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An na Vi <vilamu.anna@gmail.com>

Hola! La Comunitat
5 mensajes

Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Para: esther.doblas@gmail.com
Cc: Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

9 de octubre de 2020, 16:05

Hola Esther,
com estàs?
Som l’Anna i l’Albert, artistes visuals que des de la plataforma artística OnMediation (https://onmediationplatform.
com/) ens han encarregat un projecte per a pensar sobre La Comunitat de la Capella (https://lacapella.barcelona/
ca/comunitat)
La Comunitat La Capella és una base de dades d’artistes, comissaris i professionals que han participat a
La Capella durant aquests vint-i-cinc anys de trajectòria i que està permanentment en construcció. Si heu
participat a La Capella i no us localitzeu a la base de dades, si la informació que s’hi mostra no és correcta o
si voleu aportar o rectificar dades, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint a lacapella@bcn.cat.
Ens dirigim a tu com a professional que forma part de tota una estructura complex de persones que fan-sónsostenen la Comunitat de La Capella - i en aquest cas concret, com a persona vinculada a la producció en la
institució.
L’Oriol Gual ens ha passat el teu contacte, i el de diverses altres professionals de l'equip... Ens sorprèn, tot revisant
La Comunitat, que aquestes mateixes professionals vinculades no hi apareixeu. Nosaltres entenem que no només en
formeu part, sinó que sou la base en la qual es sosté. Doncs la manteniu i cuideu. A banda d'això els comentaris que
anem rebent ens insinuen que l'equip del que seria l'Staff de la Capella es més Comunitat que la propia base de
dades d'artistes que utilitza aquest nom.
En aquest sentit ens estem dedicant a preguntar a totes les persones de l'equip a les que aconseguim tenir accés:
-Et sents part de La Comunitat?
Moltes gràcies per dedicar-nos el temps,
podem estar en contacte per aquí,
Salut!
Anna i Albert
Esther Doblas <esther.doblas@gmail.com>
Para: Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Cc: Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

14 de octubre de 2020, 8:45

Hola Anna i Albert, així d'entrada sense pensar-hi més, la primera resposta que em ve al cap és "jo soc mercenària".
Això és no, no em sento part d'una comunitat que a més penso que en aquest cas és una comunitat massa gran com
per tenir nexes reals i sostenibles.
Era bonica com a idea que tots els artistes que han exposat alguna vegada a la Capella formen part d'una xarxa, i ha
estat una feina ingent documentar aquesta pertenença, però no crec que sigui massa realista.
D'altra banda responent a una altra part del que dieu, qui sosté la comunitat? en cada moment un staff diferent que
impregna al seu pas les maneres de fer però que és mutable, i que després tampoc queda vinculat a la "comunitat"
com be heu constatat.
Ganes de veure el projecte acabat
Bon dia
Esther
[El texto citado está oculto]
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Esther Doblas
qwerty sccl
932173329/647842045
qwerty.cat
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Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Para: Esther Doblas <esther.doblas@gmail.com>
Cc: Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

15 de octubre de 2020, 16:28

Hola Esther,
moltes gràcies per la resposta,
ens ha encantat que et presentessis com una mercenària!!
Entenem el que ens dius.
Nosaltres també trobem que La Comunitat és una idea bonica, fins i tot un nom bonic, però que es una mica
contradictoria (més simbòlica que real suposo).
En part deu ser per aquesta grandària i obertura que dius. Vam calcular que hi han unes 1530 persones/col·lectius
entrats a la base de dades aproximadament... Moltes de les quals (la majoria m'atreviria a dir) no s'han trobat mai
físicament.
A nosaltres des d'On Mediation, en aquest encàrrec sobre pensar La Comunitat, se'ns va fer la pregunta de:
Com mantenir La Comunitat per 25 anys més?
Ràpidament aquesta ens va fer fixar-nos amb tota la xarxa de professionals que ha -heu- construït l'estructura
perquè aquesta existís: des de l'idea de l'Oriol, a la forma del web per Digit, a la feina de recerca a l'arxiu de la
Capella, a l'entrada d'informació a la base de dades, el manteniment del web... i en conseqüència també a tota la
feina que alimenta La Comunitat: la gestió de la programació de La Capella, la informació en sala, el muntatge de les
obres, la neteja de l'espai, la vigilància...
Des d'aquí estem intentant respondre a la pregunta a través de pensar en que:
La garantia de la sostenibilitat futura de La Comunitat, és la garantia de que seguirà existint l'estructura que la susté i
manté.
Que la cuida.
I com a acte simbòlic (i esperem que a la llarga pràctic) del nostre projecte, volem incloure a tot aquest entramat de
persones que sustenten La Comunitat, a la propia base de dades. Amb noms i cognoms, i fent-les així d'alguna
forma visibles i partícips del reconeixement simbòlic que aquesta pot oferir.
És per això que ens dirigim a tu, per preguntar-te:
- T'agradaria formar part de La Comunitat?
(que a la pàgina web aparegués el teu nom acompanyat de la informació sobre les tasques que desenvolupes o has
desenvolupat en la institució)
- En cas que fos que sí, també ens pots dir com t'agradaria aparèixer i quina informació t'agradaria que
acompanyés el teu nom.
(En tot cas però, nosaltres et respondriem el correu amb més detalls sobre quina informació seria possible afegir, així
com amb la llista d'altres persones de l'equip que s'hi inclourien.)
Esperem que et pugui interessar la proposta,
Una abraçada
AiA
Missatge de Esther Doblas <esther.doblas@gmail.com> del dia dc., 14 d’oct. 2020 a les 8:45:
[El texto citado está oculto]

Esther Doblas <esther.doblas@gmail.com>
Para: Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Cc: Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

15 de octubre de 2020, 16:37

Hola, jo només voldria apareixer a la web si tots els que m'han precedit fent la feina de producció també hi son.
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No sé si ja els heu contactat, però son la Glòria Martí i el Manel Torrent. Si no teniu els seus contactes us els envio.
E
[El texto citado está oculto]

Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Para: Esther Doblas <esther.doblas@gmail.com>
Cc: Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

15 de octubre de 2020, 16:39

Moltbé Esther,
Molt bona resposta, gràcies!!
No tenim els contactes...
Si ens passes els emails els contactem
Abraçada
[El texto citado está oculto]
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