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Oberta la convocatòria de la
cinquena edició del «Premi TAVCC |
el Casino»
Els candidats podran presentar les seves propostes fins al 31 de gener de 2021
de forma telemàtica a través del portal de l'Ajuntament de Manresa

Joan Villaplana, guanyador de l'edició de 2018 | AjM

La Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC) i el Centre Cultural el Casino
convoquen la cinquena edició d'un premi expositiu que avança amb la voluntat de convertir-se en
beca de producció. Els candidats podran presentar les seves propostes fins al 31 de gener de
2021 de forma telemàtica a través del portal de l'Ajuntament de Manresa.
L'edició d'enguany és la cinquena d'un premi biennal que neix com a iniciativa conjunta entre
l'Ajuntament de Manresa (a través del Centre Cultural el Casino) i la Taula d'Arts Visuals de la
Catalunya Central i que té com a objectiu final la promoció, l a difusió i la coordinació de propostes
d'arts plàstiques i creació contemporània.
Si les tres primeres edicions del premi van estar enfocades a l'àmbit expositiu, des de la quarta
edició el certamen dona una volta més cap a la contemporaneïtat de la creació artística i es
transforma en una beca de producció que permet als artistes treballar de forma més gradual i
anar exposant l'evolució del projecte.
D'aquesta manera, el certamen busca abastar propostes més conceptuals-teòriques o
processuals i no limitar al format expositiu els projectes que es presenten.
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Amb l'adveniment de la pandèmia de la Covid-19, aquesta voluntat expansiva del premi ha
quedat estroncada i és per això que la cinquena convocatòria recupera l'esperit originari de la
convocatòria i se centra en l'exposició a l'Espai 7. Oferint, a més, la possibilitat d'intervenir entre
l'artista guardonat i els diferents centres d'art del territori d'influència de la TAVCC, per a una
itinerància expositiva del projecte.
La convocatòria és oberta a qualsevol persona i disciplina artística, si bé seran prioritàries i es
valoraran positivament les propostes en arts visuals contemporànies i que tinguin una relació amb
l'àrea d'influència de la TAVCC, la Catalunya Central.
Els candidats podran presentar les seves propostes fins al 31 de gener de 2021 de forma
telemàtica a través del portal de l'Ajuntament de Manresa (http://www.manresa.cat/) .
El projecte guanyador rebrà una dotació econòmica de 2.000 euros per a l'elaboració del projecte i
s'exposarà durant el mes de juliol a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino.
Històric de premiats
Com a resultat de les convocatòries anteriors, van ser premiats els següents artistes:
Joan Villaplana (Premi TAVCC'18) amb el projecte I, que va exposar-se a l'Espai 7 del Centre
Cultural el Casino de Manresa, a CACIS el Forn de la Calç i que té pendent una mostra al
Convent de Sant Francesc de Santpedor, posposada per la pandèmia de la Covid-19.
Carles Piera (Premi TAVCC'16) amb el projecte Ser per no ser, un projecte d'escultura que es va
exposar a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino de Manresa.
Cristina Zafra i Laura Casaponsa (Premi TAVCC'14) amb el projecte La casa de les aranyes, un
projecte multidisciplinar de música i arts plàstiques, que va exposar-se a la Casa Lluvià de
Manresa.
Antonio Clavijo (Premi TAVCC'12) amb el projecte Contradansa, un projecte de vídeodansa, que
va exposar-se a l'Espai 7 del Centre Cultural El Casino de Manresa.
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