Divendres
s’inaugurarà
l’exposició
d’obres presentades al 13è Premi per a
Joves Artistes Climent Muncunill Roca
• En el mateix acte, que tindrà lloc a les 8 del vespre a l’Espai 7 del Centre
Cultural el Casino, es llegirà el veredicte del jurat i es lliurarà el premi al
guanyador o guanyadora.

Aquest divendres, 1 de febrer a les 8 del vespre, s’inaugurarà a l’Espai 7 del
Centre Cultural el Casino l’exposició de les obres presentades al 13è Premi per
a Joves Artistes Climent Muncunill Roca. En el mateix acte es llegirà el
veredicte del jurat i es lliurarà el premi al guanyador o guanyadora.
L’exposició es podrà visitar fins al dia 21 de febrer a l’Espai 7, de dimarts a
diumenge de 18 a 21 h.
A l’edició d’aquest any s’hi han presentat 36 obres en la seva majoria pintura,
dibuix i diversos tractaments tècnics. Les procedències també són diverses:
Manresa, Bages, Catalunya, València, Andalusia, Andorra i Portugal. Així, la
participació és superior al de la darrera convocatòria i se situa en la mitjana
d’obres presentades al llarg del concurs.
Els guanyadors de les edicions anteriors han estat: Mariona Vilaseca, Eva
Soto, Ramon Brichs, Alejandro Araya, Anton Campos, Alejandro Martin, Alba
Vila, Cristina Zafra, Marc Sangrà, Omar Jimènez, Sebastian Velasco Navarro,
Diego Beneítez Gomez i Laura Villalpando Vega. Autors i autores que són de
Manresa, del Bages i de Barcelona sobretot però també alguns de vinguts de
diversos indrets de l’estat – Madrid, Alaba, Zamora, València i, en un cas, de
Chile. Les obres guanyadores són majoritàriament pintures, fetes en tècniques
mixtes i en algun cas incorporen la fotografia o altres tractaments de la imatge.
El Premi per a Joves Artistes Climent Muncunill Roca
El Premi s’adreça a joves artistes que no tinguin més de 30 anys d’edat en l’any
de l’edició del premi. És completament lliure pel que fa a les tècniques
emprades sempre que l’obra sigui bidimensional i no requereixi dispositius
tecnològics per a la seva presentació en sala. És obert a tothom sense cap
restricció per procedència geogràfica.
L’obra guanyadora entra a formar part del fons del Museu Comarcal de
Manresa. Des de la 8a. edició la convocatòria es fa bianualment i la dotació
econòmica del premi són 2.400 euros per al guanyador i un accèssit de 1.200
euros (en ambdós casos amb els impostos inclosos).

Els participants solen ser majoritàriament de l’entorn de Catalunya però en
totes les edicions hi ha hagut obres procedents de diversos indrets de l’estat i
sovint d’altres països fruit, normalment, d’estades d’estudi al territori. La
participació s’ha anat estabilitzant en una mitjana d’uns 35 participants per
convocatòria.
Un premi que va néixer a l’any 2002
El Premi per a Joves Artistes Climent Muncunill Roca, va tenir la seva primera
edició l’any 2002 i l’exposició de les obres presentades s’inaugurà a la Sala
d’Exposicions del Museu Comarcal de Manresa el 26 d’abril d’aquell any.
Aquest premi es va establir en el marc d’un conveni de col·laboració entre la
família Muncunill Roca i l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de mantenir el
record de Climent Muncunill Roca i millorar les actuacions que es venien fent
en l’entorn de la promoció dels joves creadors en el marc de la recerca i difusió
de la creació artística que es fa des del Museu Comarcal de Manresa.
Així, la família Muncunill Roca donava a la ciutat, per tal que es conservés al
Museu Comarcal de Manresa, una notable col·lecció de pintura i dibuix que
incloïa obres de Josep Mestres Cabanes, Evarist Basiana, Josep Guardiola i
Ignasi Muncunill Catllà i Climent Muncunill Roca. Al seu torn l’Ajuntament
dotava econòmicament el premi i es comprometia a participar activament en la
seva organització per mitjà del Museu Comarcal de Manresa.
L’organització d’aquest premi és possible, a banda de les persones i
institucions esmentades, gràcies al suport de diverses persones en el marc de
les entitats: Escola d’Art de Manresa, Associació per al Museu Comarcal de
Manresa i Cercle Artístic de Manresa.
Tota la informació del premi es pot trobar al web del Museu Comarcal de
Manresa: www.museudemanresa.cat, on també hi ha la versió en castellà dels
textos.

