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PINTAR EL RECORD
Mirar enrere pot ser una manera de passar comptes amb un mateix. Una forma de rescabalar amb el
temps. Girar la vista cap el pretèrit i intentar fer memòria d’allò realment cabdal, essencial, allò que
sempre ha covat al fons del nostre ésser talment una guspira a punt de calar foc o aquella gota d’aigua
incessant que finalment aconsegueix penetrar fins al cor de la roca, no és altra cosa que una necessitat
recurrent, un ímpetu ancestral, un exercici imprescindible. Tomeu Coll (Lloseta, 1979) retorna als orígens,
sobretot de la mà d’un dels presocràtics més destacats. De les coses, autèntiques i reals, de Parmènides,
arriba al món de les idees de Plató. Les ombres de la caverna només ens permeten intuir una part de la
realitat, retalls d’un món al qual no podem accedir totalment. Cadascú, tanmateix, es construeix la seva
visió del món.
Com en les seves exposicions anteriors, Coll aborda l’obra des d’una profunda reflexió filosòfica. El pensament, ara més de caire historicista, impregna de simbologia els quadres. Per això mateix podem percebre
novament un missatge de crítica i denúncia en algunes de les seves composicions. La conjunció d’ètica i
estètica ens ofereix una visió inquietant, a voltes torbadora, sempre intensa, que ens obliga a formular
interrogants a partir d’uns elements simbòlics força suggerents: vies de tren cap a l’infinit, cans en posició
d’alerta, cossos despullats, fràgils, vaporosos... Sens dubte els camps d’extermini i l’holocaust abanderat
pel nazisme de Hitler, l’ideal d’una raça ària –única i pura- i l’assassinat en massa de milions de persones
és una gran taca negra en el decurs de la Història. I malgrat tanta tortura i desesperació, malgrat tanta
misèria i patiment, sobreviu l’instint de supervivència. Primo Levi, Anna Frank, Irene Nemirovski, entre
altres persones anònimes, en foren testimonis. El seu coratge esdevingué creació.

Ni amb la psicoanàlisi de Freud pot explicar-se Tomeu Coll tanta destrucció i martiri, tanta crueltat. El bé i
el mal com a dues cares de la mateixa moneda. Talment l’Art i la Vida. Com a homenatge a ella –la Vida, en
majúscula!- Coll ens obsequia amb el plaer dionisíac del nèctar del raïm. El vi se’ns presenta com un element primordial de la nostra cultura. Des de l’antiguitat –el primer vi es deia Dénthis- fins als nostres dies,
el vi s’ha perpetuat com una font inexhaurible de goig i inspiració. Eros i Thànatos, per tant, s’agermanen
a l’hora de donar sortida als records de Tomeu Coll, que no sols enfoca la mirada des d’una talaia íntima i
personal sinó que té l’encert d’obrir la perspectiva a fi d’enquadrar alguns episodis de la humanitat. Passat
i present conflueixen en aquests Retalls de memòria. Així, l’artista esdevingut pare no pot deixar d’inspirar-se en la genealogia. En la infinita cadena de la vida hi tenen cabuda moltíssimes generacions. El llegat
de pares a fills resulta imprescindible.
L’obra de Tomeu Coll ha traspassat fronteres per mostrar-se a diferents països –França, Anglaterra, Portugal, Holanda, Bèlgica, Suïssa, Estats Units...- i ara fa una aturada al Museu de Porreres amb aquesta mostra. Sempre podem trobar una evolució en el treball de l’artista llosetí. Adesiara podem observar peces
escultòriques i un videoart. La perseverança en el missatge, que mai no és gratuït ni ens deixa indiferents,
ajunta filosofia i història, record i descendència, cultura i antropologia... Segueix fidel als tons ocres i terrosos, aquest cromatisme plaent i balsàmic que també adopta alguns pigments de quan Coll s’iniciava en
la pintura, sobretot a base de coloracions blaves i vermelles que atresoren una gran força hipnòtica.
Aquesta nova passa en el llarg camí de l’Art no deixa de ser un treball de recuperació, la comesa de salvaguardar el record per mitjà de la creació. I com a lema d’aquest projecte de vida, Tomeu Coll fa servir les
paraules de Chaplin:
Per això canta, balla, riu, plora
I viu intensament cada instant...

Pere Joan Martorell
Mancor de la Vall, octubre de 2015
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Exposicions individuals

2008

«En transición», galeria Gema Llamazares (Gijón)

2007

«Dotze i tretze, vint-i-cinc», Galeria MariMón (Can Picafort)
«Estructures», C.O.A.C. (Terrassa)

«Què sap el peix de l’aigua on viu tota la vida?», galeria
Vanrell (Palma)
«Palabras pintadas», galeria Quórum (Madrid)

2005

«Inquietudes», galeria Gema Llamazares (Gijón)

2004

«Aquest Cor de terra», Museu Can Prunera (Sóller),
Museu d’Art Contemporani Can Planes (Sa Pobla).
«Aquest Cor de vi», Bodegues Macià Batle

«Frases», galeria Vanrell (Palma)
«El camí de la ment», galeria Cunium (Inca)

2002

Es Mercantil (Inca)

2001

Es Xarop (Manacor)

2015

«Retalls de Memòria», Museu de Porreres

2014

«Jugant en silenci», Galeria espai d’Art 32 (Pollença)

2013

2012

2011

«Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender peligroso», galeria Quórum (Madrid)

2010

«El teatre de la vida». Espai Mallorca (Barcelona), C. C.
Claustre del Carme (Maó, Menorca), C. C. de La Misericòrdia (Palma)
«Petit format». C.C. Can Gelabert (Binissalem)
«Tempus fugit». Galeria Vanrell (Palma)

2009

«Nunca es tarde para hacer nada», galeria Quórum
(Madrid)

Exposicions col·lectives
2015

Galeria Bellange, (Estocolm, Suècia)
Sky Gallery Art’s (Barcelona)
«L’art de l’Art de Ramon Llull» Edifici Sa Riera, UIB (Pal
ma)

2014

«Making links» Waterfront Art Project (Southport, An
glaterra)
«U somni de Cecili» Bodegas Ca’n Vidalet (Pollença)

2013

«Spectrum Miami» (Estats Units)
«El buit de l’aire» Espai d’Art 32 (Pollença)
«Accions» Palau d´Aiamans (Lloseta)
«Foc» Espai d’Art 32 (Pollença)
«IncART» Claustre de Sant Domingo (Inca)
«arTeula» Tresoreria de la Seguretat Social (Palma)

2012

«ArtExpo» Nova York
«Accions» Palau d´Aiamans (Lloseta)
Galeria Bellange, (Estocolm, Suècia)
«SUPERMARKET 2012» - Stockholm Independent Art
Fair. (Suècia)
«Rompre els murs de silenci» Museu de Pollença, Museu d’Art Contemporani Can Planes (Sa Pobla).
«P.I.T.» -gravats- C.C. Can Pere Ignasi (Campos), C.C. Sa
Quartera (Inca)
«Atreveix-te a amirar-Amazonia» C.C. La Misericòrdia
(Palma)
«Subhasta fundació UNES» Hotel Mirador (Palma)
«arTeula» C.C. Sa Fàbrica (Esporles)

2011

2010

«Projecte BOTART» Baur au Lac (Zurich, Suïssa)
«Cross Temptations» Atlantic Gallery (Nova York)
Galeria Geraldes da Silva (Oporto, Portugal)
«P.I.T.» (gravats) C.C. Sa Fàbrica (Esporles), C.C. can Prohens (Felanitx)
«Projecte Bombai» IncArt (Inca)
«ExpressArT» Atlantic Gallery (Nova York)
«�������������������������������������������������
Rompre els murs de silenci» SACMA(Manacor), Auditori de Sa Màniga (Cala Millor), C. C. de La Misericòrdia
(Palma), Auditori de Sta Margalida.
C. C. Can Gelabert 2006-2010 (Binissalem)
«Trazos comuns» C. C. Terras de Lemos (Lugo)
«Any Chopin», C.A.T. (Barcelona), C.C. Can Gelabert
(Binissalem), C.C. Claustre del Carme (Maó)
«Els límits de la figuració». Fundació Coll Bardolet
(Valldemossa), Torre dels enagistes-Museu de Manacor.
«BotART II».Hotel Mardavall (Calvià)
HotArt Basel (Suïssa)
Villa Massoury, (Mónaco)
«Els límits de la figuració». Museu Krekovic (Palma),
Auditori de Sa Màniga (Cala Millor)
Art Madrid, cinquena edició. Amb la galeria Vanrell

«BotART II». Can Ribas (Consell)
IncART. Escultures. Claustre de Sant Domingo (Inca)
«������������������������������������������������������
Artistes amics����������������������������������������
»���������������������������������������
, Centre d’Art Tradicionàrius (Barcelona) i Museu d’Art Contemporani (Sa Pobla)
«Any Chopin» Instituto Cervantes (Varsòvia), St James’s
Gallery (Londres), S’Alamera (Eivissa), Consolat de Mar
(Palma), Museu d’Art Contemporani (Sa Pobla), Auditori de Sa Màniga (Cala Millor), Sala d´exposicions de La
Caixa (Formentera).
2009

International Art Fair, Boston Arts Center (Estats Units).
XXI Premi Dijous Bo, Sa Quartera (Inca)
«Artistes amics», Can Creu (Capdepera), Claustre de
Sant Domingo (Inca) i Bodegues Can Ribas (Consell)
«CREAilles», Espai Ramon Llull (Palma)
Col·lectiva Rotary Club, galeria Can Gener (Inca)

2008

Lineart 2008, Flanders Expo (Gant, Bèlgica). Amb la galeria Quórum
XXX Certamen Internacional d’Arts Plàstiques Vila de
Binissalem, Casal de Cultura Can Gelabert (Binissalem)
Recinte firal de l’aeroport de Son Sant Joan (Palma)
«Pequeño formato», galeria Puchol (València)
«Obra gràfica», Addaya Centre d’Art Contemporani
(Alaró)

2007

Subhasta per a ASPANOB, Teatre de Lloseta
Fundació Es Convent (Inca)
Nit d’Art i Copes, Verd Galeria (sa Pobla)
VII Certamen Internacional de Pintura Jove, Fundació
Barceló (Palma)
«Gravats», galeria Evento (Binissalem)
Recinte firal de l’aeroport de Son Sant Joan (Palma)
DeARTE Contemporáneo, sisena edició (Madrid). Amb
la galeria Vanrell
I Premi de Pintura de Muro

2006

Projecte «����������������������������������������
�����������������������������������������
Noves presències������������������������
»�����������������������
2004-2005, Dionís Bennàssar Galería de Arte (Madrid)
Projecte «N�����������������������������������������
�������������������������������������������
oves presències��������������������������
»�������������������������
2004-2005, Espai Mallorca (Barcelona)
«15%», exposició itinerant organitzada per la revista Sa
Plaça (Sineu, Binissalem, Lloseta, Pollença, Alcúdia i sa
Pobla)

Holland Art Fair 2006 (la Haia, Holanda). Amb la galeria
Quórum
DeARTE Contemporáneo, cinquena edició (Madrid).
Amb la galeria Vanrell
2005

Lineart 2005, Flanders Expo (Gant, Bèlgica). Amb la galeria Quórum
Marb Art, Palacio de Ferias y Congresos (Marbella).
Amb la galeria Quórum
«25 anys de premis» (Costitx)
Holland Art Fair 2005 (la Haia, Holanda). Amb la galeria
Quórum
Addaya Centre d’Art Contemporani (Alaró)
DeARTE Contemporáneo, quarta edició (Madrid). Amb
Addaya Centre d’Art Contemporani
«�����������������������������������������������������
EcoEFFECT��������������������������������������������
»�������������������������������������������
(organitzada per l’associació cultural Albercuix Art d’Acció), Claustre de Sant Domingo (Pollença)

2004

Lineart 2004, Flanders Expo (Gant, Bèlgica). Amb la
galeria Quórum
XXV Certamen de Pintura Vila de Costitx, Ajuntament
de Costitx
III Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)
XX Certamen de Pintura Vila d’Andratx, castell de Son
Mas (Andratx)
XVIII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre cultural
S’Escorxador (Marratxí)
II Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici de les
Escoles Velles (ses Salines)

2003

II Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)
XVII Certamen de Pintura Sant Marçal, centre cultural
S’Escorxador (Marratxí)
XV Certamen de Pintura Son Carrió, sala d’exposicions
Ca ses Monges (Son Carrió)
XXIV Certamen de Pintura Vila de Santa Maria del Camí,
sala d’exposicions (Santa Maria)
I Certamen de Pintura Vila de ses Salines, edifici de les
Escoles Velles (ses Salines)

2002

XXIII Certamen de Pintura Vila de Costitx, Ajuntament
de Costitx
I Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)

Obra en col·leccions
Museu Can Prunera
Museu d´Art Contemporani Can Planes
Museu de Porreres
Museu de Lluc
Consell Insular de Mallorca
Fundació d’Art Pere Serra
Fundació Sa Nostra
Fundació Caixa Colonya
Ajuntament de Lloseta
Teatre Lloseta
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