
Fantasmagories al CCCB
La pantalla de cinema és un
món pie d’esperits. Les
Black&light Series de
I’Xcentric ens ho recorden.
Per Josep Lambies

A lii/a]s del segle XVI]I, una gran
;Itl"ncció Va cOlnlilOCiOllar ]ii societat
hancesa. Etienne Gaspard
RubeF{sOl/va (le])ular elt el lllÓn 
I’espcctaclt amb el seu cofle de
f~mt asmagories: Ull inveIlt
Sen S~lCiOIla]. LE illa J4i~l de ]’ar[efncte
ens semblaria ara utla nlica
rudimentària, pero en l’època va fer
Ii/oda Robertson estenia un enorme
llen¢ol davant d’un pau de
butaques, i amb una ]]aulerna
nlàgiL’~/hi ]3i’ojectava tnla co]//l)arsa
d’espeches i tauts. A part de ser un
dels grans antecedents dd cinema,
i’exper]encia de R~~bertson estira el
{]1 d’uTla idea que ha esta[ ]akut en el
propi nlitja des de la invencio del
einematògmf: el CillCllKi Ó,3 tlii espai
de fanlasil/es. I, tot i que [{obeYt SOll
I)orta més de cent cinquanta allys
]11o1t i entel rat, els falltaSlll¢S 110 hélll
deixa t de p(~blar les sales d 
projecció. Ala, [’XcOldricens ~n fa
particips amb 1es dues sessk ras {le
The Black&Liaht Series.
organilzades per Lcñc Diaz Ronda. el
Wogralwador més p~/nk de l’equip.

l )es del project¢,r, ca u u n M x de
]lum, vibrant i animat, que cleta la
platea. A]eshorcs els esperils
s’apoderen ele la panla/la / Jn joc
d’ombres xineses, sense entdat ni
mate] ia, que s’a]ternen, 17ul~lglama
re~e h)tograma, i cobren vicia (lavé1111

dels nostres uils.’l’~~t i els avantatges
del color, el b]anc i neglw te una
c~lpacitat ú]ñca per crear fa]Kasmes.
Negl> i b[anc, b]adci/&hL l/um i
foscor. Aquesta es la filosofia que
ribete ja la scssió especml del tuesto’
de I’aniTuacid japon&s Na.yuki
l’suji, el dljous 20. I el debat continua
el diumenge 23, amb Lln plo~r allL~l
nl~~nogl a fic dedicar a I’alemany
Telemach Wiesinger

Noes que tinj~uin un esl]l colnú.
I)e fet, a prhner COl) d’ull sembla
forq’a CUli6s que Lm doble pi ograma
imgi unit [’obra de dos arlistes tal~
dispars. Pcrd t~~ts dos fcstegen amb
I{obeEs/)n el1 Ja seva obl’{l: tlll
c inen/a/hllbi( que s’esté]/cclnl el
T/lel CLll’i ell 1jTI (elT] [ot’i ]roll[erer

entre el mon dels x ius i el mon dels
iIIorl8, 1 >(Tq ttè t] CJllelI la es ]’ullica
arma C~ll]~lt," de relenir e]£ fnl3tnsnles,
de fer reviure els difunts, de
collcelltrar passa[, prcsent i ftltul- el1
tel de sol Qui s’apL/nIa, (]~~llCS. 
~, iuI e ulla l’anI aslnagoria? I dues?

Les avantguardes d’ara
"I~m "l~tui cunl Wiesin~l són
m listes devots dels passats
avantguardist~ s "E)ts dos son
soillllàll/t]uIs CII L/R univers (/niric, 
voltes corrosiu Naoyuki ’]’suji, (tes
dels rerrenys de l’mfin~acio, ens
pi esenl a u n paisatge pr~~pi del I )ali
mes terl)ol. LIn circuir inconncx que
~s debat elmeel naixement ila
desrruccid: les mutacions i el sexe;
les maieses d’tlll~l C~lrn ])eCalllinosa,
d’una sexualitat destructiva. Amb el
trak" de I lapis i carbonel, ens dibui xa
tlIKt ciutat d’esperils nlLde[ics que I1O
deixaran I~]nRR1 amb bei1 cos: parts
l¿ptligiug, membres virds esquitxats
d’espelllla i llellS esrrafets;la
contamitmcid i la malaltkt; rala riada
de i)ersol2atges que muten 
volulltut de ]’artista i tllla c( nntmitat
d’ànilnes el-r/Ltiques au~pes~ s en una
ciutat selnse asfa]t [{nsiecolda aixi
¿111¿ el SOllI]3] pot ser llla]soI1.

I.a sessid de WiesJnger ens evitarfi
I’escupetacla surt ea/ista, l’:s de>lliga
Llllgl lll[Ca (le Lac~lIl i dels excessos
psicoana]itics. Per6 desfdamN~ els
f~ll~[asIIles d’Ld~UllS meslres
eulopeus de ]es aVal/tguardes El
programa de/’Xcèntric palla
Calgunes de ]es seves Jlll]uències

l£ugdne Deslaw i Laszlo Moholy
Nagy . [ )e I~~t{’< elles, pe/’6, la mos

iulporta nt és la de] dissenyadoI2
fot6graf i eñ/easIa ho/and6s Pau]
,%;huilema, mend~]~ de la resistencia
en I’èp~~ca ele i’octlpació nazi, que es
va cledicar a fihnar I’escenari bè]lic
de la destrucci6 durant la ~egoll~I
Guerra Mundial Com (,11 el cinema
deSchuitcnla, ]esobres de Wiesil~ger
ens conchleixen per les regions
portuàries dels Países Baixos, per la
sev~l ~tlqt/itecI~ll a i la seva activitat
ec< momica. Pe~ o, 111é9, en//fi de la
cròn]ca docuulciIta]ista i del paisatge
a ntropologic, Wiesinger ens dedica
una col ]eccid ele Irnve[o~e~e< a miK
cami entre I’experiment i el poema
visual, que Vall ll/O]I I/iés enllà del
rclat etnogrfific

L’afterimage’ i els esperits
En totes les a n inmcions; de Tsuj i
podem segRdr el ta sFe de Ilapis
esl)o] iat que dc’ixa emplell~/a sobre
la ]malge ClUal~ els personat!ges es
InOUell Es Llll efecte de la teclñca
¿tdd]tiva, CILle el] al/omena
(lltH’inla,q< el po]sita que queda
després de la imatge. De tant en tant,
entre lee-, estruettlres de les
cl)nslrucciolls tbrries i el
desp]egalucnt de la [nd (/sh ];I
naudca que filma Wie~inger passa
una []Ktlra I Llgaq, COl~l 1lila Om]~rLi.
ES la lX tjada d’uil~l peI’Si/lla; una
illttllC]Ó ciu(? 11o allibenl a pelcebr~
~,n la seva tomlitat, con t i~ll 1}1 ànil/la
en transit l Ina existènc]a elèria que
apareix igual que desapareix. Una
(¿t?crima~e, lambé. 1 :n fantasma.

’l~~~lJe & I.l,~ht ,%’rlcs : CCCT~, L¿/, 20,
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