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Envia un comentari

3 desembre 2013

NOTÍCIES BARCELONA

GALERIA MARC DOMÈNECH, NOU ESPAI EXPOSITIU
bonart

“Després d’un llarg any de preparació i treball, és una immensa satisfacció per a nosaltres inaugurar  la Galeria Marc 

Domènech. Significa l’inici d’una nova etapa en la que pretenem enfortir amb rigor i professionalitat el nostre  ferm 

compromís  amb l’apassionant món de l’art. Us animem a que ens acompanyeu en aquest nou viatge”. Aixó es el que 

anuncien els promotors d’aquest galeria, la Marc Domènech que obrirà al Passatge Mercader, 12 baixos de Barcelona el dia 

12 de desembre del 2013 a les 19.30 h. Ho farà amb l’exposició d’André Masson Il n’y a pas de monde achevé. La mostra de 

pintura, dibuix i escultura es podrà visitar fins al 30 de gener del 2014. La Galeria Marc Domènech participarà en la propera 

edició d’ARCO 2014.

Etiquetes: André Masson · Galeria Marc Domènech
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