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

Hola! (La Comunitat)
2 mensajes

An na Vi <vilamu.anna@gmail.com>
Para: hb.prgms@gmail.com, Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>

6 de octubre de 2020, 11:30

Hola Hugo,
Sóc l’Anna Vilamú, que t'he escrit per whatsapp. L'Albert Gironès està en còpia.
Com et déiem per Whatsapp, des d'OnMediation (https://onmediationplatform.com/) ens han encarregat
pensar sobre La Comunitat de la Capella (https://lacapella.barcelona/ca/comunitat)

La Comunitat de 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 l'estructura complexa de persones que
fan-són-sostenen La Comunitat de La Capella - però que pel que hem vist no apareix a la base de
dades del web; i ens agradaria fer-te dues preguntes:
-Et sents part de La Comunitat?
- Quina vinculació professional tens amb la Capella, quina tasca exactament hi
desenvolupes?
Moltes gràcies per l’estona,
estem en contacte per aquí
An na Vi <vilamu.anna@gmail.com>
Para: hb.prgms@gmail.com, Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>

15 de octubre de 2020, 16:28

Hola!
Sóm altre vegada l'Albert i l'Anna
Ens posem de nou amb contacte amb tu per aquesta vegada compartir una reflexió i fer-te una pregunta més clara.
Com ja et comentàvem al primer mail desde la plataforma artística OnMediation (https://onmediationplatform.com/)
ens van encarregar un projecte per a pensar en clau de futur La Comunitat de la Capella (https://lacapella.barcelona/
ca/comunitat) amb l'objectiu també de reflexionar sobre els límits i les característiques d'aquesta Comunitat
particular. És per això que hem estat investigant i pensant des de diverses perspectives. Una d'elles ha tingut a veure
amb entrar en contacte - si no amb totes, gairebé - les persones que col·laboren com a professionals o tècniques en
el funcionament de La Capella: personal de neteja, de seguretat, d'informació, de programació web, de fotografia i
vídeo, de muntatge... les que entenem que son la base sobre la qual realment se sustenta tota la resta d'activitats
que es duen a terme en l'espai. Obrint la possibilitat de que tota la resta existeixi, vaja.
És per això que ens sembla d'una lògica aplastant pensar que perquè aquesta "Comunitat" (que no deixa de ser una
pàgina web amb una llista de noms), no només se sostingui sinó que es mantingui al llarg del temps, cal sostenir,
cuidar i mantenir aquestes persones que fan que tot això sigui possible. En aquest sentit el nostre projecte proposa
el gest simbòlic (però esperem que a la llarga també pràctic) d'afegir a totes aquestes persones a La Comunitat de
Capella, on fins ara només s'hi han inclòs les artistes que col·laboraven amb la institució. Amb noms i cognoms, i
fent-les així d'alguna forma visibles i partícips del reconeixement simbòlic.
És per això que ens dirigim a tu, per preguntar-te:
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2bcc4a1924&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7072017613589287418&simpl=msg-a%3Ar-1992…
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- 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 instiució)
- 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.
Moltes gràcies i una abraçada,
AiA
[El texto citado está oculto]
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