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 Dates de l’exposició: 20/10/2017-19/11/2017 
 
 Horaris del museu: 
 Dimarts a dissabte de 10 a 20 h. 
 Diumenge de 10 a 15 h. 
 Dilluns tancat 

 Amb la col·laboració 

Organitza:  

Activitats paral·leles: 

25 d’octubre de 2017 a les 17.00h. Trobada amb els autors del llibre «La Costa de Mallor-
ca interpretada pels nostres il·lustradors», el dibuixant Max i un membre del GOB per par-
lar de la publicació.  

 25 d’octubre de 2017 a les 18.00h. Signatura del llibre «La Costa de Mallorca interpreta-
da pels nostres il·lustradors» amb els autors.  
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La Costa de Mallorca, interpretada pels nostres 
il·lustradors. Una col·laboració al voltant de la 
col·lecció d’art modern d’Es Baluard. 
 
El paisatge de Mallorca i, per descomptat, la costa, han estat retratats en innom-
brables ocasions per artistes de tota classe. George Sand, en el quadern de viatge 
Un hiver à Majorque, editat l’any 1842, i que es publicà per entregues en la revis-
ta literària La Revue des deux mondes, el 1841, o l’equip d’investigadors i 
il·lustradors amb qui l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria treballà per fer 
l’enciclopèdia Die Balearen (1869-1891), reflectiren la realitat de l’illa, el seu 
paisatge i el patrimoni històric i cultural de la seva època. 

A finals del segle XIX i principis del XX, un important grup de pintors paisatgis-
tes descobrí la llum i el color de l’illa, i les reflectí en les seves teles. Antoni 
Ribas, Antoni Gelabert, Ricard Anckermann, Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim 
Mir, Santiago Rusiñol o Joaquín Sorolla ens mostraren una Mallorca verge i para-
disíaca. Les aquarel·les de l’artista austríac Erwin Hubert –que arribà a l’illa, 
l’any 1904, com a secretari de l’Arxiduc Lluís Salvador– plasmaven uns paisatges 
deliciosos i idíl·lics, que foren reproduïts en postals i làmines i, posteriorment, 
utilitzades per les institucions balears, com Foment del Turisme de Mallorca, en 
cartells, fulletons i publicacions publicitàries, destinades a la promoció turísti-
ca nacional i internacional de l’illa. 

El Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca, l’organització que agrupa els pro-
fessionals del còmic i la il·lustració de l’illa, va presentar a finals de 2016 el lli-
bre La Costa de Mallorca, interpretada pels nostres il·lustradors. Aquesta publi-
cació retia homenatge a aquests autors i a la tasca documental dels artistes. 
Ara, a Es Baluard, es presenta aquesta mostra que recull tots els originals de la 
publicació, a la mateixa sala on s’exposen les pintures d’aquests autors ja clàs-
sics. Gonzalo Aeneas, Ata, Jaume Balaguer, Gabi Beltrán, Canizales, Joan Escan-
dell, Álex Fito, Pepmi Garau, Flavia Gargiulo, Pere Joan, Linhart, Enriqueta Llor-
ca, Marta Masana, Joan Miquel Morey, Tomeu Pinya, Feliu Renom, Juan Roig, 
Saeta, Bartolomé Seguí, Tatúm, Nívola Uyá, Rafel Vaquer i Margalida Vinyes re-
cullen la nova realitat de l’illa. Un moment en què fenòmens com el turisme 
massiu ens obliguen més que mai a replantejar-nos el model a seguir, si és que 
volem preservar la nostra identitat històrica i paisatgística.  


