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MYSTERIOUS OBJECT AT NOON

FICHA TÉCNICA

Dokfa nai meuman. Tailandia, 2000. B/N, 83 min. Xénero: Documental expe-
rimental | Dirección e guión:  Apichatpong Weerasethakul | Produción: 9/6
Cinema Factory, Firecracker Films | Fotografía:  Prasong Klimborron, Apichat-
pong Weerasethakul | Montaxe: Mingmongkol Sonakul, Apichatpong Weerase-
thakul  |  Participantes:  Kongkiat  Khomsiri,  Mesini  Kaewratri,  Phurida
Vijitphan

SINOPSE
a

Percorrendo de norte a sur as comu-
nidades rurais de Tailandia, un equi-
po  de  rodaxe  vai  entrevistando  ao
seu paso a unha serie de persoas e
convídaas a pórse diante da cámara.
Utilizando o xogo do cadáver exqui-
sito, cada personaxe inventa sucesi-
vamente as peripecias dun relato in-
sólito: o dun neno paralítico con su-
perpoderes e a súa profesora. Unha
fábula onírica en branco e negro, un
obxecto fílmico misterioso,  entre a
ficción e o documental.

CRÍTICA: OTROS CINES EUROPA

A herdanza do movemento surrealis-
ta vai máis aló da obra exposta nas
vitrinas dos grandes museos. No seu
día, os seus membros non só se dedi-
caban á creación de arte, senón que
inventaron  infinidade  de  xogos  que
exploraban  as  posibilidades  do  in-
consciente sen ningún fin estético ou
analítico, senón por pura diversión.
Unha  das  súas  actividades  lúdicas
preferidas  era  o  cadáver  exquisito,
inventado por André Breton en 1925,
que consiste  na composición dunha
obra por varias persoas, sen que nin-
gunha  delas  coñeza  as  achegas  do
resto de colaboradores, sendo o re-
sultado froi-o do azar. Os surrealistas
sabían que a imaxinación é o instru-
mento  máis  poderoso  do  home,  e
que se eleva á máxima potencia ao
usala de forma colectiva. Neste sen-
tido, se hai un director que concibe
a experiencia cinematográfica como
acto  de  fantasear  en  comunidade,
ese é Apichatpong Weerasethakul.

En repetidas ocasións, o autor de Tío
Boonmee lembra as súas vidas pasa-
das describiu  o  cinema como  unha
alucinación  colectiva  que  xermola
cando o  público acepta a súa artifi-
ciosidade.  Segundo  el,  un  filme  é
unha miraxe ideada para que o home
deixe de medir o mundo co filtro da
racionalidade. Así, tan só nunha ha-
bitación  ás  escuras,  fronte  a  unha
tea branca que proxectará unha fan-
tasmagoría en dúas dimensións, o ser
humano esquece as leis da natureza
para abrazar o ilóxico. Curiosamente

Apichatpong nunca foi  considerado
un artista  surrealista,  aínda que a
súa visión da arte coincida coas ba-
ses deste movemento. Con todo, a
súa ópera prima Mysterious Object
at Noon é unha homenaxe explícita
ao Surrealismo que brinda unha das
mellores  representacións  do  cadá-
ver exquisito na sétima arte.

Tras darse a coñecer no eido da vi-
deoarte  con  obras  como Terceiro
Mundo,  Apichatpong  conseguiu  a
bolsa Hubert Bals do Festival de Ró-
terdan  para  dirixir  a  súa  primeira
longa.  A priori,  Mysterious  Object
at Noon ía ser un documental sobre
as minorías tailandesas, en especial
as comunidades a pé de selva que
aínda non abrazaran  a  modernida-
de. Doutra banda, a rodaxe (datada
entre 1997 e 1998) ía ser tan azaro-
sa como limitada, dado que o equi-
po se desprazaría de norte a sur do
país sen saber que atoparían no ca-
miño ou a quen entrevistarían. Des-
coñécese por que Apichatpong cam-
biou  o  rumbo  da  súa  non-ficción,
pero nalgún momento decidiu que o
propósito do proxecto sería que os
seus  protagonistas  expresasen  as
súas fantasías máis atávicas diante
da cámara. Neste sentido, non é ca-
sual que o filme empece coa entre-
vista a unha muller disposta a con-
fesar o seu maior trauma: unha ven-
dedora  de  peixe  ambulante  de
Bangkok que detalla, con suma tris-
teza, como o seu pai a vendeu ao
seu  tío  cando  quedou  sen  cartos.
Sen  deixar  de  filmar,  Apichatpong
detén a entrevista e pídelle á moza
que  conte  outra  historia,  xa  sexa
real ou inventada. A verosimilitude
do relato novo pouco importa; o di-
rector só quere que a moza deixe
de  chorar,  pensando  noutra  cousa
grazas á súa imaxinación.

O cadáver exquisito de  Mysterious
Object at Noon empeza cando esa
vendedora  anónima esquece a  súa
tráxica  infancia  tras  contar  a  his-
toria dun neno inválido que nunca
saíu da súa casa, pero que ten no-
ticias do mundo exterior a través da
súa profesora particular. A narración
empeza un mediodía calquera, can-

do a docente se desmaia, e da súa
saia emerxe un obxecto misterioso.
A partir dese momento, Apichatpong
convida  aos  próximos  entrevistados
a continuar o relato co primeiro que
se lles ocorra. Anciás, mozas xordo-
mudas, adolescentes tímidos e nenos
pequenos na súa hora do recreo re-
tomarán  a  historia  engadindo  alie-
níxenas, estrelas que caen do ceo e
se converten en humanos, clons ma-
léficos ou o mesmo tigre-chamán de
Tropical Malady.

Apichatpong vai un paso máis aló dos
surrealistas,  pois  non  se  conforma
con realizar un cadáver exquisito e
documentalo. O seu debut combina
escenas onde os entrevistados miran
a  cámara,  narrando  as  súas  novas
achegas, con outras escenas nas que
actores profesionais recrean os  re-
latos.  Noutras  palabras,  Mysterious
Object at  Noon mostra a  xestación
dun cadáver exquisito paralelamente
á  representación  do  mesmo.  Pero,
tratándose de Apichatpong, a meta-
ficción  irá  in  crescendo  e  máis
adiante  a  película  engadirá  imaxes
dos  actores  profesionais  escoitando
as  anotacións  de  Apichatpong  para
mellorar  a  seguinte  toma  (como
repetiría anos despois en Syndromes
and  a  Century),  así  como  escenas
que documentan o día a día dos na-
rradores amadores nos seus hábitats
selváticos.

Mysterious  Object  at  Noon  é,  en
definitiva, o manifesto dun cineasta-
poeta que xa advertía cales serían as
súas  próximas  incursións  híbridas  e
metacinematográficas.  Ademais,  ta-
mén sería oportuno considerar a súa
ópera prima como un adianto de Me-
kong  Hotel (mediometraxe  que  in-
tercala a representación teatral  da
historia dunha vampiresa que ataca
aos hóspedes dun hostal a plena luz
do día con diálogos entre os actores
cando non están a rodar e documen-
tación da inundación real do río Me-
kong). Así, no seu espléndido debut,
Apichatpong xogou por vez primeira
a ser o demiurgo dun mundo onde a
realidade  e  a  ficción  flúen,  esqui-
vando a limitación racional da nosa
mente e as leis do realismo.
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