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Què és Capves_pre Art Fest? 

 

És un Festival d'art emergent impulsat per la Fundació Cultural Coll 

Bardolet. Aquest se celebra, any rere any, els mesos d’agost i setembre, a la 

seu de la Fundació, situada a la Via Blanquerna, 4 de Valldemossa. 

L’objectiu és visibilitzar els joves creadors i  promoure la seva obra en tots 

els àmbits i disciplines artístiques. 

És per això que, en el marc d’aquest esdeveniment, es duen a terme 

exposicions temporals que permeten difondre l’obra d’artistes novells, a més 

de complementar-la amb tallers, col·loquis, taules rodones, etc. 

Sense oblidar-nos d’altres disciplines artístiques com la música que tanta 

importància tenia per a l’artista de Campdevànol, també es duran a terme 

nombrosos concerts al patí de la Fundació, que té una acústica immillorable. 

 

En què consisteix el Certamen d’Instal·lació Artística Mural? 

 

Una de les principals novetats d’aquest edició és la incorporació d’un 

concurs per a la realització d’un mural/grafit al patí de la Fundació. Una obra 

d’art que es preveu que es mantingui, com a mínim, durant un any. Ja que, 

d’aquesta manera, permetrà donar projecció internacional a l’artista, gràcies 

al gran nombre de visitants d’arreu del món que passen per la fundació 

anualment.   
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Dotació econòmica 

El guanyador del concurs obtindrà un premí de 400 euros, en el qual estan 

incloses les despeses de material per fer la intervenció. 

Així mateix, també rebrà un lot de llibres sobre la vida i l’obra de Coll 

Bardolet, en què s’inclouen títols com: Coll Bardolet/Viatges, Els colors de 

la llum, Obra sobre paper, etc. 

 

Bases  del concurs  

 

1. Podrà participar en aquest concurs qualsevol artista major de 18 anys, 

resident a l’Estat espanyol. 

2. Cada participant només podrà presentar un sol projecte, del qual n’ha de 

ser l’artífex.  

3. El projecte d’instal·lació artística s’ha d’adequar a l’espai proposat per la 

Fundació. 

4. La tècnica i temàtica del certamen és lliure. 

5. S’ha de tenir en compte l’entorn i la línia de treball de la Fundació a l’hora 

de realitzar el projecte. 

6. Es podrà visitar l’espai expositiu abans de dur a terme el mural, per tal 

d’adequar-ho tant com sigui possible.  

 

 

Documents a aportar  

 

1. Nom, adreça electrònica, i telèfon 

2. Còpia del DNI o passaport 

3. Currículum 

4. Breu descripció del projecte 
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Per presentar la teva sol·licitud, envia aquests documents a 

info@fccollbardolet.org 

El  termini de lliurament del projecte acaba  dia 8 d’agost del 2022. 

 

Si tens qualsevol dubte, pots escriure a aquest mateix correu. 

 

La presentació de l’obra es farà dia 25 d’agost, en el marc  

d’ARTDEMOSSA. 

 

La presentació dels projectes només serà valida en haver rebut un correu 

electrònic de confirmació de recepció per  part de l’organització. Si el 

participant no rebés cap correu de resposta, hauria de contactar amb 

l’organització al 971 612 983.  
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