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Un projecte de:

Casa Blai Bonet. Centre de Poesia - Fundació Mallorca Literària
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. Consell de Mallorca
Amb la col·laboració de:

Servei d’Activitats Culturals, Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma
Direcció: Carme Castells // Comissariat: Carme Colom // Coordinació: Carme Colom, Victòria Parra i Pau Vadell.

Exposicions
Blai Bonet (Santanyí, 1926-1997) és un dels millors escriptors en llengua catalana. La seva aportació fou
cabdal en la renovació literària i cultural de la postguerra a Mallorca. Des dels anys 50 residí a Barcelona i
col·laborà amb artistes de l’avantguarda: Tàpies, Brossa, Subirachs, i mès endavant, Guinovart, Miquel
Barceló... Sovintejà sales d’art, fou assessor artístic de l’editorial La Polígrafa i elaborà textos per a llibres
d’art de tots els temps, com el monogràfic Tàpies amb què l’artista es donà a conèixer a l’Expo Internacional
de Nova York de 1967. De retorn a Mallorca a finals dels 60, Bonet col·laborà estretament amb Josep Pinya
en els primers temps de la Sala Pelaires.
L’exposició “Blai Bonet: Saber mirar salva” és una convidada a rellegir l’art contemporani a través de la
personal mirada del santanyiner, que conjuga art, poesia i veritat. De Joan Miró a Amador Magraner, de
Picasso a Miquel Barceló, de Juli Ramis a Gerard Matas, l’exposició fita obres d’art arreu de Mallorca i ofereix
la paraula de Blai Bonet com a via d’aproximació singular i enriquidora. La mostra es completa amb la
selecció “es-BlaiArt-se”, que per primer cop exhibeix al públic les obres d’art de Bonet, els seus “quadres
escrits”.

ES-BLAIART- SE
Del 21/12/17 al 24/02/18
Sala Capella, Centre Cultural La Misericòrdia, Palma
BLAI BONET: “SABER MIRAR SALVA”
Del 21/12/17 al 24/02/18
Exposició en ruta a Palma, Santanyí, Llucmajor, Pollença, Sóller, Valldemossa
Inclou:
> “L’art, un vidre d’augment”
A la Sala d’exposicions de la 3ª Planta del CC La Misericòrdia, Palma. Inauguració dijous 21/12, a les 20h
> “Sortia al camp groc, sec, eixut i vast de Santanyí": Blai Bonet i els artistes santanyiners
A la Sala d’exposicions de la 1ª Planta de la Casa de Cultura de Santanyí. Inauguració dissabte 23/12, a les 12h
> I també obres d’art en museus i sales d’exposicions:
Museu Es Baluard, Palma. Fins al dia 24/2
Fundació Pilar i Joan Miró, Palma. Fins al dia 24/2
Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor. “Maria del Mar Bonet als ulls de Toni Catany”, fins al 28/1
Museu de Pollença. Exposició permanent. Fins al 24/2
Museu Can Prunera, Sóller. Exposició permanent. Fins al 24/2
Museu de la Cartoixa, Valldemossa. Exposició permanent. Del 9/1 al 24/2

Del 21/12/17 al 24/02/18
Sala Capella, Centre Cultural La Misericòrdia, Palma
L’obra literària de Blai Bonet és pigmentada i apel·la al sentit de la vista. Queda palès en títols com els
dietaris Els ulls (1973), La mirada (1975) o el poemari El color (1986), i també en versos d’imatges vives i
tintures conjuntades que trobam en la seva obra. Família i amics estimularen l’interès artístic del poeta, allò
que Bonet entenia com l’«intercanvi de materials humans entre els individus personals». Aquesta llavor
germinà en l’obra crítica ―assaigs d’art, catàlegs d’artistes―, fullà als versos i fruità en les obres d’art
creades pel mateix autor: més d’un centenar de làmines que conjuminen creació plàstica i poètica.
Aquesta col·lecció de làmines data de finals de la dècada dels 1970 i està relacionada amb l’encàrrec que en
aquella època ocupà Blai Bonet en l’elaboració d’un llibre de gran format per a l’amic i artista Jordi Bonet.
Fruit d’aquest treball va néixer el poemari Has vist, algun cop, Jordi Bonet, Ca n’Amat a l’ombra? (1976).
La mostra es-BlaiArt-se revisa el més representatiu de la col·lecció i de l’experiència artística del poeta: les
influències plàstiques, la visió artística, les curolles i l’ànsia de dir. Hi és dominant el desig d’arriscar, crear i
experimentar que sempre caracteritzà la seva obra literària. Havent begut de fonts expressives diverses,
aquestes làmines són grans pàgines en blanc en què Blai Bonet va esplaiar-se, tot assajant noves fórmules de
comunicació creativa.

Del 21/12/17 al 24/02/18
Exposició en ruta a Palma, Santanyí, Llucmajor, Pollença, Sóller, Valldemossa
Blai Bonet es definia com “un home de la paraula” i és a través d’aquesta que realitza la seva principal
aportació al món de l’art. Els seus textos, publicats en llibres monogràfics d’art, catàlegs d’exposicions o
col·laboracions en premsa, ens duen a descobrir una lectura molt personal de Història de l'Art, que combina
rigor, coneixements i sensibilitat especials. Hi destaca el gust i la promoció de l’art contemporani, ja que per
a Bonet «l’art ha de fer olor de temps. Millor si fa olor d’entretemps».
La paraula de Blai Bonet ens obre la porta a l’art: tant a les creacions de tradició clàssica –de Bernareggi o
Camargo, veïns santanyiners- com les d’aquells que feien realitat un «art sense figura quotidiana», com Joan
Miró o Albert Guinovart. I un cop hi entram, ens hi guia i ens proposa noves formes de descobrir-ho. Per a
Bonet, l’art és un vidre d’augment, i saber mirar salva.
Aquesta exposició us proposa un passeig per l’art contemporani en companyia de la paraula de l’escriptor.
Peces d’artistes consagrats i novells, procedents de fons diversos –entre ells, la pròpia col·lecció d’art de
Bonet- s’aparellen amb citacions de l’autor, extretes de llibres, articles, poemes i dietaris. El conjunt és un
petit tast de la paraula blaibonetiana, «l’esperit de la seva matèria».

Activitats programades


21 de desembre, a les 20h

Blai Bonet: “Saber mirar salva” i es-BlaiArt-se
Inauguració de les exposicions, coincidint amb la data del 20è aniversari de la mort de l’escriptor.
A la Sala Capella del CC La Misericòrdia, Palma.


23 de desembre, a les 12h

"Sortia al camp groc, sec, eixut i vast de Santanyí": Blai Bonet i els artistes santanyiners
Inauguració de l’exposició. A la Sala 1ª planta de la Casa de Cultura de Santanyí.


13 de gener, a les 11h

“Saber mirar salva”: recorregut per l’art contemporani, amb Blai Bonet
Visita guiada. A càrrec de Victòria Parra, autora de l’estudi sobre les làmines plàstiques de Blai Bonet. Al Centre
Cultural La Misericòrdia, Palma.


30 de gener, a les 19h

Blai Bonet, imatges del transcendent
Projecció comentada. Magdalena Brotons conversa amb Sebastià Alzamora sobre referents i gusts cinematogràfics
de Blai Bonet. Hi seran presents Passolini, Dreyer, Bergman o Buñuel, entre d’altres. A l’Aula 27 de l’edifici de Sa
Riera, Universitat de les Illes Balears, Palma. Ho organitza: Servei d’Activitats Culturals, Universitat de les Illes
Balears.


8 de febrer, a les 20h

Llegir Blai Bonet: “Míster Evasió”
Tertúlia literària. Conduïda per Joan Pons Bover, amb la participació de Biel Mesquida. A la Biblioteca de Cultura
Artesana, Palma. *Hi ha disponibles exemplars del títol a la Biblioteca, podeu recollir-los des d’un mes abans.


13 de febrer, a les 20h

Llegir Blai Bonet: “El Color”
Presentació literària i tast poètic. Sessió conduïda per Joan Pons Bover, amb recitació a càrrec de Pau Vadell. A la
Biblioteca d’Esporles. *Hi ha disponibles exemplars del títol a la Biblioteca.


23 de febrer, de 9.30 a 19h

Redescobrir Blai Bonet: la mirada artística
Jornada acadèmica. A la Sala d’Actes de l’edifici de Sa Riera, Universitat de les Illes Balears, Palma.
Ho organitza: Servei d’Activitats Culturals, Universitat de les Illes Balears
Programa de la jornada “Redescobrir Blai Bonet: la mirada artística”
9.30h:
Inauguració de la jornada. A càrrec de Joana Maria Seguí (vicerrectora de projecció
cultural, UIB) i Francesc Miralles (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports,
Consell de Mallorca)
9.45-10.45h:
Ponència inaugural a càrrec de Carme Colom i Victòria Parra

(pausa berenar)
11.15h-12.15h:

12.15-13.00h
13-13.30h
(pausa dinar)
16-16.45h
16.45h-17.45h
17.45-18.15h


TAULA D'ART: BLAI BONET ENTRE AMICS (1)
Toni Catany i Miquel Barceló. A càrrec de Miquel Bezares i Biel Mesquida
CARLES REBASSA: Aspectes biogràfics de Blai / Art
Diàleg
RAMON GARCIA: Epistolari d’art
TAULA D'ART: BLAI BONET ENTRE AMICS (2)
Biel March i Tomeu Estelrich. A càrrec dels artistes, amb introducció de Pau Vadell.
Diàleg

24 de febrer, de 11 a 12.30h

“Saber mirar salva”: recorregut per l’art contemporani amb BB
Visita guiada. A càrrec de Carme Colom, comissària de la mostra. Al Centre Cultural La Misericòrdia, Palma.

Activitats concertades


(a demanda)

Activitats educatives i tallers
Propostes didàctiques i tallers per a escoles. Activitats adreçades a alumnes d’educació primària i secundària. A càrrec
de NAT Projectes. Per a més informació o reserves, contacteu amb cultura@natprojectes.com


(a demanda)

Visites comentades
Visites comentades per a grups d’infants, joves i adults, en l’horari de visita de l’exposició. Guiatges a càrrec de NAT
Projectes. Per a més informació o reserves, contacteu amb cultura@natprojectes.com


(a demanda)

Tertúlia literària
Des del Centre Coordinador de Biblioteques (Consell de Mallorca) es posa a disposició dels clubs de lectura que ho
desitgin lots de llibres de l’autor (els títols disponibles són “El Color” i “Míster evasió”). En cas que hi esteu
interessats, cal que la biblioteca els sol·liciti al CCB a l’adreça biblioteques@conselldemallorca.net. Si voleu
completar la tertúlia amb una visita a l’exposició podeu sol·licitar guiatge de visita a cultura@natprojectes.com

