EL PREMI PINZELL DE CUIXART 2018 ES
CONSOLIDA EN EL MARC DEL FESTIVAL TEMPS
D’ART DE GIRONA
El valor simbòlic i cultural de l'art, la importància del col·lectiu i
les noves formes d'expressió han estat protagonistes
en la darrera edició amb què la Fundació Cuixart ha celebrat la
quarta entrega del premi el Pinzell de Cuixart d’aquest any.
La trajectòria artística de Alberto de Blobs , de Marina
Capdevila i Belin guardonats a la edició d'enguany.
La 4 edició del Pinzell de Cuixart 2018 que ha tingut lloc aquest vespre a la
Capella de san Nicolau ha estat un èxit. Amb el suport de El Bòlit de Girona i el
marc del festival Temps d’art que s estrena enguany a la ciutat.

Aquest any a traves del premi la Fundació Cuixart fa la reflexió de que
enfront la fructífera existència d’artistes, rica i diversa, talent del qual en
som exportadors, altament reconeguts a reu del món, és important
donar rellevància a la vital necessitat, per l’art,de tots els gestors i malalt
d’amor per l’art. Sense ells no seria possible moltes de les accions que
donen visibilitat a la cultura i als seus creadors. Per tant estem enfront de
un medi on coexisteixen artistes i dinamitzadors culturals als qual s’el ha
de cuidar , alimentar i nodrir per la continuïtat de la vida cultural.
Per tots la cultura és indestructible, necessària i humana per això
aquestes reunions són cabdals per la continuació d'una comunitat en
plena efervescència i beneficiosa la ciutadania
Aquest any han estat guardonats els 'artistes Marina Capdvila, Belin i
Alberto de Blobs per la seva trajectòria en l'escena de l'art urbà, la
innovació en la forma d’entregar aquest art,l’ ús dels nous suports i
noves tecnologies i els recursos infinits l’abast de l’art.
Tanmateix la Fundació Cuixart valora la tasca de tots el projectes ,
plataformes i accions culturals com La Volta de Sant Narcís , per a
dinamitzar projectes culturals, pedagògics i socials i dinamitzadors actius dins
del marc de La Volta de Sant Narcís amb una rica programació que dona
plataforma i projecció a molt artistes i joves creadors des de fa més de 6 sis

anys. Tanmateix la trobada Internacional d’art d acció La Muga Caula Joan
Caselles i Teresa Ramírez amb la seva Muga Caula on la cohesió, la
convivència i la immersió artística fan possible una experiència vivencial a
través del Dadà i el surrealisme en una convencia artística intensa i altament
transformadora que suma ja més 15 edicions . Dintre de la disciplina de l’art
urbà i la seva dimensió destacar el seu valor com patrimoni emergent
fent referencia el festival GarGar i la tasca imparable de Mar López-Pinto,
Jordi Solsona i Xavier Vilafranca de la productora Binomic responsables del
Festival Gargar de Penelles amb el que han aturat la despoblació d'aquest
petit poble convertint-lo en un autèntic museu d'art urbà

En la darrera part d'aquesta edició ha volgut guardonar a la part més
contemporània en el que la tecnologia forma part de la nostra
quotidianitat fins a arribar a tocar l'escena de l'art, per això ha
considerat destacable el reconeixement a Alberto de Blobs un dels
artistes de estil salvatge més actius de, escriptor de grafitis, il·lustrador i
creador multidisciplinari, que des de la dècada dels 90 ha anat fent
camí en el mon de l art contemporani fusionant tot tipus t’influencies,
generes i estils amb una clara perspectiva que es la recerca mitjançant
les noves experiències alliberant-se de qualsevol tendència estètica
particular .

Només per finalitzar la vetllada, el que el públic va fer possible tota la posada en
escena amb les actuacions de la música en viu de Els fill de Lilith
.

Al lliurament de premis, Joan Cuixart director de la Fundació Cuixart, ha dit,
“La cultura és indestructible, l'art és una eina que forma part de la

cultura, és necessària i natural l'existència d'artistes per una societat
amb criteri, i encara que no sigui sempre lucratiu encara que a vegades
siguin pocs els artistes que s’enriqueixen amb el seu art gairebé tots els

artistes amb talent d'aquest país seguiran fent art i creient en ell per què
és un llenguatge necessari i humà “
Marina Capdevila ha estat guardonada per la seva trajectòria artística. La
seva vocació com a artista d'art urbà s'inicia l'any 2002, il·lustradora catalana
sortida de l’escola eina de Barcelona el seu treball es basa en l’us de l
exageració per distorsionar situacions de la vida quotidiana portant-los al punt
extrem de la ironia. La gent de poble i les persones grans són les seves
referències tanmateix il·lustradors contemporanis com L’Agostino Iacuri, Dulck
o Low Bros.

L'esdeveniment està organitzat per Fundació Cuixart I EL Bolit de Girona,
amb el suport de la plataforma de management d’art,
URBANART.BARCELONA, http://urbanart.barcelona/ que funciona com
un excel·lent partner de creació i adaptació d'actuacions, happenings,
road shows, mapping, videoart i que treballa com a eina per a tot event
designer.
“L’EXPRESIÓ ARTÍSTICA QUE REPRESENTA LA NOSTRA SOCIETAT D’AVUÍ…
DECLAREM EL MÓN COM EL NOSTRE LLENÇ”

