-BREUS NOTÍCIES D’ESTIU-MARIONA MILLÀ1)
Si teniu interès de veure les publicacions diàries de la meva obra a les meves xarxes
socials, podeu seguir-les també al compte d’Instagram:
Heu de cercar-ho al vostre mòbil o dispositiu amb aquesta icona:
Cerqueu @marionamilla i trobareu això: Una obra diària, pintura, dibuix i joia d’autor.

2)

Homenatge a Jordi Sabater Pi en el 50è aniversari del bateig de Floquet de neu a National Geographic
Retrat de JORDI SABATER PI per MARIONA MILLÀ
CRAI Biblioteca de Belles Arts
Baldiri i Reixac, 2
Edifici Biblioteca, primera planta
08028 Barcelona
Tel. +34 93 403 45 95
CRAI Biblioteca de Belles Arts a Twitter, Flickr i
Pinterest
www.ub.edu

cliqueu aquest l’enllaç per veure
PDF amb la notícia:
*http://crai.ub.edu/ca/Noticiesbutlleti/homenatge-i-ampliacio-delfons-del-dr-sabater-pi-amb-retrat

3)
“Jordi Coca, escriptor” Retrat de l’artista Mariona Millà
Acabem d’augmentar la nostra col·lecció d’art amb
el donatiu del retrat de Jordi Coca de l’artista
Mariona Millà, un oli sobre tela de l’any 2011.
L’artista, marcadament expressionista, es dedica a
la pintura i escultura, i també es distingeix en joieria,
en il·lustració de llibres d’art i en l’escenografia.
Jordi Coca és doctor en arts escèniques, ha estat
director de l’Institut del Teatre entre els anys 1988 i
1992 i és un reconegut escriptor, director escènic,
dramaturg i pedagog.

notícia al web
http://www.cdmae.cat/nova-adquisicio-museu/
la catalogació de la peça, informació i la imatge estan
disponibles per a tothom
http://colleccions.cdmae.cat/catalog/bdam:446547

"Quan l'artista troba l’espai on es manifesta l'esperit humà complet (emoció i
pensament) neix el sublim, l’Art”
"Quan l'infant aprèn a estimar l'art, haurà fet el gran amic de la seva vida"
“No ens sentirem orfes si coneixem l’art, és a tot arreu, és atemporal i és universal”
"Dediquem el temps a conèixer l'art, i quan el trobem, compartim-lo, no hi haurà
temps ni espai on es pugui desenvolupar la violència”

foto: Montse Galve

E.mail: mariona@marionamilla.com
Web: http://www.marionamilla.com
Wikipedia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Mariona_Mill%C3%A0
Instagram: @marionamilla

YouTube: mariona millà

