NOTA DE PREMSA
PRESS RELEASE
Tuenti Urban Art Academy: l’art urbà torna a la Universitat de
Barcelona
•

Tuenti Urban Art Academy, projecte organitzat per la companyia de fibra i mòbil
Tuenti en col·laboració amb la fira de nou art contemporani Urvanity, torna a la seva
agenda edició a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

•

El projecte es desenvoluparà des d'avui dilluns 15 fins al divendres 19 d'octubre amb
una sèrie d’activitats entorn de l’art urbà (concurs, taules rodones, tallers, murals,
etc.)

Barcelona, 15 d’octubre de 2018.- Tuenti torna a aliar-se amb Urvanity Projects, la
plataforma dedicada a la promoció de nou art contemporani i encarrega d’organitzar la fira
internacional URVANITY (28 FEB - MAR 2019), en la segona edició de Tuenti Urban Art
Academy.
Amb aquest projecte, Tuenti vol apropar el circuit professional als estudiants de Belles Arts, per
a donar-los a conèixer un nou univers de creadors en un moviment artístic consolidat com una
nova forma de comunicació i expressió, l’art urbà.
Aquesta iniciativa pretén a més a més que els alumnes poden contemplar aquest disciplina com
una opció professional per al seu futur. Per això portarà a acadèmics, investigadors, artistes, i
altres professionals de l’art contemporani a la facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona amb un programa que inclou la intervenció artística de Demsky J., tallers impartits
per reconeguts artistes i professionals o xerrades i taules rodones:
•
•

•
•

Intervenció artística de DEMSKY (https://www.instagram.com/demsky__/)
Tallers
 "Muralvision" de la mà de Murone
 "MY WAY. Tècnica i construcció del procés creatiu" de la mà de Xèlon
Programa de xerrades: La ciutat imaginada: arquitectura, esfera pública i art urbà
2a convocatòria de Tuenti-URVANITY ART Nou Art Contemporani

Dins de Tuenti Urban Art Project, tindrà lloc la segona convocatòria de Tuenti-URVANITY ART
Nou Art Contemporani, a través de la qual els estudiants d’arts visuals podran presentar les
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seves i optaran a què el seu treball formi part de la pròxima edició de la fira URVANITY; una
oportunitat única per a exposar junt amb la d’artistes consagrats.

Més informació a: www.tuenti.es/urban-art/academy
@urvanityart
www.urvanityprojects.com
www.urvanity-art.com
@tuenti.es
www.tuenti.es
www.tuenti.es/urban-art
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