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Fragment d'una de les obres de Juan José Teruel incloses a l'exposició digital de
maig

L’artista castellarenc Juan José Teruel exposa les seves obres en el
projecte d’art digital d’El Mirador del mes de maig

Dimecres 7 de maig de 2014

Les obres de l’artista castellarenc Juan José Teruel Rodríguez 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) durant tot el mes de maig.

L’exposició, titulada “Línia i color”, inclou una vintena de propostes realitzades
amb un únic traç, és a dir, on l’inici i el final coincideixen al mateix punt, i
composicions amb formes diverses. Teruel es va iniciar en les tècniques del dibuix i
la pintura a les classes que va rebre de Juan Bautista de Miguel i d’Antoni Marquès,
de qui també va aprendre tècniques escultòriques. A més, es va formar a l’escola
d’Arts i Oficis de Barcelona, i ha estudiat diversos cursos multimèdia, d’animació
en 2D i 3D i de creació de pàgines web, a la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).

Com és habitual, l’exposició digital 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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