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El Dr. Àlex Nogué presentarà dimecres dia 11 a les 12h, a la sala d’Exposicions de la Facultat de
Belles Arts el catàleg de la Col·lecció BRAC .Pàgines Visuals, amb la presència del Dr. Agustí
Alcoberro i Pericay, Vicerector de Cultura i Patrimoni, i el vicerector de Recerca, Dr. García
Fernández, i de la Degana de la Facultat Dra Dolors Tapias Gil.
Aquest any es celebra el 10è aniversari de la revista BR::AC (Barcelona Recerca Art i Creació) una
revista científica exclusivament focalitzada en teoria i pràctica d’art contemporani. La revista, a
més de la publicació d’articles té una secció anomenada “Pàgines Visuals” que publica imatges que
reflecteixen una recerca més amplia que l’autor està fent en aquell moment. Els autors han fet donació
de l’original de l’obra reproduïda a la UB que queda reproduïda en el catàleg Col·lecció BRAC .Pàgines

Visuals. Aquest catàleg, editat per Hipatia Press, amb el suport de RCUB, recull 32 pàgines visuals, de 38
autors i un total de 128 peces, que formen part de la col·lecció que s’ integra al Patrimoni de la
Universitat de Barcelona.
A les «Pàgines visuals» s’hi publiquen obres que responen a un projecte o idea. Alguns autors van optar
per publicar una única creació visual que fos emblemàtica de la seva proposta i d’altres per un conjunt
de treballs creats sota els mateixos propòsits i paràmetres visuals. Lliurement, cada autor ha fet donació
a la col·lecció d’algunes obres publicades o bé de la globalitat. Aquest catàleg no recull les obres
publicades a la revista sinó només les obres donades, un total de cent nou.
Per commemorar la presentació els doctors Josep Cerdà i Martí Ruiz realitzaran l’acció sonora
“Aprés_Baschet”, amb instruments originals de François Baschet.
Sobre la revista :
BRAC, (Barcelona Resarch Art Creation)és una revista acadèmica quadrimestral de la Universitat
de Barcelona, creada en 2013 , amb participació nacional i internacional i emmarcada en
l'Editorial Hipatia Press.
Aquesta publicació d'accés obert (Open Access) s'ha proposat des dels seus inicis partir de
l'estreta relació entre recerca i pràctica artística en un àmbit multidisciplinari amb la voluntat de
crear una plataforma en la qual investigadors i professionals de la teoria i la pràctica de l'art
contemporani puguin publicar els resultats de les seves recerques.
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Web: https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/brac/

