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Sóller, serà aquest agost capital de l’art
Uns 60 artistes participaran en la iniciativa «Apropa’t a l’art» que mostrarà la seva obra en 17 espais culturals
M. Joy/R.S.S.
Els 6, 7 i 8 d’agost Sóller es
convertirà en la capital balear de
l’art. Una seixantena d’artistes
participaran a Apropa’t a l’art,
iniciativa que es mostrarà en
desset espais culturals de laVall.
S’hi podran veure diferents llenguatges plàstics, des d’obra pictòrica fins a esculturòrica, poètica, musical i audiovisuals d’uns
50 artistes locals i una desena de
convidats.
Els espais, entre els quals hi
ha el museu de Can Prunera,
sales com l’Estació del Ferrocarril de Sóller, Can Dulce, galeries privades i tallers d’artistes,
seran oberts al públic durant
aquests tres dies des de les sis
del capvespre fins a les dotze de
la nit, execptuant diumenge, que
és quan es clourà. Aquest dia
l’activitat tancarà les portes a les
nou del vespre. Així mateix, els
actes finalitzaran al Casal de
Cultura amb un debat sobre
l’actual situació de l’art.
El regidor de Cultura, Guillem Bernat assegurà que aquesta primera edició serà «de
prova», encara que té intenció
que es repeteixi els anys vinents
aglutinant cada vegada un major
nombre d’artistes i músics. Per
part seva, Salvador Martínez, un
dels principals impulsors
d’Apropa’t a l’art, destacà la importància que una petita ciutat
com Sóller «tingui un nombre
tan elevat d’artistes» entre els residents, per la qual cosa un dels
objectius principals d’aquesta
mostra és acostar els sollerics a
l’obra dels seus veïns.
Els artistes locals i convidats
que prendran part són: Lluís
López, Joan Cunill, Ruben
Cano, Toni Sans, Ernest Forteza, Magdalena Nicolau, Toni
Bennàssar, Jerònima Orell,

Bonnín, Martínez, López, Pastor, Bennàssar, Gelabert, Pasán, Rodríguez, Nicolau, Panadero, Guillem Bernat i Nendy Bota.

La primera
edició serà «de
prova» encara
que segons
Guillem Bernat
té vocació de
continuïtat. Entre
els participants
hi ha un bon
nombre d’artistes
locals

Tomeu Gelabert, Marcel Pereira Pinto, David Rodríguez, Lorent Martí, Natàlia Martí, Clara
Matheu, Toni Recalde, Toni
Garau, Eva Kircz, MiquelÀngel
Bernat, Neus Marroig, Laura
marte,Vicent Pelegrero, Bel Fullana, Marta Castro, Luis Vidal,
Tudanca, Rubén mrtín de
Lucas, Dolors Comas, Johan
Wahlstrom, Toni Llabrés, Teresa Añón, David saborido, Alice
Morse, Juan Guerra, taller
“Imatge i moviment”, Katie

McCann, Aina Pastor, Eva Panadero, Eyle Reinhold,Laura
Pasán, Daniel Codorniu, Luis
Bermejo, Salvador Martínez,
Tinus Castanyer, Elena fe, Lorente, Nicholas Wodds Hamm,
Pau Castanyer, Francesca Martí,
Joan Cobos, Sol Lyfond, Clara
Catalán, Bettina Bachem, Laura
martín, Anne Cecile Bizeul,
Lluís Castaldo, Jaume Pinya,
MiquelA. Campano, Toni, Barrero, Toni de Cúber i Pep Gribent, entre d’altres.
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L’apunt

Espais dinàmics
La iniciativa demostra la vitalitat de l’art solleric i de la
seva capacitat per fer moure els artistes de fora cap a
aquest poble-reclam de l’art que és la localitat. Això
seria molt més difícil sense l’existència d’espais
adients també ben vius i dinàmics, públics i privats,
que participen en aquesta proposta. Pocs poble de l’illa
poden presumir de disposar de tants espais dedicats a
la cultura: Can Puig, l’estació delTren, Can Dulce, Can
Prunera, Es Racó, Arteartesanía, la posada de
Moncaire, Espai d’art B2, Comart, lluna 112 i d’altres on
es podran veure les obres durant aquests dies d’agost.

