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IDEA PRINCIPAL 

En el món de la digitalització i en un moment de crisi per a l’art i la cultura, el projecte Add to My Library 
(‘Afegeix a la meva biblioteca’) intenta redibuixar la institució cultural i generar canvis en la funció del 
«llibre material». És un projecte interactiu que requereix la participació dels usuaris de la Biblioteca de 
Filosofia, Geografia i Història. El projecte convida els participants a meditar sobre la manera de distribuir 
i organitzar el coneixement, i a deixar la seva petjada en el procés de compartir i intercanviar els 
coneixements —tret propi de les biblioteques públiques i de les institucions universitàries. A més, incita 
a una revaloració de la materialitat del llibre i de les seves qualitats educatives i culturals. 

ANTECEDENTS 

El projecte forma part d’una sèrie d’actes organitzats per l’artista Christina Mitrentse, principalment en 
biblioteques públiques i espais d’art de Londres. Per obtenir-ne més informació: 
http://christinamitrentse.net/art/?page_id=1703 

EL PROJECTE A BARCELONA 

La realització del projecte es divideix en tres parts: una instal·lació interactiva, una conferència amb 
l’artista i una base de dades a través de la qual es registren els processos del projecte. Tot plegat forma 
part d’un projecte que s’està desenvolupant des de fa dos anys. 
(http://christinamitrentse.net/art/?page_id=2170) 

Instal·lació interactiva: dimarts 3 d’abril de 2012, d’11 a 17 h. Durant un dia els usuaris de la 
biblioteca podran seleccionar el seu llibre preferit d’art o de filosofia de la biblioteca i afegir-lo a la 
construcció d’una biblioteca efímera. L’artista Christina Mitrentse crearà una estructura amb aquests 
llibres i cada participant podrà modificar-la afegint-hi o traient-ne llibres segons les seves preferències. 

Conferència: dimarts 3 d’abril de 2012, a les 16 h. L’artista Christina Mitrentse discutirà la seva obra 
amb el públic. 

Flux de dades bibliogràfiques. Els títols dels llibres seleccionats pel públic formaran part d’una base 
de dades amb suggeriments seleccionats per especialistes d’art de tot el món, disponible a Internet, 
com una institució particular de cultura i art. Cadascun d’aquests títols estarà relacionat amb la persona 
que l’ha proposat, com una nova manera de classificar i difondre el coneixement. 

Christina Mitrentse és una artista establerta a Londres. Christina Grammatikopoulou, que organitza 
l’esdeveniment, és membre del Grup de Recerca Art, Arquitectura i Societat Digital de la Universitat de 
Barcelona. En podeu obtenir més informació a: www.christinamitrentse.net i www.interartive.org (adreça 
electrònica: xtna@interartive.org). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

                                         


