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El Museu Abelló inaugura les exposicions Molletart’14 i
Daniel Fuster
El proper divendres 25 d’abril, el Museu Abelló acollirà la inauguració de
l’exposició Molletart’14. Memorial Cesc Bas, formada per l’obra de joves
artistes plàstics seleccionats pel jurat d’aquesta edició del certamen.
També s’inaugurarà l’exposició Daniel Fuster, artista guanyador de la
darrera edició de Molletart, el 2011.
Els artistes que han estat seleccionats i que mostraran la seva obra des del
proper 25 d’abril i fins al 15 de juny són: Mariona Vilaseca, Marta Pujadas,
Clàudia Pagès, Carmen Díaz i Azahara Cerezo. Entre aquests artistes, el
jurat proposarà la persona que més destaqui de totes les seleccionades per fer
una exposició individual, que s’estrenarà coincidint amb la propera edició de
Molletart. La inauguració comptarà amb la presència de l’alcalde de Mollet,
Josep Monràs, així com els artistes participants a les exposicions.

Daniel Fuster
El mateix divendres, també s’inaugurarà l’exposició de l’artista Daniel Fuster,
que fou proposada pel jurat del certamen 2011 entre els participants. L’obra de
Daniel Fuster pretén representar plàsticament una construcció de processos de
diferenciació social entre individus que assisteixen a locals d’oci nocturn. La
«disco» és un escenari de pràctiques i representacions de grups socials on
ponderen el consum i la individualitat com a variables bàsiques del procés de
posicionament social. El recorregut del treball de Daniel Fuster primordialment
ha partit sempre d’imatges fotogràfiques. Les obres exposades pretenen
reflectir com el dibuix ―lligat a la subtilesa de les seves tècniques i la fragilitat
dels seus suports― ha trobat noves vies per explorar les aliances entre tradició
i modernitat. Així, la mostra analitza els nous comportaments del dibuix tot
allunyant-se de l’ús acadèmic i presentant-se com a eina de suport per a
d’altres tècniques i expressions artístiques. (Adjuntem informació de l’exposició
Daniel Fuster).
El certamen Molletart es va celebrar per primera vegada l’any 1993. A partir del
1995, amb la mort de l’artista molletà Cesc Bas, va prendre el nom de Memorial
Cesc Bas.
Inauguració de les exposicions Molletart’14 i Daniel Fuster
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