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Fragment d'una de les pintures de Richi Lamúa que es pot veure a l'exposició

Les pintures de Richi Lamúa, protagonistes del projecte d’art en
format digital d’El Mirador aquest mes de març

Dilluns 3 de març de 2014

L’exposició, titulada “Arte en la nube”, es podrà veure del 3 al 31 de març

Una vintena de pintures de Richi Lamúa són les protagonistes d’un nou projecte
d’art en format digital que es pot veure a El Mirador (nivell E, vestíbul de les aules
d’informàtica) entre el 3 i el 31 de març.

L’exposició, titulada “Arte en la nube”, inclou una vintena d’obres que conjuguen la
tècnica tradicional de pintura amb l’aplicació de la tecnologia informàtica. Amb
aquesta exposició, Lamúa, que va néixer Boltaña (Osca) però està establert a
Castellar del Vallès des de mitjans dels anys 90, experimenta de forma autodidacta
pintant els seus primers quadres.

L’exposició digital “Arte en la nube” també es pot veure al web municipal, al canal
de Youtube Estima Castellar i a les pantalles informatives situades al Palau Tolrà, a
la Biblioteca Municipal Antoni Tort, al Mercat Municipal, al vestíbul de l’Auditori i
a l’Espai Sales d’El Mirador.

Els projectes d’art en format digital d’El Mirador són oberts a tots aquells artistes
que vulguin exposar les seves obres en aquest format. Per fer-ho, cal presentar a El
Mirador la sol·licitud corresponent, presencialment amb una instància, enviant un
correu electrònic a l’adreça elmirador@castellarvalles.cat o trucant al 93 714 40 40.
Un cop rebuda la sol·licitud, l’artista serà citat per parlar de la disponibilitat i els
requisits necessaris per poder exposar.
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