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a Raimon

Roca tindrà lloc del 20 d'abril al 13 de maig
L'homenatge a Raimon Roca tindrà lloc del 20 d'abril al 13 de maig

Homenatge al pintor Raimon Roca
Del 20 d'abril al 13 de maig de 2012
Castellar del Vallès homenatjarà del 20 d'abril al 13 de maig la trajectòria artística
del pintor castellarenc Raimon Roca Ricart amb una iniciativa impulsada per les tres
sales d'art de la vila i una comissió formada per ciutadans i familiars de l'artista,
amb el suport de l'Ajuntament i de diversos patrocinadors privats.
L'homenatge se centrarà en l'organització de quatre exposicions simultànies que
tindran lloc a l'església de Sant Esteve de Castellar i a les galeries Santi-Art, WattsArt i Aguilart. L'horari de visita de les mostres serà de dilluns a divendres, de 18 a
20 hores, i els dissabtes, d'11 a 14 hores. L'exposició de l'església, a més, es podrà
visitar els diumenges, de 13 a 14 hores. A més de les exposicions, l'homenatge a
Raimon Roca inclou també l'edició d'un catàleg sobre la vida i obra del castellarenc.
Inauguració de les mostres: divendres 20 d'abril, 20.30 h, a l'església de Sant
Esteve
Temàtiques de les exposicions
Pintura mural religiosa (Església parroquial de Sant Esteve de Castellar)
Diverses fotografies de murals realitzats en esglésies i capelles de Begur, Calella de
Palafrugell, Sabadell, Matadepera i Oviedo, juntament amb reproduccions
d'esbossos, dibuixos, projectes i estudis dels mateixos. Les pintures daten dels anys
1951 a 1958.
Figures i retrats (Watts-Art)
Pintura de cavallet, realitzada entre els anys 1941 i 1948, i del 1968 a l'actualitat.
Paisatges (Aguilart)
Pintura de cavallet, realitzada entre els anys 1941 i 1948, i del 1968 a l'actualitat.
S'hi podran veure també paisatges a l'oli de gran format i petites "notes" o estudis.
Tècniques diverses (Sala Santi-Art)
Obres executades bàsicament entre 1950 i 1968: bodegons, monotips, temes
religiosos, etc, duts a terme amb materials i tècniques de treball molt diversos.

Sala d'Exposicions Aguilart
C. del Doctor Rovira, 20

Actes celebrats
Divendres 20 d'abril de 2012
18.30 - Inauguració
Inauguració de l'homenatge a Raimon Roca
Església de Sant Esteve
Del 20 d'abril al 13 de maig de 2012
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Més de 200 persones van assistir divendres a la inauguració de l’homenatge a
la trajectòria del pintor Raimon Roca
Les exposicions es poden visitar fins al 13 de maig a l'església de Sant Esteve
i a les sales Aguilart, Santi-Art i Watts-Art.
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L’homenatge a la trajectòria del pintor castellarenc Raimon Roca s’inaugura
divendres a l’església de Sant Esteve
L'acte començarà a les 18.30 hores i portarà els assistents a recórrer les quatre
exposicions simultànies que s'han organitzat.
19/04/2012
Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

