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LaVirreina inicia la sevanovaetapa
ambdos autorsde culte:Kluge iCopi
Valentín Roma s’estrena amb les obres transgressores d’un cineasta i un dibuixant

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

La Virreina Centre de la Imatge
inicia la seva nova etapa amb Va-
lentín Roma com a director amb
una doble exposició: Jardins de
cooperació, dedicada al cineasta i
pensador alemany Alexander
Kluge, i L’hora dels monstres, so-
bre el dibuixant gràfic francoar-
gentíCopi.Lesduesmostresesta-
ranobertes fins al 5de febrer.
No són dues exposicions fàcils.

Nidepresentació,per ladificultat
demostrar treballs fílmics o assa-
jos, d’unabanda, i petites vinyetes
còmiques, de l’altra, a les salespa-
lauesques de la Virreina. Ni de
comprensió estètica perquè són
autors transgressorsquebusquen
que sigui l’espectador qui reflexi-
oni i emeti el seupropi judici.
La trajectòriad’AlexanderKlu-

ge (Halbestadt, 1932) impressio-
na: 55 pel·lícules, gairebé tresmil
programes de televisió i una im-
portant obra literària i d’assaig
polític. Hereu del marxisme de

l’Escola de Frankfurt, continua-
dor de l’esperit col·lectivista de
Maig del 68, la seva producció és
un tocd’atenció contra el consum
acrític i la política cultural, sem-
pre des d’una posició indepen-
dent i radical. Els comissaris de
l’exposició, Neus Moyano, Gui-
llermo Zuaznabar i el mateix Va-
lentínRoma,vanviatjarfinsaAle-
manyaperpresentar-lielprojecte
del que pot considerar-se la pri-
mera exposició monogràfica so-
bre la seva obra. I el projecte el va
entusiasmar. També el títol, aga-
fatd’unafraseseva:“Vivimenuna
jungla informativa de dades i al
mig necessitem jardins de coope-
ració”. I fruit d’aquesta col·labo-
racióha estat la cessió depel·lícu-
les inèdites com un curt d’un mi-
nut, homenatge a Maria Callas,
que Kluge va fer projectant imat-
ges sobre el fons d’un quadre
d’Anselm Kiefer. I també es pre-
senta la instal·lació Triptychon,
basada en una pel·lícula de 15mi-
nuts projectada en tres pantalles
onKluge ielmateixKieferhanse-

leccionat imatges i textos. En
aquest capítol de novetats desta-
quenquatre fotos de l’artistaGer-
hard Richter sobre les quals Klu-
ge va fer diferents narracions.
D’aquí pocs dies, a més, es publi-
carà Biografies, el primer assaig
deKluge encara inèdit aEspanya.
L’exposició sobre Copi (1939-

1987) intenta acostar-se mitjan-
çant els seusdibuixos (publicats a
LeNouvelObservateur,HaraKiri,
Charlie Hebdo, Libération i altres
mitjans) a un humor on confluei-
xen absurd i ironia, subversió de
gèneres i teatralitat, crueltat i ten-
dresa. També es mostra la seva
obranarrativa i les sevespeces te-

atrals. I una altra sorpresa: les fo-
tosque li va ferJorgeAmat repre-
sentantLorettaStrongal salóDia-
nadeBarcelona el 1978.
A Copi se li atribueix la frase:

“De tan avantguardista vaig aga-
farlasidaabansqueningú”.Vaser
un provocador que va qüestionar
elsgèneres, la família, laviolència,
però és un contestatari que ens fa
riure”,assenyalaelcomissaridela
mostra, PatricioPron.!

Es presenten
dos curts inèdits
realitzats entre
Alexander Kluge i
l’artista AnselmKiefer

ANA JIMÉNEZ

LaVirreinaofereixuncurt inèditdeKluge iKiefer (pantalla central)

L’austríac PhilippHochmair interpreta al Temporada Alta
l’heroi romàntic per excel·lència en l’època de les noves tecnologies

Werther téunvideoblog
JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’heroi romàntic per
excel·lència, el jo-
ve i atribolatWert-
her, enamorat de

l’amor i malalt d’ell fins al punt
d’arribar al suïcidi, deixa lespà-
gines de la novel·la de Goethe
per pujar a les taules teatrals.
No només això: també deixa el
seu temps, el segleXVI-
II, per traslladar-se a
l’actualitat. El Tempo-
rada Alta presenta
aquesta nit al teatre de
SaltWerther!, unespec-
tacle dirigit per l’ale-
many Nicolas Stemann
i protagonitzat tot sol
per l’austríac Philipp
Hochmair, un muntat-
ge que fa dues dècades
que està de gira per tot
el món i que s’ha repre-
sentat en més de 500
ocasions. I que malgrat
haver-se gestat –en una
classe– el 1997 quan
internet començava a
popularitzar-se –però
sens dubte era molt
lluny del món de les
xarxes socials actual–
sembla profètic, creat avui
mateix.
“Ha estat una experiència ri-

quíssimaperami. I l’obraconti-
nuamolt viva”, asseguraHoch-
mair, alumne de Klaus Maria
Brandauer i que fins al 2009
formava part de la companyia
del totpoderós Burgtheater de
Viena. Ara treballa a la compa-
nyia del teatre Thalia d’Ham-

burg, una de les més famoses
d’Alemanya.
Nascut el 1973, recorda que

va començar a interpretar
Werther! quan eramolt jovenet
i elportavaperescoles, festivals
alternatius i petits teatres. Ara
són grans sales. El 1997, recor-
da, fer servir una càmera en es-
cena era sorprenent, mentre
que ara és completament nor-
mal en les nostres vides. “És

com si estigués fent un video-
blog en escena encara que en
aquella època no existissin”,
destaca. I explica que la peça
–que escurça bastant l’original,
jaquesón75minuts iHochmair
diu que sencer duraria vuit ho-
res– comença amb ell com un
actor llegint les cartes deWert-
her, intentant entendre-les en
profunditat, i que a poc a poc

queda atrapat en la història i
crea una mena de videodiari
“per fixar les seves idees”.
Segons la seva opinió, la idea

de Goethe aWerther és “inven-
tar el llenguatge de l’amor”. És
unheroi, assenyala,queprenun
gran risc per a ell sense impor-
tar-li el quepassi, encaraqueno
sigui “un exemple per viure”.
Tot i això creu que tots podem
reconeixe’l bé: “Hihaunacons-

tant humana en ell: els nostres
sentiments, les nostres emoci-
ons,volen lluitar,viure.Ellhofa
demanera excessiva i excèntri-
ca, està boig pel seu amor i els
seus sentiments”. Uns pensen,
diu, que és amor, d’altres, boge-
ria, “però tothom coneix aquell
sentiment, bojos per amor, et
converteix en un ximple, pot
destruir la teva vida”.!

SAMUEL RUBIO

PhilippHochmair, en una escena deWerther!


