
El c inema del CCCB

2012- 20
13

Montalegre, 5 - 08001 Barcelona
Tel. 933064100 - www.cccb.org

subjectes a un perill palpable […]. Aquests contrastos en 
els estats de llum es recolzen també en un fort contrast 
sonor o dos estats de la veu que confereixen al recitat de 
Laura Waddington tota la seva subtilitat dialèctica malgrat 
l'extrema simplicitat de les seves eleccions formals. És, 
d'una banda, la veu de la pròpia artista: veu de dona molt 
jove, musical sense efectes, d'extraordinària tendresa. De 
l’altra, compleix amb els requisits del  testimoni modest: 
ens explica la seva història i les seves limitacions inhe-
rents; no jutja, no domina gens el que diu; es dirigeix a 
persones específiques, oposades, anomenades precisa-
ment (Omar, Abdullah, Mohamed) sense que s'ometi 
l'aterridora perspectiva de la totalitat del fenomen 
(seixanta mil refugiats han passat per Sangatte, segons 
ens assabentem). Allí on nosaltres, els espectadors de la 
pel·lícula, quedem de vegades encegats per un pla sobre-
exposat, Laura Waddington ens explica com els propis 
refugiats tornen al campament encegats pel gas lacrimògen.

Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, 2009 

Austerity Mesures (1987) 

Les imatges de la vida quotidiana al barri atenès 
d’Exarchia després de l'escalada de protestes contra el pla 
d'austeritat llançat pel govern. Un retrat processat a mà i 
realitzat mitjançant la tècnica de separació de colors 
(vermell, verd i blau), en la qual els gats de carrer, les 
manifestacions i els policies es barregen amb explosions 
molotov. Les ruïnes de la barreja anterior són els ender-
rocs del present, en un joc de superfícies entre els cartells 
i els grafitis.

Chevelle (2012)

Dos automòbils de General Motors compleixen la seva 
destinació de descobrir noves formes. Rodada a Ontario, 
Canadà. Amb un sentit del lloc i de la recerca històrica, les 
meves pel·lícules combinen elements narratius i docu-
mentals amb rics elements formalistes. El tema que abor-
den són els gestos i les tasques propiciades per les condi-
cions de vida de la classe treballadora afroamericana i per 
altres persones d'ascendència africana. Les condicions 

MATÈRIES POLÍTIQUES
Malgrat la llarga connexió entre avantguarda i política, 
moltes vegades la realitat política s’associa limitadament al 
registre més documental o realista. En aquest programa es 
mostren, per contra, diferents acostaments contempora-
nis a la política i als efectes corrosius del capitalisme des de 
l’abstracció formalista i sensitiva de la mateixa matèria 
visual.

Border Laura Weddington, 2004, 27 min
Chevelle Kevin Jerome Everson, 2012, 7 min
Austery Measures Guillaume Cailleau & Ben Russell, 
2012, 8 min
Seeking the Monkey King Ken Jacobs, 2011, 39 min

Supervivència de les cuques de llum

Laura Waddington va passar diversos mesos als voltants 
del campament de la Creu Roja a Sangatte. Va filmar els 
refugiats afganesos i iraquians tractant desesperadament 
d'escapar de la policia a través del túnel de la Manxa fins 
a arribar a Anglaterra. No podia, de tot això, més que fer 
imatges-cuca de llum: imatges a la vora de l'extinció, 
sempre impulsades per la urgència de la fugida, sempre a 
prop d'aquells que, per dur a terme el seu projecte, 
s'amaguen en la nit i intenten l'impossible arriscant les 
seves vides. La "força diagonal" d'aquesta pel·lícula 
genera claredat, per descomptat: la necessitat d'un mate-
rial lleuger; l’obturador obert al màxim; les imatges 
impures, de difícil enfocament, envaïdes pel gra, amb un 
ritme que produeix una espècie d'efecte de càmera lenta. 
Imatges de la por. Imatges-fulgor, no obstant això. Veiem 
poques coses, únicament fragments: cossos en el lateral 
d'una carretera, persones que travessen la nit cap a un 
horitzó improbable. No són, malgrat la foscor regnant, 
cossos invisibles, sinó més aviat "parcel·les d'humanitat"; 
la pel·lícula aconsegueix justament fer que apareguin, 
per fràgils i breus que siguin aquestes aparicions. 
Border és una pel·lícula il·legal que travessa, de fet, tots 
els estats de la llum. Hi ha, d'una banda, aquestes llums 
en la nit: infinitament precioses, en ser portadores de 
llibertat, però també angoixants, ja que sempre estan     

Dijous 7 de febrer, 20 h
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solen ser físiques, socioeconòmiques o meteorològiques. 
En lloc del realisme estàndard, estic a favor d'una estratè-
gia que faci abstracció de les accions quotidianes i les 
declaracions en gestos teatrals, en el quals les imatges 
d'arxiu es reediten o reorganitzen i la gent real interpreta 
guions ficticis basats en les seves pròpies vides, i on les 
observacions històriques s'entrellacen amb les narratives 
contemporànies.

El meu nou treball encara abraça una condició similar, 
però cada vegada estic més interessat per la interrupció 
de les escenes documentals mitjançant escenes 
abstractes i formals; aquestes situacions en què la neces-
sitat col·lisiona amb la coincidència. La coincidència és 
l'escena que es veu com si s'hagués seleccionat a partir 
d'imatges d'arxiu, un accident o un error en el material de 
la pel·lícula real, mentre que la necessitat és la trama o el 
personatge que condueix la pel·lícula. Em sento 
complagut quan aquestes qualitats col·lisionen en termes 
formals, ja que això juga amb la relació ambivalent entre 
l'art i la narrativa, la realitat i la ficció. Finalment, confio 
que treballant d'aquesta manera, el meu treball arribarà  a 
assolir una forma pura. El que és important tenir en 
compte en els films és que l'obra projecti i reveli els mate-
rials, procediments i processos. Aquest enfocament 
procedeix del meu ensenyament artístic universitària i de 
les meves influències. Els meus professors, educats a la 
Universitat de Iowa i la Universitat de Yale a la dècada de 
1970, ensenyaven des d'aquest punt de vista durant els 
meus anys universitaris en els 80. Era un enfocament 
post-smithsonià. Crec que no és necessàriament impor-
tant que aquest enfocament sigui perceptible per a 
l'espectador, però explica la manera en què m'apropo a la 
realització artística. Crec fermament que els materials 
(film, vídeo) de l'obra ha de ser percebuts. Un centelleig 
lluminós, pel·lícula sobreexposada, o sons distorsionats, 
milloren la meva noció de la materialitat. El procediment 
és la qualitat formal que estic explorant amb el treball. El 
procés és l'execució de la qualitat formal. Una vegada que 
tinc una idea de procediment, el procés es converteix en 
una disciplina.

Kevin Jerome Everson

Història americana, segons la ment de Ken Jacobs

Una de les millors pel·lícules de l'any passat, Seeking the 
Monkey King és un estimulant exercici que implica 
simultàniament múltiples parts del cervell. En els seus 40 
minuts, la pel·lícula de Jacobs és una espècie de lamen-
tació al·lucinant. La imatgeria bàsica sembla procedir de 
plans curts de làmina metàl·lica arrugada; aquest mate-
rial, que oscil·la entre l'ambre i el blau profund, és 
sotmès a un bombardeig de manipulacions digitals 

cícliques i acordat a la banda sonora de J. G. Thirwell. El so 
sorgeix i la pantalla és un paisatge imaginari de  foc gelat i 
gel que crema. Intermitentment, Jacobs superposa el text 
d'una càustica arenga anticapitalista i antipatriòtica 
dirigida a una figura a qui anomena "El Rei Mico": "Oh, 
poderós senyor de l'engany, Estats Units sempre ha besat 
el teu cul pelut". Cobrint 500 anys d'història d'Estats 
Units, és una anàlisi beatnik furiosa […]. Les cares 
sorgeixen de la pluja, al costat de serps de paper, samu-
rais tibetans, sinistres simis, el Nu descendint una escala, 
de Duchamp. Denunciant als EUA per ser essencialment 
una ficció, “una caixa de Brillo ampliada i buida," Jacobs 
té moments de malenconia syberbergiana, evocant admi-
rades obres d'art (Moby Dick, Freaks, Avarícia) i artistes 
afins (Max Beckmann, Maya Deren, Fats Waller), mentre 
una tremenda energia es deslliga a la pantalla. Aquesta 
film fet a mà té la capacitat de resistir i polvoritzar la 
idiota agressió visual de gegants comercials com Trans-
formers. És una visió dels 60 que esdevé avui: bella, 
terrible, i decidida a assaltar les portes de la percepció.

Jim Hoberman, Village Voice, 4 de gener de 2012

A Seeking the Monkey King, sembla que la cobdícia ameri-
cana i la corrupció han portat al director a una agonia de 
desesperació, encara que, feliçment, no a la paràlisi. Amb 
música de J. G. Thirlwell, aquest film en video digital 
consisteix en gran part en valls i pujols en el que semblen 
ser fulles arrugades que Ken Jacobs, a través de les seves 
manipulacions, ha convertit en paisatges que canvien, 
onden i sembla que sobresurten de la pantalla com si 
fossin imatges en 3D. Sovint tenyides de color groc daurat 
i blau (colors de l'època del cinema mut per denotar el dia 
i la nit), les imatges es congelen i modifiquen per les lliçons 
d'història, comentaris polítics, i moments de sentiments i 
paraules de consell: "Llegiu Marx. Mireu À nous la liberté, 
de René Clair”. Al que jo afegeixo: Aneu a veure aquesta 
pel·lícula.

Seeking the Monkey King és el recordatori de que, en un 
món en què ens arriben contínuament imatges, un artista 
com Ken Jacobs s'oposa a la tirania de la uniformitat visual, 
i no simplement amb paraules empipades. El seu treball 
obre les oïdes i la ment, i no té igual al cinema dels multi-
plex, sales d'art i fins i tot a la majoria dels festivals.

Manhola Dargis, The New York Times, 6 d’octubre de 2011

PROPERA SESSIÓ: Diumenge 10 de febrer, 18:30 h

Landscape Plus. El cinema de Laida Lertxundi
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