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Imatge d'una de les pintures de Lluís Valls Areny

L’obra de Valls Areny inaugura un nou projecte d’art en suport
digital a El Mirador

Dimecres 25 de setembre de 2013

L’obra pictòrica de Lluís Valls Areny inaugurarà el proper mes d’octubre un nou
projecte d’art en suport digital que té per objectiu donar a conèixer a la ciutadania
els diferents projectes artístics realitzats per ciutadans i ciutadanes de Castellar.

El nivell E d’El Mirador (vestíbul de les aules d’informàtica) serà l’escenari
principal d’aquest nou format d’exposició, mitjançant una pantalla on es projectaran
una vintena de creacions artístiques en format digital. A banda d’aquesta pantalla
principal, les exposicions digitals es podran veure també al web municipal, al canal
de Youtube Estima Castellar i a les pantalles informatives situades al Palau Tolrà, la
Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Mercat Municipal, el vestíbul de l’Auditori i
l’Espai Sales d’El Mirador.

Les exposicions digitals tindran una durada d’un mes, i canviaran mensualment.
Així, l’exposició que obrirà el nou projecte d’art es podrà veure durant tot el mes
d’octubre, mentre que per al mes de novembre s’ha programat una selecció
d’imatges d’escultures de Mar Hernández i al desembre es projectaran obres
fotogràfiques de Jaume Calsina. També està ja tancada l’exposició corresponent al
gener de 2014, que serà de dibuixos de Francesc Daví.

Els artistes que tinguin interès a exposar les seves obres en aquest format, poden fer
la sol·licitud corresponent a El Mirador, presentant una instància presencialment,
enviant un correu electrònic a elmirador@castellarvalles.cat o bé trucant al telèfon
93 714 40 40. Un cop El Mirador rebi la sol·licitud, l’artista serà citat per parlar de
la disponibilitat i els requisits necessaris per poder exposar.
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