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19 febrer 2015

NOTÍCIES BARCELONA

ELS PREMIS ACCA 2014 GUARDONEN EL MNAC, DALÍ, CADAQUÉS
DOS I PARCERISAS
bonart
L’assemblea general extraordinària de l’Associació Catalana de Crítics d’Art va procedir a les votacions per atorgar
els Premis ACCA 2014. Els guardonats són:

Exposicions d’art contemporani: Maniobra de Perejaume. MNAC
(Barcelona). h p://www.museunacional.cat/ca/maniobra-de-perejaume

Exposicions de recerca històrica: Barcelona, zona neutral. Fundació Miró (Barcelona) comissariada per Fèlix Fanés i Joan M.
Minguet. h p://www.fundaciomiro-bcn.org/exposicio.php?

idioma=4&exposicio=5639&titulo=Barcelona,%20zona%20neutral
Galeries d’art contemporani: Harun Farocki: 4 lms from 1967-1997. An homage. Galeria Àngels Barcelona (Barcelona),
comissariada per Antje Ehmann. h p://angelsbarcelona.com/ les/110_Harun%20Farocki_Homage_NP_CAT.pdf

Galeries de recuperació històrica: Richard Hamilton. Master In Print, mestre de múltiples. Galeria Cadaqués Dos (Cadaquès),
comissariada per Vicenç Altaió i Huc Malla. h p://www.bonart.cat/actual/el-hamilton-de-cadaques-a-la-galeria-

cadaques-dos/
Iniciatives: ADN Platform d’ADN Galeria (Barcelona/Sant Cugat del Vallès). Una iniciativa de Miguel Ángel
Sánchez. h p://www.adngaleria.com/web/pag/pHome.asp?la=ca

Iniciatives patrimonials: Nova presentació de la col·lecció d’art modern del MNAC (Barcelona) dirigida per Juan José
Lahuerta. h p://www.museunacional.cat/ca/nova-presentacio-dart-modern

Espais de producció i creació: Trajectòria del Centre d’art La Panera de Lleida, dirigit per Glòria
Picazo. h p://www.lapanera.cat/home.php?op=50&module=editor

Llibres: Ponç abans Ponç. Lectures crítiques de l’obra de Joan Ponç a cura de Pilar Parcerisas. Edicions Poncianes.
Barcelona, 2014. h ps://edicionsponcianes.wordpress.com/2014/11/26/novetats-editorials-del-nadal-2014/

Publicacions periòdiques i webs: Situaciones, Revista de Historia y Crítica de las Artes de la ESHAB dirigida per Antonio
Ontañón. h p://situaciones.info/revista/

Produccions audiovisuals: Dalí, emperador de l’acció, dirigit per Carles Pitarch i Maria Roig. Una producció de
Juandesa nado (José Carlos Suárez), la URV i TV3. h p://www.ccma.cat/premsa/El-documental-estrena-Dali-emperador-

de-laccio/nota-de-premsa/2639678/
Promoció de l’art català a l’estranger: Ex aequo: Marcel Duchamp, “Don’t Forget”. Una partida de ajedrez con Man Ray y
Salvador Dalí. MAC. Museo de Arte Contemporáneo. Universidad de Chile (Santiago de Chile), comissariada per Pilar

Parcerisas. h p://www.mac.uchile.cl/exposiciones/2014/marcel_duchamp.html

Languages and Aesthetics of Spanish Video Art: Ten Years of Critical Practices. Songwon Art Center. Seül (Corea del Sud).
Una producció de Casa Àsia i el Loop Alternative Space de Seül, amb la col·laboració de l’AECID, l’Ambaixada d’Espanya a
Seül i HAMACA, comissariada per Menene Gras.

h p://www.casaasia.cat/actividad/detalle/212320-exposicion-languages-and-aesthetics-of-spanish-video-art-ten-yearsof-critical-practices?
&__utma=1.1852524426.1424344610.1424344610.1424344610.1&__utmb=1.1.10.1424344610&__utmc=1&__utmx=&__utmz=1.1424344610.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=46668071
Tal com anunciar Joan M. Minguet, president de l’ACCA en el transcurs de l’assemblea, Minguet ha renunciat al premi que es
va concedir a l’exposició “Barcelona, zona neutral (1914-1918)”, que va comissariar juntament amb Fèlix Fanés. “Tot i l’alegria
del reconeixement que signi ca per part dels col·legues, entenc que el president d’una entitat no pot rebre cap mena de
distinció que provingui de la mateixa institució”.
La 31ena edició dels Premis ACCA seran lliurats el 26 de març a l’Auditori del MACBA.

A la imatge, Huc Malla i Vicenç Altaió davant d’unes obres de Richard Hamilton de l’exposició guardonada.
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