Després de moltes mirades i
aproximacions molt diverses a l’art,
en aquesta edició ens proposem
accentuar encara més un gir cap al
territori. Mai com ara -que el món
s’ha fet petit i està globalitzatguanya importància la vida local,
l’acció local, l’expressió i l’art locals,
arrelats i conscients de que des de la
proximitat també es pot apel·lar al
món sencer.
En aquest 2017 volem posar en
primer pla a tots els pallaresos i les
pallareses que, de forma amateur o
professional, dediquen temps i esforç
a una activitat creativa o artística en
l’àmbit de les arts visuals.
Si la Fira té algun sentit és, perquè
sigui útil al territori. Algunes
d’aquestes “utilitats” passen per:

• Donar a conèixer el que es
produeix als Pallars relacionat amb
les arts.
• Generar un espai de trobada,
coneixement i intercanvi entre
la gent que fa coses relacionades
amb la creació i les arts al Pallars
(recuperant també la funció
«social» que feia la fira d’animals).

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

• Crear afecció a les arts i, en la
mesura del possible, mercat.
• Atreure gent tant de la comarca
com de fora.

11,12, 13 i 14 AGOST 2017

27ª FIRA D’ART - SALÀS DE PALLARS

ORGANITZA

DLT: L 1131-2017 - CARTELL: TUNEU & TUNEU

27a Fira d’Art
Salàs Arts i Fira 2017

PROGRAMA D’ACTES

INTERVECIONS AL PAISATJE
Aquest any es realitzaran dues
intervencions al paisatge que podreu
veure al Furunot i al Seixell.

C.
de

i
su
en
eS
íd
m
Ca

ll
Va
el
ld
va
Ra

22.30 h

ERA LES ERES

na
ola
aS
el
ld
va
Ra

Ca
rre
te
ra

FURUNOT

CASAL
ST. PERE

18.00 h

Obertura dels espais
firals i inici del 3r Concurs
d’INSTAGRAM. Tema:
“paisatgesalas17”
#firadartsalas.
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Ajuntament

BAR-RESTAURANT
L’ERA D’EN BALUST

SEIXELL

Taller de Quimigrames.
A càrrec de Cori Pedrola.
Lloc: Era de les Eres

11 a 13.00 h Taller infantil de paisatges.
A càrrec de Núria González
(mestra de primària).
Lloc: Era Morlans.
18.00 h

Obertura dels espais firals.

18 a 20 h

Taller participatiu:
“La natura, l’art i jo”.
A càrrec de Mariane
Moestaredjo.
Lloc: Cafè Camats.

18 a 20h

Taller de Quimigrames.
A càrrec de Cori Pedrola.
Lloc: Era de les Eres

18.30 h

Entrega dels premis.
INSTAGRAM a la Pinacoteca.

19.30 h

Espectacle de dansa
“Paseando” a càrrec d’Alba
Olmedo.
Lloc: Era d’en Balust.
Gentilesa d’Era d’en Balust.

20.00 h

Tancament dels espais firals.

ESTAMPES
Les espampes d’edicions anteriors es
poden adquirir a la taula del servei
d’informació o contactant amb
l’Associació Fira d’ Art (firadartsalas@
gmail.com)

BASES DEL CONCURS
D’INSTAGRAM
01. Entraran a formar part del concurs
tots aquells que pugin fotografies
a Instagram amb les etiquetes
“#paisatgesalas17” i #firadartsalas.

11. Totes les imatges que participin
en el concurs podran ser utilitzades
per l’Associació en campanyes de
promoció.

02. El concurs s’obrirà el dissabte dia 12
a les 18.00 h i finalitza el diumenge dia
13 a les 13.00 h.

12. La publicació d’imatges a Instagram
amb l’etiqueta del concurs significa
l’acceptació d’aquestes bases.

03. El tema del concurs serà “Paisatge
Salàs”.

13. D’acord amb la llei de Protecció de
Dades de caràcter personal, les dades
dels guanyadors no s’incorporaran a
cap fitxer.

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).

DILLUNS 14

06. La participació és gratuïta.

20.30 h

Tancament dels espais firals.

20.00 h

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.

11.00 h

Obertura dels espais firals.

Festival de Música Antiga dels
Pirineus: DIASPORA - Mora
Aranda.
Lloc: Església Parroquial de
Salàs de Pallars.

09. Els guanyadors hauran de posar-se
en contacte amb l’Associació al correu
contacte@firadartsalas.cat per enviar la
fotografia amb la resolució més gran
possible.
10. S’atorgarà 1 premi. El premi s’ha de
recollir personalment o per
delegació amb una altra persona amb
una autorització per escrit.

Visita guiada als espais firals.
Sortida de la Plaça del Mercat.

DIUMENGE 13
PIOLET
XPERIENCE

11.30
a 13.30 h

19.30 h

Allotjament

Font

Taller de Quimigrames.
A càrrec de Cori Pedrola.
Lloc: “Era Les Eres“.

18.30 a 20 h Papiroflèxia. A càrrec de
Carme de Dios. Lloc: Era de
Pòlit.

Espais d’activitats de la fira

Zona d’aparcament

Acte d’inauguració.
Presentació de l’exposició:
Col·lectiva d’artistes Pallaresos.
Recorregut pels espais
d’exposició. Lloc: Pinacoteca
(Edifici Casal St. Pere).

Ca
rre
Ca
rS
rre
an
rS
tP
an
er
tC
e
eb
rià

BAR CAMATS

Parada bus
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Mostremp sobre rodes.
Projecció de curtmetratges
del Festival de cinema rural
del Pallars. Lloc: Casal St. Pere
(Carrer Bon Jesús, 5, 1r pis).

DISSABTE 12
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08. Els guanyadors seran contactats
a través d’un missatge a la seva
fotografia. Els seus noms es faran
públics a Facebook, Twitter i web de
l’Associació.

14. El jurat estarà format pels actuals
membres de l’Associació de la Fira
d’Art. Per al veredicte, consultar el
programa.
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
software de qualsevol correu electrònic
que pugui produir-se.

