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Diàleg Vertical
ES POLVORÍ
Eivissa
2 desembre 2016

Ja fa quinze anys de la primera exposició individual de Tomeu Coll, un llarg recorregut per a un artista encara
jove, però que ha donat prova de la proliferació i qualitat del seu treball amb més de 100 exposicions, tant
col·lectives com individuals.
Al llarg d’aquesta trajectòria dilatada, la seva feina s’ha pogut veure a diferents parts del món. Per aquesta
raó, consider que és un bon moment per fer una retrospectiva de la seva obra pictòrica. No debades i per
primera vegada, es podran veure unes obres que fins ara només havien estat presents de forma puntual en
diferents exposicions, però que ara formen una idea genèrica que va més enllà del fil conductor de cada sèrie
per endinsar-se en una trajectòria vital que mostri el treball de l’artista en la seva globalitat.
La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports ja va apostar per Tomeu Coll quan, l’any 2010, va ser nomenat “Creador Jove”, amb la intenció de promocionar-lo i projectar-lo com a artista emergent de Mallorca.
Ara, sis anys més tard, tornam a establir un nou vincle a través d’aquest diàleg vertical, en què es manifesta
una evolució dels diversos aspectes creatius de l’artista i que ha experimentat diferents variacions al llarg de
tots aquests anys de treball, ja sigui en les tonalitats terroses que trobam a les seves composicions abstractes
amb elements simbòlics i figuratius, en les diferents textures, en la simbologia que intenta establir un diàleg
amb l’espectador o en el tractament de la figuració, especialment pel que fa a l’element humà.
Per totes aquestes raons, suposa una satisfacció molt especial poder tornar a exposar una mostra d’aquest
artista excepcional a Es Polvorí, un espai que representa el fruit d’una fèrtil i activa col·laboració entre la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports i la Fundació Baleària.
Ruth Mateu Vinent
Consellera de Transparència, Cultura i Esports

A LA RECERCA DEL TEMPS
(O EL DIÀLEG VERTICAL DE TOMEU COLL)
Al final, tanmateix, el jutge més savi, més just i infal·lible, és el temps. Ja han passat quinze anys d’ençà que
Tomeu Coll (Lloseta, 1979) inaugurà la seva primera exposició. El fet de girar la vista i retrocedir a l’encalç
del pretèrit pot ser una estratègia d’anàlisi, un mètode vàlid i efectiu per tal d’inventariar els andarivells de
la pròpia existència. En aquest cas, és clar, ens trobam enfront d’una vida lligada a l’art, vinculada al procés
creatiu al llarg de molt de temps, la qual cosa es manifesta a través d’una vintena d’exposicions individuals
i més d’un centenar de col·lectives. Amb una feina intensa, sincera i compromesa, l’artista llosetí s’ha anat
forjant uns trets identificatius específics, que l’agermanen clarament amb uns temes concrets i una simbologia determinada. Ara ha arribat el moment de recollir i ajuntar part de tot aquest material. Així, sota el títol
de Diàleg vertical (2001-2016), Es Polvorí d’Eivissa acull aquesta retrospectiva: una mirada atenta, selectiva,
que per força ha de ser una tria personal. Es tracta d’obres que pertanyen a èpoques i temàtiques diferents.
La selecció sempre bascula entre el rebuig i l’acceptació. A vegades no resulta fàcil, aquest exercici darwinista
de garbellar el gra de la palla deixant de banda les concessions i el sentimentalisme.
A partir d’aquesta mostra podem veure l’evolució pictòrica de Tomeu Coll, que sempre ha entès l’art com
l’element d’una expressió comunicativa, la necessitat d’establir un diàleg entre l’obra i el creador, entre la
tela i el visitant. D’aquesta forma, a l’hora de perfilar el missatge, tothom hi té un paper actiu, generador de
sinèrgies i complicitats. Certament, la plàstica no sols ha de proporcionar un efecte estètic o una imatgeria
agradable a la mirada. Des de l’inici, el llenguatge que ha fet servir Tomeu Coll es relaciona amb uns símbols
que funcionen com a peces clau, amb significats i significants totèmics: la figura humana, el cor i la creu, fulls i
paraules, poals i alfàbies, botelles i rellotges... L’espectador rep l’impacte i s’amara d’uns elements figuratius,
més o menys quotidians, fàcilment recognoscibles, que leviten en l’eternitat d’un fons absorbent, que ens
sedueixen per la trama dels tons ocres, terrosos, adesiara més acolorits en alguns indrets referencials, fent-se
hipnòtics a mesura que anam dialogant amb les veus i els interrogants de les teles. La recerca constant del
debat reflexiu, aquest dotar d’intensitat filosòfica l’art, enriqueix el llegat de l’artista que, més enllà del talent
i les dots creatives, demostra un interès pregon, fecund, per la realitat circumdant. No debades, la preocupació per les causes socials, el teatre com a contrapunt irònic de la vida, el pas del temps i el pensament filosòfic, el món del vi i la progènie, els estats anímics i emocionals... són temes que podem intuir, veure expressats
i formulats destrament, en aquesta exposició.

Tal vegada tenia raó Oscar Wilde quan deia: “Un artista té el seu cor al cap”. Més que com un recurs d’evasió,
per tant, Tomeu Coll treballa les formes i els colors a fi de trobar l’essència d’alguns misteris que se’ns han fet
presents, reiteratius, des de la nit dels temps. Ben segur, l’exercici de conversar amb savis de la talla de Plató,
Parmènides, Aristòfanes, Freud, Jung... ens fa obrir els ulls davant alguns episodis vergonyosos de la història
de la humanitat. Però cal portar el pes de la barbàrie i la malvestat, erigir-se en la figura d’un Sísif modern per
aconseguir arribar a la veritat per mitjà d’un esperit redemptor i expiatori. Portar una bena als ulls com qui
es vol desentendre dels problemes i les quimeres que ens afecten, no és l’estil que ha elegit el nostre artista
per esser aquí, en la immensitat paradoxal del món, en la infinitud esquerpa del no-res. Predicava Amiel
que l’home, sense passió, és tan sols una força latent que espera una possibilitat. El creador, efectivament,
ostenta la naturalesa d’aquest poder. Del seu geni neix aquesta passió creixent, il·limitada, capaç de transformar les coses. Capaç d’engendrar raigs de llum d’entre les tenebres. De foragitar l’estultícia i la ignomínia a
base d’inspirar veritat i crear bellesa. Tomeu Coll ens regala una part significativa d’aquest ofici apassionat i
passional, on les cares del bé i del mal, els rostres d’allò bell i d’allò fosc, s’entremesclen diluïdes en retalls de
vida, instants retinguts per la memòria: convertits en art. Els estats emotius i les obsessions són el territori de
Freud, pare del subconscient i la libido, dos conceptes de gran importància en la societat actual.
Com a civilització, òbviament, ens devem a uns costums, retem culte a uns orígens malgrat saber del cert que
en néixer ja portam inserit a la genètica un epitafi. Perquè néixer, com va dir el savi, no és altra cosa que començar a morir. Ser dins l’art, formar-ne part de forma incessant i honesta, existir entre el passat i el present
amb el denominador comú de la creació, esdevé un modus vivendi suprem, que ultrapassa les fronteres del
temps i de l’espai. Els clàssics ja ho sabien: ars longa, vita brevis. L’obra de Tomeu Coll ha visitat molts països
–França, Anglaterra, Portugal, Holanda, Bèlgica, Suïssa, Estats Units...-, però encara ha recorregut i estimulat
moltíssims més paisatges sensitius. La seva sapiència ha desfermat l’èxode. Però es tracta d’una diàspora cap
a territoris de l’ànima, acceptada amb fervor i celebrada amb el fruit del raïm, nèctar dels déus a la terra. Per
això mateix, ara ja sols cal aixecar les copes i brindar per aquests quinze anys d’Art. Un art autèntic, compromès, eternament viu. Salut!
Pere Joan Martorell
Mancor de la Vall, novembre de 2016
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Exposicions individuals
2016		«Diàleg vertical», Es Polvorí (Eivissa)
«La Caverna», Sa Quartera Centre d’Art (Inca)
2015 «Retalls de Memòria», Museu de Porreres
2014 «Jugant en silenci», Galeria espai d’Art 32 (Pollença)
2013 «Dotze i tretze, vint-i-cinc», Galeria MariMón
(Can Picafort)
«Estructures», C.O.A.C. (Terrassa)
2012 «Aquest Cor de terra», Museu Can Prunera (Sóller), Museu d’Art Contemporani Can Planes (Sa
Pobla).
«Aquest Cor de vi», Bodegues Macià Batle
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)
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«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)
«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)
«Projecte BOTART» Baur au Lac (Zurich, Suïssa)
«Cross Temptations» Atlantic Gallery (Nova York)
Galeria Geraldes da Silva (Oporto, Portugal)
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«Projecte Bombai» IncArt (Inca)
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C. C. Can Gelabert 2006-2010 (Binissalem)
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Manacor.
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HotArt Basel (Suïssa)
Villa Massoury, (Mónaco)
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rell
«BotART II». Can Ribas (Consell)
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(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).
International Art Fair, Boston Arts Center (Estats
Units). Amb la galeria Quórum
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)
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 Contempo-		
rani (Alaró)
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,
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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
Projecte «Noves presències» 2004-2005, Dionís
Bennàssar Galería de Arte (Madrid)
Projecte «Noves presències» 2004-2005, Espai
Mallorca (Barcelona)
«15%» (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
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», Claustre de Sant Domingo (Pollença)
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)
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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)
XXIII Certamen de Pintura Vila de Costitx, Ajuntament de Costitx
I Certamen de Pintura Vila de Lloseta, sala d’exposicions de Sa Nostra (Lloseta)
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