
NOTA DE PREMSA

XXVI CERTAMEN DE PINTURA DE SON CARRIÓ – MAIG 2014

Avui divendres, si el temps ens acompanya, després del tro de festa i del
pregó que dóna la benvinguda a una setmana carregada d’actes ( fns el
diumenge,  11  de  maig  –  dia  de  la  fira),  les  autoritats  inauguraran  les
exposicions i es procedirà al lliurament de premis del XXVI CERTAMEN DE
PINTURA DE SON CARRIÓ. 

Aquest any la participació ha estat nombrosa i de qualitat, presentant-hi un
total de 46 obres, de formats no superiors al 60 F. 

Artistes d’arreu de Mallorca hi han volgut fer acte de presència, amb una
obra  de  tema  lliure,  realitzada  des  de  la  tradicional,  però  igualment
interessant,  pintura a l’oli, fins als més variats i innovadors procediments
tècnics,  fonamentals  per  desenvolupar  la   seva  creativitat,  tractada  en
termes que han  assolit  gairebé  totes  les  possibilitats  de  l’art  figuratiu  i
l’abstracte.

Els membres del jurat han estat :
Sebastià Pol Ferragut ( president)
Ignasi Umbert (secretari)
Manuel Mercader Salom
Antoni Esteva Servera
Assumpció Riera Alcover

Hi ha hagut una primera selecció de 18 obres, de les quals 11 han quedat
finalistes i formen part de l’exposició que s’inaugura aquesta nit, després
del pregó i l’entrega dels premis. L’exposició estarà oberta al públic durant
tota  la  setmana de  festes,  a  la  capella  de  Ca ses  Monges  (  c.  Mossèn
Alcover núm. 1) des d’avui vespre i fins l’11 de maig.   Es podrà visitar:
dilluns, dimarts i dimecres, de 16 a  21 h, els festius de 17 a 22 h i el dia de
la fira, a partir de les 10 h i durant tot el dia.

El Primer Premi ha estat per a Marta Matamalas Morey (Artà) amb l’obra
“Sense títol”, 2014, tècnica mixta damunt fusta, el Segon Premi ha estat per
a  Vicenç Palmer Far  (Alaró) amb l’obra titulada “Composició V”, 2014,
tècnica mixta damunt tela.

Al primer premi, a més de l’import en efectiu de 1500 €, se li cedirà la sala
d’exposicions de l’Auditori sa Màniga de  Cala Millor per a poder exposar el
conjunt de la seva obra.
El segon premi consisteix en fer un tiratge litogràfic de 50 exemplars en el
taller d’obra gràfica 6a ( Palma de Mallorca). L’Ajuntament se’n queda 25
exemplars per a la seva difusió i la resta passen a disposició de l’artista.
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