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Firart 2004, la porta oberta dels artistes locals

Dimecres 18 de febrer de 2004
La Regidoria de Cultura ha fet públiques les bases per participar al Firart 2004. Una
mostra d'art que arriba a la seva desena edició i que se celebra a Castellar del Vallès
de forma bianual. Aquest any, com a novetat, s'ubicarà a l'Espai Tolrà i tindrà lloc
l'últim cap de setmana del mes d'abril, els dies 24 i 25. Paral·lelament es convocarà
un concurs de pintura ràpida. Tota una festa de l'art, que s'acompanyarà també d'una
nova edició de la Mostra Gastronòmica.El Firart és un espai que pretén donar
cabuda a artistes de Castellar i de fora del municipi en diferents disciplines. Cada
participant disposarà d'un expositor d'uns 12 metres quadrats, on hi podrà exhibir la
seva obra. Cal tenir en compte, que no es podran mostrar obres exhibides en anys
anteriors. Coincidint amb el Firart, també se celebrarà un concurs de pintura ràpida.
Tots els artistes que hi vulguin participar, hauran de presentar les seves teles o el
suport adient a la seva tècnica, el mateix diumenge 25 d'abril, a l'Espai Tolrà, on
seran segellades, de 8.00 h a 10.00 h. L'artista podrà escollir lliurament la tècnica i
l'estil de pintura. Castellar en qualsevol dels seus aspectes, dins el casc urbà i la seva
rodalia serà el tema principal. Les obres es lliuraran a les 13.00 h i el veredicte es
donarà a conèixer a les 14.00 h. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 750
euros, el segon 390 euros, el tercer 270 i el quart classificat 210 euros. Tot plegat,
coincidirà a més, amb la Mostra Gastronòmica, que també se celebra de forma
bianual al municipi. Una iniciativa que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'abril, també
al recinte firal de l'Espai Tolrà

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

file:///
/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

