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«Per canviar la nostra vida
no fa falta ser màrtirs»

33 Simona Levi, ahir a la facultat.

Simona Levi

Dirigeix Realitats avançades, un
espectacle sobre les lluites dels
moviments socials. Des d’avui fins
divendres, a la Facultat de Filosofia del
carrer de Montalegre.

Artista

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

–L’obra presenta la democràcia
com una farsa. ¿Per què?
–A veure com ho puc dir sense que
soni pedant... Aquest espectacle és
una reflexió sobre el món on vivim,
sobre com s’estan soscavant els drets
de les persones amb els buits discur-
sos postmoderns de participació de-
mocràtica. Ens diuen que som lliu-
res, però no som lliures de res. Les
regles impedeixen que la gent des-
envolupi els seus desitjos i les seves
capacitats.

–Sona molt seriós.
–Doncs no. Adonar-se de les coses
per transformar-les no ha de ser ne-
cessàriament un exercici intel.lec-

tual. Aquest és un espectacle senzill,
simpàtic i divertit que vol oferir so-
lucions de transformació des de la
ironia, des del nostre paper de bu-
fons, com diu Leo Bassi. Per transfor-
mar les nostres vides no fa falta ser
màrtirs, sinó tenir una pulsió vital
optimista.

–¿Això és art o és política?

–Per mi és art, però és que l’art ha
de ser política. No obstant, en aquest
moment existeix un art postmodern
molt pretensiós que està tenint un
paper molt lleig. Està al servei del
sistema, en lloc de criticar-lo i trans-
formar-lo, que és el que hauria de
fer.

–Manifestacions pel dret a la viven-
da, espectacles sobre la democrà-
cia... ¿Vol dir que canviarà alguna
cosa?
–No ho sé, però imagina’t el món
sense tot aquest esforç i aquesta
creativitat. A part del sentiment
d’eufòria que ens inunda quan es-
tem tots junts al carrer, després es-
coltes la gent parlant del tema, veus
que els mitjans també el tracten i
t’adones que les coses realment es-
tan canviant. Això ho portes al cor i
t’uneix amb molta gent.

–El que s’emporta la gent al final de
l’obra és un DVD interactiu.
–Es tracta d’un espectacle copyleft
(no se’n cobren drets d’autor) darre-
re del qual hi ha molta feina de mi-
litància i reflexió. El DVD permet
des de llegir un llibre sobre especu-
lació immobiliària fins a veure
vídeos còmics i la gent pot fer el que
vulgui amb el seu contingut. Volem
que Realitats avançades animi les per-
sones a posar-se a canviar les coses
des d’ara mateix.H

Anselm Kiefer porta
al Guggenheim la
memòria alemanya

ART 3 EXPOSICIÓ

b

ROSARIO FONTOVA
BILBAO

El museu de Bilbao
exhibeix un centenar
de les monumentals
obres de l’artista

E
l Museu Guggenheim de
Bilbao dedica la principal
exposició del seu desè ani-
versari a Anselm Kiefer, un

artista enquadrat en el neoexpres-
sionisme alemany que combat el
procés d’amnèsia col.lectiva que va
viure el seu país després de la sego-
na guerra mundial a base de teles
immenses carregades de significat
històric. Per a l’atri del centre, l’artis-
ta ha creat un mural vertical de 15
metres d’alçada, un desolat paisatge
hivernal que impacta en els espais
arquitectònics de Frank Ghery.

Kiefer (Donaueschingen, Alema-
nya, 1945) fusiona en les seves obres
el collage, la pintura i l’escultura.
Els seus enormes llenços, d’uns
quants metres d’alçada, estan reco-
berts d’una capa matèrica espessa de
pintura barrejada amb herba, filfer-
ro, flors i objectes incrustats. El seu
estil accentua la solemnitat dels te-
mes que ha tractat, des de la tradició
wagneriana d’Alemanya fins a les fi-
gures de Hitler o el seu arquitecte de
capçalera Albert Speer, a més dels es-

crits de Friedrich Nietzsche, Paul Ce-
lan o Jean Genet. L’exposició del
Guggenheim consta d’un centenar
d’obres, datades als anys 90, que
s’organitzen temàticament al mu-
seu com si fossin capelles o llocs que
conviden a la introspecció.

Kiefer, que manté antigues rela-
cions amb els responsables de l’im-
peri Guggenheim, destaca la «fragili-
tat» de les seves obres, que «poden
perdre completament el seu poder
si les col.loques juntes de manera
equivocada». Per aquesta raó, es
mostrava ahir molt satisfet de la re-
lació –realment espectacular– entre
l’espai arquitectònic i les seves ins-
tal.lacions, on predominen els tons
ocre i un general to de tristesa i me-
lancolia.

MURALS I INSTAL.LACIONS / Entre les
sales destaquen les obres realitzades
per a l’hospital psiquiàtric de la Sal-
petrière de París, retaules laics inspi-
rats en la Càbala. Una altra de les sa-
les, amb murals delicats i bellíssims
traçats com a paisatges hivernals a
Àustria, es dedica a Paul Celan, el
poeta romanès que es va suïcidar

llançant-se al Sena el 1970, marcat
per la seva tràgica història durant la
persecució nazi. En un altre espai
s’exhibeixen peces inspirades en el
poeta futurista Velimir Jlenikov (que
va predir que les catàstrofes bèl.li-
ques es produeixen cada 317 anys),
amb una sèrie de vaixells i subma-
rins de la segona guerra mundial
suspesos en l’aire.

Altres instal.lacions es basen en
les constel.lacions d’estrelles i en la
cosmologia de les plantes, temes
pels quals s’ha interessat després
d’establir-se a la població francesa
de Barjac. Finalment sobresurt la
instal.lació Sol amb el vent, el temps i
el so, títol pres d’un poema d’Inge-
borg Bachmann, que consisteix en
colossals escales de ciment trenca-
des on figuren llibres de plom. L’ex-
posició, patrocinada pel BBVA, no
viatjarà a Nova York i només es po-
drà veure a Bilbao.H

JOAN CORTADELLAS

EFE / LUIS TEJIDO

33 Anselm Kiefer, ahir, al costat d’una de les seves obres que s’exhibeixen al Guggenheim de Bilbao.

33 Una de les obres exhibides.

Deu milions de
visites en 10 anys

< El Museu Guggenheim Bilbao
compleix el desè aniversari a
l’octubre, quan s’exhibirà USArt:
300 anys d’innovació, una gran
mostra amb 200 obres proce-
dents dels EUA. Durant aquests
10 anys hauran passat uns 10
milions de persones, en la seva
majoria estrangers.

< Durant aquesta dècada s’han
organitzat mostres memorables,
entre elles les monogràfiques de
Rússia, l’Àfrica i la Xina. Entre
les de caràcter arqueològic so-
bresurt L’imperi Asteca; entre les
de l’avantguarda històrica, De
Dégas a Picasso i entre les an-
tològiques personals, les d’Otei-
za, Rosenquist, Calder, Num
Jain Paik i Richard Serra.

L’ANIVERSARI

bHi ha peces
inspirades en
l’Holocaust, Paul
Celan i Nietzsche

‘ANSELM KIEFER’.
Museu Guggenheim de Bilbao.
Abandoibarra. Fins al 3 de setembre.


