Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

Es presenta la tercera edició de l’Habitació del
Farmacèutic
Fins el proper 31 de març, els creadors i creadores que ho desitgin, poden
presentar les seves propostes artístiques per formar part de la 3a Mostra
Audiovisual Col·lectiva L’habitació del farmacèutic que es durà a terme el
divendres 5 de maig al Centre Cultural La Marineta. La Mostra l’organitza
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
L’habitació del farmacèutic és un projecte cultural que pretén esdevenir l’escenari
per a noves propostes de creació audiovisual en un sentit ampli i multidisciplinari.
L’objectiu de la mostra, que repeteix per tercer any consecutiu després de
l’acceptació de les edicions anteriors, és donar a conèixer els creadors i
creadores de Mollet així com d’altres artistes vinguts d’arreu.
Els interessats en exposar les seves obres audiovisuals, com ara curtmetratges,
documentals, videoart, animació, vídeo-mapping o de lliure creació, es poden
inscriure fins el 31 de març al Centre Cultural La Marineta o al correu electrònic
cclamarineta@molletvalles.cat
Segons la regidora de Cultura, Mercè Pérez, l’Ajuntament “segueix apostant
pels nostres joves artistes, ja siguin de Mollet o de fora, i facilitar-los la
possibilitat de donar a conèixer la seva obra en un marc tant especial com
La Marineta, un espai que per aquesta ocasió es descontextualitza i pren
força i vida pròpia en cada una de les seves estàncies”.
Tot i que, fins ara, la mostra també ha comptat amb la participació d’artistes
reconeguts, durant el seu curt recorregut ha servit d’aparador i de plataforma
perquè els creadors novells, fins aleshores anònims, s’hagin donat a conèixer
més enllà de Mollet, tal i com ha reconegut Monica Porta, una de les artistes
plàstiques que exposarà en aquesta tercera edició.
Així mateix, de nou, l’Habitació del Farmacèutic també acollirà enguany treballs
d’alumnes del Batxillerat Artístic de l’IES Mollet i del Centre d’Estudis Mollet.
Tota la informació d’aquesta tercera edició es pot consultar al web de
l’Ajuntament www.molletvalles.cat/
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