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Mollet Art’16 s’obre a la ciutat amb diferents modalitats
de participació per a joves creadors
El Museu Abelló i l’Ajuntament de Mollet organitzen una nova edició del
certamen adreçat a joves creadors Mollet Art’16. Memorial Cesc Bas. La
principal novetat és l’ampliació dels espais expositius més enllà del Museu.
Per aquest motiu, s’han creat tres modalitats de participació.
Així, Mollet Art’16 compta amb tres modalitats:
1. Mollet Art al Museu Abelló: hi poden participar creadors nascuts o
residents a Catalunya, nascuts després de l’1 de gener de 1981. Han de
presentar un dossier amb un projecte o obra, de temàtica i format lliure,
pensant per ser exposat en una sala d’exposicions. El jurat seleccionarà
els projectes més interessants per formar part de l’exposició Mollet Art’16
(a partir del 3 de juny, al Museu Abelló). Dotació econòmica de 350 euros
per proposta (un màxim de 3 projectes).
2. Mollet Art a la Marineta: hi poden participar creadors nascuts o vinculats
a la ciutat de Mollet, nascuts després de l’1 de gener de 1991. El
projecte/obra, de temàtica i format lliure, ha de ser pensat per exposar en
una sala d’exposicions. El jurat seleccionarà els projectes/obres per
formar part d’una exposició al Centre Cultural La Marineta, que
s’inaugurarà el 17 de juny. Hi haurà una dotació econòmica de 150 euros
per proposta (màxim de 3 projectes).
3. Mollet Art a la ciutat: en aquesta modalitat hi poden participar tots els
creadors nascuts o residents a Catalunya, nascuts després de l1 de gener
de 1981. El projecte (art comunitari, intervenció a l’espai públic...) ha de
tenir una estreta vinculació amb el teixit social i el territori de Mollet i haurà
de ser realitzat a la ciutat mentre duri el certamen Mollet Art’16 (calendari
a concretar entre els mesos de juny i octubre de 2016). El jurat
seleccionarà el projecte/obra guanyador que tindrà una dotació
econòmica de 700 euros.

Obertura del certamen a la ciutat
El certament Mollet Art. Memorial Cesc Bas va néixer l’any 1983, amb motiu del
Mil·lenari de la ciutat, i va anar ampliant el seu àmbit d’actuació: inicialment
s’adreçava a joves creadors molletans, després de l’àmbit del Vallès i més tarda
es va ampliar a tot el territori català.

Aquesta edició 2016, s’han ampliat també les modalitats de participació, segons
el lloc d’exposició. L’objectiu d’aquest canvi, possible gràcies a la implicació i
organització conjunta del Museu amb l’Ajuntament (en els àmbits de Cultura i
Joventut), és obrir el certamen a la ciutat i apropar la feina de joves creadors o
col·lectius artístics a la ciutadania, tot sortint de les sales d’exposicions del
Museu.

Participació i bases
El termini de participació al Mollet Art’16 és fins el 10 d’abril. Els joves creadors
que hi estiguin interessats poden fer arribar un dossier amb la seva proposta per
correu electrònic (museuabello@molletvalles.cat) o per correu postal en format
digital (CD o DVD) al Museu Abelló (c. Berenguer III, 122, Mollet del Vallès).
Les bases es poden consultar al web de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
(www.molletvalles.cat), del Museu Abelló (www.museuabello.cat) o de Joventut
Mollet (www.joventut.molletvalles.cat).
El jurat farà públic el seu veredicte el dia 18 d’abril.
Adjuntem les bases.
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