibilitat especial, la seua obra desprèn un cresol artístic únic, la comunió perfecta
entre diferents disciplines en les quals destaquen pintura, escultura, arquitectura, enginyeria i
disseny.
La línia i la geometria dominen la composició, l'ús i les combinacions de color, amb subtils
gradacions y marcats contrastos, proporcionen lluminositat al conjunt. La introducció de
collages, fotografies d'arquitectures inserides estratègicament, crea perspectives estudiades
amb gran precisió. La composició adquireix volum mitjançant estructures superposades, les
formes s'alliberen i ixen del quadre.
D'aquesta manera l'artista ens confon, integrant l'espai interior i l'exterior. La paret es
converteix en part de la composició, així com el reflex de llums i d'ombres que intensifiquen la
sensació d´obra tridimensional. L'harmonia transcendeix la percepció lògica i és, en aqueix
precís moment, quan ens trobem realment davant la mirada de Zingraff.
Al llarg de la seua vida ha rebut nombrosos premis i distincions, entre les quals destaquen la
Tercera Medalla en el 51 Saló de Tardor de Madrid, la Segona Medalla en el 52 Saló de Tardor
o la Medalla de la OMJECT del Caire. Podem trobar la seua obra en museus principalment
d'Espanya, però també d'Alemanya, França, Portugal o Egipte.
Endinsar-se en el laberint geomètric de Zingraff, en el joc de perspectives il·lusòries i enganys
reals, desvetlla `l'essencial´ en l'art, en un estil inconfusible.
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JOAQUIM SEGUÍ
COLOR CUBÀ
Del 1 al 30 de marzo de 2019

«…D’antuvi l’esperit de Cuba és mestís. I de l’esperit cap a la pell ens vindrà el color definitiu.
Algun dia es dirà: “color cubà”. Aquests poemes volen avançar aquest dia».
Nicolás Guillén, pròleg de Sóngoro cosongo: Poemas mulatos (1931).
L’afrocubanisme és un moviment de revaloració de la cultura afrocubana. Es pot considerar
que la dècada de 1930 va marcar un punt d’inflexió en la seva reivindicació, i es
desenvoluparen formes culturals que representaven els negres cubans i les seves cultures
afrocubanes. En aquest context, entre 1930 i 1934, el poeta Nicolás Guillén va publicar tres
col·leccions de poesia que inclouen temes socials negres i que utilitzen diversos elements de
formes musicals afrocubanes, sobretot del gènere musical anomenat Son, i de l’oralitat dels
negres cubans dels barris més humils de l’Havana d’aleshores: Motivos de son (1930); Sóngoro
cosongo: Poemas mulatos (1931); West Indies LTD (1934).
Fruit d’aquell pensament és el present títol d’aquest llibre de fotografia, simplement color
cubà, encara que només fos com a reconeixement d’aquella visió de la realitat (…) en
referència a les tribus de procedència dels negres africans, que com a esclaus van ser
brutalment implicats per la tracta negrera espanyola fins a finals del segle XIX (amb l’eliminació
prèvia de qualsevol vestigi d’aborígens de l’illa), per satisfer la necessitat de mà d’obra de
l’aleshores pròspera indústria sucrera.
Com a conseqüència i en contraposició d’aquell comerç inhumà, es va forjar amb orgull el color
de l’esperit, de la cultura, de la pell i possiblement de tot allò cubà. Negres africans: congos,
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lucumís o iorubes, mandingues, carabalís i altres, es van barrejar amb el tronc format pels
pobles ibèrics: castellans, andalusos, gallecs, catalans, bascos i altres, que al seu torn es van
ajuntar amb la sang taïna i ciboney, i després amb iucatecs i xinesos i d’altres pobles, el francès
entre aquests, per formar el cubà.
En aquesta selecció de fotografies, pretenc realitzar un exercici d’aproximació, discret i
respectuós, a l’illa, amb una presa de pols a la seva actualitat que abasta des d’aspectes
paisatgístics i arquitectònics, inconfusibles, a una complexa realitat social cubana amb
referències a aquella descrita per Guillén, dels negres urbans de l’Havana de classe baixa de
principis del segle XX —que transmet la idea d’una comunitat dura i inhumana, però
probablement real d’aleshores— fins a la d’una societat que, després d’anys de revolució i de
bloqueig comercial, lluita per trobar una nova identitat sense renunciar als seus orígens, a les
seves creences, a la seva cultura, a la seva música, a la seva pilota i per què no, després de
grans sacrificis i sotsobres, a les seves conquestes. De les imatges més admirables de la
societat cubana d’avui cal destacar les que expressen el tracte, la capa protectora, la cura
exquisida i l’afecte que procura als seus infants, multitud d’infants, de tots els colors i de totes
les capes socials. Des d’aquesta petita balconada exterior em permeto apostar per ells i el seu
futur.
“Color Cubano”, Joaquim Seguí

Joaquim Seguí (Palma de Mallorca), va estudiar Medicina a València. Treballa com a cardiòleg
a Eivissa. El seu treball fotogràfic exposat en papel baritat es centra, principalment en imatges
d’Àfrica. Els beneficis dels seus treballs fotogràfics han estat destinats a projectes humanitaris,
actualment a Etiòpia. Col·labora amb “Save The Children”-València.
Exposicions Individuals:
- “Color cubà”, Museu Casa d’Àfrica. La Habana Vieja. Cuba, 2018
- “Escenes etíops”, 2015-2018 (11 exposicions) Centre Cultura d’Ivars, Benissa, Alacant, 2018;
Centre Cultural la Misericòrdia,Consell de Mallorca, Palma, 2017; Fundació Horbach Köln,
Alemania, 2016; Centre de Cultura Ajuntament Jesús, Eivissa, 2016; Centre de Cultura Can
Jeroni San Josep, Ibiza, 2016 ; Centre d’Art i Cultura Contemporània Octubre, València, 2016;
Centre Cultural Ajuntament Felanitx, Mallorca, 2016; Centre Cultural l’Estació Dénia, Alacant,
2016; Centre Municipal d’Art (CMAC) Ajuntament de Ciutadella, Menorca, 2015; Can Gilabert
Binissalem, Mallorca, 2015; Club Diari d’Eivissa, Eivissa, 2015.
- “Etiopía on mi Mind”, San Carlos, Ibiza, 2016.
Exposicions colectives:
-“Sal i Calç”. Fotografies de Kubu Island amb Collages de R Tur Costa. Eivissa, 2017.
-“Fotografies d’Índia”, amb pintures de Siraj Saxena. Espai Micus-Eivissa, 2012.
- “Pintures i Fotos”, Galeria Via2. Eivissa amb la pintora Maria Català, 2012.
- “Guerreros”,Espai Micus-Eivissa, pintures de Sargon, Camus, Català i Sáez, 2012.
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NÚCLEO ART IBIZA
LA MALETA DEL ARTISTA
Del 6 al 27 d´ abril de 2019

Jesús Albarrán, José Carlos Bonet Vallribera, Adrián Cardona, Lourdes Crespí, Javier Ens,
Gustavo Eznarriaga, Miquel Farriol, Julia Fragua, Lula Martins, Pep Monerris, Manel Ortí
Capellino, Romanie Sánchez Smele, Renato Steinmeyer, Vicente Torres Noguera.
IBIZA Y EL ARTE
Ibiza ejerce una extraña atracción en los entes creativos y acoge con entusiasmo, a todos
aquellos que quieren desarrollar esa capacidad y por eso, se ha convertido en refugio de
muchos buenos artistas, unos nacidos en la isla, otros llegados de cualquier rincón del mundo
y atraídos por ella.
En 2017, para hacer aflorar lo mejor del arte que en Ibiza se desarrolla, nace NUCLEO ARTIBIZA, con el propósito de romper el aislamiento de estos artistas y hacer ver que, en Ibiza, no
solamente existe el ambiente lúdico por el que se nos conoce, sino que también en esta bella
isla se “cuece” un mundo por descubrir, el que aquí “bulle” a fuego vivo, el del arte.
Ahora, algunos de estos artistas, hoy se presentan aquí, ante ustedes, en es Verger, con sus
maletas repletas de ideas, ilusiones y vivencias creativas. Las abren, desparraman su contenido
y pretenden sorprenderles, para que ustedes sean testigos de primera mano de que, en Ibiza,
el arte, se manifiesta con pasos de futuro.
“LA MALETA DEL ARTISTA”
La maleta siempre encierra un sentido de tránsito, de propiedad, de pertenencias
irrenunciables, de destinos y de historias. Cada vez que se abre la maleta de un artista, se crea
17

una presencia magnética de ese artista, su dueño, que viaja no sabe dónde, sin marcha atrás,
sin posibilidad de volver a abrirla para añadir algo más de lo que ya contiene.

¿Que se podrá encontrar en la maleta de un artista?
¡Quién sabe!, tanto como su imaginación consciente o no deposite en ella: alguna obra
pequeña, manchas sobre cualquier cosa, escritos, fotografías, recuerdos, proyectos, ilusiones,
su propio museo ambulante, apuntes, bocetos inconclusos. Ideas nacidas en un momento y
muertas al siguiente. Objetos extraños sin un sentido práctico, o por el contrario, con la mirada
puesta en un futuro. Lo que ya es y, tal vez, lo que pudo haber sido y no fue.
Cuando una maleta de artista se abre, los duendes de la creatividad que en ella se encuentran
encerrados, ahora liberados, desparraman su energía artística para autoconstruirse y darse a
ustedes para que puedan penetrar en sus emociones y comprender así su inquietud. Tal vez
saber de sus obsesiones.
Dialoguen con ellos, pregunten. Están ahí para modelarse con las sensaciones que producen y
para que les corrijan en su camino.
No les defrauden, necesitan su crítica y sus comentarios, porque ustedes son su motivación y
su fuente de inspiración.
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JOAN PASCUAL ROCA
IMAGINATIO MARE
Instalación Medusa de FRANCESC RAMIS
Del 4 al 31 de mayo de 2019

En Joan Pascual, forma part del grup d`artistes del més perfeccionistes, dels més cercadors,
d’aquells que intenten plasmar sobre el paper les experiències vistes i viscudes, per això els
visitants se trobaran amb unes descripcions de paisatges imaginaris i podran endinsar-se a les
profunditats desconegudes .
D’aquesta manera, en l’itinerari que recorre les sales Mediterrània i Atlàntica, el visitant
d’aquesta meravellosa exposició tindrà l’oportunitat de capbussar-se en les magnífiques aigües
mediterrànies que el pintor recrea, i podrà veure les imatges que han fascinat a tot aquell que
alguna vegada s’ha atrevit a posar-se la careta i s’ha llança’t a la mar, decidit a descobrir
l’extraordinari i magnificent fons marí: un món habitat per peixos i altres espècies talàssiques.
També podrà contemplar com, per mitjà d’una escala cromàtica aparentment senzilla (que
pràcticament només oscil·la entre blaus i negres), els paratges marins que representa el pintor
agafen vida i doten d’una llum molt especial tot l’espai on han estat exposats. I descobrirà un
gran artista. Un artista aparentment tímid. Però un artista que explota i mostra la seva gran
força creativa cada vegada que té un pinzell i un paper en blanc al davant.
Si Joan Pascual ens presenta un fons de la mar idíl·lic, preciós, l’obra de Francesc Ramis ens
presenta la realitat que afecta el medi ambient: la contaminació causada pels residus
abandonats, principalment els plàstics, problema que afecta a la supervivència de les espècies
marines i terrenals. Vivim en un entorn inigualable, no obstant això, el problema de la toxicitat
dels residus i materials amenacen la salut planetària, humana. Quina millor forma per a
reciclar els plàstics sortits de la mar, entre d’altres materials,

19

que convertir-los en meravelloses meduses que ens transporten a un imaginari univers marí.
Espècies tan especials i espectaculars dels fons marins com temuts, transportats aquí a la
terra, als interiors d’aquestes precioses sales on ens han de fer admirar la màgia creadora de
l’artista, que hi és, però que també ens han de fer reflexionar el missatge que ens vol
transmetre: una educació conscient i efectiva al reciclatge que condueixi a la reducció del
volum dels residus i materials, i en conseqüència a terra, mar i aire més saludables, amb la
importància de deixar un món millor del que tenim.
Que aquestes espectaculars intervencions serveixin per a alegrar-nos la vista, per fer moure les
neurones que com a bancades de meduses ens duguin a una mar sense plàstic. Els nostres
hereus ens ho agrairan.
Antoni Torres Martorell
Comissari
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6 VISIONS Il*LUSTRADES
Del 7 al 29 de junio de 2019

Exposición que presenta la obra de seis ilustradores que participaron el I Concurs d´ilustració
organizado por la MACMA.
Claudia Cabrera Pérez, Elena Carrillo Segura, Daniel Fernández Calzado, Hugo Giner Puchol,
Fran Peiró Rodríguez, Toni Ortolà Martí.
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BALEÀRICS
Del 6 al 31 de julio de 2019

Diez artistas valencianos y baleares en torno al Mediterráneo
Tomeu Canyellas, Joan Castejón, Joan Costa, Paca Florit, Carles Guasch, Mariano Mayol, Imma
Mengual, Ramón Pérez Carrió, Miquel Planas y Enric Riera.
La nostra mar
La nostra mar, la Mediterrània, sempre ha creat llaços entre les terres banyades per les seves
aigües. Aquests ponts, però, no han estat indestructibles: s’han romput per tornar a erigir-se.
De vegades han durat molt, d’altres han estat efímers. Els temps que vivim, temps de grans
innovacions i d’una comunicació ràpida gràcies a les noves tecnologies, han afavorit la
supervivència d’aquests llaços, que s’han enfortit i han esdevingut gairebé irrompibles.
Així i tot, no sempre és fàcil que l’art superi les fronteres naturals marcades pel nostre magnífic
blau mediterrani. Per això, posar-me davant d’aquesta aventura que uneix els artistes de les
quatre illes amb els artistes veïns del País Valencià és tot un repte.
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En aquesta exposició veurem que els blaus no passen desapercebuts, de fet, hi són molt
presents: el blau formenterer d’Enric Riera, el blau més clar però no manco potent d’en Carles
Guasch, el blau més enfosquit pels mapes d’en Mariano Mayol i el blau d’aigües més
profundes d’en Pérez Carrió. Junt amb ells el contrast de la dolçor de les obres de Paca Florit i
la potència d’Imma Mengual. Apreciarem, a més, la fragilitat del marbre d’en Joan Costa, que
contrasta amb les sensibles i alhora fortes escultures d’en Miquel Planes i la força de les
intervencions sobre obra gràfica de Joan Castejón. Del toc realista, amb una magnífica visió de
les illes, se n’encarrega en Tomeu Canyelles.
Ens trobem, doncs, davant la complexitat de 10 artistes que, tot i ser d’orígens diferents,
comparteixen la condició de creadors, units pel poder desmesurat dels blaus de les aigües
mediterrànies i per una cultura centenària amb molts llaços comuns: un espai de trobada que
és la suma d’aquelles mirades que cerquen els camins de l’art.
Tots ells cerquen fer aflorar en l’espectador el plaer visual de la contemplació de les obres
d’art. Així doncs, passegem per les sales i cerquem la complexitat de les obres dels artistes.
Cerquem la màgia de les obres d’art i deixem que la creativitat dels nostres artistes guiï
aquesta visita. Una visita que ens mostra la força creadora de diferents territoris separats però
units per un gran i meravellós mar que entre tots faríem bé de cuidar i preservar.
Aquesta primera experiència anomenada Baleàrics s’ha pogut dur a terme gràcies a la bona
feina que fa Balearia per mitjà de les Llonges de la Cultura, a la participació de la Conselleria de
Cultura, Esports i Transparència; així com gràcies a la col·laboració de diversos ajuntaments del
País Valencià i les Illes Balears, tots ells faciliten l’espai de trobada d’artistes mediterranis.
Antoni Torres Martorell
Comissari de l’exposició
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MATA OMBRES
Del 5 al 30 de agosto de 2019

Exposición que recoge
el viaje artístico y solidario de 14 artistas baleares a la India, en colaboración con la Fundación
Vicente Ferrer.
Joan Aguiló, Adrián Cardona, Joan Costa, Paca Florti, Carles Guasch, Marc Jesús, Luis Maraver,
Mariano Mayol, José Manuel Menéndez Rojas, Marian F. Moratinos, Esther Olondriz, Beatriz
Polo, Júilia Ribas, Enric Riera.
«Mata ombres» s’ha estructurat en tres fases. La primera va consistir en l’edició d’una
col·lecció acurada de serigrafies de petit format a càrrec dels catorze artistes. Amb la venda,
vàrem assolir la primera fita de construir una escola a l’aldea rural de Kambalapalli, a la regió
de Madakasira. La segona fase es va desenvolupar a l’Índia i va fer realitat una mostra artística
permanent a Anantapur. Cada artista va crear una obra de format, temàtica i tècnica pictòrica
o escultòrica diferent que va quedar integrada en el projecte de la FVF. La majoria de les
creacions s’executaren als espais públics comunitaris: els hospitals, les escoles, els centres
d’atenció a nins i nines amb diferents discapacitats o els tallers d’artesania que promovem a
Anantapur.
La tercera fase del projecte és l’exposició que ara podeu contemplar. La mirada que
reinterpreta i abraça cinquanta anys al costat de les comunitats rurals de l’Índia. L’altra mirada.
El testimoni del nostre compromís amb els més pobres. L’art contra la pobresa com a eina de
transformació social.

Jordi Folgado Ferrer
Director general de la Fundació Vicente Ferrer
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El color, que és la llum, la representació de la vida que és la vida mateixa en imatges, en
textures, en volums, i també en ombres (de les bones, de les que matisen i donen volum i
profunditat de camp), sempre connecta més que les paraules. El color no verbalitza, però parla
i explica històries, moments. El pantone són les molles per no perdre’t. El mapa de carreteres
fet de vies i caminois insondables. No hi ha la mar, davall de cada un dels maons que formen
els murs, hi ha l’ànima i l’experiència. I la dignitat. Intercanvi d’experiències des del respecte,
des de la igualtat. Ningú és més que ningú. Els artistes que han anat i no han tornat de l’Índia
parlen de nostàlgia pel viatge. Saben que han deixat una petjada més en el mai fàcil camí de la
cooperació. Saben que han dibuixat una fita vermella en el mapa de l’herència que confegeix la
geografia de la solidaritat. Als murs, abans desolats o nus o vidus, ara hi ha colors, somriures,
cors que bateguen, fulles d’arbres que són una ombra protectora, flors i més somriures. I
solidaritat.

Esperança Camps
Escriptora

Ara és quan comença la tercera fase. Ara és quan podreu veure les obres creades a partir
d’aquesta experiència. Avui presentam la primera exposició d’una sèrie que mostrarà el
projecte «Mata Ombres» i les obres que n’han sorgit. Gaudiu-la. Però sobretot no oblideu que,
si ens ho proposam, podem canviar les coses. Sabem que no és fàcil, però després de veure la
feina que ha fet la Fundación Vicente Ferrer a l’Índia també som més conscients que mai que,
quan un ho vol de tot cor, gaire - bé res no és impossible. Au idò, posem-nos-hi: facem
d’aquest món un món millor.

Antoni Torres Martorell
Comissari de Mata Ombres
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OSCAR BENTO
MARINAS
Del 6 al 29 de septiembre de 2019

OSCAR BENTO (Buenos Aires, Argentina, 1950) es un pintor, escultor y fotógrafo con una trayectoria
artística consolidada. Su obra se ha expuesto en distintos países europeos y en Estados Unidos,
formando parte de numerosas colecciones nacionales y extranjeras.
Marinas representa su pasión por el mar y por la luz mediterránea, una constante iconográfica desde
que el pintor se afincara en Jávea en 1980. La visión del mar en distintos momentos del día seduce al
artista ofreciendo diferentes miradas de un mismo enfoque. La energía de un mar amplio y en calma se
extiende en un horizonte de líneas rectas, interrumpidas por el intenso reflejo de la luna o por el
instante inmortalizado del romper de las olas.
Bento ofrece una visión sensorial de los elementos a través de imágenes claramente definidas, límpidas,
captando la realidad y su esencia. De su producción pictórica destacan Tierras interiores, Pura salud,
Calmas de Enero, Scotch&Sofa, Calm&Balance y las colecciones Vino y Chocolate entre otras, en las que
se aprecia su evolución mediante diversos registros y formatos explorados.
La Torre dels Ducs de Medinaceli se impregna de bellas marinas que nos revelan una personalidad
íntima, enérgica y cautivadora.

Sandra Pilato
Fundació Baleària
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RAFAEL FERNÁNDEZ
RETRATS I FIGURES
Del 4 al 30 de octubre de 2019

Rafael Dionisio Fernández Martínez (1921–2007), nace en Cúllar de Baza, Granada, trasladándose a
Valencia a los 7 años donde verdaderamente arraiga. Valenciano de adopción y sentimiento,
compaginó los estudios en la Escuela Superior de San Carlos con trabajos ocasionales, como las vallas
publicitarias en el campo de fútbol del Valencia en el camino de Algiròs, que firmaban con el acrónimo
de los 4 colegas, C.R.E.P. (Carlos Sosa, Rafael Fernández, Enrique García Esteve y Paco Sebastián).
De formación académica, empezó a exponer su obra y tuvo una especial repercusión una exposición
de retratos en los años 50 del pasado siglo. Pero fue al conocer a Inés Bas, también excelente pintora,
que se unieron en matrimonio y comenzó su carrera como docente. En 1951 ingresa como profesor
auxiliar en la escuela de Artes y Oficios de Valencia y a partir de 1953 es destinado como catedrático
de dibujo en Priego (Córdoba) y sucesivamente en Alcoi, Alicante, Massamagrell y finalmente en la
ciudad de Valencia.
Ha sido colaborador como crítico de arte en revistas especializadas; también fue Decano del Colegio
de Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. Autor de libros de texto académicos, ha
destacado por la innovación en su planteamiento, rigor y pragmatismo.
Paralelamente a su docencia tuvo un prolífico espíritu creativo que desarrolló principalmente en sus
talleres de Valencia y Dénia, donde residía habitualmente. Durante su trayectoria generó interesantes
proyectos y colecciones de obra que han sido expuestos en más de 35 muestras individuales en salas
de toda España (las últimas, antes de fallecer, en Bruselas) y más del doble de colectivas. Ha obtenido
galardones en diversos certámenes nacionales (Fundación Roig, premio de Estado, medalla de Arte
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Universitario…), y locales (Cullera, Sueca, Segorbe, Alicante, “Iberflora”…). Sus cuadros forman parte
de importantes pinacotecas tanto de instituciones públicas como de privadas, además de varios
museos.
Fallecido en el año 2007, con esta exposición de homenaje póstumo, el pintor Ramón Pérez Carrió,
comisario de la muestra, con la ayuda del hijo del artista, Rafael Fernández Bas, han seleccionado
obras de distintas épocas y composición que fijan la mirada en la figura humana como eje
fundamental de esta exhibición: junto a retratos y autorretratos podemos disfrutar de cuadros que
son manifestación del estudio académico propio de la época, como los desnudos de modelos que
posan al natural, principalmente femeninos, también hay escenas con combinaciones de figuras,
como la copia versionada de “la adoración de los Magos” (original de Dieric Bouts, que pintó en el
mismo Museo de El Prado), o una escena doméstica en el interior del piso familiar de Alicante,
además de personajes ficticios (Adán y Eva, carnavalescos, torerillos goyescos…) y los que se
extienden a ciertos oficios (segadores, labradores, futbolistas…).
Una antología completa que nos invita al disfrute y al viaje por la vida, la poética y la estética de un
gran artista de nuestra tierra: Rafael Fernández.
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PERE EMILI MARTINEZ MARTIN
LLINDAR
Del 8 al 30 e noviembre de 2019

“Llindar" és més que un conjunt coherent de pintures, cal entendre'l com un tot o unitat
discursiva, una obra de obres. Suposa també de segur, per a Pere Emili, una fita molt sentida
dins la seva ja llarga trajectòria. Pere Emili (Llucmajor, 1964) amb els anys, ha anat madurant
un llenguatge que conjuga una representació realista amb plans cromàtics buits de figuració,
suggerents, accentuant així l'hàlit simbòlic de la seva creació artística. Una pintura de bagatge
clàssic, intemporal, calmosa i silent per fora, i de brunzit ensordidor per dedins. Hermètica, tot
i la seva senzillesa aparent, ens demana una predisposició, un esforç contemplatiu i reflexiu.
Pere Emili esbossa l'inefable en composicions clares i simples, de continguda tensió visual. Així
confronta la figura humana amb el fons abstracte, l'espai lluminós amb la densitat obscura, els
plans gairebé monocroms amb la grafia, la subtilitat dels matisos amb la duresa del contrast.
La tibantor expressiva ens aboca a la significació de la crisi. I és mitjançant aquests homes i
dones aïllats en l'espai pictòric, com l'artista dona cos material a l'estat concret, físic i psíquic
de la persona. Aquestes figures absortes, semblen influides pel precari equilibri del seu entorn,
i d'altra banda, és en aquests fons bellugadissos on més es fa palès el complex procés intern de
l'individu. Així, paradoxalment, figura i fons es contraposen, i a la vegada mostren la seva
interdependència. Pere Emili ens remet a Joan de la Creu al establir l'estructura de "Llindar" en
paral-lel a la del poema "Noche oscura del alma".
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La mostra es divideix doncs en tres parts _ "via purgativa", "via il-luminativa" i "via unitiva"_, i
així ens endinsa en la dura vivència existencial del despreniment, de purificació del "jo". Un
trànsit personal activador d'una transformació cabdal, que segons el místic del s. XVI, porta a la
fusió de l'ànima amb Déu.
Aquests quadres ens parlen d'un camí ben difícil, que engega en confusió, ofuscació i angoixa,
amb el transbals de tot quant hem elaborat com a certeses, amb l'esmicolament de l'identitat
construïda, amb la por i el dolor. Un recorregut arran d'abisme, de clarificació de l'essencial i
d'aprenentatge a fi d'arribar a la plena consciència. Tanmateix, el pintor també fa ús del símbol
per atracar-nos a la "nit fosca". Hi trobam el eixam de vespes, la perla, els cercles... EI seu,
però, no és el sentir del frare carmelita.
La plàstica de Pere Emili arrela en la cultura mediterrània, i a la vegada, beu de l'oriental. El
seu, és un "llindar" intrapersonal vers el coneixement i l'experiència unitària de les diferents
dimensions de la realitat. Aquestes obres que ara ens presenta, responen doncs a un dictat
intern, ressò de quelcom molt més gran i universal, trascendent.
Francesca Clar
Llicenciada en belles arts
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JUAN FRANCISCO MARTINEZ GOMEZ – DEALBACETE
FRAGMENTOS
Del 5 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020

Fragmentos
Para la ocasión, y en el contexto del intercambio de expresiones culturales de los diversos
territorios en los que realiza sus operaciones Baleària, la Llonja de cultura de la Torre dels Ducs
de Medinaceli actuará como lugar de dinamización de encuentro e intercambio, y punto de
unión en el que se cuenta con la presencia del artista DeAlbacete, cuya exposición individual
compuesta por esculturas y dibujos, supone un punto de inflexión en la evolución de su línea
de investigación dedicada al cuerpo, o más bien en detalle, en el fragmento del mismo.
En palabras de la comisaria e investigadora artística, Imma Mengual, “la muestra para la Torre
dels Ducsde Medinaceli de El Verger es el resultado de las últimas investigaciones que han sido
desarrolladas en el contexto del análisis de las reglas sociales, morales y culturales que
refuerzan y amplían el proceso de construcción del cuerpo individual/colectivo y sus roles
genéricos (convertido en el territorio por excelencia que alberga los límites)” en donde el
detalle del cuerpo, sus fragmentos como indica el autor, “funcionan como terreno vivencial y
elementos latentes de contención y materialización unísona de un momento e instante
concreto. Cada fragmento presenta un recuerdo corpóreo, como método que intentar
satisfacer el anhelo de lo ausente, deteniendo el tiempo, con el que podemos llegar a
reconstruir un todo, incompleto, pero infinito en posibilidades de disfrute”.
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DeAlbacete
Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete (Murcia, 1983) es artista plástico, Doctor en Bellas
Artes y profesor en la Facultad de Bellas Artes de Altea perteneciente al Departamento de Arte
de la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro del grupo de investigación FIDEX
(UMH).
En este marco de actividad investigadora, docente y profesional de carácter artístico, el autor
lleva desarrollando diversas líneas de investigación en torno al binomio positivo/negativo del
cuerpo y la identidad (sexo, género y sexualidad) las cuales han dado como resultado la
realización de numerosas exposiciones por todo el levante español, así como también a nivel
nacional e internacional, notables publicaciones en revistas, catálogos y libros especializados
en el campo artístico, y diversas contribuciones en congresos, participaciones y asistencias
técnicas colaborativas con investigadores para la generación de obra artística y generación de
varias obras escultóricas de carácter monumental al aire libre, en donde se relacionan y
reflejan las investigaciones realizadas.
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3.2 Centro de Exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo, Pego

HACHEMI AMEUR
NAUFRAGES EN MÉDITERRANÉE
Del 16 al 30 de Gener de 2019

Hachemi Ameur naix l’any 1959 en Hadjout, en la província de Tipaza, al nord d’Algèria. Inicia
els seus estudis a l’Escola de Belles Arts d’Alger, on molt prompte descobreix la seua passió per
les arts aplicades, especialment per la miniatura i la il·luminació. La transmissió de tècniques
ancestrals del llibre àrab-musulmà l’adquireix als tallers de Mohamed Ghanem, Mostefa
Bendebagh i Mohamed Ben Cherifi, reconeguts mestres de l’art de la Miniatura, Il·luminació i
Cal·ligrafia, respectivament. Complementa la seua formació a les Universitats de Pequín,
Estrasburg i París.
Director i professor de l’Escola de Belles Arts de Mostaganem, Hachemi Ameur és un gran
promotor de l’art contemporani. Ha organitzat la Most’art, una de les trobades internacionals
de major repercussió a Mostaganem. És membre de la UNAC -Unió d’artistes plàstics de
Kuwait-, president de l’associació de Belles Arts Mohammed Khadda i comissionat del Festival
Nacional de les Escoles d’Art i Young Talent.
Amb una dilatada trajectòria, la seua estètica unifica l’herència cultural i la creativitat
contemporània. La diversitat d’estils i tècniques artístiques caracteritzen, en el seu conjunt,
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una obra completament eclèctica. Ha exposat, tant a nivell individual com col·lectiu, a Algèria,
França, Iran, Estats Units, Xina, Jordània, Polònia i Espanya. Hachemi Ameur és autor de varies
publicacions, “Evian et la Haute-Savoie”, “Regards croisés, photographies et dessins”,
“Survivance”, “Introspection” i “La Néo-Miniature de Wassiti à Hachemi”. En Naufrage en
Méditerranée ofereix la percepció d’una realitat social que cada dia es fa més present, la
immigració. Les escenes de realisme social estan construïdes des del neoexpressionisme
figuratiu. Utilitza els plànols únics, el simbolisme i la intensitat cromàtica per a potenciar el
drama d’aquest fenomen migratori. Hachemi Ameur considera l’art com a instrument
d’expressió que convida a la reflexió i sensibilització. La seua visió, forta i esquinçada, ens fa
prendre consciència d’una tragèdia vital que afecta a milers de persones.
Sandra Pilato
Fundació Baleària
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RAMÓN PÉREZ CARRIÓ
LES RODES DE LA MEMÒRIA
Del 1 a 23 de febrero de 2019

Ramón Pérez Carrió, l´art del pensament humanista
Ramón Pérez Carrió (Pedreguer, 1960) es un artista d’empremta independent inscrit en la
plàstica contemporània. La seua estètica maneja processos i conceptes propis del seu origen
generacional i els involucra en agosarats salts historiogràfics per a provocar una lectura oberta
i creativa de la seua obra, com un palimpsest atemporal. Amb un llenguatge eclèctic,
interdisciplinari i permeable a les necessitats de cada projecte, des de 1982 la seua obra s'ha
anat mostrant en més de dues-centes exposicions personals i col·lectives en ciutats de tota
Espanya, Europa i Sud-Amèrica.
Doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, va iniciar la seua formació en
Biològiques i Filosofia.
En la seua primera etapa, s'ocupa de “La figura” humana, pintures expressives immerses en
atmosferes literàries. A poc a poc aniran adquirint textura i volum fins a convertir-se en
complexos collages matèrics de “Arquitectures i paisatges”, següent cicle que culmina amb un
exercici de deconstrucció del neoclassicisme en un interessant treball monogràfic sobre
l'arquitecte valencià Antoni Gilabert. Mentrestant, en 1991 participa en la fundació del Grup
De Reüll i realitza les primeres intervencions en espais públics.
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A partir de 1994 concep dos projectes de transició, ambdós sobre paper: “Els àtoms i jo”, a
partir d'experiències d'introspecció al voltant de l'abstracció, i “Papers reciclats” coetanis als
“Palimpsests”, període dedicat a recuperar tècniques pictòriques clàssiques, com la encàustica.
Conjuga el gest de l'escriptura amb la transversalitat expressiva, l'apropiació i la cita històrica,
esgrimint un llenguatge personal impregnat de connotacions romàntiques, simbòliques i
neobarroques. De 1996 al 2001 la seua activitat es desenvolupa en l'àmbit de recerca del
Laboratori de Llum (UPV) i col·labora en l'organització de grans projectes d'intervenció en
València com “Movimiento-Inercia”, “Ingerencias” o “Cabanyal-Canyamelar de portes
obertes”.
La seua passió per la literatura, especialment la poesia i la filosofia, ha engendrat projectes
monogràfics per a embarcar-los en exposicions d´autors com María Zambrano, Max Aub, J.A.
Valente o Miguel Hernández . A més d'il·lustrar, publica llibres amb gravats calcogràfics a cura
d'editorials com Linteo, Pre-textos, Fundació Max Aub, Aitana, Lanuza i altres.
En 1999 emprèn la col·lecció “Font de la Cometa”, edicions artístiques per a bibliòfils en les
quals veuen la llum Sepulcro en Tarquinia d'Antonio Colinas, Tres lecciones de tinieblas de José
Ángel Valente, els inèdits Libros de amor de Juan Ramón Jiménez i una edició creativa del
Quixot, a la qual el Ministeri de Cultura li va concedir el segon premi al llibre millor editat.
Reprèn el viatge en 2013 amb Encantos i peligros de las sirenas, de Carlos García Gual, obra
que navegarà el Mare Nostrum mostrant-se en les seues illes i costes.
Cal destacar la tematització del ferri Martín i Soler, vaixell insígnia de la naviliera Baleària i
premi europeu a la innovació pel seu interior concedit en el 2009 per ShipPax Information.
Altres exposicions son Paisatges de la Bretanya, Baralla de les Meravelles, permanentment
exposada en el Monestir de Cura, Mallorca, Llibres de Plom, instal·lació premiada pels mitjans
de comunicació en “Art-Ibiza 99”, l'escenografia de Els últims dies de la humanitat de Karl
Kraus i el projecte Laboratori Lucebert. Quant a obra sacra assenyalarem Baptisme de Jesús,
pintura mural per a la Catedral de la Marina, Benissa 2011; Salvador eucarístic, exposat en
“Camins del Grial”, Ajuntament de València 2015.
http://www.ramonperezcarrio.com/
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BALEÀRICS
Del 4 al 23 de marzo de 2019

Diez artistas, valencianos y baleares, en torno al Mediterráneo.
Tomeu Canyellas, Joan Castejón, Joan Costa, Paca Florit, Carles Guasch, Mariano Mayol, Imma
Mengual, Ramón Pérez Carrió, Miquel Planas y Enric Riera.
La nostra mar
La nostra mar, la Mediterrània, sempre ha creat llaços entre les terres banyades per les seves
aigües. Aquests ponts, però, no han estat indestructibles: s’han romput per tornar a erigir-se.
De vegades han durat molt, d’altres han estat efímers. Els temps que vivim, temps de grans
innovacions i d’una comunicació ràpida gràcies a les noves tecnologies, han afavorit la
supervivència d’aquests llaços, que s’han enfortit i han esdevingut gairebé irrompibles.
Així i tot, no sempre és fàcil que l’art superi les fronteres naturals marcades pel nostre magnífic
blau mediterrani. Per això, posar-me davant d’aquesta aventura que uneix els artistes de les
quatre illes amb els artistes veïns del País Valencià és tot un repte.
En aquesta exposició veurem que els blaus no passen desapercebuts, de fet, hi són molt
presents: el blau formenterer d’Enric Riera, el blau més clar però no manco potent d’en Carles
Guasch, el blau més enfosquit pels mapes d’en Mariano Mayol i el blau d’aigües més
profundes d’en Pérez Carrió. Junt amb ells el contrast de la dolçor de les obres de Paca Florit i
la potència d’Imma Mengual. Apreciarem, a més, la fragilitat del marbre d’en Joan Costa, que
contrasta amb les sensibles i alhora fortes escultures d’en Miquel Planes i la força de les
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intervencions sobre obra gràfica de Joan Castejón. Del toc realista, amb una magnífica visió de
les illes, se n’encarrega en Tomeu Canyelles.
Ens trobem, doncs, davant la complexitat de 10 artistes que, tot i ser d’orígens diferents,
comparteixen la condició de creadors, units pel poder desmesurat dels blaus de les aigües
mediterrànies i per una cultura centenària amb molts llaços comuns: un espai de trobada que
és la suma d’aquelles mirades que cerquen els camins de l’art.
Tots ells cerquen fer aflorar en l’espectador el plaer visual de la contemplació de les obres
d’art. Així doncs, passegem per les sales i cerquem la complexitat de les obres dels artistes.
Cerquem la màgia de les obres d’art i deixem que la creativitat dels nostres artistes guiï
aquesta visita. Una visita que ens mostra la força creadora de diferents territoris separats però
units per un gran i meravellós mar que entre tots faríem bé de cuidar i preservar.
Aquesta primera experiència anomenada Baleàrics s’ha pogut dur a terme gràcies a la bona
feina que fa Balearia per mitjà de les Llonges de la Cultura, a la participació de la Conselleria de
Cultura, Esports i Transparència; així com gràcies a la col·laboració de diversos ajuntaments del
País Valencià i les Illes Balears, tots ells faciliten l’espai de trobada d’artistes mediterranis.
Antoni Torres Martorell
Comissari de l’exposició
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JOAN CASTEJÓN
OBRA GRÀFICA ORIGINAL
Del 5 al 30 de abril de 2019

“La realitat de l'imaginari” en la vida del genial artista
Joan Castejón, pintor, escultor i sobretot dibuixant, és un dels artistes més representatius del
panorama artístic nacional. Nascut a Elx en 1945, des de xiquet demostra gran sensibilitat pel
dibuix i la pintura. En 1963 es trasllada a València i assisteix com a alumne lliure a l'Escola de
Belles Arts de Sant Carles. Després d'un revelador viatge a París, en 1966 realitza la seua
primera exposició individual a la prestigiosa galeria Mateu de València.
Exponent de l'avantguarda valenciana de postguerra, forma part del reivindicatiu Grup d´Elx
(1966-1975) al costat dels pintors Albert Agulló, Sixto Marco i Toni Coll. Des d'una visió
poètica, el col·lectiu abordava l'ètica i la responsabilitat social de l'art mitjançant el seu
compromís cap a les llibertats de l'home i com a manifestació contra la dictadura franquista.
Al llarg de la seua carrera, Castejón ha realitzat nombroses exposicions col·lectives i individuals
tant a nivell nacional com a internacional. La seua obra, exposada en diferents museus i
col·leccions privades, ha anat evolucionant mitjançant la recerca i experimentació, sent reflex
de les seues experiències vitals i de la contínua actitud reflexiva entorn de l'art.
Són reconegudes les sèries dedicades a Goya o Picasso i els seus homenatges a cèlebres poetes
i escriptors com Antonio Machado, Miguel Hernández i Cervantes, entre altres.

Aquesta vinculació amb el món literari no es limita únicament al seu quefer artístic, sinó que
ell mateix ha sigut objecte de referència per a escriptors consagrats. Vargas Llosa, en el catàleg
de l'exposició en homenatge a García Márquez comenta: “la seua exposició no és una
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il·lustració sinó un equivalent a Cent anys de solitud (1973). Així mateix el poeta Vicent Andrés
Estellés, li dedica Estrofes per al meu bon amic el pintor Castejón (1984) d'on destaquem el
següent vers "El teu, Castejón, de la lliçó més clara/ fill de Rembrandt.../Una lliçó de claredat
serena/licitació als balcons i ens enrama la vida”.
“La realitat de l’imaginari”, títol d’un extens estudi del crític Romà de la Calle, potser la millor
conclusió per a parlar de l’obra de Castejón. En les seues distintes etapes pictòriques han
tractat sobre la seua obra intelectuals i crítics com José Manuel Caballero Bonald, Blasco
Carrascosa, Fernando Castro Florez, Tomás Llorens, Manuel Vicent i Carlos Arenas permetent
analitzar la seua connexió amb la mitologia, la literatura o filosofía però també amb la realitat
sicial, política i histórica del nostre país durant els últims cinquanta anys.
La primera gran retrospectiva, celebrada el passat any en el valencià Palau Joan de Valeriola,
ha suposat un necessari i merescut reconeixement a la seua dilatada trajectòria artística.
Nomenat Fill adoptiu de Dénia, Joan Castejón viu sota la vessant del Montgó amb la seua
família.

Sandra Pilato
Fundació Baleària
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IMMA MENGUAL
IN – MÁCULAS
Del 10 de septiembre al 1 de octubre de 2019

IN-MÁCULAS. Investigando la mancha como proceso constitutivo de la forma
“Primero encuentro, luego busco”. Georges Braque.
Ya antes, desde las vanguardias artísticas de finales del siglo XIX, artistas como Picasso o el propio
Braque, hacían evolucionar sus creaciones a partir de descubrimientos fortuitos. Ello es posible, como
indica John Berger porque “la vista llega antes que las palabras. Lo que sabemos o lo que creemos afecta
al modo en que vemos las cosas” porque solamente vemos aquello que miramos.
Imma Mengual investiga el hallazgo azaroso desde las manchas generadas en un soporte térmico. A
continuación deconstruye el proceso creativo analizándolo, sintetizándolo, esquematizándolo y
quedándose con lo que simbólicamente realmente le importa, la mácula, la mancha, la lacra, … prima
hermana de la sombra que ya ha venido investigando en los últimos años, pero esta vez se trata de
manchas a priori, manchas que la mirada de la artista eleva a otra categoría, las convierte en piezas
escultóricas que despliega por las paredes del museo.
Al entrar, en la primera imagen frontal, la artista muestra sus cartas con una pieza que reproduce el
origen de todo el proyecto expositivo. A continuación y a su alrededor, de nuevo, lienzos invertidos que
contienen las máculas seleccionadas y dibujadas sobre papel. Junto a ellas, la deconstrucción de la
mancha, su estructura desnuda, un análisis sobre la mirada de la mancha. Y ahí acaba el detonante.
La artista pretende explicar la obra a partir de los procesos que la originan, así al ascender a la segunda
planta, las máculas ya han sido buscadas, generando en el proceso de investigación, el descubrimiento
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de la biopolítica de conceptos tales como los límites, el peso de la etiqueta, la tensión o los caminos a
seguir, y consiguiendo la congelación del instante creativo a través de la selección matérica.
Se trata de una propuesta comisariada por Lourdes Santamaría Blasco, crítica de arte y experta en
escultura por la Universidad Miguel Hernández.
Imma Mengual
Escultora, investigadora y docente, dirige fuera de sus labores académicas su propio estudio de diseño
gráfico desde los años 90.
Su breve trayectoria artística comienza en 2007, de manera más sólida, a raíz de sus estudios de
doctorado en bellas artes en la Universidad Miguel Hernández y conviviendo con la enfermedad del
Alzheimer; es entonces cuando profundiza en el estudio de las creaciones inconscientes en estados
patológicos, en especial, de los artefactos.
Desde 2009 imparte clases de escultura, diseño y fotografía en la facultad de Bellas Artes de Altea
[Universidad Miguel Hernández de Elche] donde forma parte del grupo de investigación consolidado
FIDEX –Figuras del exceso y políticas del cuerpo– y desarrolla una línea personal de trabajo que gira en
torno a las gráficas mentales en seres fuera de norma, que conformará el corpus de su tesis doctoral.
Partiendo del trabajo de investigación y experimentación, desarrollará un método creativo, que ella
misma viene utilizando como recurso inconsciente y lo aplicará a la docencia de grado y máster.
Su obra escultórica ha venido cobrando mayor solidez conceptual, que se está viendo recompensada
con exposiciones en salas de carácter nacional e internacional, así como la presentación de su
investigación en congresos, jornadas y publicaciones sobre arte e innovación docente.
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ANDREU MAIMÓ Y JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ ROJAS
Del 5 al 19 de octubre de 2019

Menéndez Rojas i Andreu Maimó són dos artistes units per la passió, la passió davant la
pintura, la passió davant la creació artística, la passió davant la vida. S’enfronten en aquesta
exposició dos llenguatges ben diferents que tenen en comú un talent fora de lo comú i la
necessitat vital d’expressar-se en serenor per sobre de les estridències mundanals.
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HANS DIETER ZINGRAFF
La línia Il ·lusòria
Del 30 de octubre al 20 de noviembre de 2019

En el joc de perspectives visuals i enganys reals, el pintor alemany Hans Dieter Zingraff
(Karlsruhe, 1947) es perfila com un dels mestres del Constructivisme.
Et convidem a traspassar La línia il·lusòria per a conèixer un laberint harmònic, únic i
apassionant.
Fundació Baleària
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BALEÀRICS MÚSICS
Del 11 de diciembre al 6 de enero de 2019

Llonges de la Cultura. Texto para el Catálogo Baleàrics Músics
Les 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 està present. Disseminades en diversos punts del Mediterrani
pretenen evocar l’essència de les Llonges 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 d´El Verger, el Museu d'Art Contemporani de Pego i
altres sales expositives de les Illes Balears, arribant fins i tot a Algèria, concretament al Museu
D´Art Modern d´Orà.
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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
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3.3 Centre de Cultura Taller D´Ivars, Benissa

BALEÀRICS - BALEÀRICS MÚSICS
Del 30 de marzo al 17 de abril de 2019

Presentación de las dos colectivas juntas por primera vez. La segunda edición de Baleàrics
reúne a quince artistas mediterráneos, valencianos, baleares y argelinos, en torno a la música.
Zulema Bagur, Diana Bustamante, Alexandra Castillo, Juan Caravaca, Pilar Cerdà, Félix Coll, Pep
Coll, Tomeu Coll, Saïd Debladji, José Manuel Menéndez Rojas, Toni Planells, Ximo Sendra Lull,
Doralice Souza, Mahmoud Taleb, Hans Dieter Zingraff.

La música com a inspiració
Fa un any començàvem l’aventura de Balearics, 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
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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, a 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 dossiers 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 n’hem anat allunyant.
Que aquesta nova entrega de Balearics 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 Balearia, una vegada més, l’empenta que
dóna als nostres artistes per mitjà de les seves llotges 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 Balearics Músics i que els facin sentir la música embriagadora que desprenen les seves
obres.
Antoni Torres Martorell
Comissari
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3.4 Taller Turia en Els Magazinos, Dénia

JOAN PASCUAL ROCA
IMAGINATIO MARE
Instalación Medusa de Francesc Ramis
Del 5 al 31 de julio de 2019

En Joan Pascual, forma part del grup d`artistes del més perfeccionistes, dels més cercadors,
d’aquells que intenten plasmar sobre el paper les experiències vistes i viscudes, per això els
visitants se trobaran amb unes descripcions de paisatges imaginaris i podran endinsar-se a les
profunditats desconegudes .
D’aquesta manera, en l’itinerari que recorre les sales Mediterrània i Atlàntica, el visitant
d’aquesta meravellosa exposició tindrà l’oportunitat de capbussar-se en les magnífiques aigües
mediterrànies que el pintor recrea, i podrà veure les imatges que han fascinat a tot aquell que
alguna vegada s’ha atrevit a posar-se la careta i s’ha llança’t a la mar, decidit a descobrir
l’extraordinari i magnificent fons marí: un món habitat per peixos i altres espècies talàssiques.
També podrà contemplar com, per mitjà d’una escala cromàtica aparentment senzilla (que
pràcticament només oscil·la entre blaus i negres), els paratges marins que representa el pintor
agafen vida i doten d’una llum molt especial tot l’espai on han estat exposats. I descobrirà un
gran artista. Un artista aparentment tímid. Però un artista que explota i mostra la seva gran
força creativa cada vegada que té un pinzell i un paper en blanc al davant.
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Si Joan Pascual ens presenta un fons de la mar idíl·lic, preciós, l’obra de Francesc Ramis ens
presenta la realitat que afecta el medi ambient: la contaminació causada pels residus
abandonats, principalment els plàstics, problema que afecta a la supervivència de les espècies
marines i terrenals. Vivim en un entorn inigualable, no obstant això, el problema de la toxicitat
dels residus i materials amenacen la salut planetària, humana. Quina millor forma per a
reciclar els plàstics sortits de la mar, entre d’altres materials,
que convertir-los en meravelloses meduses que ens transporten a un imaginari univers marí.
Espècies tan especials i espectaculars dels fons marins com temuts, transportats aquí a la
terra, als interiors d’aquestes precioses sales on ens han de fer admirar la màgia creadora de
l’artista, que hi és, però que també ens han de fer reflexionar el missatge que ens vol
transmetre: una educació conscient i efectiva al reciclatge que condueixi a la reducció del
volum dels residus i materials, i en conseqüència a terra, mar i aire més saludables, amb la
importància de deixar un món millor del que tenim.
Que aquestes espectaculars intervencions serveixin per a alegrar-nos la vista, per fer moure les
neurones que com a bancades de meduses ens duguin a una mar sense plàstic. Els nostres
hereus ens ho agrairan.
Antoni Torres Martorell
Comissari
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BALEÀRICS
Del 4 al 25 de agosto de 2019

Diez artistas, valencianos y baleares, en torno al Mediterráneo.
Tomeu Canyellas, Joan Castejón, Joan Costa, Paca Florit, Carles Guasch, Mariano Mayol, Imma
Mengual, Ramón Pérez Carrió, Miquel Planas y Enric Riera.
La nostra mar
La nostra mar, la Mediterrània, sempre ha creat llaços entre les terres banyades per les seves
aigües. Aquests ponts, però, no han estat indestructibles: s’han romput per tornar a erigir-se.
De vegades han durat molt, d’altres han estat efímers. Els temps que vivim, temps de grans
innovacions i d’una comunicació ràpida gràcies a les noves tecnologies, han afavorit la
supervivència d’aquests llaços, que s’han enfortit i han esdevingut gairebé irrompibles.
Així i tot, no sempre és fàcil que l’art superi les fronteres naturals marcades pel nostre magnífic
blau mediterrani. Per això, posar-me davant d’aquesta aventura que uneix els artistes de les
quatre illes amb els artistes veïns del País Valencià és tot un repte.
En aquesta exposició veurem que els blaus no passen desapercebuts, de fet, hi són molt
presents: el blau formenterer d’Enric Riera, el blau més clar però no manco potent d’en Carles
Guasch, el blau més enfosquit pels mapes d’en Mariano Mayol i el blau d’aigües més
profundes d’en Pérez Carrió. Junt amb ells el contrast de la dolçor de les obres de Paca Florit i
la potència d’Imma Mengual. Apreciarem, a més, la fragilitat del marbre d’en Joan Costa, que
contrasta amb les sensibles i alhora fortes escultures d’en Miquel Planes i la força de les
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intervencions sobre obra gràfica de Joan Castejón. Del toc realista, amb una magnífica visió de
les illes, se n’encarrega en Tomeu Canyelles.
Ens trobem, doncs, davant la complexitat de 10 artistes que, tot i ser d’orígens diferents,
comparteixen la condició de creadors, units pel poder desmesurat dels blaus de les aigües
mediterrànies i per una cultura centenària amb molts llaços comuns: un espai de trobada que
és la suma d’aquelles mirades que cerquen els camins de l’art.
Tots ells cerquen fer aflorar en l’espectador el plaer visual de la contemplació de les obres
d’art. Així doncs, passegem per les sales i cerquem la complexitat de les obres dels artistes.
Cerquem la màgia de les obres d’art i deixem que la creativitat dels nostres artistes guiï
aquesta visita. Una visita que ens mostra la força creadora de diferents territoris separats però
units per un gran i meravellós mar que entre tots faríem bé de cuidar i preservar.
Aquesta primera experiència anomenada Baleàrics s’ha pogut dur a terme gràcies a la bona
feina que fa Balearia per mitjà de les Llonges de la Cultura, a la participació de la Conselleria de
Cultura, Esports i Transparència; així com gràcies a la col·laboració de diversos ajuntaments del
País Valencià i les Illes Balears, tots ells faciliten l’espai de trobada d’artistes mediterranis.
Antoni Torres Martorell
Comissari de l’exposició
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EMPAR BOIX
FEMMENSTATI
Del 1 al 30 de novembre de 2019

La artista valenciana Empar Boix explora los límites representativos de la mujer desde una
visión audaz y vanguardista. Su última propuesta plástica, concebida especialmente para El
Taller de Els Magazinos, fascina por la singular interpretación de la belleza femenina y su
potente fuerza visual.
Con un lenguaje inspirado en la confluencia de lo real y lo imaginario, aborda la esencia de la
fémina y sus atributos. Refleja su inquietud por las mujeres silenciadas, mujeres olvidadas por
la historia que, aun destacando en el ámbito de las artes o las ciencias, se fueron diluyendo
como sombras invisibles del pasado.
En esta recuperación de su memoria, Empar utiliza la imagen de la mujer actual y la hace
omnipresente en su obra. Figuras grandiosas, inertes o en movimiento, en actitud vulnerable o
desafiante, se exhiben sobre un fondo de herencia fauvista. La profundidad de la mirada o la
exageración en las proporciones del cuerpo se traducen en un expresionismo figurativo muy
personal. De su gestualidad afloran las emociones, los impulsos más sublimes e intuitivos. Con
ello, la incorporación de la figura animal simboliza el enigmático vínculo que mantiene con la
naturaleza.
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Antes del gran salto, Quimera 1 y Quimera 2, Rebel Rebel o La camarera del Octopus, son
algunos títulos de esta muestra donde el esquema compositivo confiere una musicalidad
pictórica sorprendente. Tanto en la obra de gran formato como en la pieza pequeña
predomina la figura en escorzo, el contraste cromático y la aplicación de decoración que
salpica conscientemente la superficie ilusoria dimensional.
En la técnica utiliza acrílico sobre tela con oportunas incursiones al transfer, acuarela y spray,
generando una escenografía rica en texturas, frescura y luminosidad. Si bien la espontaneidad
es una constante en su producción, apreciamos el dominio del dibujo, del uso del color y de la
construcción del espacio que evidencian la calidad artística de Empar en su progresiva
evolución hacia la abstracción.
Femenstati, sutil reflexión sobre el autoconocimiento y la aceptación de la mujer per se,
supone una reivindicación poética sobre el empoderamiento de la Eva contemporánea.

Sandra Pilato
Fundació Baleària

Empar Boix (Alginet, 1971) es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de
Valencia. Tras recibir una beca de intercambio artístico, se traslada a Venezuela en 1998 donde
estudia en la Universidad Armando Reverón de Caracas. Posteriormente, fija su residencia en
Amsterdam durante dos años y donde se une al grupo Dotroom, plataforma que le sirve para
promover su obra mediante numerosas intervenciones en directo y exposiciones.
Ha recibido distintos galardones y premios a lo largo de su trayectoria, realizando numerosas
exposiciones individuales y colectivas en París, Nueva York o Amsterdam, así como en distintas
ciudades y localidades españolas.
Una de sus facetas artísticas más destacadas está relacionada con el mundo musical. Ha
colaborado pintando en vivo en conciertos de Oscar Briz o Nestor Mont. Son suyas las
imágenes de portada de los EPS, No caure és que m’agafes de les mans, El soroll del nostre pas,
y del single J’Imagine de Briz.
Actualmente reside en Alginet, donde tiene su estudio y continúa experimentando con la
escultura, la instalación y la pintura mural.
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MARC JESUS
SAL I DOLÇURA
Del 6 al 31 de diciembre de 2019

Marc Jesús (Ibiza, 1966) presenta Sal i dolçura, una magnífica muestra que encarna el ideal de
vida mediterránea. Organizada por la Fundació Baleària dentro del programa Llonges de la
Cultura y Els Magazinos, supone la primera ocasión que el artista balear expone en la
Comunidad Valenciana. ¿Qué mejor lugar que este imponente centro gastronómico y cultural
dedicado a los placeres de la vida?
Residente en la isla tranquila, Marc Jesús interpreta la forma de vida menorquina desde el
naturalismo idealizado. La presencia del mar, la intensidad lumínica o el magnetismo del cielo
viene acompañada por una constante iconográfica que logra cautivarnos, la mujer azul.
Risueña y sonriente, esta original fémina llena de energía y sensualidad transmite auténtica
felicidad.
Su obra representa momentos de evasión -íntima o compartida- que, a modo de robado
fotográfico reproducen el instante, provocando en el espectador una sensación de agrado y
libertad, de hedonismo y plena vitalidad.
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La sala acoge una selección de pinturas y esculturas de estilo naif que se caracterizan por el
brillante colorido, la ausencia de planos y el gusto por el detalle. La influencia de la ilustración
y del diseño se manifiesta tanto en la concepción de la escena como en la ejecución técnica.
Marc Jesús se inspira en las horas relajadas, en el icónico sosiego del Mediterráneo percibido a
través de los sentidos. Luz y color, risa y silencio, gracia y frescura, olor a mar y… sabor a Sal i
dolçura.
Sandra Pilato
Fundació Baleària

Marc Jesús Vives nace en Ibiza en 1966. A edad temprana se interesa por el dibujo y el color
teniendo como maestro a su padre el pintor Ramón Jesús. Dentro de este ámbito familiar, no
solo aprende y asimila las técnicas pictóricas, sino que vive y respira de cerca el mundo del arte
y la creación. Desde 1984, vive y trabaja en Menorca. Entre 1985 y 1988 estudia Diseño en
Ciudadela y en el Instituto de Bisutería de Mahón. Allí adquiere conocimientos de volumen,
perspectivas, maquetas, aerógrafo, color y diseño por ordenador. Durante este tiempo, realiza
diseños para diversas industrias. De 1989 a 1992, estudia Joyería con el maestro Platko en
Puerto Pollensa de Mallorca.
Viajero infatigable desde muy joven, recorre diferentes países del mundo que le aportan
conocimientos de otras culturas, El Caribe, América del Sur, Brasil, Colombia, El Amazonas,
África, Estambul, Alemania, Francia, Italia. Desde 1992 se dedica exclusivamente a la pintura y
escultura.
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3.5. Sala Polivalente Casa de Cultura, Pedreguer

BALEARICS
Del 6 de junio al 3 de junio de 2019

Llotges de la Cultura
Catàleg Baleàrics
Quan el mestre picapedrer Pere Compte va iniciar les obres de la Llotja de València, es va
inspirar en les solucions arquitectòniques que, trenta anys abans, havia utilitzat el mallorquí
Guillem Sagrera a la Llotja de Palma. La importància de l´estil gòtic mediterrani i la seua
evolució s´imposava a les novetats germàniques del moment.
La Fundació Baleària, amb el programa Llotges de la Cultura, evoca el sentit de les antigues
llotges, símbol de l'esplendor econòmic, social i cultural que van viure les principals ciutats del
Mediterrani durant els segles XV i XVI. Una prosperitat deguda, principalment, al comerç
marítim internacional.
Així, imitant aquells comerciants i mercaders que van intercanviar productes, experiències i
coneixement a les Sales de Contractació, des de la Fundació establim un paral·lelisme
mitjançant una xarxa d´espais per promoure la interconnexió artística, reforçant vincles entre
les persones, societats i territoris.
Precisament enfront de la majestuosa Llotja de la Seda, a la denominada sala La Llotgeta de la
Fundación Caja Mediterráneo, s´exposa per primera vegada la col·lectiva Baleàrics.
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Baleàrics és una mesurada selecció d´artistes que representen les terres de Mallorca,
Menorca, Eivissa, Formentera, Dénia i València. La mostra evidència que, malgrat la diversitat
tècnica i estilística, totes les obres transmeten un caràcter mediterrani propi. Són pintures, e
scultures i fotografies creades al voltant de les línies marítimes que teixeix la naviliera Baleària.
La itinerància de la exposició accentua la reflexió sobre les fructíferes relacions socials i
culturals que, entre els ports marítims, s´han desenvolupat al llarg de dos mil anys d'història.
Com a teló de fons, el mar Balear, magnífic canal de transmissió d'idees i influències
summament enriquidores.
El nostre sincer agraïment a la Fundación Caja Mediterráneo i a la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, per la inestimable col·laboració i interès al
propiciar que aquest projecte es convertisca en una realitat.

Sandra Pilato Iranzo
Fundació Baleària
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FESTIVAL OJOS ROJOS – TUCA VIEIRA
ATLAS FOTOGRÁFICO
Del 14 de septiembre al 20 de octubre de 2019

Tuca Vieira (Sao Paulo, 1974) és un fotògraf brasiler que capta principalment el paisatge urbà.
Creu que el paper d'un artista és reflectir el seu entorn. Per aquesta raó, fotografia la seua
ciutat natal, explorant São Paulo a través d'una perspectiva documental.
Llicenciat en Art per la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències Humanes de la Universitat de
São Paulo (1998), va estudiar fotografia amb Claudio Feijoo, Edward Brown, Andrew Douek,
Nair Benedicto i Eder Chiodetto.
Va treballar en el Museu d'Imatge i So, en l'agència N-Imatges i després com a fotògraf
professional des de 1991. Posteriorment va treballar des de 2004 a 2009 com a periodista i
reporter gràfic del diari brasiler Folha de São Paulo. Al mateix temps, des de 2002, Tuca Vieira
ha treballat en projectes personals relatius a paisatges urbans, arquitectura i urbanisme.
La seua obra està present en les col·leccions del Museu d'Art de Sao Paulo (Brasil), Itaú
Cultural (Brasil), la Col·lecció Pirelli / MASP i el Museu Kiyosato of Photographic Arts (Japó),
entre altres.
En 2010 va guanyar el Premi Porte Segur, el més important premi anual de fotografia d'art al
Brasil.
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Atles fotogràfic de la ciutat de São Paulo i els seus voltants
Quina és l´autèntica cara de São Paulo? Quins són els seus límits? És possible imaginar en la
ment qualsevol imatge d'aquesta massa sense forma i d´una manera espectacular que desafie,
per la seua escala i complexitat, qualsevol esforç cognitiu humà?
Aquestes són preguntes sense resposta que només poden prendre's de debò a través de dues
postures aparentment oposades: ficció d'una banda o experiment científic de l'altre. Partint de
regles i mètodes molt clars, el treball de Tuca Vieira flirteja clarament amb el segon camí. El
fotògraf volia conèixer millor la ciutat en la qual va nàixer i viu, i, al mateix temps, poder
registrar-la fotogràficament. Però com fer-ho? Per on començar? Davant l'òbvia impossibilitat
de l'empresa, va triar un criteri objectiu i impersonal: basar-se en una guia, la llista de carrers
de la ciutat. És a dir, el seu treball és produir una foto per cada doble pàgina de la guia, que al
seu torn correspon a un número. Per tant, cada número, o pàgina doble, representa una secció
quadrada que divideix el punt urbà de la regió metropolitana de São Paulo en 203 parts iguals.
Cal assenyalar que l'elecció de la llista de carrers no és en absolut producte de l'atzar. Al
mateix temps que cobreix quasi tota l'extensió de la metròpoli, la guia també permet una
aprehensió palpable de la ciutat, ja que la seua escala està dissenyada per a permetre la
identificació de tots els seus carrers i places. Per tant, a través de la guia, existeix un possible
trànsit entre les parts i la totalitat de la ciutat, una cosa que va ser clau per a la realització
d'aquest projecte de mapatge. Ací ve un element crucial del projecte: l'experiència real de
l'espai. Després de tot, per què visitar els llocs en viu que estan completament disponibles a
Google i els sistemes de geo-referència de la ciutat?
D'ací l'aspecte quixotesc del projecte. Podem imaginar el grau d'infortuni diari enfront de la
tasca, que implica immensos desplaçaments, congestió, despeses de combustible i equip,
fatiga i eventuals problemes amb agents de seguretat. I igual que la guia de carrers és un
instrument completament en desús hui, també el fotògraf tria registrar la ciutat no a través de
màquines lleugeres i portàtils, sinó amb una càmera de plaques de gran format acuradament
muntada en un trípode, cosa que fa de cada foto un ritual escènic clarament anacrònic.
Ací tornem a l'aspecte fictici de l'obra. Tuca Vieira empra el mètode científic amb un important
halo de ficció, característic de qui sap que no hi ha respostes exactes, molt menys úniques, al
problema en qüestió: el retrat de la ciutat. Sembla un esforç digne de Sísif, una cosa poc
gloriosa, per a dur a terme una obra el significat de la qual sembla escapar al sentit comú.
Després de tot, podem pensar en la seua acció de catalogació com un acte silenciós de
construcció paral·lela d'una altra ciutat latent que encara no veiem, ja que la ciutat que veiem
continua transformant-se. Incidentalment, com va assenyalar l'assagista francés Georges DidiHuberman, "si l'atles apareix com una incessant obra de recomposició del món, és abans de
res perquè el món mateix pateix descomposicions constants".
Guilherme Wisnik
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JAUME FUSTER FOTOGRAFIES – VICENT PONS POEMES
LA CIUTAT DE L´ARENA DAURADA
Del 22 de octubre al 18 de novembre de 2019

Conte de l'anar per no mai tornar
Acomiadament d'esperança
Joc d'ones
que tranquil·litza les hores
i el rellotge d’arena
Aturat per sempre.
Vicent Pons

La ciutat de l’arena daurada i Vicent Pons
Jo vaig conéixer Vicent Pons a principis de la dècada dels noranta en la Taula del Bon Profit,
l’associació gastronòmica i cultural que tenim a Benidorm, a la Marina Baixa.
Vicent va representar tota una revolució a la Taula amb el seu caràcter extravertit, vehement,
apassionat, simpàtic, afable i crític al mateix temps.
El recorde perfectament arribant al sopar i bramant des de la porta: –El creador! On està el
meu amic el creador!
El creador era jo. Un xic de vint i poquets anys, estudiant de fotografia que, de tant en tant,
projectava els seus reportatges a la Taula.
Vicent ens recitava poesia després de les postres amb aquella veu greu i melosa, parlant-nos
de l’amor, el menjar, el goig de viure, la cultura, la identitat… Però, com s’enfadava Vicent amb
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els comensals que –amb una copeta de més– no callaven o soltaven alguna rialla inoportuna
mentre que algú feia un parlament, projectava fotos o llegia un poema!: –Teniu la bellesa
davant i la deixeu passar sense adonar-vos !, els recriminava.
En aquella època jo anava embolicat amb un projecte fotogràfic que em va encarregar Cinto
Llorca, el tècnic de cultura de l’ajuntament de Benidorm. El repte era donar la meua visió del
poble de Benidorm. Ni més ni menys. I amb el material resultant faríem una exposició. Jo
acabava de comprar-me la meua Leica i vaig acceptar l’encàrrec entusiasmat, inconscient de la
seua envergadura i dificultat.
Vaig estar durant dos anys amb la Leica al coll, intentant captar l’essència del meu poble,
intentant reflectir la nostra identitat –que alguns creuen perduda– en els moments més
quotidians i aparentment intranscendents, en la seua geografia, en les seues llums; intentant
captar la seua espiritualitat en les manifestacions religioses…
Crec que va ser el meu germà Dídac el que em va donar la idea: - Parla amb Vicent Pons i
que et faça un text per al reportatge.
Jo li ho vaig proposar i es va mostrar encantat de seguida. Vam quedar a Pedreguer i jo vaig
anar amb el meu projector de diapositives i totes les fotos definitives baix del braç. Crec que li
vaig mostrar les cinquanta-sis imatges dos voltes. No recorde que prenguera cap nota ni apunt.
Encara que parega inversemblant, a les dos setmanes em va sorprendre amb un extens
poemari de cinquanta-sis poemes, un per cada imatge. Jo no hi donava crèdit. Quina memòria
visual! Quina retentiva! Quina sensibilitat! Quina intel·ligència! Quina potència creativa! Quina
generositat! Cada poema feia una lectura de la meua imatge reinterpretant-la, ampliant el seu
significant però sense perdre-la mai de vista. El poema i la imatge es van fondre en una unitat
total, en una obra plena.
Davant de la meua estupefacció, Vicent reia amb aquells ulls vius seus, sense donar-se cap
importància.
Quan vam anar a firmar les còpies i a escriure els poemes als paspartús, Vicent em va demanar
que canviara la meua firma i firmara les fotografies en valencià, jo ho vaig fer per donar-li el
gust.
També recorde perfectament el recital que vàrem fer el dia de la inauguració, amb els poemes
recitats mentre projectava les fotografies acompanyats amb música de violí i flauta. Va
finalitzar l’espectacle fent recitar al públic el poema La rosa de paper de Vicent Andrés Estellés.
Després em confessà que li encantava fer que els polítics i les autoritats invitades recitaren
eixe poema sobre la llibertat d’expressió, un dret que calia defendre i reivindicar sempre
davant dels poderosos.
Després d’aquella col·laboració vam estar parlant de fer un altre projecte junts sobre els arbres
monumentals: arbres vells i magnífics, plens de misteris i d’històries. Però malauradament
Vicent va caure malalt, es va operar del cor i va morir al poc temps.
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Vistes les fotografies en vint-i-un anys de distància hi ha de tot: algunes són una llavor de
projectes que he desenvolupat al llarg dels anys, d’altres no han tingut més recorregut però
encara les puc defensar com a pròpies, i d’altres les veig amb una mica de pudor i vergonyetes.
El que mai oblidaré és aquella mostra d’amistat i generositat, aquella lliçó de saviesa i d’art
que em va donar Vicent Pons.
Encara firme les meues obres en valencià, per donar-li el gust.
Jaume Fuster, València 3-10-2019
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ANDREU MAIMÓ - JOSE MANUEL MENENDEZ ROJAS
Del 23 de novembre al 31 de diciembre de 2019

Menéndez Rojas i Andreu Maimó són dos artistes units per la passió, la passió davant
la pintura, la passió davant la creació artística, la passió davant la vida. S’enfronten en
aquesta exposició dos llenguatges ben diferents que tenen en comú un talent fora de
lo comú i la necessitat vital d’expressar-se en serenor per sobre de les estridències
mundanals.
El món d’Andreu Maimó
Andreu Maimó és un artista que representa com ningú l’essència de la terra, de la terra
roja del camp mallorquí, aspre i feixuga, eixorca, aspriva. Com els pagesos, n’Andreu
té les mans calloses, arrugades i seques, esquarterades, però no les té d’agafar el
càvec, sinó de sembrar al terra, on es congria la vida, els ceps i les vinyes, les figueres
i els arbres fruiters que composen la seva geografia artística. Una obra, la de
n’Andreu, que és densa, ferma, autèntica, que brosta del recó més profund del
terrossar mallorquí, on ha aferrat, vigorosa i profunda, l’arrel que s’assadolla de
l’esperit d’aquesta terra impura, tot convertint-la en un creació artística real, original,
mítica i única.
Litografies, xilografies, papers, pintura a l’oli, ceràmica, escultura... Per a Andreu
Maimó les tècniques no són més que un mitjà per arribar a l’ànima d’aquesta terra, la
seva. L’artista no vol retratar el que veu, no parlam d’un pintor hiperrealista. No.
N’Andreu fa seva la realitat, la passa pel sedàs dels seus coneixements, per la seva
imaginació, pels seus pinzells i ens ofereix una visió nova, interior, d’aquestes
figueres, d’aquests ceps, d’aquestes rapes despullades que romanen solitàries en la
tardor. I és aquí, precisament, on rau el seu gran mèrit; no en reproduir, no en imitar,
sinó en crear, la creació d’un demiurg, d’un Déu que crea un món nou, irreal però
versemblant, un món on la branca d’una figuera, un gra de rem o una fruita podrint-se
recobren la vida, esdevenen el centre de l’univers, el destí del món, el món de
n’Andreu Maimó.
Antoni Planas
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Menéndez Rojas
Cascada, Niebla, Inmersión... son algunos de lo títulos que sumergen al visitante en
ensoñaciones de singulares mares mediante un exquisito dibujo y una Mancha potente
a través de la articulación de una sabia gama de azules, blancos, grises,
sepias...relatando un escondido y personal mundo de radiante belleza.
En el desarrollo y ejecución de de obra de este artista, la transformación de los
materialesen sus diferentes estados –sólido, líquido o gaseoso- y la relación de éstos
con el ser humano, tanto activa, como pasivamente, ha estado siempre presente de
una forma simbólica o de un modo explícito. El agua, soporte de la vida y sus
mutaciones, como ejemplo más cercano de los cambios en la estructura de los
elementos, sirve de base en el trasfondo de muchas de las pintures de Menéndez
Rojas explorado con anterioridad y que continúa vigente en sus trabajos más
recientes.
Menéndez Rojas, sin duda, uno de los pintores mallorquines más reconocidos en el
mundo del arte, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Su
primera exposición individual data de 1977, y a lo largo de los años de fructífera labor
ha conseguido labrarse un estilo claramente diferenciado, donde la figuración
abstracta es el denominador común de una obra que nos introduce en un espacio vital
único. En la obra de Menéndez Rojas se percibe una pintura escultórica donde
volúmenes y espacios están sabiamente controlados y perfectamente plasmados tanto
sobre lienzo, tabla o papel.
Moragues, G. (25 de agosto de 2019).
Reflexiones sobre la creación. Última Hora, p.15
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3.6 Museo de Arte Moderno (MAMO), Orán, Argelia

BALEARICS - BALEARICS MÚSICS
Del 7 de octubre al 7 de novembre de 2019

La doble colectiva Baleàrics y Baleàrics Músics se inauguró en el Museo de Moderno de Orán
con la colaboración del Instituto Cervantes de Orán y el Govern de les Illes Balears.
25 artistas entre ellos 3 valencianos, 2 argelinos y 20 baleares ( 1 de Menorca, 3 de Ibiza y 6
de Mallorca).
Esta experiència ha supuesto la primera exposición organizada por la Fundació Baleària en el
extranjero.
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4. CUADRO PROGRAMACIÓN SALAS
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5. PUBLICACIONES EN PRENSA DIGITAL

ENERO
ANNA MONER I SEBASTIÀ CARRATALÀ - EL VERGER
http://deniadigital.es/art/9205/anna-moner-y-sebastia-carratala-protagonizan-la-nuevaexposicion-de-la-fundacio-balearia-en-el-verger
https://lamarinaplaza.com/ca/evento/exposicio-la-llum-i-la-fenedura-danna-moner-i-sebastiacarratala-el-verger/?instance_id=61522
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/torre-dels-ducs-de-medinaceli/comunidadvalenciana/el-verger/anna-moner-y-sebastia-carratala/42410
https://www.arteinformado.com/agenda/f/anna-moner-sebasti-carratal-la-llum-i-la-fenedura168803
HACHEMI AMEUR – PEGO
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/museu-d-art-contemporani-depego/comunidad-valenciana/pego/hachemi-ameur/42716
https://www.arteinformado.com/agenda/f/hachemi-ameur-naufrage-en-mediterranee169296
https://lamarinaplaza.com/2019/01/16/drama-naufragios-mediterraneo-pego-arte-argelinohachemi-ameur/
https://lamarinaplaza.com/ca/evento/exposicio-de-pintura-naufrage-en-mediterranee-delartista-hachemi-ameur-pego/
http://www.radiopego.com/lartista-algeria-hachemi-ameur-exposa-a-la-vall-de-gallinera/

FEBRERO
ZINGRAFF - EL VERGER
https://lamarinaplaza.com/ca/evento/exposicion-la-linia-il%C2%B7lusoria-de-hans-dieterzingraff-el-verger/
http://www.elverger.es/es/event/exposicio-zingraff-la-linia-il%C2%B7lusoria/2019-02-09/
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http://fundaciobalearia.org/la-fundacio-balearia-presenta-en-el-verger-la-muestra-la-liniail%C2%B7lusoria-del-aleman-hans-dieter-zingraff/
http://mongoradio.es/la-fundacio-balearia-presenta-en-el-verger-la-muestra-la-liniail%C2%B7lusoria-del-aleman-hans-dieter-zingraff/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/zingraff-la-linia-illusria-170214
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/torre-dels-ducs-de-medinaceli/comunidadvalenciana/el-verger/zingraff-la-linia-il-lusoria/43059
RAMON PEREZ CARRIO –PEGO
http://deniadigital.es/art/9302/la-fundacio-balearia-muestra-les-rodes-de-la-memoria-delalicantino-perez-carrio-en-pego
https://www.lasprovincias.es/marina/perez-carrio-expone-20190201010626-ntvo.html
tps://www.laventanadelarte.es/exposiciones/museu-d-art-contemporani-depego/comunidad-valenciana/pego/ramon-perez-carrio/42918
https://www.arteinformado.com/agenda/f/ramon-perez-carrio-les-rodes-de-la-memria169924
MARZO
JOAQUIM SEGUI - EL VERGER
http://www.elverger.es/es/event/exposicio-color-cuba-de-joaquim-segui/2019-03-20/
http://www.elverger.es/es/event/exposicio-color-cuba-de-joaquim-segui/2019-03-20/
https://lamarinaplaza.com/ca/evento/exposicio-fotografica-color-cuba-de-joaquim-segui-elverger/
tps://www.laventanadelarte.es/exposiciones/torre-dels-ducs-de-medinaceli/comunidadvalenciana/el-verger/joaquim-segui/43652
http://fundaciobalearia.org/la-fundacio-balearia-organiza-dos-nuevas-exposiciones-en-marzoen-el-verger-y-pego/
BALEARICS – PEGO
http://www.radiopego.com/etiquetes/ramon-perez-carrio/
https://www.levante-emv.com/marina/2019/03/04/consellera-cultura-balear-inaugurapego/1843761.html
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https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/03/07/1063139/hermandadmediterranea-pego.html
https://www.noudiari.es/2019/03/el-govern-y-la-fundacion-balearia-inauguran-en-pego-laexposicion-itinerante-balearics/
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/museu-d-art-contemporani-depego/comunidad-valenciana/pego/balearics/43827
https://lamarinaplaza.com/evento/balearics-exposicio-col%c2%b7lectiva-dartistes-de-les-illesbalears-i-la-comunitat-valenciana-pego/
BALEARICS Y BALEARICS MUSICS –BENISSA
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190329/461322003251/la-exposicioncolectiva-balearics-musics-abre-manana-en-benissa-alicante.html
https://www.benissa.net/ver/2437/exposicion-bale%C3rics.html
https://lamarinaplaza.com/2019/04/01/artistas-valencianos-baleares-y-argelinos-se-dan-citaen-benissa-con-la-muestra-balearics/
https://artxipelag.com/converses/48590/?lang=es
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongla-exposicioacuten-dobleldquobaleagravericsrdquo-y-ldquobaleagraverics-muacutesicsrdquo-se-inaugura-enhttps://www.europapress.es/illes-balears/noticia-doble-exposicion-artistas-mediterraneosbalearics-balearics-musics-presenta-sabado-alicante-20190328135007.html
https://www.20minutos.es/noticia/3600060/0/doble-exposicion-artistas-mediterraneos-balerics-bale-rics-musics-se-presenta-este-sabado-alicante/
ABRIL
NUCLEO ART IBIZA - EL VERGER
https://lamarinaplaza.com/evento/exposicion-la-maleta-del-artista-del-grupo-nucleo-art-ibizael-verger/
http://fundaciobalearia.org/la-fundacio-balearia-lleva-la-obra-de-castejon-a-pego-y-la-de-14artistas-ibicencos-a-el-verger/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/04/09/1071263/gran-exito-exposicionmaleta-del-artista-verger-alicante.html
https://www.arteinformado.com/agenda/f/nucleo-art-ibiza-la-maleta-del-artista-172951
https://www.sinergias4g.com/2019/04/nucleo-art-ibiza-artistas-de-ibiza.html
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https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/torre-dels-ducs-de-medinaceli/comunidadvalenciana/el-verger/la-maleta-del-artista/44534
https://www.noudiari.es/2019/04/la-fundacio-balearia-lleva-la-obra-de-castejon-a-pego-y-lade-14-artistas-ibicencos-a-el-verger/

JOAN CASTEJON
https://lamarinaplaza.com/2019/04/04/de-la-obra-mas-atrevida-de-castejon-en-pego-al-artemetido-en-una-maleta-en-el-verger/
http://mongoradio.es/la-fundacio-balearia-lleva-la-obra-de-castejon-a-pego-y-la-de-14artistas-ibicencos-a-el-verger/
http://www.radiopego.com/agenda/joan-castejon/
http://www.radiopego.com/avui-sinaugura-lexposicio-de-joan-castejon-a-pego/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/joan-castejon-obra-grfica-original-172945
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/museu-d-art-contemporani-depego/comunidad-valenciana/pego/joan-castejon/44542
MAYO
JOAN PASCUAL ROCA - EL VERGER
https://www.arteinformado.com/agenda/f/joan-pascual-roca-imaginatio-mare-174063
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/torre-dels-ducs-de-medinaceli/comunidadvalenciana/el-verger/joan-pascual-roca/45273
JUNIO
ILUSTRADORES MACMA -EL VERGER
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/torre-dels-ducs-de-medinaceli/comunidadvalenciana/el-verger/visions-6-il-lustrades/46351
https://lamarinaplaza.com/ca/evento/exposicio-col%C2%B7lectiva-visions-6il%C2%B7lustrades-el-verger/?instance_id=64081
https://www.sinergias4g.com/2019/06/6-visions-illustrades-en-la-torre-dels.html
BALEARICS - NOVA LLONJA CULTURA PEDREGUER
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https://lamarinaplaza.com/2019/06/06/fundacio-balearia-inaugura-nueva-llotja-culturapedreguer/
http://fundaciobalearia.org/la-fundacio-balearia-inaugura-este-jueves-una-nueva-llonja-de-lacultura-en-pedreguer/
JULIO
BALEARICS- EL VERGER
https://lamarinaplaza.com/2019/07/04/una-exposicion-de-joan-pascual-roca-inaugura-en-elsmagazinos-la-nueva-lonja-de-la-cultura-de-la-fundacio-balearia-en-denia/
JOAN PASCUAL ROCA - MAGAZINOS - LLONJA DE CULTURA EN DENIA
https://lamarinaplaza.com/2019/07/04/una-exposicion-de-joan-pascual-roca-inaugura-en-elsmagazinos-la-nueva-lonja-de-la-cultura-de-la-fundacio-balearia-en-denia/
https://alicanteplaza.es/fundacio-balearia-inaugura-imaginatio-mare-de-joan-pascual-roca-enels-magazinos-de-denia
https://www.denia.com/joan-pascual-y-francesc-ramis-inauguran-con-su-exposicion-la-nuevalonja-cultural-de-denia/
https://tvdenia.com/denia-tendra-una-nueva-llonja-de-la-cultura-de-la-fundacio-balearia-enels-magazinos/
https://www.levante-emv.com/marina/2019/07/04/denia-tendra-nueva-llonjacultura/1897121.html
http://fundaciobalearia.org/ca/denia-tendra-una-nueva-llonja-de-la-cultura-de-la-fundaciobalearia-en-els-magazinos/
AGOSTO
MATA OMBRES - EL VERGER
http://www.elverger.es/es/tag/exposicio-mata-ombres-es/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/mata-ombres-178181
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/torre-dels-ducs-de-medinaceli/comunidadvalenciana/el-verger/mata-ombres/47541
https://www.sinergias4g.com/2019/07/mata-ombres-en-la-torre-dels-ducs-de.html
BALEARICS – DENIA
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https://elsmagazinos.com/artistas-baleares-y-valencianos-se-unen-en-balearics-como-unamuestra-ligada-al-mediterraneo/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2019/08/03/1098403/carles-guasch-enricriera-juntos-muestra-balearics.html
SEPTIEMBRE
OSCAR BENTO -EL VERGER
https://www.javea.com/el-artista-oscar-bento-expone-en-el-verger/
http://www.elverger.es/es/event/exposicio-marinas-de-oscar-bento/2019-09-06/
https://www.denia.com/exposicion-de-la-obra-de-oscar-bento-en-torre-dels-ducs-demedinaceli/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/oscar-bento-marinas-179035
IMMA MENGUAL – PEGO
https://lamarinaplaza.com/2019/09/13/imma-mengual-museu-dart-contemporani-de-pegoin-maculas-escultura-denia/
https://www.denia.com/la-dianense-imma-mengual-expone-sus-obras-en-el-museo-depego/cartel-de-la-exposicion-en-pego-de-imma-mengual/
https://tvdenia.com/el-museo-de-arte-contemporaneo-de-pego-acoge-la-exposicion-inmaculas-de-imma-mengual/
OCTUBRE
RAFAEL FERNANDEZ - EL VERGER
https://www.denia.com/torre-dels-ducs-de-medinaceli-acogera-el-homenaje-a-rafaelfernandez-en-forma-de-exposicion/
http://mongoradio.es/fundacio-balearia-inaugura-este-fin-de-semana-dos-exposicionesculturales/
https://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/articulo/el-verger-la-fundaci-baleria-planteja-unhomenatge-pstum-a-rafael-fernndez-martnez-a-la-torre-de-medinaceli/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/rafael-fernandez-retratos-y-figuras-180864
MAIMO Y MENENDEZ ROJAS – PEGO
https://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/articulo/la-fundaci-baleria-promou-a-pegolexposici-conjunta-de-menndez-rojas-i-andreu-maim/
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https://www.denia.com/durante-2-semanas-se-podra-visitar-gratis-la-exposicion-de-andreumaimo-y-menendez-rojas/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/andreu-maimo-y-menendez-rojas-180867
JAUME FUSTER Y POEMAS VICENT PONS
https://www.arteinformado.com/agenda/f/jaume-fuster-la-ciutat-de-larena-dauradafotografias-vicent-pons-poemas-182061
BALEARICS / BALEARICS MUSICS - ORAN
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-doble-exposicion-artistas-mediterraneosbalearics-balearics-musics-presenta-sabado-alicante-20190328135007.html
https://www.arteinformado.com/agenda/f/balerics-musics-180982
https://www.noudiari.es/2019/10/el-museo-de-arte-moderno-de-oran-en-argelia-acogebalearics-balearics-musics-con-artistas-pitiusos/
http://mongoradio.es/la-fundacio-balearia-y-el-instituto-cervantes-exponen-la-obra-colectivade-25-artistas-mediterraneos-en-oran/
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9337140
https://www.arabalears.cat/cultura/Zulema-Bagur-Florit-Modern-Algeria_0_2325967459.html
https://economia3.com/2019/10/09/226172-fundacio-balearia-e-inst-cervantes-exponen-laobra-de-25-artistas-mediterraneos-en-oran/
NOVIEMBRE
PERE EMILI MARTINEZ - EL VERGER
https://www.noticiasmarinaalta.es/canfali/articulo/el-verger-pere-emili-martnez-accedeix-ala-torre-de-medinaceli-amb-el-misticisme-de-llindar/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/pere-emili-martinez-llindar-182416
https://www.sinergias4g.com/2019/11/clausura-de-llindar-de-pere-emili.html
ZINGRAFF – PEGO
http://mongoradio.es/la-fundacio-balearia-inaugura-la-exposicion-la-linea-il%C2%B7lusoriade-hans-dieter-zingraff-en-pego/news-zingraff-pego/
https://www.arteinformado.com/agenda/f/zingraff-la-linia-illusria-182196
EMPAR BOIX- ELS MAGAZINOS
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https://www.denia.com/empar-boix-presenta-en-denia-su-obra-femenstati/
https://www.lasprovincias.es/marina/fundacio-balearia-acoge-20191030233245-ntvo.html
DICIEMBRE
DEALBACETE - EL VERGER
https://noticiasmarinaalta.es/canfali/es/articulo/el-verger-fragmentos-de-martnez-gmez-dealbacete-recala-en-la-torre-de-medinaceli-de-la-mano-de-la-fundaci-baleria/
https://comunicacion.umh.es/2019/12/04/el-profesor-juan-francisco-martinez-gomez-dealbacete-expone-en-el-verger-la-muestra-fragmentos/
http://www.elverger.es/event/exposicion-dealbacete-fragmentos/2019-12-12/
https://lamarinaplaza.com/2019/12/04/el-artista-e-investigador-dealbacete-expone-suultimas-obras-en-el-verger/
BALEARICS MUSICS – PEGO
https://www.arteinformado.com/agenda/f/balerics-musics-184221
http://www.radiopego.com/etiquetes/balearics-musics/
MARC JESUS - MAGAZINOS
https://elsmagazinos.com/marc-jesus-presenta-sal-i-dolcura-todo-un-icono-del-mediterraneoen-els-magazinos/
https://www.arteinformado.com/guia/f/marc-jesus-vives-3891
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