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NOTÍCIES BARCELONA

LA PLATAFORMA D’ARTISTES DE CATALUNYA ES PRESENTA AL
MACBA
bonart
El 8 de gener, a les 16h, es presenta la Plataforma d’Artistes de Catalunya (PAC) al Centre d’Estudis i Documentació
del MACBA.
Després de mig any sense cap associació que aglutinés el conjunt dels artistes de Catalunya, neix la PAC, fruit d’un
procés participatiu que ha implicat més de 200 persones i que ha durat 5 mesos entre converses i reunions per tot el
territori.
El 19 de desembre al Centre Cultural el Casino de Manresa va tenir lloc l’assemblea i acta de constitució de la
plataforma.
“La PAC vol respondre a les problemàtiques dels artistes visuals i professionals i trenca amb la lògica que exclou a la
resta de la societat de la construcció de discurs entorn de l’art i el seu ús social. És per aquest motiu que la PAC dóna
cabuda a artistes així com a altres professionals del sector, educadors, amants de l’art, col·leccionistes o gestors
culturals”, expliquen des de la mateixa plataforma.
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Una resposta a La Plataforma d’Artistes de Catalunya es presenta al Macba
Xefo Guasch escrigué:
5 gener 2016 a les 9:40
Endavant
Respon
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