
 

   

 

 

  
 

 
 
                 
 

 

IBTIHAL   Carme Solé Vendrell 

 

Ibithal, nom  d’una nena mutilada per la guerra, significa 

súplica, prec o pregària.  

 

Ibithal és el títol del mural de 22m2 que l’artista va 

realitzar per ser exposat al Fòrum  de les Cultures 2004, on hi 

surten representats els rostres de 30 nens víctimes de la 

vulneració dels drets dels infants recollits per l’ONU . 

L’exposició pren el seu nom amb la intenció de mostrar l’efecte 

devastador que produeixen en els infants les conseqüències dels 

conflictes bèl·lics i la constant vulneració dels seus drets. 

 
 
 
 
 
 



 
Fitxa tècnica d’Ibtihal 

 
Es necessita un espai de 100 m2, alçada mínima de 2,70 m. 

 
Contingut de la mostra 

 
• De 15 a 23 pintures sobre tela 

• 1 pintura sobre paper 

• 1 dibuix preparatori sobre paper 

• 2 escultures 

• 50 avions de joguina 

• 30 ocells en poliuretà 

• 1 peça de ninots de roba i cadireta 

• 1 mòbil dels 5 sòlids platònics 

• 3 peanes 
 
                           

Instal·lació 
 

- S’han d’instal·lar els avions i els ocells 

- L’escultura “Onada” requereix muntatge i desmuntatge 

 
Producció nova 

 
- S’ha de re dissenyar l’espai per definir les àrees de l’exposició 



  Llistat de peces  
    

 

 
Pintura 

1- esbós preparatori de Ibtihal 2003 retolador s paper 20x62  

2- nena de Kabul 2003 oli s tela 73x92  

3- nena d’Albània 2004 oli s tela 100x81  

4- noi de Popeia 2004 oli s tela 100x81  

5- silenci 2004 oli s tela 100x81  

6- nena de Cachemira 2004 oli s tela 73x60  

7- resurrecció 2004 oli s tela 65x54 col·lecció particular  

8- nen sudanès a l’Etireno 2003 oli s tela 27x50  

9- nens sudanesos a l’Etireno 2003 oli s tela 27x50  

10- nòmades 2005 acrílic i tinta xinesa s paper 40x76  

11- nena del mar 2004 oli s tela 41x24  

12- nena del mar 1, 2000 oli s tela 27x27 col·lecció particular  

13- nen del mar 1999 oli s tela 120x78  

14- sorpresa 1999 oli s tela 120x78 € 

15- interior 1999 oli s tela 100x81  



16- nen de Bahia 2003 oli s tela 100x81  

17- nena de Herat 2006 oli s tela 100x81  

18- noi de Vietnam 2003 oli s tela 100x81  

19- nen tibetà 2001 oli s tela 27x27 col·lecció particular  

20- nen del mar 3 2000 oli s tela 55x46  

21- Antonieta 2003 oli s tela 100x81  

22- Carla 2000 oli s tela 55x46  

23- germanetes 2006 acrílic s tela 146x114  

24- nena del mar 4, 2000 oli s tela 27x16  

 

 

                      
 
 
Escultura 
 

 25- escultura èxode 2006 ferro 160x90x160  

 26- nena amb nina 2006 bronze 17x15x44                                

 27- Ós amb nina i cadireta  
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