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Recorda!
PROPERA
EXPOSICIÓ: Sabadell

El nostre servei
d’assessorament

M. José Filella
Muset “Emocions”
DEL 2 AL 21 DE JUNY
DE 2011
A la galeria TRAÇ D'ART de Sabadell
Passeig de la Plaça Major, 27
08201 Sabadell

www.tracdart.com
info@tracdart.com

Vine!
2
Juny
19,30h.
Sbd

Renova l’aspecte
de casa teva, el
despatx… només
canviant de lloc
les teves obres!
Informa’t a

info@tracdart.com
636953314
o a les nostres
galeries Traç d’Art
de Sabadell i
l’Estartit.

M. José Filella Muset
pintant al seu taller

+de
Filella
Muset
Obra de l’artista que surt reproduït al catàleg de
l’exposició.

Per què has de venir a la inauguració de
Filella Muset?

●Per ser dels primers en visitar-la en
directe.

●Per conèixer a l’artista en persona i
preguntar-li el que vulguis.

●Per prendre una copa de cava i una
pasta amb nosaltres.

●Perque et regalem el catàleg de
l’exposició.
Catàleg gratuït si vens el dia de la inauguració. 2 de juny a les
19,30h.

Nascuda a Barcelona
l’any 1965. Va estudiar
a l’escola d’Arts i Oficis
(Llotja). Departament de
Pintura i Escultura.
Actualment
imparteix
classes de pintura.

Trobareu més
fotografies de les
obres de Filella
Muset al
FACEBOOK
“Traç d’Art
galeria”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
EL 4 DE JUNY
VINE A FER ORIGAMI A TRAÇ D’ART
L’ESTARTIT
A la galeria TRAÇ D'ART de L’Estartit
Passeig Marítim, 10
17258 L’Estartit

www.tracdart.com

info@tracdart.com
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El 4 de juny és la Festa de l’Art de les galeries i Traç d’Art de l’Estartit mostra
obres d’artistes sabadellencs que s’inspiren en el mar i una activitat que podran
fer els assistents a la galeria per solidaritzar-se amb el Japó: l’origami. Si estàs
per l’Empordà i vols venir a passar una estona a la tarda-vespre et convidem a
venir a la galeria Traç d’Art de l’Estartit.

