
Ajuntament de Castellar del Vallès
L'exposició es podrà visitar fins al 4 de febrer.Image not found or type unknown

L'exposició es podrà visitar fins al 4 de febrer.

Del 2 de desembre de 2017 al 4 de febrer de 2018

Exposició

67a Exposició de pessebres a la Capella de Montserrat

Un recorregut per tot el món emmarca l’eix temàtic de l’exposició de pessebres a la
Capella de Montserrat d’aquest Nadal de 2017. Així, “Pessebres del món” és una
exposició molt didàctica de pessebres inspirats en indrets d’arreu del món.

Enguany, la mostra tindrà dues àrees:

A la planta baixa trobarem pessebres on, a partir de les escenes pròpies de la història
del Nadal, es representen paisatges i escenografies inspirades en diferents indrets
d’Àsia, d’Amèrica del Nord i del Sud, d’Europa i del Pol Nord. També hi trobarem
un pessebre que viatja fora del nostre planeta seguint l’estrella d’Orient. En total, es
podran veure 15 quadres fixes i 3 calaixos.

Al primer pis, seguint el fil conductor de l’exposició de la planta principal, hi haurà
l’exposició temàtica, on es podran veure figures de pessebre fetes a diferents parts
del món que pertanyen a col·leccions privades de pessebristes de l’entitat.
Acompanyarà aquesta exposició del primer pis una representació àmplia de l’obra
que ens ha deixat, l’any del seu traspàs, el Mestre Artesà Pessebrista Joan Maria
Garsot.

El cartell

El cartell de l’exposició d'aquest any, dissenyat per Jaume Muntada, mostra una
imatge del nostre planeta envoltat de figures de diferents estils i procedències i amb
un naixement com a eix vertebrador que predomina en el centre del conjunt.

75è Concurs de pessebres

Recull les bases fins al dia de Nadal i fes la teva inscripció! La visita del Jurat serà
el dia 26 de desembre al matí.

Horari | Ds., dg. i festius d’11.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h (passat Reis, només
dg.); laborables del 27 de desembre al 5 de gener, de 17.00 a 20.00 h

Destinataris | Públic general

Organitza | Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat

Programa | Cicle Nadalenc 2017
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