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Fragment d'una de les fotografies de Jose María Vílchez.

Vint fotografies de Jose María Vílchez, el primer projecte d’art en
format digital d’El Mirador aquest 2015

Dimecres 7 de gener de 2015

Una vintena de fotografies del castellarenc Jose María Vílchez donen forma a la
primera exposició d’art en format digital d’El Mirador d’aquest any 2015.

La mostra, que es podrà veure fins al 31 de gener a la recepció de l’edifici, al
vestíbul del Servei d’Atenció Ciutadana, inclou una selecció d’imatges de diverses
temàtiques. Vílchez, que es va iniciar en el món de la fotografia amb només 13
anys, ha treballat, entre d’altres, per al diari digital Ara.cat. També ha elaborat
diferents reportatges de fotografia nocturna, com per exemple als carrers de diversos
països europeus (França, Suïssa i Alemanya), i l’any passat va fer una aposta per la
fotografia urbana.

Després de guanyar el primer premi del Ralli Fotogràfic de la Festa Major de
Castellar 2014 Vílchez va començar a treballar a la sala Jamboree de Barcelona, on
fins a l’actualitat retrata les actuacions de jazz que s’hi duen a terme.

L’exposició digital també es pot veure al web municipal i al canal de Youtube
Estima Castellar. Tots els artistes que vulguin exposar les seves obres en aquest
format poden presentar a El Mirador la sol·licitud corresponent, presencialment amb
una instància, enviant un correu electrònic a l’adreça elmirador@castellarvalles.cat
o trucant al 93 714 40 40. Un cop rebuda la sol·licitud, l’artista serà citat per parlar
de la disponibilitat i els requisits necessaris per poder exposar.
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