XIV Biennal Internacional de Ceràmica de Manises. 2019

Descripció

Direcció

Actividades culturales
Documents:
PROGRAMA CAST
PROGRAMACIÓ VAL
PROGRAM ING
Dates::
Starts: 04/11/2019
Ends: 15/11/2019

C/Sagrario, 22
Ciutat: Manises
Telèfons:
961521044

L?Ajuntament de Manises convoca la XIV Biennal Internacional de Ceràmica de Manises.
Amb aquesta nova edició, la ciutat de Manises torna a situar-se més enllà de la tradició i es converteix novament en
centre d?atracció de l?avantguarda i la modernitat ceràmica.
El concurs compta, una vegada més, amb dues categories: Ceràmica d?Art i Disseny de Producte, dins de les quals
s?estableixen diferents premis dotats de quantia econòmica.
L?objectiu del certamen és, per tant, doble. D?una banda, posar en valor la ceràmica d?autor com a mitjà d?expressió
artística. En aquest sentit, en els últims anys es pretén atraure tots els creadors que utilitzen la ceràmica com a via
d?expressió, independentment de la seua formació, per a acollir la pluralitat, la diversitat i la complexitat de l?art
contemporani.
D?altra banda, donar suport als productes de disseny amb capacitat de ser reproduïts industrialment, un aspecte molt
important per al desenvolupament i la innovació del sector ceràmic industrial del nostre territori.
Amb la finalitat que el públic interessat en la matèria puga participar de manera activa en el certamen, s?han programat
diverses exposicions paral·leles al concurs, així com diverses activitats que es duran a terme entre els dies 4 i 15 de
novembre de 2019.
.Actes i activitats que indiquem a documents adjunts o en el següent enllaç

Informació elaborada per :
TOURIST INFO MANISES (val)
Avenida del Tramvies, 15
46940 Valencia
telèfon: 961525609
Fax: 961520931
Email: manises@touristinfo.net, turismo@manises.es
Web: http://www.manisesturismo.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/manises/agenda/xiv-biennal-internacional-de-ceramica-de-manises-2019
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