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Im Heung-soon 
Staging the singularity of memory  
01.12.15 > 22.01.16  
Inauguració: 1 de desembre a les 19:30 h 
 
àngels barcelona es complau en presentar per primer cop a una 
galeria el treball d’Im Heung-soon (n. 1969 a Corea del Sud), 
artista qui amb l’obra Factory Complex (2014-15) obtingué el 
Lleó de Plata com Artista Novell en la darrera edició de la 
Biennal de Venècia.  
Staging the singularity of memory , primera exposició individual 
de l’artista a Europa, mostra Factory Complex (2014-15) (95 min)i Reincarnation (2015) (23 min 34 sec), amb què l’artista explora 
l’impacte de la modernització en el teixit social de Corea del Sud, així com la trista petjada marcada en aquelles dones que han sobreviscut 
al trauma de la guerra en una història no gaire llunyana. 
 
Tenint en compte la seva experiència i assimilació de la vida i de les condicions socials de la classe treballadora de Corea del Sud, els 
anteriors projectes d’Im Heung-soon Seongnam Project (1998-99), Basement My Love (2000) i Memento (2003), així com la seva 
participació en el col·lectiu Mixrice (2002-05), s’han centrat en qüestions relatives a les minories socials compostes pels treballadors 
immigrants d’una voraç societat neoliberalista. En els seus projectes, l’artista utilitza una gran diversitat de mitjans, com el dibuix, la 
fotografia, el vídeo, la investigació urbana i els projectes d’art públic en comunitat. 
Ja amb Jeju Prayer (2012), la seva primera pel·lícula documental, Im aprofundí en el trauma causat per la massacre que tingué lloc  el 1948 
a l’illa de Jeju – situada a l’estret de Corea – durant el període en què el país estigué sota el poder militar dels Estats Units i en què més de 
30.000 persones foren assassinades. En els dos treballs que formen part d’aquesta exposició, se centra amb poètiques i reflexives imatges 
en la precarietat i el trauma patits per aquelles dones que han estat les protagonistes invisibles no només de la millora econòmica de Corea 
del Sud sinó també de les guerres esdevingudes recentment. 
 
Les dues obres que formen part de Staging the singularity of memory ressusciten el trauma històric que s’ha repetit en la temporalitat 
asimètrica de Corea, en què es distorsionen l’espai i el temps, la política del dol i la malenconia i les vides d’aquelles que han desaparegut 
anònimament darrere el teló teixit a través de les experiències del capitalisme, el nacionalisme, l’anticomunisme i el colonialisme; però 
ambdues són obres que, alhora, arriben a indagar en les relacions humanes que s’estableixen en una societat jerarquitzada i patriarcal. 
 
Factory Complex comença mostrant imatges d’una fàbrica a Cambodja, propietat d’un conglomerat coreà, i a través d’entrevistes que Im 
concedeix a empleades de diverses indústries (des de la tèxtil, en què s’imposa el treball físic pesat, fins als supermercats o els centres 
d’atenció al client, en què les treballadores estan constantment sotmeses a un gran estrès emocional) examina la situació de precarietat 
patida per les treballadores durant els darrers quaranta anys. Fent-se servir d’una gran varietat de testimonis, l’artista examina las similitud 
de condicions a què totes elles s’enfronten i la contínua degradació a què són sotmeses a diari. 
Sense cap dubte, aquesta obra és heretera de les realitats històriques i polítiques que formen part del format tradicional de documental 
independent coreà, però alhora s’atraca poèticament a l’imaginari dels traumes viscuts per les treballadores a través de la utilització de 
documents fotogràfics, retalls de diaris, gravacions de vídeo i diverses maneres de recreació, arribant a establir certa distància entre el 
passat i el present com a principi constructiu d’una història alternativa. Amb Factory Complex, l’espectador sent el poder de la càmera 
capturant vívidament no només els rostres i les veus de les treballadores, sinó també la seva força afectiva. 
 
Per altra banda, la vídeo instal·lació Reincarnation, que ha estat presentada per primer cop a la Biennal de Sharjah del 2015, pren com a 
punt de partida una història poc coneguda de la diàspora coreana: la d’un grup de dones vietnamites que emigrà a Iran després de la guerra 
del Vietnam. Aquestes dones treballaren com a vedettes (de l’anomenat ‘foxhole circuit’) per als soldats de Corea del Sud durant la Guerra 
del Vietnam i, durant els anys 70, emigraren a Teheran a la recerca de prosperitat. 
A través dels dos canals que componen la instal·lació, Im explora els records traumàtics de les dones vietnamites i iranianes que foren 
víctimes de la guerra del Vietnam i la guerra entre Irak i Iran, respectivament, i que experimentaren la pèrdua de familiars i foren testimonis 
de la destrucció despietada del seu entorn. D’aquesta manera, Reincarnation afegeix una altra dimensió al major projecte de l’artista, en què 
es fa front a les cicatrius psíquiques i emocionals arrelades pel dolor i, tot i així, oblidades pel pas dels processos de creixement econòmic i 
la necessària i forçada supressió interna del trauma després d’una guerra. Amb aquesta obra, Im juxtaposa dues formes clarament 
oposades d’expressar la tristor i el remordiment, reforçant la profunditat de les experiències d’aquestes dones: l’excessiva i quasi 
trasbalsada vocalització de les mares iranianes, que es manifesta a través del retorn imaginari dels seus fills, i l’estoïcisme tranquil de les 
dones vietnamites fent-se eco davant de la supressió del dolor.  

Ambdues peces permeten a Im Heung-soon sobreposar diferents veus i imatges entre el passat i el present i capturar de manera 
fragmentària, o a través de la ironia i la poesia, les deixalles de la memòria eradicades i distorsionades per la història, revelant així els 
estranys símptomes d’aquest tercer espai de què ens parla Homi K Bhabha1. Un espai d’hibridació políticament subversiu en què els 
antagonismes binaris que caracteritzen els conceptes polítics de la modernitat deixen de funcionar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El concepte de ‘tercer espai’ fou desenvolupat en profunditat per Bhabha (1994) com a metàfora per l’espai en què les cultures es troben. És un espai en 
què l’autoritat colonial es desafia i es creen identitats híbrides. Aquest espai no és cohesiu; Bhabha remarca que és un lloc de tensió, de poders conflictius i 
de diferències  insalvables. La temporalitat no simultània de les cultures  globals i nacionals obre un espai cultural – un tercer espai – on la negociació de les 
diferències incommensurables crea una tensió peculiar a les existències frontereres. (Bhabha, 1994:218) 
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BIO 
Im Heung-soon (n. 1969) és un artista visual i director de cinema resident a Seul, Corea. Des dels inicis de la seva carrera artística, obres 
en què es preocupava de mostrar a membres de la seva pròpia família, de classe treballadora, Im ha explorat en el seu treball la vida 
d’aquelles persones marginades tant per al societat com per determinats contextos polítics, capitalistes i nacionals. Les seves obres 
mesclen allò polític amb allò emocional i es materialitzen a través de diversos mitjans visuals com la fotografia, les instal·lacions, el cinema i 
els projectes públics i comunitaris.  

El seu primer llargmetratge, Jeju Prayer (2012, produït per Kim Min-kyung), que explora el dolorós llegat de l’alçament a l’Illa de Jeju el 
març del 1948, ha estat mostrat a diferents festivals de cinema nacionals i internacionals. El seu segon llargmetratge, Factory Complex, 
s’estrenà el 2014 a la secció Documental Gran Angular del Festival Internacional de Cinema de Busan i per aquesta mateixa obra Im 
guanyà el Lleó de Plata a la 56ª Biennal de Venècia (2015). 

Im és també co-director, juntament amb Kim Min-kyung, de BANDAL Doc Pictures, amb qui ha desenvolupat Reincarnation (2015), que ha 
estat exposada al MoMA PS1, Nova York, i a la Bienal de Sharjah. Recentment, la seva obra s’ha mostrat a la Tate Modern a Londres 
(2015), al Pori Art Museum a Finlandia (2015), al Centre Nacional d’Art de Tokio (2015), al Museo del Condado de Sonoma a Santa Rosa 
(2014), a Moonji Cultural Institute ‘Saii’ en Seúl (2013) i al Centr d’Art Nam June Paik a Yongin (2011), entre d’altres. Entre les seves 
publicacions s’inclouen Housewife (2011) y This War (2009). 

El seu darrer treball, Next Life (2015), ha estat exposat al Centre Nacional d’Art de Tokio i l’artista està actualment finalitzant Bukhansan, 
que tracta d’una dona que emigra de Corea del Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


