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

HOLA! (La Comunitat)
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Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Para: mtorrent@bcn.cat, gloriamartido@gmail.com
Cc: Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

3 de noviembre de 2020, 10:30

Bon dia Glòria i Manel,
som l'Anna Vilamú i l'Albert Gironès,
artistes que estem desenvolupant un projecte d'investigació encarregat per la plataforma curatorial On Mediation en
el marc del seu projecte més ampli "Eye Framing" amb La Capella, que es presentarà entre novembre de 2020 i
gener de 2021.
El vostre contacte ens l'ha facilitat l'Esther Doblas, actualment vinculada al càrrec de producció de La Capella.
Us expliquem perquè:
Eye Framing es una proposta curatorial que té com a missió treballar amb l'arxiu de La Comunitat de La Capella
(https://lacapella.barcelona/es/comunidad) que segons la propia web és "una base de datos de artistas, comisarios y
profesionales que han participado en La Capella durante estos veinticinco años de trayectoria y que está
permanentemente en construcción". A nosaltres, des del principi se'ns va fer l'encàrrec de pensar en "Com mantenir
viva La Comunitat durant 25 anys més?" i la reflexió entorn a aquesta pregunta ens va fer voler entendre l'estructura
de persones que hi havien darrere de la primera capa de la institució. Això és l'equip tècnic que hi treballa, que
nosaltres intuïem possiblement com una Comunitat "més real" que la del web, però sobretot que enteniem que la
garantia de durabilitat al llarg dels anys es centrava aquí. En aquesta estructura humana que mantenia, cuidava i
d'alguna manera generava La Comunitat de La Capella.
Durant els últims mesos hem intentat discutir via mail amb una sèrie de persones vinculades a aquesta estructura,
sobre La Comunitat, traslladant-los-hi la nostra reflexió per entendre com aquesta s'entenia des de dins la propia
estructura. Així hem recopilat diferents respostes i punts de vista, que ens han fet pensar amb la possibilitat de
generar l'acció d'incloure a totes aquestes persones que vulguin dins de la base de dades de La Comunitat per a
reconèixer i fer visible aquesta estructura, ni que a priori sigui només simbòlicament, i sobretot per a traslladar el
debat que se'n deriva al nucli de la institució.
Quan hem preguntat a l'Esther si voldria ser inclosa a La Comunitat en tant que càrrec de producció de La Capella,
ens ha dit que voldria en el cas que també s'incloguéssin els noms de les persones que l'han precedit en aquesta
tasca. És per aquest motiu que us escrivim per fer-vos la pregunta de:
- Us agradaria formar part de La Comunitat?
(que a la pàgina web aparegués el vostre nom acompanyat de la informació sobre les tasques que desenvolupeu o
heu desenvolupat a La Capella)
És molt difícil resumir tot el procés en aquestes línies,
si voleu saber-ne més abans de donar-nos una resposta, podeu preguntar-nos el que volgueu,
i també ens encantaria saber el vostre punt de vista sobre aquest tema si es que el voleu compartir amb nosaltres,
Moltes gràcies per la col·laboració,
i una abraçada!
AA
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