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JOCHEN LEMPERT 
Inauguració: divendres, 28 de novembre, de 19:00 a 21:30 h. 
Exposició: 29.11.2014 > 23.01.2015. Dimarts a divendres d’11:00 a 19:00 h, dissabte amb cita prèvia 
 
El treball de Jochen Lempert tracta el medi fotogràfic des de l’aspecte visual i des de la investigación, sovint amb la intenció de qüestionar els 
criteris de recerca de la veritat i els models que construeixen el món. L’ artista retrata el món animal en els contexts més diversos: des de 
l’hàbitat natural fins el museu d’Història Natural, des del zoològic fins a la ciutat, en llocs remots o en situacions o objectes banals. En la seva 
incansable recerca Lempert ha aconseguit crear un vast arxiu d’imatges que cobreixen un ampli espectre que va des de vistes quotidianes a 
composicions que tendeixen a l’abstracció. Aquest interès en l’entorn natural com a tema es complementa amb la seva exhaustiva 
exploració de les propietats i la materialitat de la imatge fotogràfica. Analògiques, en blanc  i negre, processades a la cambra fosca, les seves 
fotografies es resisteixen a qualsevol categorització, alienes a les tendències de l’estètica actual. El fet que les fotografies de Lempert 
s’exposin sense marc, directament a la paret, aporta al seu treball una textura, una sensualitat quasi objectual i una extraordinària 
immediatesa que inviten a l’espectador a observar més de prop. 
 
La mirada atenta i sagaç de l’artista no es limita al moment en que dispara la fotografia o processa el material, sinó que el seu treball creix 
amb i en l’espai. En les seves presentacions l’artista utilitza agrupacions i jocs d’escala que responen a l’espai d’exposició. La col.locació i 
selecció del material resulten d’una elaboració precisa, sempre buscant referències creuades i associacions que revelen subtils 
correspondències. Com escriu Brigitte Kölle: “crea nous espais per pensar”. Les associacions creades per l’artista ens obren noves 
percepcions sobre els patrons, estructures, les irregularitats o l’ordre que conformen el món natural. 
 
Per la seva cinquena exposició a ProjecteSD, Jochen Lempert ha seleccionat una sèrie de treballs en la seva majoria de petit o mitjà format, 
alguns dels quals es presenten ara per primera vegada. A la paret principal de la sala d’exposicions s’hi disposen acuradament deu 
d’aquestes peces, algunes d’elles agrupades o composant sèries, en una mena de succesió continua en la que imatges de plantes, pètals, 
flors, un núvol de vapor d’una tassa o una espectacular fotografia de plomes sobreposades s’encadenen. La presentació evoca nocions que 
tenen a veure amb la composició, el moviment, la transformació, l’atzar o l’ordre, i a la vegada una certa idea de temporalitat o 
d’evanescència, però també d’equilibri. 
 
No menys captivadores són les obres que es mostren de manera aïllada en els murs adjacents: la senzilla vista d’un ocell blanc sobrevolant 
una platja, una minúscula fotografia d’un paisatge en el que gairebé no s´hi reconeix una llebre, o la impressionant simplicitat de la imatge 
del cos d’una dona anònima que porta un vestit de flors. O la sèrie de deu fotografies Lyren –  títol que surt del llibre de l’autor francès 
Francis Ponge- que es desplega en el passadís de la galeria en un brillant exercici d’associació directa i sense pretensió, un perfecte exemple 
del divers, intel.ligent i sensible univers de Lempert. 
 
En la seva espècial barreja de figuració i abstracció, la pràctica de Lempert va més enllá de qualsevol possible classificació, i s’escapa 
deliberadament de tot marc preconcebut; la seva obra es desplega de manera interminable, cada fotografia és la imatge d’una idea que 
evidencia a la vegada la simplicitat i la complexitat de l’excepcional visió del món de l’artista i de la generositat amb que la comparteix. 
 
 
Jochen Lempert (1958, Moers, Alemanya) viu i treballa a Hamburg. Abans de triar la fotografia com a mitjà per al seu treball artístic, es dedica a la pràctica del 
cinema experimental amb el col·lectiu Schmelzdahin (1979-89). En paral·lel a la seva activitat, entre 1980 i 1988, es gradua en biologia en la Friedrich-Wilhelms 
University de Bonn. L’any 1995 rep el prestigiós premi de fotografia Ars Viva. Recentment ha estat professor convidat a la HFK a Hamburg i obté una residència 
a l'Acadèmia Alemanya Villa Massimo, a Roma (2009-2010). El seu treball s'ha mostrat principalment a nord i centre Europa, en institucions com el Sprengel 
Museum de Hannover (2008), Kunstverein Ulm (2007), Fotomuseum Winterthur (2007), Museum Folkwang, Essen (2005), Museum for Contemporary Art, 
Siegen (2005), Bonner i Freiburg Kunstverein (1998). Algunes exposicions recents són Field Work, la primera gran exposició fora de territori alemany a 
Culturgest, Lisboa, i més tard a Domaine de Kerguéhennec, Bignan (França). Altres mostres individuals destacades: Ludwig Museum de Colonia (2010), 
Rochester Art Center, Minneapolis, i Midway Contemporary art Center també a Minneapolis (2012), participació a Intense Proximité a la Triennal de París al 
Palais de Tokyo i comissariada per Okwui Enwezor també l’any 2012. L’any 2013 té una gran exposició individual en el Hamburguer Kunsthalle, per la qual és 
nominat pel 2014 Deutsche Börse Prize. Ha participat en exposicions a la Photographer's Gallery de Londres, Fondazione Giuliani en Roma, també 2014 
presenta el seu treball en dues exposicions individuals a l’Städtische Galerie Nordhorn i Overbeck-Gesellschaft Verein von Kunstfreunden e.V., Lübeck, 
ambdues a Alemanya. 
 
Per a informació addicional i/o imatges contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com; María Pose, mp@projectesd.com 
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Passadís entrada galeria: 
 
Lyren, 2013 
Conjunt de 10 fotografies b&n, còpies a la gelatina de plata 
Vàries mesures, totes menys de de 7 x 11 cm c/u  
Dimensió instal.lació ca. 400 cm  
Ed. 1/5 
 
Vanessa atalanta migration, 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
51 x 38,7 cm  
Ed. 1 /5 
 
 
Sala principal, d’esquerra a dreta: 
 
Untitled, 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
24 x 18 cm  
Ed. 1/5 
 
Untitled (Landscape), 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
3,2 x 5,4 cm  
Ed. 1/20 
 
Untitled (Impatiens), 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
65,7 x 95,5 cm  
Ed. 1/5 
 
Salvia, 2013 - 2014 
Díptic, còpies a la gelatina de plata 
29,8 x 22 cm; 24 x 18 cm  
Ed. 3/5 
 
Untitled (Feathers), 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
51 x 40 cm  
Ed. 1/5 
 
Poppy Flowers, 2012 
Conjunt de 3 fotogrames 
24 x 18 cm c/u 
Obra única  
 
Untitled (Green Tea), 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
76,6 x 60,2 cm  
Ed. 1/5 
 
Flower (alert), 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
34,7 x 26,7 cm  
Ed. 1/5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled (Himalayan Balsam), 2014 
Conjunt de 4 fotografies, còpies a la gelatina de plata 
18 x 24 cm cada una  
Ed. 1/5 
 
Botanical Box, 2014 
Conjunt de 8 fotografies i 1 fotograma, còpies a la gelatina de 
plata  
Varies mesures. Obra única 
 
Butterfly (alert), 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
33,5 x 25,3 cm  
Ed. 1/5 
 
Magnolia, 2013 
Fotograma 
93,7 x 64,2 cm  
Obra única 
 
Cherry Blossoms II, 2014 
Fotograma 
37 x 28,5 cm  
Obra única 
 
Untitled (Egretta), 2014 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
29,7 x 24 cm  
Ed. 1/5 
 
Untitled (eye), 2013 
Fotografia, còpia a la gelatina de plata 
20 x 29 cm  
Ed. 1/5 
(columna) 

 
 

 


