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La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
comissaris relacionats d’una manera o altra amb la 
programació del Museu i la Col·lecció MACBA. Dissenyat 
com un projecte audiovisual, FONS és una sèrie documental 
des de la qual artistes de la Col·lecció MACBA parlen de la 
seva obra. Així mateix, aquesta sèrie disposa d'un muntatge 
específic dissenyat per a la ràdio, FONS AUDIO, realitzat a 
partir de converses amb els artistes. 
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FONS AUDIO #3 
Deimantas Narkevicius 
 
A FONS AUDIO #3, Deimantas Narkevičius (Utena, Lituània, 1964) 
contextualitza les seves dues obres, The Role of a Lifetime i Scena, en la 
Col·lecció MACBA. Es tracta de dos treballs en vídeo del 2003 que incideixen en 
alguns dels seus interessos principals: memòria col·lectiva vs. memòria personal, 
ficció vs. realitat, analògic vs. digital. 

 
 

01. Sumari 
 
L'obra de Narkevičius és una investigació sobre la percepció de la història i els 
mecanismes que la transformen a partir de diverses utopies i ideologies. Se 
centra en els àmbits individual i personal, i sovint estructura la seva feina al 
voltant d'històries i testimonis oblidats o reprimits. Les seves pel·lícules debaten 
qüestions universals sobre les nostres obligacions morals i polítiques amb la 
història i la memòria. No percep el material històric com una cosa irrefutable; al 
contrari, el fa servir per revelar la seva contingència. El seu propòsit és mostrar 
de quina manera les nostres interpretacions de la veritat i la realitat són 
construïdes, mediatitzades i fins i tot manipulades amb la seva representació. 
 
A les pel·lícules de Narkevičius se superposen diferents tècniques 
cinematogràfiques i processos de narració. A partir de la utilització de material 
d'arxiu, animació, entrevistes i collages rudimentaris de pel·lícules i àudios 
aliens, així com el seu propi metratge, Narkevičius expandeix els límits espacials 
i temporals de les seves narratives. Les seves pel·lícules van més enllà de la 
temporalitat lineal o circular i qüestionen la veracitat del gènere documental 
historiogràfica través de tècniques com la separació de veu i imatge. Amb la 
investigació de les convencions usades pels cineastes per construir la realitat 
documental, Narkevičius s'interessa per la forma en què el cinema ens influencia 
i modela la nostra percepció dels esdeveniments i la comprensió del món. 
 
 

 02. Biografia 
 
Deimantas Narkevičius (Utena, Lituania, 1964) és un dels artistes lituans més 
reconeguts de l'escena internacional. Va estudiar escultura a l'Acadèmia d'Art de 
Vilnius i va passar un any a Londres entre 1992 i 1993. En tornar a Lituània va 
seguir amb l'escultura, però un fort interès per la narrativa el va portar a gravar 
també entrevistes i converses amb artistes. Aquest procés va evolucionar cap a 
una exploració de les diferents estructures narratives a través del cinema i el 
vídeo, activitat per la qual Narkevičius és més conegut. 
 
 

03. Obres de Deimantas Narkevicius a la Col·lecció MACBA 
 
Scena, 2003 
Col·lecció MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=23959 
 
The Role of a Lifetime, 2003 
Col·lecció MACBA. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26874 
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[Deimantas Narkevicius Scena, 2003] 

 

 
[Deimantas Narkevicius The Role of a Lifetime, 2003] 
 

 

 

 
04. Enllaços relacionats 
 
Pàgina de Deimantas Narkevičius a GB Agency 
http://www.gbagency.fr/#/en/46/Deimantas_Narkevicius/ 

 

Chus Martínez – Trobada amb Deimantas Narkevičius (vídeo) 
http://blip.tv/file/1726310 

 

Entrevista amb Hans Ulrich Obrist  
http://www.undo.net/cgi-bin/openframe.pl?x=/cgi-
bin/undo/features/features.pl%3Fa%3Di%26cod%3D44 

 

Entrevista a Babelia 
http://ideasnada.wordpress.com/2008/12/06/deimantas-narkevicius-entrevista-
en-babelia-51208/ 

 

SobreThe Role of a Lifetime 
http://www.absolutearts.com/artsnews/2007/08/30/34651.html 
http://www.e-flux.com/shows/view/1052 

 

SobreThe Dynamism of Memory 
http://www.culturebase.net/artist.php?699 

 

SobreInto the Unknown 
http://buildingmemory.net/?cat=50 

 

Primera retrospectiva de Deimantas Narkevičius al Museo Centro de Arte Reina 
Sofía 
http://www.revistadearte.com/2008/11/16/primera-retrospectiva-mundial-de-
deimantas-narkevicius-en-el-museo-centro-de-arte-reina-sofia/ 
http://arteenlared.com/espana/exposiciones/deimantas-narkevicius.-la-vida-
unanime.html 
 
  
 

04. Crèdits 
 
Produït per Ricardo Duque i Lucrecia Pérez. Veus: Lucrecia Pérez i Roc Jiménez 
de Cisneros. 
 
 
 

05. Llicència 
 

2010. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes.  
 
S’han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. 
Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, 
serà corregit en la mesura possible. 
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