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àngels barcelona es complau d’anunciar la próxima exposició a la galeria, HARUN FAROCKI: 4 FILMS FROM 1967-
1997, un projecte que ofereix una visió idiosincràtica de la variació estilística i l’ambició de les primeres pel·lícules i 
vídeos de Harun Farocki. 

Quan recordava l’ímpetu de The Words of the Chairman (Les Paraules del President), una de les seves 
primeres pel·lícules, (1967, 3 min), Farocki va escriure: "Era en un vaixell – això sona com si fos una novel·la- : 
Era el 2 de juny de 1967, acabava d’embarcar rumb a Veneçuela en el mateix moment que el Sha d’Iran arribava a 
Berlín Occidental. Hi va haver protestes, un estudiant va rebre un tret, i una nova forma de moviment d’oposició va 
començar a existir. La idea de fer aquesta pel·lícula em va venir quan encara era a bord del vaixell. L’estructura de la 
pel·lícula és com la d’un spot publicitari i reprodueix de manera literal una metàfora: les paraules poden convertir-se 
en armes. No obstant això, el que també mostra és que aquestes estan fetes de paper. Les armes ho van arruïnar 
tot pel Shah i la seva dona, els quals apareixen amb bosses de paper al cap com les que van utilitzar els estudiants 
iranians durant les manifestacions per ocultar la seva identitat a la Savak, el servei secret iranià. A finals dels 60, 
quan vaig mostrar al públic aquesta pel·lícula, va ser molt elogiada. Crec que aleshores la gent va entendre que el fet 
de ser més que obvi és també una forma d’ironia. Vaig perdre aquesta capacitat uns anys més tard i crec que ara la 
torno a tenir". 

Aquesta pel·lícula es presenta amb un altre treball político-cinematogràfic de finals dels anys 60: Some problems 
of ant i-author i tar ian and ant i- imper ia l ist urban warfare in the case of West Ber l in or: Their 
Newspapers (Alguns problemes de la guerra urbana anti-autoritària i anti-imperialista en el cas de Berlín Occidental 
o: Els seus Diaris) (1968, 17 min.). La pel·lícula forma part de la campanya estudiantil que va tenir lloc al 1968 a 
Berlín Occidental contra el grup de premsa Springer, el qual va dominar el panorama mediàtic alemany i l’opinió 
pública durant el període de la postguerra. 

La pel·lícula Jean-Marie Straub and Daniéle Hui l let at Work on a f i lm based on Franz Kafka's 
Amerika (Jean-Marie Straub i Daniele Huillet treballant en una pel·lícula basada en Amerika de Franz Kafka 
(1983, 26 min.), és una introducció a una altra dimensió de l’obra de Farocki. Actua com a homenatge a Jean-
Marie Straub i Daniele Huillet, els mentors de Farocki i, alhora, és un estudi detallat dels seus mètodes de treball, els 
quals van reinventar el cinema industrial estandarditzat com a una nova forma de cinema marxisme. 

The Expression of Hands (L’expressió de les Mans) (1997, 30 min.), és una anàlisi impressionant de 
l’utilització de les mans en relació a la resta del cos en la història del cinema. Durant els inicis del cine, els primers 
plans van centra-se en la cara de l’actor, i va passar un cert temps fins que es va descobrir la capacitat dramàtica 
dels gestos realitzats amb les mans. Aquest treball pot ser considerat  com una de les obres més importants de 
l’“enciclopèdia d’expressions fílmiques“ que es va proposar Farocki i en la qual va treballar contínuament durant les 
últimes dècades. 

 

Ens agradaria citar les paraules de Kodwo Eshun tal com aparèixer a la pàgina web de Harun Farocki el 31.07.2014: 

Per HF  

Lamentem haver d’anunciar la defunció de Harun Farocki, el 30 de juliol de 2014. Tenia 70 anys. Des de 1967 endavant, Harun 
Farocki va dirigir i produir més de 120 pel·lícules i instal·lacions en les quals s’analitzava el poder de les imatges amb una 
originalitat, visió i serietat que es renovava a ella mateixa any rere any, projecte rere projecte. En les seves ensenyances i assajos, 
en revistes, llibres i exposicions, concebudes i produïdes de la mà d’Antje Ehmann, Farocki va exercir com a crític, editor, teòric i 
comissari d’exposicions. 

 Generacions d’artistes, teòrics i crítics han considerat les obres de Farocki, Foc inextingible (1969), Images of the World and The 
Inscription of War (1988) o la instal·lació Deep Play (2007), com a punts de referència. El seu impacte i la seva influència en la 
cultura, dins i fora d’Alemanya, és simplement indiscutible. Farocki va ser, i segueix sent, una figura dominant de la cultura 
contemporània. Malgrat els seus nombrosos compromisos, Farocki va ser sempre generós amb el seu temps, amb les seves idees i 
amb la seva atenció. A diferència de molts altres artistes de la dècada dels 60, ell no era ni nostàlgic ni amarg. Sempre es va 
inclinar cap al futur, la joventut, el bon humor i la inquietud, sempre sense pretensions, curiós, escèptic, elegant i atractiu. Li 
encantava el futbol, un glop de cervesa i fumar les seves cigarretes preferides amb la companyia dels seus amics trobats en els 
seus viatges i de la seva companya Antje Ehmann. Harun Farocki ha estat, i és, insubstituïble. Ens sentim orgullosos d’haver estat 
entre els seus nombrosos amics. L’admirem, l’estimem i sempre aprendrem d’ell, sempre.  

Dir que el trobarem a faltar és un eufemisme que ell hauria apreciat. 
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BIO 

Ant je Ehmann (n.1968, Gelsenkirchen, Alemanya) és artista, comissària i escriptora. Entre 1995 i 1999 va formar 
part de l'equip organitzatiu dels festivals cinematogràfics Duisburger Filmwoche i Internationalen Kurzfilmtage 
Oberhausen. Entre 1999 i 2003 va col · laborar amb el DFG project Geschichte des dokumentarischen Films 1895 
bis 1945 (Història dels documentals des de 1895 fins 1945).  
 
Entre els seus projectes curatorials podríem destacar: Harun Farocki. First Time in Warsaw, Centre for Contemporary 
Art Ujadowski Castle, Varsòvia (2012), Between Eye and Hand. Video Installations at the former Hotel Pythagoras, 
Samos (2012), Serious Games. War – Media – Art, Mathildenhöhe, Darmstadt (2011),The Image in Question. War – 
Media – Art, Carpenter Center for Visual Arts, Cambridge, Mass. (2010), Three Early Films (amb Kodwo Eshun i Bart 
van der Heide), Cubitt Gallery, Londres (2009), Harun Farocki. 22 films 1968–2009 (amb Stuart Comer i Kodwo 
Eshun), Tate Modern, Londres (2009), Cinema like never before (en colaboració amb Harun Farocki), Generali 
Foundation Viena (2006), Akademie der Künste, Berlín (2007). Al 2011, juntament Harun Farocki, va iniciar el 
projecte Labour in a Single Shot, amb el que s'investigava el tema del treball, produint vídeos d'una sola presa, d'1 o 
2 minuts de durada, en 15 ciutats diferents d'arreu del món. Antje ha sigut comissària de les exposicions que 
acompanyen aquest projecte, i entre les més recents s’inclouen: Labour in a Single Shot al Folkwangmuseum Essen, 
Alemanya (2014) i a la Mills Gallery Boston / Estats Units (2014). 
 
Les seves vídeo instal · lacions més destacades inclouen War tropes (amb Harun Farocki, 2011), Loud and Clear 
(2009), i Feasting or Flying (amb Harun Farocki, 2008). 
Entre las obres escrites por Antje podríem destacar: Harun Farocki. Against What? Against Whom ?, ed. amb Kodwo 
Eshun, (Walther Konig, Koln, 2009), Amos Gitai. News from Home, ed. Amb Anselm Franke i Katharina Fichtner 
(Walther Konig, Koln, 2006) i Geschichte des Dokumentarischen Films in Deutschland, Bd. 2, Weimarer Republik 
1918-1933, amb Klaus Kreimeier i Jeanpaul Goergen, (Reclam Philipp Jun., 2005).  
 
 
 
 
Kodwo Eshun (n.1967, Londres, Regne Unit) és escriptor, teòric i cineasta. Eshun exerceix com a professor de 
Cultures Visuals i Auditives a Goldsmiths College, Universitat de Londres. Al 2002 va co-fundar, juntament amb 
Anjalika Sagar, The Otolith Group, col · lectiu que a través dels seus treballs, en diversos formats, reflexiona sobre la 
naturalesa de la percepció i analitzen el paper que els documents i les imatges exerceixen en la construcció dels relats 
del món post-colonial. Eshun és autor de More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic Fiction (Quartet, 1998) i els 
seus escrits s'han publicat a The Guardian, Sight and Sound, The Wire, i Friese magazine. 
 
 


