Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

Divendres s’inaugura l’exposició Mollet Art a La
Marineta, una de les noves modalitats incloses en el
certamen
El proper divendres, 17 de juny, tindrà lloc la inauguració de l’exposició
Mollet Art a La Marineta, que inclou l’obra de dos joves creadors
conceptuals. Aquesta és la segona exposició del certamen Mollet Art’16, ja
que enguany s’han ampliat les modalitats i els espais expositius.
Per primera vegada, l’edició d’enguany del certamen Mollet Art. Memorial Cesc
Bas ha ampliat fins a tres les modalitats de participació, cada una d’elles
adreçada a diferents creadors, segons l’edat i el tipus de projecte. La segona
d’aquestes modalitats és Mollet Art a La Marineta, per a la qual el jurat ha
seleccionat dos artistes que exposaran la seva obra a La Marineta fins al 21 de
juliol.
Els artistes que exposen a Mollet Art a La Marineta, són Miquel (Valls) i Martí
Madaula (1996, Sabadell). Les obres que van presentar al certamen i per les
quals han estat seleccionats pel jurat de Mollet Art, són:


Miquel: Gravant una imatge estàtica, una instal·lació que replanteja el
funcionament i les lògiques del sistema artístic i de les ciutats, el qual ens
dicta aspectes com la valorització de les coses o els límits de la llibertat
personal.



Martí Madaula: Els Altres, presenta tres obres (Test de visió, Test de
personalitat i Algú) que parteixen de la fotografia de carnet, la seva
estètica i les possibilitats que se’n deriven per qüestionar i replantejar el
nostre paper a l’hora de percebre i crear identitats.

La inauguració serà a 2/4 de 8 del vespre i acabarà amb un concert a càrrec del
grup Theorema, format per tres joves molletans.
Adjuntem cartell de l’exposició i foto del grup Theorema.
Inauguració de l’exposició Mollet Art a la Marineta
Divendres 17 de juny
19.30 h
La Marineta
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