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Tot a punt per a la segona edició de l’Habitació del
Farmacèutic
El propers divendres 13 i dissabte 14 de maig el Centre Cultural La Marineta
acollirà la II Mostra Audiovisual Col·lectiva l’Habitació del Farmacèutic. Es
tracta d’un projecte cultural que pretén esdevenir l’escenari per a noves
propostes de creació audiovisual en un sentit ampli i multidisciplinari. La
Mostra l’organitza l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’entrada és lliure.
La regidora de Cultura, Mercè Pérez i el regidor de Joventut Raúl Broto,
acompanyats d’un grup d’artistes, han presentat aquesta mostra de creació
audiovisual que repeteix ampliant-se a dos dies després de l’acceptació que va
rebre la iniciativa l’any passat.
L’objectiu és donar a conèixer els creadors i creadores de Mollet així com d’altres
artistes vinguts d’arreu.
Enguany la mostra acollirà 27 propostes de 73 creadors i creadores que
exposaran, ja sigui de forma compartida o individual, tot tipus d’obres
audiovisuals com ara curtmetratges, documentals, videoart, animació, vídeomapping o lliure creació.
La regidora Mercè Pérez ha agraït a tot els que han fet possible que l’Habitació
del Farmacèutic es vagi consolidant afegint que “sempre ha estat la voluntat
d’aquesta regidoria impulsar els creadors, especialment els locals, i crec
que aquesta plataforma que els oferim es una bona oportunitat perquè es
donin a conèixer”. Mercè Pérez també ha volgut destacar el fet de “donar a
conèixer l’obra d’artistes de Mollet i de fora i donar l’oportunitat als joves
que han decidit iniciar aquesta camí de la lliure creació o l’audiovisual”.
De fet, aquesta segona Mostra també acollirà treballs d’alumnes del Batxillerat
Artístic de l’IES Mollet i del Centre d’Estudis Mollet.
En aquest sentit, el regidor Raúl Broto ha comentat que “l’Àrea de joventut,
com la mateixa joventut, tendeix a la transversalitat, i el que avui presentem
demostra que des de la regidoria de Cultura també es fan coses per als
joves”.

Mentre alguns artistes que no han exposat fins ara, i que seran presents a la
Mostra, han agraït a l’Ajuntament aquesta possibilitat de poder fer-ho, d’altres ja
reconeguts, com Raquel Avellaneda, es felicitaven pel fet d’evidenciar amb
l’exposició que l’espai de La Marineta segueix viu com a punt de confluència de
diverses propostes i, en aquest cas, fins i tot “la història del farmacèutic i la
nostra són comparables”. Nosaltres també fem d’aquest lloc de pas un
espai d’experimentació”.
L’Habitació del Farmacèutic de l’antic Hostal La Marinette va ser la casa
provisional del farmacèutic Joan Amadó. Un espai on, abans de traslladar-se a
la farmàcia que havia comprat a Prat de la Riba, podria haver elaborat els seus
primers preparats.
D’aquí el nom d’aquesta mostra que pretén establir un paral·lelisme entre l’Hostal
La Marinette com a punt de trobada dels que vivien en trànsit i els artistes i
creadors que avui afronten una situació de pas i de camí constant per la vida.
Alhora amb aqueta exposició també es pretén reivindicar el moment de tots
aquells que han convertit l’stanbdy en el seu hàbitat.
Tant el divendres com el dissabte hi hauran projeccions continuades i projeccions
puntuals i l’entrada és gratuïta.
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