BUTLLETÍ DEL CERCLE ARTÍSTIC D’ESPLUGUES JUNY 2018

FIRA CARRER DEL 27 DE MAIG DE 2018
Avui diumenge 27 de maig ens dóna la benvinguda al Cercle d’Artístic d’Esplugues, un cel blau radiant,
acompanyat d’una atrevida brisa que frega les verdes fulles dels arbres, fent sortir les escandaloses i
simpàtiques garses dels seus nius. Així va començar un matí d’art i color al Carrer Angel Guimerà, on
arriben alegres els nostres artistes, socis, simpatitzants i sobretot amics que ens acompanyen cada mes
per gaudir una vegada més de les obres artístiques que han fet gala en aquest diumenge de primavera.
La majoria d’elles paisatges de Catalunya, petits pobles que eren familiars a les persones que ens
visitaven, mostrant una bella paleta de colors, donant vida a cada obra exposada.

En altres pintures vam poder apreciar el camp, la seva gent i animals, predominant els verds, grocs,
taronges i color terra.
Més endavant ens trobem obres que mostraven l’Esplugues d’abans i l’actual. Els artistes no van perdre
cap detall de la vida quotidiana, edificis, bells carrers i avingudes, parcs, rambles amb flors, cotxes i per
descomptat no podien faltar obres que emmarcaven el sol torrat de la Costa Brava i les marines amb una
gran varietat de blaus on el mar i el Cel s’abracen a l’horitzó.
Després vam visitar una ciutat de França, mostrant
la seva bandera republicana i la multitud als carrers,
on l’artista convida a l’espectador a participar del
sentir patriòtic del poble.
Acabem el nostre recorregut artístic per terres
mexicanes, amb molt de color, presentant a una Frida
Khalo pensativa, mostrant el vestit i els accessoris
Típics de la Cultura mexicana.
Hem culminat la nostra trobada amb l’art, els colors i els amics en una tarda esplèndida, felicitant el
nostre company Antoni Monras, per haver venut dues extraordinàries obres, “La Sardana” i “Cadaqués”,
en les quals expressa una gran passió i amor per les tradicions i llocs emblemàtics de la nostra estimada
Catalunya.
Contents de poder portar art a la
gent d’Esplugues que habitualment
ens acompanya a compartir les
vivències dels socis del Cercle
Artístic
d’Esplugues.
Artistes
participants: Antonio Monrás, Jordi
Mercadé, Juana Ruiz, Luz Dávila,
Miquel Castell, Rafael Pardo, Xavier
Ribó, Vicente Caso.
Luz Dávila.

web: http://www.esplugues.com/cercleartistic/

