Bases Mollet Art 2011. Memorial Cesc Bas
Es convoca Mollet Art 2011. Memorial Cesc Bas, organitzat pel Museu Abelló, de Mollet del Vallès, amb la
intenció de difondre i promoure l’obra dels artistes plàstics i visuals de Catalunya.
Participants: Hi poden prendre part tots els artistes plàstics nascuts o residents a Catalunya.
Tema: El tema i la tècnica són de lliure elecció.
Inscripció: Inscripció gratuïta, cal enviar un book al Museu Abelló, amb una fotocòpia del DNI o qualsevol
document acreditatiu del naixement o de la residència a Catalunya i omplir un formulari d’inscripció que es
lliurarà a la recepció del Museu o podeu descarregar de la web
Tramesa d’obres: Cada artista pot participar-hi amb un màxim de dues obres, que ha d’enviar abans del dia
30 de setembre al Museu Abelló, carrer de Berenguer III, 122, 08100 Mollet del Vallès,
Termini d’admissió de les obres: Fins el 30 de setembre de 2011 a les 14 hores, al Museu Abelló.
Jurat: El jurat, constituït per persones destacades del sector de les arts plàstiques, estarà format per:
David Armengol - curador independent
Teresa Camps - professora titular d’art contemporani, UAB
Marta Pol i Rigau - comissària independent
Anna Crosas. Directora d’arts visuals de la Diputació de Barcelona
Anna Comadran que també actuarà com a secretaria per part del Museu Abelló
D’entre les propostes més interessants, el jurat seleccionarà les que formaran part de Mollet Art 2011.
Memorial Cesc Bas.
Publicació del veredicte: El jurat farà públic el seu veredicte el dia 7 d’octubre de 2011, exposant els noms
dels artistes seleccionats al taulell d’anuncis del Museu Abelló i ho comunicarà personalment als participants.
Un cop coneguda la decisió del jurat, els artistes podran retirar el material i les obres no seleccionades fins el
dia 30 d’octubre. En cas que una obra no seleccionada no sigui retirada en el termini establert, s’entendrà que
l’autor o la persona responsable renuncia a qualsevol dret sobre ella en favor de l’organització del concurs.
Entre tots els artistes seleccionats, el jurat proposarà la persona que més destaqui per la seva qualitat i
innovació per a la producció d’una mostra individual al Museu Abelló, coincidint amb la propera edició de
MolletArt, i li oferirà una beca per assistir a la QUAM 2012, a càrrec del Programa d’arts visuals de l’Oficina de
Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona.
Amb les obres seleccionades es farà una exposició a les instal·lacions del Museu Abelló. El jurat podrà
considerar la possibilitat d’adquirir alguna de les obres exposades previ acord amb l’artista
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La participació en aquest Mollet Art 2011. Memorial Cesc Bas implica l’acceptació d’aquestes bases i la
renúncia a qualsevol reclamació legal.

