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O QUE NÓS FOMOS, VOCÊ É;
O QUE NÓS SOMOS, VOCÊ SERÁ

A exposição HOTEL ANNELIE volta-se para
uma imagem rara da Alemanha moderna cujo
significado ultrapassa em muito suas fronteiras
geográficas. O artista de mídia e diretor Tito
Lee viveu próximo da pensão „Hotel Annelie“,
localizado no bairro central de Munique, que
oferecia alojamento modesto para pessoas
desabrigadas, trapaceiros, drogados e outsiders sociais. Seus insights mostram o abismo

entre a verdadeira pobreza e a comumente
conhecida riqueza da Alemanha.
Por vários anos, ele esteve trabalhando incessantemente neste bairro e, incorporando
os habitantes de Annelie, completou o projeto
de arte multimídia chamado HOTEL ANNELIE.
Usando várias formas de expressão, ele foto-

grafou, gravou em vídeo, recolheu objetos, expressões características e criou performances
utilizando os habitantes como material vivo.
Além de produzir o documentário „Mixuga“,
sobre uma motorista de caminhão transexual chamada Laura, e convidar artistas como
o fotógrafo alemão Martin Fengel, o grafiteiro
Eduard Stork e o cineasta Chris Valentien para
trabalhar com ele nestes ambientes precários.

Tito Lee finalmente, ele realizou o longa-metragem ANNELIE, que estreou em Busan, na
Coréia do Sul e tornou-se a parte maior de sua
obra artística.
Seu objetivo é simples e de valor universal:
Hotel Annelie oferece uma visão sobre a realidade parcial alemã, arquivando e conservando

condições sociais de um mundo confrontado
com o seu desaparecimento. A pensão dá abrigo a um amplo espectro de pessoas antisociais que formaram uma sociedade de nível
inferior, uma subdivisão não relacionada com o
seu próprio espírito de comunidade funcional.
Esta pequena parte da Alemanha parece coexistir de forma independente ao lado do seu

próspero irmão mais velho, e ainda é parte de
um todo maior. A exposição examina com olhar
minucioso com e um sábio sorriso a paisagem
social de uma subcultura questionável, revelando uma vitrine da nossa existência humana.
Dr. Clarence Cook Jr.

O EDIFÍCIO

ANNELIE é uma antiga pensão em Munique,
que há muito tempo se degradou. Quando
a clientela de poder aquisitivo deixou de se
hospedar no Hotel Annelie, a pensão foi arrendada pela cidade como alojamento tem-

porário para pessoas desabrigadas e para os
casos de assistência social. Mas o que seria
„temporário“ se prolongou por mais de uma
década para alguns moradores, e a longa
espera inevitavelmente terminou reunindo al-

guns estranhos personagens. ANNELIE é o
lar destes personagens. O complexo Annelie
incluia 77 quartos de hotel, uma tabacaria,
um clube swinger e um bar de table dance.

A arquitetura é ao mesmo tempo
a força de condicionamento dos
seus ocupantes e o tópico que é
condicionado por seus ocupantes.

O artista investiga a vida privada
dos protagonistas, preservando os
traços reais de arrombamentos, a
violência e o desgaste do ambiente. Ele descreve elementos delicados das condições arquitetônicas
da construção através de estudos
de natureza morta. Além disso,

ele intervém mais, acrescentando
cores, padrões e grafiti, deixando
a arte ser uma parte da realidade
que ele recria. Esta profunda e
dinâmica representação é expressa em documentário e no estilo de
arte pop dramática, bem como em
instalações de videoarte.

BALKONS NACHT BLUT
C-print sobre Alu-Dibond 40x40

ASTHMAANFALL VOL.1
C-print sobre Alu-Dibond 40x40

RESTOS HUMANOS
Acrescentar glamour à pobreza dos habitantes de Annelie vestindo máscaras do
teatro japonês Kabuki (também usadas pela
banda Kiss) é uma tentativa de confrontar
diferentes percepções de uma realidade.

Originalmente, o termo glamour foi usado em práticas
ocultas. Um feitiço lançado sobre alguém poderia fazer uma
pessoa acreditar na capacidade mágica, induzindo mais atração interpessoal. Hoje, glamour serve como a impressão
de atração - um fascínio causado por uma aparência luxuosa
e elegante, uma impressão que é melhor do que a realidade.

A grade no Pátio representa sair da
matriz burguesa e fazer a transição
para uma realidade diferente. Ao longo dos anos de trabalho e ganhando
a confiança dos moradores, o artista
foi capaz de criar uma série de retratos
muito pessoais, crus e honestos. Esta
parte da exposição é fechada atrás
das grades. As imagens só podem ser
vistas com binóculos. Desta forma, o
artista mantém a privacidade dos moradores e questiona a abordagem voyeurista do espectador.
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A EXPOSIÇÃO

A exposição Hotel Annelie explora a relação simétrica entre a arquitetura e os seres humanos
em uma era que Tito Lee chama de “vida pós-Annelie”. Construído como um hotel, o edifício mudou

de finalidade ao longo dos anos e veio a dominar
a vida dos seus residentes de um modo assimétrico. Hoje, o artista brinca com esse tema tentando
restabelecer relações simétricas com a montagem

de retratos gigantes em cascatas, misturando, assim, a imagem do homem com a da arquitetura,
tentando dominar o espaço público com esses
personagens.

Bem-aventurados vós, os pobres,
porque vosso é o reino de Deus. - Lucas 6:20

As razões do autor Irving Kristol, padrinho do neoconservadorismo, para aqueles que estão experimentando um impulso cristão, um impulso em direção à
imitaçao de Cristo, que poderia incliná-los para o socialismo(...) é a atitude do cristianismo para com os pobres. A forte relação entre o cristianismo primitivo e
a pobreza torna as igrejas o lugar certo para esta exposição.

ICONOGRAFIA PÓS-OCIDENTAL
A exposição tem uma perspectiva futurista, na qual
o fim do Mundo Ocidental tem sido uma parte da
história por um longo tempo. Os moradores do
HOTEL ANNELIE tornaram-se ícones da pobreza,
lembrando-nos do início desta turbulência global.
A exposição foi concebida para ser apresentada
em regiões economicamente emergentes. Retratando a pobreza oculta da anterior Alemanha do
milagre econômico, reflete e questiona o modo
como o equilíbrio de poder entre o velho e o novo
mundo está mudando.

„O Senhor é meu pastor, nada me faltará“,
diz o Salmo 23, que serve como base para esta
parte da exposição. As 23 caixas de luz foram
alimentadas por coletores solares instalados
no telhado da Igreja Bruder Klaus, em Biel, em
colaboração com o Greenpeace.

Tito Lee transforma a filosofia de um objeto e arquitetura em sua voz artística individual. A
escultura “primeiros socorros” consiste em parte de uma cama de um viciado em drogas
morto e uma caixa de kit de primeiros socorros. A caixa em forma de cruz está repleta de
substâncias viciantes que eram obtidas na casa.

Detalhe de “ANTI-GRAVITY IN ANNELIE BELOW”:
projeção de videoarte na fonte batismal na igreja
mostra as premissas sob as quais o protagonista
„Kim“, na verdade, veio ao mundo.

Instalação de videoarte
„KIM HOCH“. A maçã com
uma mordida, no logotipo
da Apple, não é apenas um
signo da religião de certos
entusiastas por tecnologia,
mas também representa o pecado. O MacBook
foi confiscado pela polícia
como prova, juntamente
com os pneus dos carros
roubados, no momento da
detenção do irmão mais
velho de Kim.

O FILME
O longametragem Annelie foi recebido por uma platéia entusiasmada e críticos maravilhados em festivais de cinema de todo
o mundo. O filme é uma parte importante da exposição e deve ser exibido em cinemas perto do local. A fim de sublinhar o
caráter de evento da exposição o espaço público entre o cinema e a galeria também deve ser usado para instalações. Os
visitantes passeando entre as instalações vão experimentar a onipresença do tema do Hotel Annelie.
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„Este filme é um buldôzer imprevisível!“ „Annelie é uma obra de docuficção baseBERNER ZEITUNG
ada em observações de Farac, que não
expõe os seus protagonistas, mas em
„“...a narrativa de um mal caráter, de vez disso, desperta simpatia por eles.
cortar o coração, repleta de um estran- É um olhar para dentro de um ambiente
ho humor...‚ Annelie “conta a história de duro e tem um final trágico, quase como
todo esse horror real com impertinência em um conto de fadas. Um ponto alto
radical e a energia do rock’n roll, fazen- do 46º Hof International Film Festival.“
do deste filme a experiência excepcional ABENDZEITUNG
do Hof International Film Festival deste
ano.“ SPIEGEL
„Este é um filme corajoso, que traz um
pouco de cor e rock’n roll ao cinema
Um golpe crucial! ...Forte, áspero e so- suíço... “ Annelie “é diferente. Corajoso,
fisticado ao mesmo tempo.“ CINE 23
pesado e polarizador. Ela atinge os seus

nervos e golpeia o seu intestino. Mas
não vai deixar ninguém indiferente. É
um filme radical, contundente.” BIELER
TAGBLATT
„Mas foi um outro cineasta que nos
mostrou pessoas reais com um verdadeiro impacto: foi Antej Farac com seu
filme ‘Annelie‘. Este filme contundente
parece uma mistura de Ulrich Seidl e
Trainspotting.” BUND

VANCOUVER

International Film Festival
Cinema of Our Time

HOF

International Film Festival
Best Costume Design

SAN DIEGO
Film Festival
Official Competition

BIOGRAPHY
Tito Lee, é o nome artístico de Antej Farac, nascido em 1972 na ex-Jugoslávia, é diretor,
autor, músico, DJ e artista interdisciplinar. Descendente de uma família copta de construtores de faróis, ele é cidadão alemão e vive atualmente na Suíça.
Filho de uma pintora e um filósofo, ele vêm explorando desde o seu primeiro trabalho as
interceções entre tecnologia, o espírito contemporâneo, a realidade e a ficção. Quando
criança, ele agrupou rádios funcionando em esculturas inúteis, aos 11 anos ele programou
seu primeiro videogame e aos 14 anos, como DJ de rádio, ele apresentava a música eletrônica emergente para para a região. Em 1992 seus interesses multifacetados o levaram a
estudar paralelamente na Academia de Artes e na Academia de Filmes da cidade Sarajevo.
Em 2008, ele completou seus estudos como diretor e engenheiro na Escola de Cinema e
Televisão de Munique.
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Como DJ e idealizador de uma banda de música eletrônica, ele percorreu a cena dos
clubes europeus, o que inspirou a sua primeira criação multimídia „Karpati Tourist“. A instalação, consistindo de 33 plataformas giratórias sincronizadas, videoarte e performance foi
mostrada em locais de cultura alternativa, em clubes e no aeroporto Franz Josef Strauss,
de Munique. No decorrer de seus estudos, Tito Lee trabalhou na indústria do cinema e publicidade, onde atuou como consultor de dramaturgia, roteirista, bem como diretor e editor.
Em 1998 ainda como estudante de 26 anos, seu videoclip pouco convencional, criado para
a cadeia de lojas de eletrodomésticos e eletrônicos „Saturn“, entrou na competição oficial
do Cannes Golden Lion. Depois de trabalhar em mais de 200 trailers para produções de
cinema e TV, ele absorveu a linguagem da cultura popular e na estréia, „Death of Techno“,
evoluiu sua própria linguagem em uma visão pós-neorrealista da virada do século.
Em 2009 Tito Lee começou a trabalhar em HOTEL ANNELIE, um arquivo artístico que
inclui um filme de 111 minutos, esculturas associadas, instalações de vídeo, caixas luminosas de grande formato, fotografias e séries de arte pop, e elimina as fronteiras entre
documentação e ficção. Em 2012 o filme Annelie foi lançado separadamente, tendo sido
exibido e premiado em festivais de todo o mundo. Em 2015 o conjunto de obras completo
foi exibido na Igreja Bruder Klaus, em Biel, pela primeira vez.
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