ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRÍTICS D’ART

Premis ACCA de la Crítica d'Art

32a EDICIÓ
L'Associació Catalana de Crítics d'Art us convida
a l’acte de proclamació i lliurament dels
Premis ACCA de la Crítica d'Art a Catalunya 2015
que tindrà lloc
el dimarts 26 d'abril de 2016
a les 19.00 h
a l’Auditori Meier, Macba
Plaça de Joan Coromines, s/n, Barcelona

Aforament limitat. Accés per estricte ordre d'arribada

www.acca.cat

PREMIS ACCA DE LA CRÍTICA D’ART
A CATALUNYA 2015
32a edició
Exposicions d'Art Històric
Xavier Gosé. Il·lustrador de la modernitat
Comissaris: Maria Àngels Fondevila i Jesús Navarro.
Organització: Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
i Museu Jaume Morera, Lleida.
Per la recuperació meticulosa d’un artista que va treballar fa cent anys
en tots els àmbits de la creació, i per la col·laboració entre museus
de diferents llocs del territori català.

Exposicions d'Art Contemporani
Michael Snow. Seqüències
Comissària: Gloria Moure.
Organització: La Virreina Centre de la Imatge, Barcelona.
Per l’acurada aproximació a l’obra multidisciplinària d’un artista
indispensable de l’art de la segona meitat del segle XX.

Galeries d'Art
Jean Dubuffet, dibuixos i pintures
Comissaris: Marc Domènech i Sònia Villegas.
Organització: Galeria Marc Domènech, Barcelona.
Per portar per primera vegada a Catalunya una esplèndida exposició
d’un artista primordial per entendre la creació contemporània.

Publicacions
EMBLECAT, revista de l'Associació Catalana d'Estudis
d'Emblemàtica. Art i Societat
Direcció: Esther García-Portugués.
Edita Emblecat Edicions - www.emblecat.com
Per interpretar les imatges a través de la tradició, mitjançant els atributs
i les fonts documentals, i fomentar l’intercanvi d’estudis entre diferents
camps de recerca.

Iniciatives
Diccionari d’Historiadors de l’Art català, valencià i balear
Ideat i dirigit per Francesc Fontbona i Bonaventura Bassegoda Hugas.
Secretariat científic: Maria Garganté. Publicat per l'Institut d'Estudis Catalans.
Per ordenar el conjunt de dones i d’homes que han contribuït,
des dels territoris de parla catalana, a la construcció de la història de l’art,
del país i de més enllà.
En acabar l'acte, se servirà una copa de vi i un piscolabis.

El símbol de l’ACCA va ser creat expressament per Joan Miró el 1979

