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Edifici G tic

Exposici  de pintura
"Pintar es vida" 

GEANINA
MILER

Geanina Miler realitzar  una
mostra de les seues darreres
obres en la sala d’exposicions
de la planta baixa de l’Edifici
G tic, situat en el carrer Major,
11 de Benicarl . Aquesta artista
resident a La SŁnia (Tarragona)

i que compta amb una
interessant traject ria en el
m n de la pintura, ha estat
vinculada al m n art stic de

Benicarl  com a presidenta de
l’Associaci  Art Lliure, des d’on
s’ha impulsat la realitzaci  de
diverses exposicions conjuntes
d’alguns coneguts artistes
locals, aix  com de les

comarques del Baix Maestrat i
del Montsi .

Aquesta exposici  romandr 
oberta des del 10 fins al 26

de novembre de 2016.
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