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LES ESCENES.
LA CAPELLA 25 ANYS
DESPRÉS
EQUIP CURATORIAL
David Armengol, Sonia Fernández Pan, Eloy Fernández Porta,
Sabel Gavaldon i Anna Manubens.

El gener del 1994 s’inicien els
programes d’arts visuals de La Capella.
Vint-i-cinc anys després, un equip
format per cinc persones que, d’una
manera o d’una altra, han transitat
per l’organització es reuneixen per
revisar-ne els continguts. L’intercanvi
d’expectatives i desitjos, el ball
d’obres i de temàtiques possibles es
prolonguen durant mesos amb uns
resultats frustrants. Sembla evident
que vint-i-cinc anys de dedicació a l’art
contemporani mitjançant exposicions,
activitats i convocatòries públiques
són motiu suficient de celebració,
però no és fàcil trobar la millor manera
de donar-hi visibilitat i compartir-ho.
Des del seu naixement, La
Capella és un dels espais dedicats
a l’art contemporani que han tingut
una contribució més substancial
i contínua en el context artístic de
Barcelona, incidint especialment en
la producció artística i adreçant-se a
un ventall ampli de perfils interessats
en l’art. En altres paraules, La Capella
ha donat forma a aquell objecte no
identificat al qual ens referim quan
parlem d’una “escena”. Observada
ara des d’una perspectiva de
vint-i-cinc anys, la mateixa noció
d’escena es desdibuixa en favor d’una
successió de moments d’intensitat
impossible de delimitar o fixar dins

unes determinades genealogies. Són
escenes successives, però que també
conviuen en paral·lel. Són escenes
dins d’escenes: algunes semblen
descartades, d’altres són veïnes;
algunes tenen bona il·luminació i, en
canvi, d’altres, mig en penombra,
afinen molt més des de la incertesa.
Si hem de donar credibilitat a les
paraules d’Aby Warburg, el potencial
de la recerca té menys a veure amb el
rigor metodològic que amb la nostra
capacitat d’actuar com un sismògraf,
disposat a tremolar mentre transcriu
les dinàmiques intranscrivibles
de la història. Precisament, ha estat
aquesta tremolor el que ha permès
a aquest grup de cinc persones
establir unes altres dinàmiques
de treball, unes dinàmiques més
afins a la mateixa història de La
Capella, unes dinàmiques, al cap i a
la fi, amb capacitat de reinventar-se
constantment segons les necessitats,
els accidents i les transformacions
de l’art emergent a Barcelona. Tot
va començar amb una obra que va
formar part de la primera exposició de
La Capella. Llavors se’n va incorporar
una altra que posava en qüestió
el fet d’un inici, i això va donar peu a
una altra que donava claus per poder
continuar... i un moviment va convidar
un altre moviment, i encara un altre,

i un altre... Sobre la marxa, sense
haver fixat un rumb, obres i artistes de
diferents generacions i procedències,
i amb diferents intencions, van anar
entrant en escena.
Les escenes. 25 anys després
respon a aquesta voluntat de fer i
desfer segons un present immediat,
un temps present que entrellaça el
passat i el futur de La Capella, que
són també els de l’art contemporani
i emergent a la nostra ciutat.
Renunciant d’entrada a qualsevol
pretensió canònica o enciclopèdica,
l’exposició no magnifica moments
fundacionals o paradigmàtics d’una
història pròpia, sinó que, d’una manera
més passional que analítica, més
intuïtiva que lògica, genera una sèrie
de moments mitjançant relacions
insospitades entre pràctiques
aparentment poc afins entre elles. I és
aquí on la coherència narrativa cedeix
el pas a zones de fricció, punts cecs,
aparicions i desaparicions, intervals
o enunciats des d’un “fora” que, sense
imposar res, simplement assenyalen
direccions possibles.

ESCENA 1
27.01.2019

ESCENA 2
12.02.2019

ESCENA 3
12.03.2019

Lucía Egaña
Laia Estruch
Gustavo Marrone
Marc O’Callaghan
Julia Spínola
Marc Vives

David Bestué
Carles Congost
Lucía Egaña
Daniel Jacoby
Gustavo Marrone
PLOM
Alex Reynolds
Julia Spínola
Marc Vives

Benzo
David Bestué
Carles Congost
June Crespo
Lucía Egaña
Pol Gorezje
Ariadna Guiteras + TMTMTM
Daniel Jacoby
Rasmus Nilausen
Alex Reynolds
Julia Spínola
Jon Uriarte
Marc Vives

ESCENA 4
09.04—05.05.2019

ESCENA 5
07.05—26.05.2019

ESCENA 6
28.05—30.06.2019

Benzo
Anna Dot
Laia Estruch
Pol Gorezje
Ariadna Guiteras + TMTMTM
Marla Jacarilla
Daniel Jacoby y Yu Araki
Rasmus Nilausen
Ania Nowak y Max Göran
Julia Spínola
Jon Uriarte
Marc Vives

June Crespo
Anna Dot
Antoni Hervàs
Marla Jacarilla
Rasmus Nilausen
Quim Pujol
Francesc Ruiz
Carlos Sáez
Julia Spínola
Marc Vives

Luz Broto
Black Tulip
June Crespo
Ariadna Guiteras
Antoni Hervàs
Ocaña
Tere Recarens
Jara Rocha + Joana Moll
Francesc Ruiz
Carlos Sáez
Julia Spínola
Y€$Si Perse + La Plebeya
+ Mar Pons + Georgina Soler
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@lacapellabcn

