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ELS AMETLLERS D’EIVISSA s’estant morint.

Per falta d’aigua? Per falta d’interès social? O per descuit?

Això és una microrepresentació del que succeeix en el món 

amb moltes espècies, races, cultures.

Feim alguna cosa contra aquest macroproblema?



OBJECTIU

Cream una instalació d’art que ofereix la interacció 

tant dels habitants de l’ i l la, com dels seus visitants, 

amb el f i de sensibil itzar i conscienciar la societat sobre el problema,

tenint en consideració que un problema no resolt

deriva en nous problemes

cada vegada més complexos de resoldre.

Dirigir l ’atenció tant del públic com de les institucions cap a una realitat tan urgent com és la mort

dels ametllers d’Eivissa i recaptar fons que permetin millorar la seua situació actual.

COM?

Realitzant una simbiosi entre projectes mediambientals associats al món de l’art per parlar sobre aquest 

imminent problema d’una manera lúdica de gran impacte en el teixit de la memòria colectiva.

MÈTODE
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"Quan s’experimenta la realitat en la seua naturalesa de perfecció extrema, un ametller que pugui estar davant

ca teua revela la seua naturalesa en perfecta totalitat. L’ametller és la veritat, la realitat, el teu propi ésser.

De tota la gent que ha passat davant del teu jardí, quanta ha vist realment l’ametller?

El cor d’un artista pot ser més sensitiu; amb sort ell o ella serà capaç de veure l’ametller de forma més

profunda que altres. Perquè amb un cor més obert, una certa comunió ja existeix entre l’artista i l ’arbre.

El que compta és el teu propi cor. Si el teu cor no està ennuvolat per falses visions,

tu seràs capaç d’entrar en comunió natural amb l’arbre.

L’ametller estarà l lest per revelar-se’t, en completa totalitat. Veure l’ametller és veure el camí.".

INSPIRACIÓ

"L’Ametller davant de la casa"

” 

Miracle of Mindfulness (El miracle de Mindfulness, consciencia plena). 1975.
Thich Nhat Hanh

"Quan s’experimenta la realitat en la seua naturalesa de perfecció extrema, un ametller que pugui estar davant

ca teua revela la seua naturalesa en perfecta totalitat. L’ametller és la veritat, la realitat, el teu propi ésser.

De tota la gent que ha passat davant del teu jardí, quanta ha vist realment l’ametller?

El cor d’un artista pot ser més sensitiu; amb sort ell o ella serà capaç de veure l’ametller de forma més

profunda que altres. Perquè amb un cor més obert, una certa comunió ja existeix entre l’artista i l ’arbre.

El que compta és el teu propi cor. Si el teu cor no està ennuvolat per falses visions,

tu seràs capaç d’entrar en comunió natural amb l’arbre.

L’ametller estarà l lest per revelar-se’t, en completa totalitat. Veure l’ametller és veure el camí.".
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CONCEPTO

.

Un ametller de gran mida seleccionat entre els arbres morts dels camps d’Eivissa crea la instalació de l’artista ie 

ti l am er en colaboració amb el curador ie  l s . L’arbre serà escollit acuradament per la seua forma natural, original 

i única. L’artista s’ocuparà del poliment i el tractament de la peça per exhibir-la al rt d’Eivissa.

Els esbossos del procés creatiu serviran com a exemplars de mostra per a la prevenda d’ametllers-escultura amb el fi de 

recaptar fons. També es realitzarà amb aquesta finalitat una peça de vídeo que es projectarà en diferents espais de l’illa 

(discoteques, bars, hotels, etc.) per donar a conèixer el projecte amb antelació a la seua instalació final.

’ametller es lt ra se sosté amb un plint central i tres tutors. Això per una qüestió pràctica i com a homenatge a la pintura de 

Salvador Dalí en què els tutors sostenen tot tipus d’objectes que es fonen. Les arrels de l’arbre formaran part de l’obra i estaran 

engabiades amb el fi d’impactar i sensibilitzar el visitant.

A la instalació final de l’ametller es lt ra es projecta en dues altes pantalles verticals (imitant  troncs gegants) un bucle de dos 

vídeos, un amb una mà dreta i un altre amb una mà esquerra.  Ambdues mans plenes de pols daurada acaricien a banda i 

banda els troncs, rascant-los i dibuixant-los de pols.



Al llarg del dia, les carícies de les mans, els canvis de llum i el pas del temps modifiquen la superfície de l’escorxa en cada 

vídeo, convidant l’espectador a realitzar la mateixa acció: acariciar la soca de l’ametller es lt ra com s’acaricien en un 

temple budista els cilindres de pregàries, llançant així missatges a l’univers.

Els passejants poden submergir les seues mans en pols d’or (material no tòxic) i interactuar amb la instalació acariciant el 

tronc, fent-se ells mateixos part de la instalació.

Cada empremta d’or i cada carícia sobre l’arbre van canviant el seu color i textura (com en el vídeo) al llarg dels dies i 

setmanes, fent que cada visitant sigui part d’una obra creada a base d’interacció, sentiments i memòria collectiva.

Una vegada que l’artista considera que la superfície del tronc i l’arbre sencer han rebut l’atenció i la cura suficients del públic, 

aquest arbre estarà llest per traslladarse a nous destins interiors o exteriors com poden ser residències privades de 

coleccionistes, museus o diferents institucions que decideixin adquirirlos.
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QUIN ÉS L’INTERÈS D’AQUEST TIPUS D’INTERCANVI ENTRE L’ARTISTA, EL CURADOR 

I ELS DIFERENTS PARTICIPANTS EN EL PROJECTE? 

Plantejar un problema del qual no es parla és donar una passa endavant i posar en moviment una roda de successos que ens 

apropen a una possible solució.

Per a aquest projecte  E  E , la cooperació i la coacció de l’artista i el curador permeten la realització 

del projecte abastant tant l’im-manent com el transcendent.

L’artista com a motor d’idees, generadora de conceptes i objectes que atraquen el públic a possibilitats i realitats alienes a les 

seues ocupacions quotidianes.

El comissari, com a conceptualitzador, recull aquestes idees i objectes per dur-los a l’àmbit institucional, històric i productiu.

Aquesta acció conjunta genera i recorre una base conceptual sòlida i sostenible que inicia un debat en el qual involucra els 

diferents actors de la societat cap a la proposta d’un canvi.



RESULTAT
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Donam a conèixer l’estat de la situació.

S’estableix a Eivissa un comitè de suport a aquesta causa amb els diferents membres necessaris per assegurar que el projecte 

perduri i sobretot que avanci sobre altres àrees de desenvolupament mediambiental que sortiran a la vista una vegada que 

comenci a millorar l’estat dels ametllers

El 80 % del que es recapti a la subhasta de l’ametller es lt ra durant la instalació anirà destinat a una  ass ia i  se se 

i s l rati s  eivisse a creada per a la protecció dels ametllers d’Eivissa.

Finalment, s’insistirà en la creació d’una marca E  E  destinada a promocionar l’illa i els productes derivats 

de l’extracció de les ametlles (acció imprescindible per a la salut dels arbres). Aquesta marca i els seus productes ben 

promocionats en el món generen guanys per a la protecció dels arbres i el medi ambient de l’illa.



L´ARTISTA

Sophie Stinglhamber va néixer a Goma, Congo. Els esdeveniments d’aquella època varen canviar el destí de la seua família 

que els va dur a l’illa d’Eivissa. Sophie passà la seua infància a la idílica illa dels seixanta. Sense pors, sense perills corrent 

entre ametllers i als camps. Després de la seua adolescència viatjà a Bèlgica per completar els seus estudis d’art al CAD i a 

l’Acadèmia de Belles Arts de Brusseles.

El seu treball evoluciona a través de diferents disciplines creatives com ara el disseny i l’estilisme en alta joieria, que la duran 

a fundar  E  E E i el concepte de   . Conjuntament,

implanta i dirigeix l’   E E a Bèlgica.

Aquesta experiència professional la guia. El seu treball se centra en la memòria de l’evolució humana i les conseqüències que 

té la dita evolució en el món mineral, vegetal, animal i finalment humà. Per expressar el seu treball, s’inspira en els diferents 

corrents artístics, com ara l’art efímer, l’art de l’entorn, l’street art, l’art conceptual, l’art immediat i l’art viu.

En el seu camí artístic investiga les instalacions i les interaccions.

Entre 2008 i 2015, el seu treball evoluciona dins d’espais tancats i se centra en el mitjà de la fotografia, a la qual des dels seus 

inicis integra objectes, esculpint-la, abandonant la imatge plana per arribar a una visió en 3D.

A partir de 2015, la seua observació i reflexió l’orientaren cap a la utilitat que ha de tenir l’art i la pertinença de produir art in 

situ.

er a ella  l’art i la se a tilitat a  d’estar e tats els di ere ts a t rs e s ste e  a matei a a sa



EL CURADOR

Diego Alonso és fundador i director de  E , espai expositiu dedicat a la fotografia contemporània a Madrid.

És llicenciat en disseny audiovisual per la Universitat de Buenos Aires. Va treballar des de final dels anys noranta com a 

fotògraf i comissari d’exposicions a l’Índia i a Itàlia fins que s’estableix a Madrid.

Va colaborar amb agències de fotògrafs com Magnum i Graphix-Images en la realització d’exposicions i tallers d’autors com 

Antoine D’Agata, Jacob Aue Sobol, Gueorgui Pinhassov o Laurent Zylberman.

Colaborà en projectes de gestió cultural amb l’ambaixada dels Estats Units a Madrid, l’Institut Francès i l’Institut Italià de 

Cultura entre altres institucions. Creà  E E , projecte editorial de la mateixa galeria. Ha realitzat comissariats 

per a la Universitat de Brasília, per a l’Ajuntament de Madrid, per al Museo del Traje i per a l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 

Cinematogràfiques d’Espanya. Fou jurat en el Premi de Fotografia Ciudad de Alcalá i és professor en el màster de fotografia de 

l’Escola Lens. Per a la seua galeria ha gestionat exposicions de Man Ray, Lawrence Schiller,

Franco Fontana o Alfred Wertheimer.

A Eivissa va programar el contingut artístic per a BoKáo (2015) i va crear exposicions per a El Hotel Pachá, Atzaró, el Centre 

Cultural de Jesús i al seu espai de Sant Francesc, Salines.

E  l’a t alitat e tra la se a a tivitat e  la esti  de r e tes er a i stit i s i artistes
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