En la frontera difosa entre la nit i el dia, la vigília i la son, la vida i la mort,
se situa tota l’obra d’Apichatpong Weerasethakul, artista i cineasta tailandès que en recollir la Palma d’Or a Cannes el 2010 va afegir als agraïments esperits i fantasmes. Crescut a Isan, una zona rural a tocar del
bosc al nord-est de Tailàndia, va estudiar arquitectura al seu país abans
de marxar a Chicago per fer Belles Arts. La jungla de la seva infància, carregada de mites populars i amb un passat violent encara palpable, així
com l’exploració sensible i independent del cinema experimental nordamericà, seran el teló de fons de la seva trajectòria, un viatge serè al cor
de les tenebres —naturals, culturals o inconscients— a la recerca d’un
crepuscle alternatiu. Perifèria de la nit és un capítol més d’aquest viatge.
Reunint les creences animistes més arcaiques i els descobriments
neurocientífics més recents, les seves obres mostren com ni el temps és
lineal ni la imatge és una superfície plana. Ens trobem davant d’aquella
«finestra oberta al món» que al segle XV Leon Battista Alberti atribuïa a
la pintura del Renaixement i que als anys setanta André Bazin traslladava
al cinema, però des de la perifèria tot es desdibuixa: tant el marc com la
perspectiva es distorsionen, es multipliquen i se solapen. Els temps han
canviat, i el món d’avui no és ni estàtic ni uniforme, ja no hi ha cap flux
continu que uneixi passat i present, sinó més aviat una xarxa de relacions que interactuen i es mouen. Per a Apichatpong Weerasethakul el cinema és la manera més orgànica d’ensenyar aquesta realitat canviant en
què coexisteixen diferents temporalitats en diferents formes de vida, humanes i no humanes, forces visibles o invisibles que la seva càmera convoca i posa en relació.
Entre la innocència del cinema primitiu i la intertextualitat postmoderna, les imatges d’Apichatpong Weerasethakul són riques malgrat la
seva sobrietat, esculpides al detall i amb un sofisticat treball sonor que
omple de matisos escenes d’allò més mínimes i silencioses. Aquesta densitat de la imatge i el so contrasta amb una narrativa més aviat fràgil, suggerida, però igualment feta de capes, un calidoscopi d’històries, records,
llegendes i cançons de la gent i el lloc que filma. Encara que en les seves
pel·lícules no hi passa gaire res, l’atmosfera d’intimitat i empatia prové
d’aquesta pràctica acollidora que fa que allò més secret o estrany se’ns
mostri pròxim, disponible o familiar, sense deixar de ser enigmàtic, fins
i tot inquietant.
Aquesta relació física i integrada entre la natura i els seus éssers es
trasllada a la sala, ja sigui de cinema o museu. Perquè des del 2000 la seva
filmografia —set llargmetratges i una cinquantena de curts— corre en
paral·lel a les seves instal·lacions, en què el dispositiu de projecció contamina i es deixa contaminar per l’espai i el públic. Aquí, tots els nostres
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sentits se situen al davant d’una o més pantalles que, transparents o vaporoses, busquen fondre’s amb l’entorn. Unes propietats elàstiques que
sembla tenir també el temps, que es dilata a través de plans llargs i moviments lents, ajudat per un so que ressona i embolcalla. En aquesta hospitalitat es troba la dimensió col·lectiva del seu cinema, entès com un espai
de trobada i d’intercanvi entre allò sobrenatural, que precedeix i transcendeix allò humà, i els diferents estrats del real, allà on emergeixen i s’hibriden realitat i imaginari, història i mite, identitat i cultura.
La llibertat sensorial i política de les seves pel·lícules és la d’una joventut tailandesa que davant la repressió governamental reivindica tant
l’experiència dels cossos com la pervivència del passat —ja sigui un llegat ancestral que s’extingeix, un tipus de cinema popular i fantàstic sovint oblidat, o la història censurada dels boscos de Tailàndia, refugi per
als revolucionaris comunistes que fugien de l’exèrcit quan fins i tot el color vermell estava prohibit. En aquest sentit, l’entrada a l’exposició és una
declaració d’intencions, un haiku que sintetitza el seu univers fílmic: la
memòria del seu país tenyeix els somnis d’un grup d’adolescents, mentre que l’actualitat espontània d’Ashes té de rerefons la poètica plàstica
de Sakda (Rousseau). Una dualitat que conviu a la planta de dalt, on ens
endinsem en el poder iniciàtic de la nit i les seves interrupcions. Petards
i papallones visiten les escultures del passat i les preocupacions del present a Fireworks (Archives) i Fiction. L’insomne juga amb foc, un joc de vidres reflectants entre escenaris canviants que ens invita a aguditzar la
nostra percepció (Blue) o a cremar la pantalla (Phantoms of Nabua).
Com indica el nom de la seva productora (Kick the Machine), es tracta
de perdre de vista la màquina per descobrir que la projecció recau en
nosaltres, cossos i ombres desconegudes que, com nous esperits errants,
com els gossos a The Palace, entrem a poblar els seus films. De la mateixa
manera que les intrusions son benvingudes durant els rodatges i a la sala
d’exposicions, les interferències i sobreimpressions que alteren i fragmenten la imatge també fan aparèixer el dispositiu de filmació. Destapar la il·
lusió cinematogràfica i ensenyar com es construeix la pel·lícula fa que la
veiem com a procés i no com a obra acabada, i això suposa incloure’ns: la
fàbrica de somnis som nosaltres.
Arribem a la darrera planta, on es desplega el que havia introduït la
primera. Sobre el laboratori documental dels seus Video Diaries s’hi projecta un imaginari comú que apareix quan dormim. Les imatges robades
al llit de Tilda Swinton (Durmiente) o de la seva parella (Teem) el situen
en la tradició que va d’Andrei Tarkovski a Víctor Erice, d’Andy Warhol a
Sophie Calle; en canvi, enviant petites càmeres a amics i familiars perquè filmin els seus despertars (async – first light), se’n va més enllà de l’art
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i l’autoria. En aquell trànsit del dorment que és alhora replegament i entrega, un estat de consciència alterada però també receptiva, confiada,
Apichatpong Weerasethakul filma la son com aquella energia contagiosa
en què es confonen els límits interpersonals. «Dormir és una de les poques experiències que queden on, conscientment o no, ens abandonem a
la cura dels altres. Per molt solitari i privat que pugui semblar algú dormint, encara no està del tot separat de les trames de suport mutu i confiança […]. En la despersonalització del son, el que dorm habita un món
comú», escriu Jonathan Crary.
La foscor de la nit, del cinema o de la jungla li interessa, doncs, com
a experiència immersiva però també subversiva. Per això la fa vibrar, il·
luminant-la amb artificis i intermitències que ens conviden a trobar la
força revolucionària d’allò més quotidià. Per això, també, busca en les
profunditats més íntimes una comunitat anònima i oberta on poder somiar junts. Perquè la reapropiació col·lectiva de la nit i les seves imatges
passa per obrir la nostra percepció a allò més perifèric i prefigurar altres
mons, altres maneres de fer comunitat.
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1.
Haiku, 2009
Vídeo HD monocanal, color, estèreo, 2 min
Durant la cerca de testimonis sobre Boonmee, un home «que recorda
les seves vides passades», basant-se en un llibre que li va donar un monjo
amic del seu pare i que conduiria a la seva pel·lícula Uncle Boonmee Who
Can Recall His Past Lives (2010), Apichatpong Weerasethakul va recórrer
les zones rurals del nord de Tailàndia, on va descobrir el poble de Nabua,
a prop del riu Mekong, que fa de frontera natural amb Laos. Allà va néixer Primitive Project (2009), una sèrie de set vídeos filmats in situ que després esdevindrien una instal·lació multipantalla. Entre les dècades de 1960
i 1980, aquest lloc va servir de base de l’exèrcit tailandès per expulsar el
comunisme. Per fugir d’aquest escenari de violència i control, molts vilatans, sobretot homes, es van refugiar als boscos dels voltants i van desaparèixer, deixant enrere dones i infants i modificant profundament la vida
social de Nabua. Apichatpong Weerasethakul hi passà diversos mesos coneixent i filmant els descendents d’aquests rebels, un grup d’adolescents
amb qui l’artista va crear una sèrie de performances i vídeos amb l’objectiu de desenterrar aquest record traumàtic mentre el reinventava. Així, la
investigació centrada en la reencarnació va ser desplaçada i ampliada en
contacte amb una memòria que ressorgia, descuidada pel relat nacional.
En aquest context, els joves van construir una estructura circular, a
mig camí entre una nau espacial i una màquina del temps, que es va convertir en un espai per descansar i somniar. Aquestes obres «s’emmarquen
en l’àmbit de l’acció», assegura el cineasta, per a qui la ficció és allò que
apareix en contacte amb els altres. «El meu cinema no és realment narratiu, és més aviat ambiental», afegeix. Haiku és un environment tenyit de
la història i el clima polític del seu país, que acoloreixen subtilment el seu
cinema. Aquí hi ressalta el color vermell, que estava prohibit a Tailàndia
per ser excessivament polític.
2.
The Palace, 2007
Vídeos monocanals, color, muts, 4 min 3 s
The Palace va ser concebut per a l’exposició Discovering the Other del
Museu Nacional del Palau de Taipei (Taiwan). Apichatpong Weerasethakul
va quedar impressionat amb la quantitat de gossos abandonats que hi havia pel carrer, els quals ell associa a esperits. Tant aquí com a Taipei, l’espai expositiu es transforma en una màquina del temps que desdibuixa la
frontera entre animals reals i ens invisibles. Els gossos, realçats amb un
vermell incandescent, esdevenen els guardians espectrals d’aquest lloc.
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3.
Ashes, 2012
Vídeo digital HD, color, estèreo, 20 min 18 s
Ashes es va filmar bàsicament amb una LomoKino, una petita càmera
analògica amb una maneta que permet crear un film de fins a 144 fotogrames en una pel·lícula de 35 mm, sense so. A plena capacitat només pot
enregistrar de tres a cinc fotogrames per segon, cosa que genera una impressió de moviment entretallat. Fluctuant entre la ciutat i el camp, Ashes
reuneix visions efímeres intercalades amb talls negres: un home passeja
el gos per terrenys i granges; uns activistes protesten contra l’Article 112,
que tracta sobre el crim de lesa majestat, utilitzat de forma abusiva pel
poder per perseguir qualsevol persona que critiqui el rei de Tailàndia; una
colla d’amics comparteix un àpat a l’aire lliure… La banda sonora, afegida
digitalment, combina ecos de la natura, passes i fragments de converses,
inclosa la veu de l’artista explicant un somni. De tant en tant predomina
el clic de la maneta de la càmera. Després, al compàs d’una guitarra malenconiosa, una llum brillant s’estén per la pantalla, on apareixen visions
calidoscòpiques i una cerimònia funerària.
L’autor ha patit censura en diverses ocasions i denuncia regularment
en entrevistes l’absència de democràcia que impera a Tailàndia, sobretot des de la crisi política del 2014 i el cop d’estat militar. En aquest clima
repressiu, les seves pel·lícules, plenes d’estàtues i siluetes de soldats, utilitzen l’art del «camuflatge» i suggereixen maneres alternatives de crear
comunitat.
4.
Sakda (Rousseau), 2012
Vídeo HD, color, Dolby SRD, 5 min 30 s
Sakda (Rousseau) prové d’un projecte col·lectiu de curtmetratges creats per al tercer centenari del filòsof Jean-Jacques Rousseau. No sense ironia, Apichatpong Weerasethakul transforma l’actor Sakda Kaewbuadee
en una reencarnació de l’autor del Contracte social. Mentre els reflexos
d’una bola de miralls recorren a poc a poc el seu rostre, l’actor murmura
un monòleg al micròfon. Més tard, les mateixes paraules ressonen a la
terrassa d’un hotel, a la vora del riu Mekong, captades per una gravadora.
Amb aquest vídeo, Apichatpong Weerasethakul transita entre diferents eres i reflexiona sobre la longevitat de la memòria i la imatge de
Rousseau, al mateix temps que traça ponts entre els seus textos sobre les
relacions entre individus i la societat tailandesa contemporània.
Nascut en una família d’agricultors a Kanchanaburi, Sakda es va mudar a Bangkok, on va tenir diverses feines, sobretot en la construcció,
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The Palace, 2007.

fins que el 1998 es va allistar a l’exèrcit i va servir com a soldat durant
dos anys. El 2002 va conèixer Apichatpong Weerasethakul en una discoteca i dos anys després apareixia en el seu llargmetratge Tropical Malady
(2004). Des de llavors ha actuat en nombrosos films tailandesos i en molts
films de l’artista.
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5.
Phantoms of Nabua, 2009
Vídeo monocanal, color, Dolby 5.1, 9 min 45 s
En un paisatge nocturn sobre el qual cauen violents llampecs, emergeixen els contorns d’una pantalla de tela en què es projecta una pel·lícula
mentre un grup d’adolescents juga amb una pilota en flames. Font de llum
intermitent, la pilota deixa rastres de foc a l’herba i acaba incendiant la
pantalla, que crema lentament fins que apareix la llum del projector.
Com Haiku, Phantoms of Nabua pertany a Primitive Project. El títol
evoca els tràgics esdeveniments que va patir el poble de Nabua descrits
anteriorment, però el clima de destrucció contrasta amb l’actitud despreocupada i alegre dels adolescents. L’artista descriu els vídeos d’aquest
projecte com «impressions de llum i memòria»: els diferents estats de
la llum —natural i artificial— serveixen en aquestes obres com a signes
d’una reaparició, una inscripció incandescent del passat a la superfície de
la imatge. Els fantasmes de Nabua, electrificats pel joc dels llamps i l’anar
i venir de la pilota en flames, creen una síntesi enlluernadora d’aquest nou
record, que apareix en forma d’espurnes i rastres lluminosos. En l’obra
d’Apichatpong Weerasethakul, el record mai és uniforme i la imatge frustra qualsevol intent d’entendre’l d’una manera unidimensional.
6.
Blue, 2018
Vídeo HD, color, so 5.1, 12 min 16 s
Blue comença amb la imatge d’una dona ajaguda al llit, embolcallada amb una manta de color blau. El contracamp ens mostra uns decorats de paisatges colorits, escenografies que es despleguen en la fosca,
il·luminades per llums artificials. Sobre el cos de la dona, que pateix insomni, apareix una flama que es va fent gran a poc a poc sense que sembli que li importi. D’un pla a un altre, la càmera es desplaça i de mica en
mica anem descobrint tota l’escena: un foc crema davant d’una superfície reflectant i la seva imatge se superposa a la de la dona i els paisatges.
Filmat durant diverses nits al cor de la jungla tailandesa, Blue, que
es va fer per al programa de creació digital de l’Òpera de París 3e Scène,
submergeix l’espectador en alguns dels temes predilectes d’Apichatpong
Weerasethakul: la vigília i el somni, l’onirisme, l’insomni i la capacitat evocadora de la llum.
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7.
Fiction, 2018
Vídeo monocanal, projecció en vídeo amb pel·lícula hologràfica,
color, mut, 13 min 37 s
De nit, atrets per un parell de neons, una miríada d’insectes van i venen al voltant de la llum, brunzint al voltant de la mà del protagonista, que
intenta posar per escrit el que va somniar la nit anterior. A part d’aquestes interrupcions, veiem com ho reescriu dues vegades, com si no quedés satisfet amb el relat del record i intentés arribar a un estat de «consciència» dins del somni.
«En algun lloc vaig llegir que, en els somnis, el temps estable no existeix. Si en un somni trobes un rellotge, veuràs que les busques s’hi mouen d’una manera erràtica o que no són visibles. Però ahir a la nit, en el
meu somni vaig observar un rellotge que mostrava correctament l’hora:
les 3.40. També vaig ser conscient que la busca petita es movia segon per
segon: tic, tac, tic, tac.
El somni era una barreja de pel·lícula de terror i meditació. Un alienígena em perseguia en una ciutat anònima. I tot i que l’alienígena tenia els ulls grossos, no em “veia” realment, sinó que em percebia. En dispersar-se la meva ment en altres direccions, l’alienígena va percebre els
meus pensaments i se’m va aparèixer al davant. Si volia fugir, m’havia
de concentrar i pensar en la meva respiració. Així que em vaig passar el
somni mirant d’estar concentrat. Era enmig d’una multitud de siluetes
que pujava una muntanya. Era un somni sobre la consciència, però jo no
era conscient que somniava.»
8.
Fireworks (Archives), 2014
Vídeo monocanal, projecció en vídeo amb pel·lícula hologràfica,
color, Dolby 5.1, 6 min 40 s
Fireworks (Archives), que funciona com una màquina al·lucinatòria
de la memòria, explora un escenari clau del llargmetratge Cemetery of
Splendour (2015): el parc escultòric de Sala Keoku, un lloc poblat pels animals divins que Bunleua Sulilat (1932–1996), un excèntric líder espiritual,
va crear combinant lliurement influències budistes, hinduistes i místiques.
La seva visió poc ortodoxa es veu representada en l’estil de les estàtues,
figures divines que es transformen en animals armats com guerrers. En
aquest paratge no reconegut per l’estat, Apichatpong Weerasethakul veu
l’expressió d’una resistència, i en aquestes escultures, la traducció artística del moviment de revolta que ha animat la regió d’Isan, oprimida pel
poder central.
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Il·luminats per llampades intermitents de focs artificials, dos personatges es passegen per aquest jardí nocturn, hi fan fotografies, s’acosten
l’un a l’altre i en desapareixen tal com havien arribat. Unes quantes fotografies mostren rebels de la mateixa regió processats i assassinats des
de finals dels anys quaranta fins a la dècada de 1960.

PLANTA 1

PLANTA 2

9.
Video Diaries, 2001–2020
11 projectors
Apichatpong Weerasethakul presenta per a Perifèria de la nit una nova
selecció d’onze Video Diaries. Aquests grups de vídeos solen inspirar-lo
per crear les seves obres i constitueixen el seu diari artístic, amb fragments de la seva vida personal i dels seus records.
A.
Jenjira, Death, 2018
Vídeo monocanal, digital SD, color, mut, 2 min 39 s
L’actriu Jenjira Pongpas Widner descriu un somni en el qual troba el
seu propi cos sense vida en un camp.
B.
Fireworks sketch (Frog), 2014
Vídeo monocanal SD, color, mono, 1 min 54 s
Aquest vídeo és un esquema preparatori per a Fireworks (Archives)
que explora escultures d’animals del temple de Sala Keoku.
C.
Tong, Somchai, 2018
Vídeo monocanal, digital SD, color, mut, 2 min 25 s
Sakda Kaewbuadee, àlies Tong, el mateix actor de Sakda (Rousseau),
descriu un somni en què ell i el seu amic Somchai són en una sala
atapeïda de llibres.
D.
Home, 2018
Vídeo monocanal, digital SD, color, mut, 1 min 49 s
Home és el retrat de la casa que Apichatpong Weerasethakul té a
Chiang Mai, fet pel mateix artista durant l’estació del monsó.
E.
Sarit, 2018
Vídeo monocanal, digital SD, color, 2 min
Aquest baix relleu representa Sarit Thanarat, primer ministre de
Tailàndia entre el seu cop d’estat el 1957 i la seva mort el 1963. Sota
la seva autoritat, el rei i els militars van unir forces per governar el
país, els partits polítics van ser prohibits, els mitjans van ser censurats i prop d’un miler de persones van ser empresonades. Malgrat
la violenta repressió anticomunista del seu règim i el descobriment
pòstum de la seva corrupció, la seva memòria continua sent homenatjada, sobretot mitjançant una estàtua i un gran mur que relata les
seves gestes militars a Khon Kaen, la ciutat natal del cineasta, on va
gravar aquest vídeo.
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La seva figura es troba en diverses obres d’Apichatpong Weerasethakul, per a qui Sarit Thanarat va ser un producte de la intervenció nord-americana durant la Guerra Freda i simbolitza la persistència militarista en la política tailandesa, arquetip dels generals
d’exèrcit que han anat prenent el poder amb cops d’estat (inclòs el
més recent, de 2014), així com certa ceguesa de la població.
F.
Decameron, 2020
Vídeo monocanal, digital SD, color, mut, 57 s
Decameron es va filmar en confinament, durant l’estació tailandesa del
monsó, la primavera del 2020. En una cambra fosca, una dona treu
insectes d’una mosquitera per cuinar-los. La llum que porta a la mà
il·lumina i revela de manera intermitent el seu rostre, el vel transparent de la mosquitera i els insectes que han quedat fora.
G.
Father, 2001
Vídeo monocanal SD, color, mut, 14 min 7 s
La mare i la cunyada de Weerasethakul li administren diàlisi al seu
pare, que el 2003 va patir una insuficiència renal. Aquestes imatges
van quedar gravades en la memòria de l’artista, que les va tornar a
fer servir per a una escena important del seu llargmetratge Uncle
Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010), en què el protagonista
pateix el mateix problema.
Father es fa ressò de molts altres gestos de cures en el cinema
d’Apichatpong Weerasethakul. El món mèdic, que va viure de prop
a l’hospital rural on treballaven els seus pares, ha impregnat la seva
obra des dels seus inicis. «Per a mi, escoltar els batecs del cor amb un
estetoscopi o utilitzar un microscopi amb llum integrada ja era quelcom màgic. […] El cinema i el material mèdic van ser els invents més
bonics de la meva infantesa», assegura l’artista, que atribueix virtuts
curatives a les seves pel·lícules: «En el meu cinema busco un remei a
la confusió i a la bogeria.»
H.
Jenjira, Brother Triam, 2018
Vídeo monocanal, digital SD, color, mut, 1 min 43 s
Apichatpong Weerasethakul fa gairebé vint anys que treballa amb
el mateix equip i els mateixos actors. Aquí Jenjira Pongpas Widner,
una de les seves actrius fetitxe, comparteix un somni d’infantesa en
el qual reapareix el seu germà difunt.
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I.
For Monkeys Only, 2014
Vídeo monocanal SD, color, mut, 1 min 12 s
L’escultura d’un mico se superposa a una màquina escurabutxaques
que fa prediccions. For Monkeys Only es va filmar durant la preparació de Fireworks (Archives) al temple de Sala Keoku.
J.
Tone, 2004
Vídeo monocanal SD, color, mut, 11 min 32 s
Per al seu llargmetratge Tropical Malady (2004), el director va demanar al seu col·lega Tone que visités l’exèrcit, instal·lat a la zona de
la presa de Kaeng Krachan, per estudiar-hi la vida dels soldats i els
seus hàbits quotidians.
K.
One Water, 2013
Vídeo monocanal, digital SD, color, mut, 1 min 11 s
Tilda Swinton, actriu britànica amiga d’Apichatpong Weerasethakul
i protagonista de la seva última pel·lícula, Memoria (2021), va organitzar Film on the Rocks, un festival cinematogràfic que es va celebrar
a les Maldives, on va convidar l’artista. Durant la seva estada, aquest
va demanar a Swinton que expliqués el seus somnis davant la càmera.
10.
Power Boy (Villeurbanne), 2021
Fotografia sobre adhesiu
En aquesta fotografia veiem un jove assegut a la riba del riu Mekong
amb el tors cobert amb una garlanda de llums de colors. Es tracta d’una
imatge poètica que al·ludeix a les protestes que va generar la construcció en aquest riu de la presa hidroelèctrica de Xayaburi. El projecte va
desencadenar nombrosos moviments de rebuig contra l’amenaça que representava tant per a l’equilibri mediambiental de la regió com per als
seus habitants, als quals no aportava cap benefici.
El Mekong marca la frontera entre el nord-est de Tailàndia i Laos.
La regió està carregada de la història dels dos països, de les successives migracions i de les lluites polítiques. D’aquí que, en la confluència de
la memòria individual i col·lectiva, el riu representi una línia de demarcació, un pas entre els morts i els vius. Aquesta dimensió històrica sustenta les obres creades a Nabua i al parc d’escultures Sala Keoku, tots
dos a tocar del Mekong.
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11.
Durmiente, 2021
Vídeo HD monocanal, color, mut, 11 min 3 s
async – first light, 2017
Vídeo HD monocanal, color, Dolby 5.1, 11 min 3 s
Música: Ryuichi Sakamoto
Poema: Arseni Tarkovski, recitat per David Sylvian
Durmiente / async – first light és una producció d’Apichatpong Weerasethakul per a l’exposició Perifèria de la nit. L’artista juxtaposa imatges recents, enregistrades durant el rodatge de la seva última pel·lícula,
Memoria (2021), amb imatges filmades en els darrers anys. A Durmiente
veiem Tilda Swinton, l’actriu protagonista de Memoria, dormint en una
cambra on les ombres es van allargant. async – first light és fruit de la col·
laboració amb el compositor Ryuichi Sakamoto, que va combinar diversos temes del seu àlbum async per a aquest projecte, on també apareix
David Sylvian recitant el poema «Dreams», d’Arseni Tarkovski.
En tots dos vídeos, el sol es pon i els personatges s’adormen. L’alternança d’il·luminació natural i artificial és essencial en algunes de les escenes, que se succeeixen a través de diversos decorats. Algunes imatges
van ser filmades per amics d’Apichatpong Weerasethakul, que els va donar càmeres i els va demanar que filmessin les persones que estimaven
mentre dormien. Aquesta doble projecció pertany a Memoria Project, amb
què el director desenvolupa el seu interès per la memòria i per les diferents fonts de llum, com un intent de generar lligams entre la llum, el cinema i els somnis. «M’acosto a una idea política de la son: un espai col·
lectiu en el qual els dorments són actius i no passius», declara.
12.
Teem, 2007
Vídeos digitals, color, muts, 9 min 53 s / 22 min 38 s / 27 min 31 s
Aquestes tres projeccions simultànies mostren un home que dormisqueja, que dorm i que de tant en tant es desperta. És en Teem, antic amic
íntim d’Apichatpong Weerasethakul, que el va gravar amb el seu telèfon
mòbil durant tres dies seguits. Pocs dies abans, quan l’hivern s’acostava
a Tailàndia, en Teem li havia confiat que s’estava preparant per hivernar
fins al mes de febrer, i el cineasta va aprofitar l’oportunitat per observar
(i de vegades alterar) el seu son. Fascinat per la presència absent i esmunyedissa del dorment, figura recurrent en la seva obra, aquí la mirada de
l’artista es carrega de tendresa i dibuixa el retrat d’una intimitat amorosa.
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Power Boy (Villeurbanne), 2021.

13.
Memoria, Nuquí, 2017
Fotografia, impressió d’injecció de tinta, 63 × 83,5 cm
Després de treballar una temporada llarga a Tailàndia, Apichatpong
Weerasethakul va emprendre la seva primera gran sèrie d’obres creades en un altre punt del planeta: guiat per les semblances entre la jungla
amazònica i la tailandesa, ha explorat l’Amèrica del Sud i ha treballat a
Colòmbia, atret per la topografia d’aquesta terra de volcans actius i esllavissades que modifiquen constantment el paisatge.
Memoria Project, que inclou el seu darrer film, recull records, tant personals com col·lectius, a través de fotografies i vídeos. Aquesta instantània, que pren el nom de Nuquí, una regió del departament de Chocó, a
l’oest de Colòmbia, mostra el clatell d’un dels actors de Memoria (2021),
Connor Jessup, que havia patit una reacció al·lèrgica a conseqüència de
les picades d’un insecte. Segons el cineasta, la imatge recorda una constel·
lació o uns focs artificials i en ella es troben bellesa i dolor inextricablement lligats.
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Horaris
De dimarts a dissabte, de 12 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h
Visites guiades. Més informació a:
centredart.bcn.cat

Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
932 566 155
centredart@bcn.cat
centredart.bcn.cat

