De Barcelona a Venècia...
Torno a la ciutat dels canals amb un somriure
i una sobredosi d'energia positiva... i tot gràcies a vosaltres!
L'exposició LUNATICA ha sigut una bona excusa
per tornar a casa i gaudir de bona companyia
sota la llum i els colors del Mediterrani.
Hem preparat aquesta mostra amb il.lusió, apurant cada minut
i treballant en equip per crear una atmosfera suggerent i emotiva
on l'Art, la poesia i la música s'han unit sota l'encanteri de la lluna.
La inauguració ha estat plena de sorpreses: paraules i música d'autor,
un tango improvisat, una copa de cava... i molta màgia!
Un autèntic regal per als sentits.
Si t'has perdut la inauguració, et convido a fer una visita virtual a:
www.bit.ly/lunatica

Un especial agraïment:
RESTAURANT 4 GATS: per acollir la mostra LUNATICA a les seves parets
ÒSCAR FERRÉ: coordinador d'activitats del Grup Ferré
que ens va obrir les portes dels 4 Gats
JOAN CARRAU: Art manager i relacions públiques
que ha posat il.lusió i entusiasme des del primer dia
VILASSAR RÀDIO: presenta LUNATICA amb una entrevista a Màbel Gual
FERRAN MARTÍNEZ: historiador i crític d'Art
que ens va pintar amb paraules un món de formes i colors
MÀBEL GUAL: subtil poetessa i presentadora explosiva,
directora artística d'Orgiadeisensi
JAUME LINARES: músic guitarrista que va animar la inauguració a ritme de tango
MATTHIAS SCHOLZ: fotografia i performance de tango improvisada
JOSÉ RABADÁN: imatge, publicitat i redacció als 4 Gats
RAQUEL RABADÁN: entrevista a Noemí Carrau
JOSEP LAYOLA: grabació, so i muntatge del vídeo de la inauguració
MARTA TEIXIDÓ: crítica de l'exposició a la revista GalArt
Em complau anunciar-vos que la mostra LUNATICA ES PRORROGA!
Aviat confirmaré la nova data a la web Nacasona, no us la perdeu!

Ets un gat llunàtic...?
Ja està a la venda la samarreta LUNATICA!
Demana el teu exemplar online:

Gràcies per pujar a la teulada de la creativitat
i compartir la mirada d'un gat llunàtic.
No deixis mai de mirar els estels!
Bona nit,
Noemí Carrau.

