LA FIRA D’ART CELEBRA ENGUANY LA SEVA 24ENA. EDICIÓ.
En tots aquests anys s’han anat conformant uns criteris de funcionament, s’ha mantingut l’esperit
comercial i s’han consolidat les eres com espais imprescindibles d’exposició. Tant és així que
molts artistes no concebeixen la seva participació a la Fira si no poden tenir l’obra aixoplugada
sota les arcades.
Àlvar Calvet és l’artista convidat de la present edició i autor del cartell. Ens presenta a la Pinacoteca l’exposició “RED, Red, ret”, un testimoni de la seva obra pictòrica que els darrers anys
s’ha caracteritzat per un compromís i immersió dins l’anomenat “art social”. L’exposició, un treball
conceptual i geomètric, és el fruit de la proposta amb un col·lectiu de professionals del sexe.
S’inicia amb Àlvar Calvet l’edició d’estampes que complementaran a partir d’ara els successius
cartells de la Fira d’Art. S’ha fet una sèrie limitada de 100 estampes signades i numerades
impreses en digital glicée i presentades dins una carpeta que inclou el currículum de l’artista .
Al marge de la mostra, l’Associació també aposta per fer pedagogia com ha vingut demostrant
en la nova etapa. En aquest sentit el programa ofereix una conferència, una xerrada, una taula
rodona i uns tallers que ens apropen al coneixement de l’art i a gaudir-ne.

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ FIRA D’ART
SALÀS DE PALLARS
C/ Bon Jesus, 5
Salàs de Pallars
25693 Lleida
contacte@firadartsalas.cat
www.firadartsalas.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

AJUNTAMENT DE
SALÀS DE PALLARS

Un altre aspecte al que es vol donar continuïtat és la participació activa dels visitants. Per aquest
motiu s’ha convocat un Concurs de fotografia a través de la plataforma Instagram creant el hashtag #firadartsalas.

CARTELL
Des del seu inici la Fira d’Art de Salàs l’ha identificat el cartell. Aquest cartell elaborat a partir d’una
pintura original de l’artista convidat, ha estat i és la imatge que difon la Fira arreu. En ocasions especials i sobretot en els primers anys, es van fer algunes reproduccions numerades i signades.

CONSELL COMARCAL
DEL PALLARS JUSSÀ
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FIRA D’ART 2014

Enllaçant amb aquesta iniciativa, es comença, amb el pintor Àlvar Calvet, l’edició d’estampes
del cartell. Es posen a la venda al preu de 100e. Es poden adquirir posant-se en contacte amb
l’Associació de la Fira o aquests dies a la Pinacoteca.
Voldriem així posar en valor una obra realitzada exclussivament per l’esdeveniment que celebrem.
24A EDICIÓ

VENTALLS
En la fira de l’any anterior es va iniciar la venda de ventalls per a ser pintats i personalitzats
pels artistes expositors. La iniciativa fou un èxit i per tant s’ha decidit donar-li continuïtat i
s’oferiran al públic visitant en la mesa del servei d’informació de la Fira.

FIRA D’ART
SALÀS
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

d’ARTIGA, revista d’art i pensament contemporani).
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RESTAURANT

ERA DE PÒLIT

retera

A LES 18:00H
Obertura dels espais firals

A LES 21:00H
Tancament dels espais firals.

PARADA BUS

03 Es pot participar amb qualsevol fotografia de la Fira d’Art que evoqui la fira
i/o les seves activitats.
04 Les fotografies hauran d’estar fetes
en el període del concurs. Se’n podran fer tantes com es desitgi, totes
entraran en el concurs.
05 Les fotografies han de ser originals i
fetes amb dispositiu mòbil (Android/
Iphone)
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Universitat de Barcelona. Lloc: Plaça del Mercat

Lloc: Era dels Eres.
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Imparteix: Cori Pedrola, professora de Belles Arts de la

ESPAIS D’ACTIVITATS DE LA FIRA

01 Entraran a formar part del concurs tots
aquells que pugin fotografies a Instagram amb l’etiqueta #firadartsalas.
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DE 17:00H A 20H
Taller fotogràfic: “Dins de la càmera”
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PINACOTECA
FIRA D’ART

A LES 18:00H
Obertura dels espais firals.

A LES 19:00H
Projecció pel·lícula
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A LES 13:30H
Tancament dels espais firals.

tC

PLAÇA DEL MERCAT

A LES 13:30H
Tancament dels espais firals.

Lloc: Era dels Eres.
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Ro Caminal (artista), Jordi Abelló (artista plàstic).

A LES 18:30H
Lliurament dels premis del concurs
d’Instagram.
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Imparteix: Jordi Abelló (artista plàstic).
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A LES 11:30H
Activitat: “Com pinta el temps”
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Lloc: Era de Morlans.
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Imparteix: Núria Gonzalez, mestra de primària.
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Lloc: Pinacoteca

DE 11:00H A 13:00H
Taller infantil de línies i textures.
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A LES 12:30H
Taula rodona “L’Art en context”.
Participants: Àlvar Calvet (artista convidat i professor

A LES 11:00H
Obertura dels espais firals.
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Universitat de Barcelona. Lloc: Plaça del Mercat
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Imparteix: Cori Pedrola, professora de Belles Arts de la

A LES 11:00H
Obertura dels espais firals.
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DE 10:00H A 13:00H
Taller fotogràfic: “Dins de la càmera”
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DIUMENGE 17 D’AGOST

BASES DEL CONCURS

02 El concurs s’obrirà oficialment el dia
15 d’agost a les 19:00h i finalitzarà el
dia 16 d’agost a les 24:00h de 2014.
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DISSABTE 16 D’AGOST

ALBERG
LA SOLANA
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A LES 21:00H
Tancament dels espais firals.
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Conferenciant: Alvar Calvet, artista convidat a la Fira
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Conferenciant: Assumpta Rosés (Crítica d’Art i Directora
Lloc: Pinacoteca

“De la interacció a l’acció, de la participació
al social”
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A LES 19:00H
Inauguració de la 24ena Fira d’Art de Salàs
de Pallars.

PIS DEL
MESTRE

A LES 20:00H
Xerrada “Les claus de la pintura i de l’art en
els últims temps”.
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DIVENDRES 15 D’AGOST

CONCURS D’INSTAGRAM

BAR-RESTAURANT
L’ERA D’EN BALUST

06 La participació és gratuïta.
07 Totes aquelles fotografies penjades
abans o després de les dades marcades o que no s’adeqüin a les condicions del concurs, quedaran automàticament descartades.
08 Els guanyadors seran contactats a
través d’un missatge a la seva fotogarafia. Els seus noms es faran públics a Facebook, Twitter i web de
l’Associació. Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb
l’Associació al correu contacte@firadartsalas.cat per enviar la fotografia
amb la major ressolució possible.

09 Totes les imatges que participin al
concurs podran ser utilitzades per
l’Associació en campanyes de promoció.
10 La publicació d’imatges a Instagram
amb l’etiqueta del concurs significa
l’acceptació d’aquestes bases.
11 D’acord amb la llei de Protecció de
Dades de caràcter personal, les dades
dels guanyadors no s’incorporaran a
cap fitxer.
12 El jurat estarà format pels actuals
membres de l’Associació de la Fira
d’Art. Per al veredicte, consultar el
programa.
13 S’atorgaran els següents premis:
1r. Premi: Sopar per a dues persones (gentilesa de l’Era de’n Balust).
2n. Premi: Lot de productes agro-alimentaris (gentilesa de “És Pallarés”).
3r. Premi: Dues pizzes per emportar
(gentilesa de Pizzeria-Trattoria l’Era del
Salasse)
L’organització no es fa responsable de
cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de sofware
de qualsevol correu electrònic que pugui
produir-se.

