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Exposició: 18.09.2009 – 31.10.2009. Dimarts a dissabtes de 10.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.

Una pel·lícula ha de tenir un inici, un nus i un desenllaç… però no necessariament 
en aquest ordre.

Jean-Luc Godard

Keren Cytter (Tel Aviv,1977) compta amb un ampli reconeixement internacional, marcat al 2006   pel premi 
Baloise Art Statement (Art Basel), que l’ha portada a formar part de diverses exposicions internacionals 
com la 53a Biennale di Venezia i a ser finalista dels premis Neue Kunst de la Nationalgalerie de Berlín.

La seva producció polimòrfica gaudeix sobretot del desenvolupament de la idea escrita. Així, compta 
amb formats com la novel·la, el guió, el llibret d’òpera, el dibuix i de forma més prolífica d’un temps ençà, 
l’audiovisual que tendeix al film més que al videoart. I és que Cytter se serveix del llenguatge audiovisual, 
dels referents literaris i teòrics, musicals, simbòlics i de clichés; en una amalgama d’al·lusions que l’ajuden 
a construir les idees que desplega mitjançant ficcions. Sobretot en la producció videogràfica, notable-
ment desencadenada a partir de l’estada a De Ateliers de Amsterdam (2002-2004), composa els guions 
com a partitures i no com a històries, desgranant el temps en capes. Partint de les intervencions dels 
personatges: brutes, sobreposades, reiteratives, contradictòries, incompletes i a voltes mudes; i extra-
polant-ho a l’estructura de la narració: rizomàtica, cíclica i aparentment inconnexa. Maltracta la prosa 
per a que n’emergeixi la poètica. Esmerila els conceptes i quan els té ben polits, arreplega els encenalls 
de terra per, finalment, amb aquestes estructures rizomàtiques, (re)construir la realitat a partir d’allò 
simbòlic.

Però l’aparenta serendipitat dels vídeos de Cytter té poc a veure amb la casualitat, i la complexitat es 
troba no sols en la forma, sinó també en el contingut. La deconstrucció de l’estructura (que la situa en 
una postmodernitat conscient i buscada) l’endinsa en el tractament dels clichés de la cultura popular, 
cinematogràfica i televisiva, centrant l’atenció principalment en la conflictivitat de les relacions humanes, 
reflexionant sobre l’adopció en l’imaginari popular d’aquests comportaments i respostes.

A aquesta mixtura cal afegir l’entrada i sortida de l’espectador en l’ambient del propi film, posant de 
manifest explícitament la idea de representació, fent servir actors que no són actors i que desperten un 
aire postís, après, uns decorats austers i efectes especials frugals. Les constants referències al mitjà i 
les dislocacions tals com “he oblidat el meu paper” o “aquestes paraules no són meves” ens recorden que 
ens trobem en una representació no mimètica, i que allò a que hem de fer atenció és al que hi ha més enllà 
de la fesomia.

Cytter es revela culturalment rica. No té manies a l’hora de comentar que “cap de les històries que ha 
escrit és realment original” i és que seria ben contradictori afirmar el contrari treballant sobre clichés. 
Entre els referents cinematogràfics no hi falten la Nouvelle Vague, que marcarà sens dubte la distància 
amb la que es tracten els seus personatges, i l’adopció d’una estètica fílmica del cinema d’autor com ara 
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Amb la col·laboració de:

Hitchcock (tornant films d’autor també l’obra Cytter), referents musicals del cinema com Ferrante & Tei-
cher, i finalment remakes lliures d’autors com Cortázar. Hereva de la gosadia de Brecht, deixa entreveure 
el Lacan, Foucault, Deleuze i Lynch que porta dins.

Four Seasons, 2009
El film reflecteix l’estètica del Hitchcock dels anys 80 (celebració del neo-noir i el kitsch) i s’hi afegeix 
el desdoblament de la personalitat de la protagonista Lucy/Stella (en referència a l’obra de Tennessee 
Williams Un tranvía llamado deseo) que ens marca dues històries paral·leles i alternades. Cytter ens parla 
de cors trencats i assassinat domèstic sota la metàfora de l’arquitectura per a definir comportaments 
humans. Tot adornat amb la combustió de diversos objectes i efectes especials empobrits. Un homenatge 
a la falsedat. 

Peacocks, 2009
Cinc capítols fragmenten la construcció del pas d’una relació fallida a una altra, on dues de les tres per-
sones es troben atrapades en la confrontació visual constant degut a que comparteixen espai vital.
Emmarcat principalment des de la perspectiva del qui és abandonat, les fotografies i els jocs de parau-
les vesteixen la literal exposició física del personatge masculí, el seu desarmament i el malestar en visions 
entrecreuades. 

Der Spiegel, 2007
A Der Spiegel (El mirall), un pla seqüència mostra una reflexió interna sobre frustracions arrelades, ambi-
cions i desitjos a mode de loop que afecta a la pròpia narració en repetir-se. La projecció que una dona 
té d’ella mateixa, del que cerca i del que projecta a la figura masculina reclamada. Els pensaments l’abor-
den i comparteixen espai amb ella (recordant-nos el Inland Empire de Lynch) i aquests, a l’hora, interac-
tuen amb l’espectador a mode de mirall d’un mateix, amb una actitud descarada i sincera.

Something Happened, 2007
Sota l’estructura cíclica i enrevessada s’entreveu una adaptació molt lliure de É stato cosí de Natalia 
Ginzburg, on se’ns exposa quelcom succeït a través de les conseqüències emocionals que ha produït en els 
dos protagonistes del film. Poc interessa el desencadenant, les actituds en vers la construcció del “no-
saltres” fan trontollar les falques que han anat sostenint quelcom que no troba més suport, tant, que es 
reflecteix físicament en les línies de text dels actors, una artificialitat que fa esclatar el clímax d’una
situació domèstica que emana dramatisme barat.

— Maria Pons

Agraïments: Elisabeth Kaufmann Galerie (Zurich).


