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Gmail - A l'atenció de Jaume Alcalde. La Comunitat

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

A l'atenció de Jaume Alcalde. La Comunitat

1 mensaje

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

9 de octubre de 2020, 15:34

Hola Jaume,
Sóm l’Anna i l’Albert, artistes visuals que des de la plataforma 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 que ha creat l'espai perquè tingui lloc.
L’Oriol Gual ens va comentar que ets la persona que va idear i crear el web de La Comunitat a nivell de programació
tècnica. És així? (Potser anem equivocades). També que vas col·laborar en l'ideació de part de l'exposició de
commemoració dels 25 anys de la institució.
Per aquest motiu voliem fer-te un parell de preguntes:
-Et sents el creador de La Comunitat?
-Et sents part de La Comunitat?
Moltes gràcies per dedicar-nos el temps,
i per col·laborar en la nostra investigació
podem estar en contacte per aquí,
Salut,
Anna i Albert
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An na Vi <vilamu.anna@gmail.com>

Comunitat La Capella
2 mensajes

digitbcn <digitbcn@digitbcn.com>
Para: agirones.com@gmail.com, vilamu.anna@gmail.com

13 de octubre de 2020, 11:52

Hola Albert i Anna,
Per descontat, el gurú de la comunitat la Capella és l'Oriol Gual, un professional i amic que ha treballat i s'ha apassionat incansablement per l'art
emergent, sempre dic que s'ha de posar una placa, monolit o font recordant la seva tasca.
Vaig contactar amb l'Oriol i per tant, amb la comunitat de la Capella l'any 1992 com a director de Dígit, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals S.L un
col.lectiu de vídeoartistes i performers amb coneixements tecnològics aplicats a la museografia, La Capella i el Macba van plantejar-nos fer un CD Rom i
posar un punt informatiu on el visitants de la Capella poguessin consultar tots els catàlegs digitalment, això va suposar revisar tota la història de la
Capella, després de materialitzar aquest encàrrec i de forma succesiva vàrem col.laborar amb el dep. de comunicació de la Virreina.
Amb Dígit vàrem fer la web de la Capella amb succesives actualitzacions, al aproposar-se les commemoracions del 25 aniversari, l'Oriol va sugerir que
seria interessant incorporar un nou arxiu a la web, una base de dades de la comunitat La Capella, a Barcelona cap entitat s'ha preocupat per crear
aquest arxiu, així va neixer aquest fons documental que pot ser de gran utilitat per estudiants, visitants i agents del mercat de l'art. Per presentar aquest
nou servei de La Capella és va idear una miniexposició on descobrir els arxiu a partir de l'escaneig de codis QR, vàrem asignar un codi a cada artista,
juntament amb aquest joc, vàrem mostrar un recull de vídeos.
Porto molts anys a l'entorn cultural i mai he trobat una comunitat com la de La Capella és com "13, Rue del Percebe", moltes relacions, energia,
complicitat, estrella Damm...

Salutacions
Jaume Alcalde
Dígit. Enginyeria de Sistemes Audiovisuals S.L
www.digitbcn.com
Tel: 679167088
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2bcc4a1924&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1680429840239647050&simpl=msg-f%3A1680429…
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Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Para: digitbcn <digitbcn@digitbcn.com>, Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

15 de octubre de 2020, 16:33

Hola Jaume,
moltes gràcies per la resposta!!
Súper ilustrativa la vinyeta d'Ibáñez, aquesta sempre m'ha recordat a les típiques series que pasen entre veïnes
d'edificis (LQSA, ANHQV...)
https://www.formulatv.com/images/series/posters/000/2/1_m1.jpg
No sé si es una cosa molt espanyola -o ibèrica- això de La Comunitat...
Nosaltres després de saber que havies "creat" el web t'imaginàvem com el Déu creador, i ara que ens presentes a
l'Oriol com a un gurú tot agafa més forma:
ell et devia invocar per a crear-la.
I la idea de la font es molt maca!!!
per seguir amb les comparacions, creus que Digit serieu la tuberia interior que crea l'estructura per on passa l'aigua
abans de rajar cap a fora??
Tot això ho diem precisament perquè aquesta investigació que se'ns ha encarregat sobre el tema partia de la
pregunta de:
Com mantenir La Comunitat per 25 anys més?
i va ser aquesta que 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 que contruiu vosaltres, 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 a la gestió de
programació de La Capella, a la informació en sala, al muntatge de les obres, a la neteja de l'espai, a la vigilància...
És des d'aquest pensar que 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
crea, 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, i a totes les persones del teu equip que vau col·laborar en el projecte, per preguntarte:
- 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 digitbcn <digitbcn@digitbcn.com> del dia dt., 13 d’oct. 2020 a les 11:52:
[El texto citado está oculto]
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