ELS MISTERIS DE LA PASSIÓ
El Col·lectiu Misteris d’Olesa de Montserrat amb motiu del seu 25è aniversari proposa als
artistes interessats el repte de crear la col·lecció: Els misteris de la Passió.
Els Misteris són una sèrie d’escultures que il·lustren diferents escenes de la Passió de Crist,
emparades en una iconografia clàssica. La intenció és renovar aquesta imatgeria incentivant
un canvi estètic que derivi cap un llenguatge plàstic sintetitzat, simbòlic, evocador i actual,
capaç de produir un suau sentiment de devoció. I volem que aquest canvi es faci a través
del llenguatge pictòric, entès com a medi per formalitzar la proposta.
Per decidir l’artista responsable de la creació de l’obra, el Col·lectiu Misteris d’Olesa de
Montserrat proposa un Concurs de Projectes obert a tots/es els/les artistes.
BASES
El suport haurà de ser rígid, de mesura mínima 8 figura, amb qualsevol tècnica pictòrica
adequada. El conjunt de les 11 obres haurà de funcionar com una seqüència dels misteris
de la passió, fruit d’un estudi i reflexió personal.
Les persones interessades hauran de presentar, del 3 al 14 de setembre de 2018, a l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat, Parc Municipal s/n, un dossier físic que
inclogui el següent:
- Nom i cognom del participant.
- Telèfon de contacte i adreça electrònica, si és que en té.
- Breu ressenya del seu currículum artístic.
- Fotografia a color de 2 obres acabades dels Misteris, amb la seva fitxa tècnica: mesures i
tècnica.
- Breu explicació de les motivacions o reflexió sobre les solucions proposades.
El format d’aquest dossier és lliure.
Els dossiers originals que s’enviïn es tornaran en fer pública la resolució.
El veredicte es farà el divendres 28 de setembre de 2018, a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis
d’Olesa de Montserrat.
La dotació econòmica per la realització de l’obra escollida serà de 4.000 €. Import sobre el
qual s’aplicaran les retencions corresponents.
El jurat, que estarà format per Pep Montoya, Montserrat Farré i Carme Margarit, pot
considerar el premi desert, si considera que cap obra s’ajusta a la finalitat de la proposta.
Per a dubtes, podeu adreçar-vos al mail de contacte merce.segura@artsioficis.cat.
La col·lecció s’haurà de presentar abans del 15 de març de 2019, i serà exposada a la Sala
d’Exposicions de la Casa de Cultura durant el mes d’abril de 2019.
L’obra quedarà en propietat del Col·lectiu Misteris d’Olesa de Montserrat i podrà ser
exposada, sense finalitat lucrativa, on l’entitat cregui adient.

RELACIÓ DE MISTERIS

01_Pregària a l’hort de
les oliveres

02_El bes de judes

03_Flagel·lació

04_Exce Homo - Jesus
davant Pilat

05_Camí del calvari Carrer de l’amargura

06_Sant Crist de
l’agonia

07_Sant Crist - Jesus
mort a la creu

08_Soledat de Maria al
peu de la creu

09_La pietat

10_Sant Sepulcre

11_MD dels Dolors

Per a més informacio sobre els Misteris, visiteu el web www.misterisolesa.cat.

