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La V Nit del Galerisme premia Antoni
Vila Casas, Vicent Todolí i Han Nefkens
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portades va dissenyar Josep
Fornas per a La Cua de Palla i en el seu disseny s’inspiraren els cartells de BCNegra.
Taula rodona el 9 de febrer.

Maria Palau
BARCELONA

e la Unitat Canina
sos: el 6 de febrer a
s podrà veure l’exhiquè no hi ha gats
a La Capella.

relacionats amb
k Holmes, que seurada el dia 4 a les
Biblioteca Pública
ue es podrà visitar
0 de març.
e febrer a les 11.30
lioteca Barceloneraternitat, rebrà
a rodona amb el tíelona, capital del
iterari, en què hi
en veus força rei bé en castellà)
aura Fernández,

Gran vetllada
galerística

Petros Màrkaris, Anne
Perry, Carlos Zanón, Teresa
Solana, (sota) Maurizio de
Giovanni, Carme Riera,
Anders Roslund i Börge
Hellström i Jake Arnott són
alguns dels autors que
participaran en taules rodones
al llarg de la setmana dedicada,
a Barcelona, a la novel·la negra
i policíaca ■ ROBERT RAMOS /
QUIM PUIG / ORIOL DURAN

David C. Hall, Toni Hill, Julián Sánchez, Cristina Fallaràs i Carlos Zanón, que
està presentat com una de
les figures emergents a casa nostra amb la novel·la
No llames a casa (RBA).
Amb passaport a la boca
Pel que fa a autors internacionals, a més de Màrkaris, també hi seran Maurizio de Giovanni, Anne Perry, Jake Arnott, Jeffery
Deaver, Börge Hellström i
Anders Roslund, Inger
Wolf, Claudia Piñeiro, Patrick Bard, Luis Sepúlveda, Sergio Álvarez...
I si us calen més hams,
aquí teniu els títols d’algunes activitats: Detectant
detectius, I després de Camilleri, què?, Els rics també maten, La importància
de la neurociència, Entre
l’hora del te i l’última pinta, Una jutgessa pot confiar en un assassí?, etc.
Per consultar l’agenda íntegra d’actes, amb tots els
protagonistes, les dates,
els llocs i els horaris, visiteu la web www.bcn.ca/
bcnegra, serà la millor manera que no us quedeu
amb set de crim. ■

Els galeristes catalans van
viure ahir la seva gran nit,
la Nit del Galerisme, en
una gala amb 300 convidats que, un any més, i era
el cinquè, va ser tota una
exhibició d’orgull d’un sector molt afectat per la crisi
però, malgrat tot, entusiasta. Les galeries d’art
estan immerses en un
complex procés de canvis,
sobretot de mentalitat, ja
que, per l’absència d’un
mercat nacional consistent, cada vegada més han
de dirigir la seva atenció
cap a fora. Aquesta internacionalització ha quedat
reflectida en els premis
GAC, que es van lliurar en
el decurs de la festa que va
tenir lloc al Macba: els set
guardons se’ls van repartir personalitats de sis nacionalitats diferents.
El premi honorífic,
l’únic que atorga directament el comitè organitzador de la Nit del Galerisme, amb representants de
les quatre associacions de
galeries, té accent estranger, ara bé, molt vinculat a
Catalunya: Richard Hamilton, probablement l’artista britànic més important del segle XX. Hamilton va saber, poc abans de
morir, que els galeristes
catalans el volien distingir. “Estava il·lusionat, però ens va advertir que, per
la seva salut, potser no hi
seria a temps”, recorda Albert Gran, president del
comitè organitzador. Rod
Hamilton va recollir el premi en nom del seu pare.
La resta de premis els
ha concedit un jurat d’experts. I, per allò de la internacionalització, que en el
fons és més un objectiu de
futur que no pas una realitat del present, el cert és
que aquest any parlen poc
català. El premi a la galeria
per la seva trajectòria se’l
va endur Soledad Lorenzo, de Madrid, una tot terreny que ha complert un
quart de segle al ring gale-

Han Nefkens i Antoni Vila Casas van rebre ahir, ‘ex aequo’,
el premi GAC al col·leccionisme ■ JOSEP LOSADA

rístic. El premi a la galeria
jove per la seva projecció
internacional el va recollir
la Meessen De Clercq Art
Gallery, de Brussel·les, per
la seva dedicació als artistes catalans (Jordi Colomer i Ignasi Aballí, entre
d’altres). El premi a la crítica va ser per a Elena Vozmediano. I el premi al mitjà de comunicació, per a
Art Nexus, referència de
l’art contemporani llatinoamericà. El territori
propi també va pujar al podi dels premiats quan es va
repartir el reconeixement

La festa dels
galeristes
catalans es va
celebrar ahir
al Macba amb
300 convidats

al col·leccionisme. Això sí,
incomprensiblement, ex
aequo: Han Nefkens, que
ha triat Barcelona per desplegar la seva passió per
l’art, i Antoni Vila Casas,
un dels mecenes més implicats amb l’art català. Un
altre premi poc comprès,
que no discutit, se’l va endur Vicent Todolí. L’exdirector de la Tate Modern
va ser reconegut amb el
premi al comissari d’exposicions, tot i que en l’informe del jurat no s’hi especifica cap projecte concret.
Todolí, nomenat recentment president de la comissió artística del centre
d’art i cultura de la Fundació Botín, està preparant
una gran exposició retrospectiva de Tàpies, al 2013,
a la seva fundació.
Finalment, el premi a
l’artista per la millor exposició en una galeria l’ha rebut el joveníssim Daniel
Jacoby per la mostra La lógica del ornitorrinco, a la
galeria Antoni Tàpies ■
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