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Castelo Branco: Luís Correia
comenta notícia do jornal
Público

  

Castelo Branco: Alunos da ESART
começaram hoje a decorar
montras na avenida 1º de maio
A partir de hoje até ao final do mês, 12 lojas da avenida 1º
de Maio, terão as suas montras intervencionadas com
trabalhos de vitrinismo, desenvolvidos por alunos da ESART.
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A partir de hoje até ao final do mês, 12 lojas da avenida 1º de
Maio, terão as suas montras intervencionadas com trabalhos de
vitrinismo, desenvolvidos por alunos do 2º ano do curso de
licenciatura em Design de Interiores e Equipamento da Escola
Superior de Artes Aplicadas.

No total, são 16 as montras remodeladas pelos 39 alunos da
ESART, no âmbito da Unidade Curricular de Vitrinismo, que
conceberam, executaram e montaram os novos espaços
expositivos.

As lojas cujas montras foram ou vão ser decoradas são a
Vogue, Forever, Centralbat, Perfumaria Candi, Sapataria Rosa
Preto, Ling, Boutique José Luís Pereira, Cubb, Shadai, Paródia
de Artes Cabeleireiros, Vilela & Pires e Maximum Boutique
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Partilhe: 

  

A iniciativa resulta de uma parceria entre a ESART e a
Associação Comercial e Industrial de Castelo Branco e o
objetivo desta ação é promover a integração dos alunos em
contextos reais de trabalho, desenvolvendo soluções de design
para o comércio tradicional.
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