
Peu humà, peu maquínic

El text a continuació parteix de l’experiència d’el muntat-
ge de «Botàniques», una exposició a partir dels fons de 
la col·lecció Per Amor a l’Art inaugurada el 13 de febrer 
de l’any 2020 a Bombes Gens Centre d’Art (València).

Aquest assaig s’ha escrit en el marc de el programa 
d’activitats en línia dissenyat per continuar activant les 
exposicions durant el període #QuédateEnCasa.

Bombas Gens Centre d’Art és un projecte 
de la Fundació Per Amor a l’Art.
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En la mirada i obra de Jochen Lempert hi ha una obsessió per com operen 
les infinites relacions que construeixen els objectes. Un canvi d’un mil·límetre, 
gairebé imperceptible, és capaç d’alterar completament significat i forma. Per 
això entrar en la seva obra és veure’s afectat i sentir com la nostra sensibilitat 
comença a teixir fràgils connexions.

M’obsessiona la capacitat de connexió contemporània, la veritat. Veure fins a 
quin punt totes les eines que tenim al nostre voltant projecten estats relacio-
nals canviants: les xarxes socials, el mòbil, internet ... A vegades sentisc que 
escriure hauria de beure d’aquest context d’hipervincles infinits. Solc escriure 
amb música i per això em sembla interessant compartir la textura sonora que 
recolleixen les meves orelles i afegir-la al text perquè es puga escoltar el so que 
ha intervingut durant l’escriptura.

Pista 1: Relaxing ambient music: Flower [15:28] 
https://www.youtube.com/watch?v=81qElHa_ogY
“A causa de la representació floral en l’obra de Lempert volia intentar bus-
car alguna peça que construís un ambient que m’induira a un paisatge 
botànic ... no sé si és encertada la peça. El que sí que he trobat és una 
gran quantitat de pistes musicals que pretenen recrear la textura de jar-
dins. Totes elles projecten aquest desig d’entendre el jardí com un espai 
de relaxament. Per aquesta raó hi ha tanta necessitat, gairebé exotitzant, 
d’utilitzar sons d’instruments asiàtics vinculats a l’imaginari sonor del zen. 
No obstant això, no he quedat gens satisfet amb la resposta a la pregunta 
¿a què sona una flor? ... “

Pista 2: [10 часов] The XX - Intro 
https://www.youtube.com/watch?v=pzmsfylNHF4
“Definitivament em quede amb aquesta introducció del grup The XX. Aquest 
serà el paisatge sonor que he buscat al principi de la redacció. Si té alguna 
relació amb el text encara no ho sé ... “

https://www.youtube.com/watch?v=81qElHa_ogY
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Peu humà, peu maquínic

Jochen Lempert. Lempert. Jochen no em va permetre fer-li cap entrevista. Li 
molestava la gravadora i preferia que la conversa sobre les seves peces fos un 
instant efímer. “Preferisc que no graves el que et dic sobre aquesta fotografia, 
potser demà et conte una altra cosa sobre ella” ...

Com a co-comissari de l’exposició “Botàniques”, al costat de Nuria Enguita i 
Vicent Todolí, em va semblar molt interessant que Lempert digués això. Em re-
sultava molt humil respecte a les seves peces. Com a comissari tens en certa 
manera una pressió per objectivar el discurs que tenen els artistes, ell, artista; 
però, preferia dotar d’autonomia a les seves obres. Vaig entendre que per a 
Jochen Lempert les seves peces malgrat ser fotografies, moments perpetus, 
són un element viu, canviant. “Demà pot ser que t’explique una altra cosa sobre 
elles”... A Jochen Lempert l’havíem inclòs dins d’una exposició col·lectiva que 
englobava a una sèrie d’artistes de la col·lecció Per Amor a l’Art que parlaven 
sobre plantes. Aquest marc expositiu ens havia donat l’oportunitat de plantejar 
relacions entre la Botànica i l’Art; és a dir, volíem parlar en certa manera de la 
similitud i diferència entre la producció de coneixement (Botànica) i la cons-
trucció de la mirada estètica (Art). Teníem l’espai del darrere de Bombes Gens 
Centre d’Art per a disposar l’exposició, una sèrie de “petites” sales disposades 
en línia recta que construïen un original passadís. L’última sala de l’corredor la 
reservarem per a Jochen Lempert.

A la primera sala es distribuïen artistes com Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, 
Alessandra Spranzi, Pierre Verger i Juan del Junco. Tots en blanc i negre. Totes 
les seves fotos disposades en retícules. Tot això acompanyat de cinc exemplars 
de tractats de Botàniques dels segles XVII i XVIII. La primera sala és durament 
objectiva. Allò fotografiat era el que era, igual que un Acanto en un tractat de 
Botànica és un Acanto. Aquest era el primer capítol de l’exposició, volíem expo-
sar com en cert moment i en certs artistes la càmera va voler ser un significant 
objectiu.

I no obstant això, Lempert era a l’última sala. Sense voler construir una narra-
ció de progrés cap a la no objectivitat, Lempert era a l’última sala fent sonar el 
“potser demà et conte una altra cosa sobre ella”.

La història de la jardineria és una altra de les nostres tantes narracions sobre 
la domesticació del món. El jardí renaixentista italià pretenia ser purament lògic 
i racional. Versalles, com a paradigma del model francès, és una oda a la línia 
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recta purista (al seu torn un element molt poc natural). Els jardins romàntics 
van desfermar el caos paisatgístic: la bellesa de la natura havia de absorbir al 
visitant i rendir-a l’sublim més fort, immers en un simulacre de la natura salvat-
ge. Potser això ocorrega a la sala que queda entre alló objectiu i Lempert. Una 
sala que s’estreny i et fa caure damunt grans fotos de Hans-Peter Feldmann 
i Mathieu Mercier. Una sala que amaga la delicada bellesa de les magnòlies i 
atzavares d’Imogen Cunnhignam. Abans de trobar-se amb Lempert: bellesa 
desbocada.

Seguint amb el símil cronològic de la història dels jardins, Lempert tindria més 
a veure amb les teories de Gilles Clement del Jardí en Moviment. Per a Clement, 
la jardineria havia de deixar que els ecosistemes fossin autònoms, que teixiren 
les seves connexions, que demà quan tornares el canvi d’estació et contara una 
altra cosa.

No obstant això, Clement i Lempert són paisatgista un i fotògraf l’altre. Dues 
identitats en contradicció amb l’essència dels seus llenguatges. Tots dos volen 
als seus casos d’estudi vius: Clement als seus jardins, Lempert a les seves fotos. 
Volen que les seves obsessions siguin independents i que demà quan tornen els 
expliquen una altra cosa. D’aquesta manera mai veure’s relegats a la quietud i la 
monotonia d’alló concret. Per a que el seu enamorament per les flors continue 
teixint noves i casuals relacions.

L’obra de Lempert no es queda només en l’estadi de la relació de la seva cà-
mera amb la realitat. Jochen Lempert necessita conèixer l’espai a fotografiar 
tant com l’espai on va a exposar. I en aquest procés de reconeixement espaci-
al Raquel (restauradora en pràctiques), Carmen (coordinadora d’exposicions), 
Núria (comissària i directora de centre) i jo vam tenir la sort d’estar presents. 
Encarnant a un jardiner renaixentista amb la necessitat especulativa de Gilles 
Clement, Jochen Lempert anava temptejant l’espai, al costat de les seves fo-
tos impreses i sense marc, anava provant. Un fotògraf que es torna jardiner de 
les seves plantes fotografiades. La disposició de les fotos trobava el seu lloc a 
partir d’un estudi sensorial de l’espai. Primer penjava una foto i després mirava 
quina altra posar, quina altra relació projectar, quin significat amagar i quina flor 
mostrar. L’ordre del relat expositiu es construïa a partir del diàleg dels seus peus 
descalços i el terra, de la llum i les ombres, de la connexió d’aquesta foto amb 
el detall de l’altra ... I tot i així, “potser demà et conte una altra cosa sobre ella”...
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En un altre d’aquests intents de racionalitzar la naturalesa John Dixon Hunt 
construeix el terme de “3ra naturalesa”. Amb aquest concepte Dixon pretenia 
obrir un marc discursiu com a paisatgista en què s’entengués l’art de barrejar 
natura salvatge amb arquitectura i artifici. Altres autors com Ciceró o el mateix 
Gilles Clement també han estratificat la construcció del paisatge en diferents 
nivells. Per a Ciceró la naturalesa no domesticada seria la “primera naturalesa”. 
Clement parla d’una “segona naturalesa” a partir dels paisatges agrícola. Em 
pregunto quin nivell de naturalesa seria fer un jardí de plantes fotografiades. 
¿Potser quarta naturalesa? Una natura tan summament sintètica que només 
recorda el seu estat orgànic com a representació. Potser, doncs, que un tractat 
de Botànica de segle XVII o una natura morta constituïssin ja aquest quart nivell.

D’alguna manera aquesta cita a la quarta naturalesa també esta surant en el 
llimb interpretatiu de l’obra de Jochen Lempert. L’ull de la càmera de Jochen es 
postra sobre plantes pintades. Dins de la sala es reparteixen tres fragments en 
al·lusió a representacions florals. Unes representacions molt especifiques, les 
tres provenen de dues obres de Sandro Botticelli: El Naixement de Venus i La 
Primavera. En aquestes imatges, a part de fotògraf i jardiner, l’artista es torna 
un botànic de plantes pintades. Igual que els científics la seua càmera descon-
textualitza un objecte (un jonc, un peu o una cama) per tornar-los objecte de 
contemplació.

A la pintura de Botticelli, La Primavera (que es pot veure de manera completa 
aquí: https://www.uffizi.it/en/artworks/botticelli-spring), a la part dreta Zè-
fir transforma la nimfa Cloris en la deessa de les flors (coneguda en llatí com 
Flora). En una doble figura, la dona agafada pel déu del vent es converteix en 
la dona següent abillada amb un vestit estampat de flors. En un plec del vestit 
acumula plantes que va sembrant pel terra que trepitja. El peu de Cloris / Flora 
és una de les imatges de Lempert. “La primavera li va servir a Botticelli com a 
tractat de Botànica del territori florentí” m’explicava Lempert mentre miràvem 
la fotografia. Dins de l’obra del pintor italià es poden trobar totes les espècies 
florals de la contemporaneïtat de l’artista. La pintura era una excusa per plas-
mar l’atracció per la naturalesa de Sandro Botticelli.
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I al costat d’aquest peu humà, Lempert va decidir posar un peu maquínic. Amb 
una relació que força gairebé a sentir que hi ha més subtilitat en el moviment 
artificial que en la representació d’un òrgan humà. La confrontació pintura - 
fotografia construeix una relació on els límits entre allò orgànic i allò artificial 
deixen de tenir sentit.

Pista 3: The xx - On Hold (Jamie xx Remix) 
https://www.youtube.com/watch?v=IYvEhgYy35I
“Just quan anava a escriure sobre la següent paret que va preparar Jochen, 
la reproducció aleatòria de Youtube ha canviat el tema.
Les formes ondulants de les imatges següents presenten textures vapo-
roses, ondulants i sinuoses; la superfície d’un llac trencada per una suau 
brisa o el fum d’un te calent. El ritme pausat de les imatges es barreja amb 
els loops de Jamie XX i em fan imaginar submergit a l’estany de Botticelli 
escoltant aquesta cançó en bucle”.

Quan Jochen va preparar aquesta seqüència a la paret ens va dir que ja l’havia 
muntat alguna vegada així, però que només ho recordava després de veure-la 
preparada. Jonc, doble fotografia del mateix estany movent l’enquadrament 
un centímetre, Venus Gandula, fum de te, solcs en un full, vestit de Flora... For-
malment li interessava veure la relació de moviments serpentejants. Mentre 
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miràvem la seqüència, Jochen va posar la mà emulant una flor: el palmell feia 
de receptacle i els seus dits de pètals. Mirà les imatges i va començar a fer 
moviments ondulants com si al seu mà-flor la moguera un vent suau.

— I la foto de l’mig, Jochen?.

— La del mig l’anomene Venus gandula, una flor que quan es marceix cau a 
terra amb els moviments d’una gòndola surant sobre la superfície de l’aigua...

Dins dels muntatges sol haver coses que es descontrolen, moments màgics, 
inesperats que es donen per la simple interacció de dos objectes. La primera 
peça que Jochen Lempert va penjar a la paret va ser aquesta:
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Núria i jo ens vam mirar i esboçarem un somriure. Lempert havia decidit penjar 
aquesta fotografia sobre el mur cobert de pladur que amagava el taulell cara-
vista de la paret posterior de la fàbrica. Darrere d’aquest mur hi havia el jardí del 
Centre d’Art. Sense voler-ho Jochen havia construït un mirall que et transpor-
tava a mirar el revers de la paret on estava penjat. Quan li varem contar aquella 
casualitat va dir que llavors aquell era el lloc perfecte per la imatge.

“La vaig titular fotosíntesi, és una fotografia que vaig traure en un passeig per un 
parc. Durant el recorregut vaig veure un jardiner amb una d’aquestes màquines 
que tiren aire i utilitzen per apilar les fulles seques. Era a principis de tardor, 
vaig treure la càmera just en el moment en què les fulles seques mogudes pel 
vent artificial pujaven cap a les branques de les que havien caigut. Vaig veure 
que es construïa un moviment cíclic: fulles caient - fulles pujant. Un intercanvi 
vertical d’energia, com en la fotosíntesi “. Em va semblar tan bonica la història 
que vaig treure la gravadora i li vaig demanar si podia repetir-ho. Lempert em 
va mirar i va dir: “Preferisc que no graves el que et dic sobre aquesta fotografia, 
potser demà et conte una altra cosa sobre ella”...


