Illes d’Art, un projecte per fomentar el coneixement artístic entre illes
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El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que el pròxim divendres a les
20.00h a la sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell es farà el concert de JANSKY, un duet
mallorquí d’electrovers, format per la poeta Laia Malo i el músic Jaume Reus, una barreja de
poesia i música electrònica.

Aquest concert és el preàmbul de l’exposició col·lectiva Illes d’Art, on 7 artistes d’arreu de les
Illes Balears exposen la seva obra. La mostra s’inaugurarà el pròxim dilluns 27 de març a les
20h, i es podrà visitar fins al 8 d’abril a la mateixa sala. La consellera de Cultura, Susana
Labrador, ha agraït que porten “aquest projecte artístic originari de l’illa de Menorca fins a
Formentera per a permetre el coneixement recíproc de l'art entre illes”.

El projecte
El projecte Illes d’art, residència de creació artística, és una iniciativa artística originària de l’illa
de Menorca, organitzada per l’associació cultural esFar, on 6 projectes artístics han estat
escollits per formar part d’una residència de creació artística i una exposició col·lectiva que
recorre les diferents illes de les Balears. Després del seu pas per l’illa de Menorca i Mallorca,
arriba a Formentera per primera vegada Illes d’Art, on es veuran les obres resultants de la
segona edició de la residència de creació artística.

En aquesta segona edició, es podran veure obres de diferents disciplines artístiques, com la
fotografia de l’artista mallorquina Beatriz Polo, l’escultura del també mallorquí Toni Andreu
Ferriol, la pintura de Pablo pelluz, resident a Eivissa, o les obres de les residents a Menorca
Gianna Carrano, que presenta fotografia amb instal·lació, Elena Ferrando, que treballa el
collage, o el còmic il·lustrat de Salditos Menorca, on trobem a Laura Marte i Julieta Oriola.

“Amb el rerefons del concepte d’illa darrere cada obra, cada artista ha intentat expressar les
seves idees i percepcions a través de les seves obres, donant lloc a obres amb un caràcter de
crítica social o amb elements més íntims i personals”, segons han explicat els organitzadors.
L’arribada dels artistes a Formentera, on presenten les seves obres, servirà també com nexe
d’unió i coneixement entre les diferents illes, ja que la seva estada serà aprofitada per conèixer
els equipaments culturals i les realitats artístiques de l’illa de Formentera.
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