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MICHEL BOHBOT I ELS SEUS AMICS ARTISTES
 

A la pintura i a la poesia els uneix un vincle infal·lible, comparable al d'una relació 
amorosa. És certament per això que “pintar la poesia, escriure la pintura” són essen-
cials per a Michel Bohbot, atès que ens convida a descobrir noranta obres realitzades 
en col·laboració amb artistes plàstics de vint-i-dos països diferents. Aquest escriptor 
i poeta, gran amic dels artistes —que ha freqüentat, entre d’altres, Chagall, Miró, 
Chillida, Tàpies i Bacon—, col·leccionista i expert en art contemporani i art primitiu, 
és un “transmissor d'art” per excel·lència.

En els seus llibres, pintats i manuscrits a dues veus i quatre mans, el ritme del text 
s'enllaça amb les formes de la pintura o viceversa. En la selecció feta per a aquesta 
exposició que parteix de la important col·lecció constituïda pel poeta al llarg de les 
seues col·laboracions, la pintura preexisteix i l'escriptura s'inspira en ella.

El llibre obert, desplegat, ens permet abastar amb sols una mirada, de manera simul-
tània, el text, l'escriptura i el grafisme. Paraules i imatges s'intercalen, es creuen, se 
superposen en total connivència, en total harmonia, per a gaudi de l'ull i de l'esperit. 
Miracle de la complicitat i de l'admiració. Són “llibres d'artista” o millor encara, 
“llibres de diàleg” tal com els anomena l'historiador d'art Yves Peyré. Tant els suports 
(paper, cartó, tela) com els seus formats són múltiples i diversos. Aquests diàlegs 
fecunds entre Michel Bohbot i els seus amics artistes se'ns presenten aquí reforçats 
i il·luminats per la confrontació d'alguns d'ells amb les obres plàstiques d'artistes 
coautors, com Martin Bialas, Miquel Buades, Carles Guasch, Gilbert Herreyns i Rafel 
Tur Costa.

En contemplar l'exposició en aquest espai privilegiat que és una biblioteca, l'amant 
de l'art i la literatura no pot sinó gaudir i fer seua una de les frases fonamentals de 
Michel Bohbot: “El llibre està en el centre de la meua vida”.

PATRICK BOTT
Comissari de l'exposició
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MICHEL BOHBOT Y SUS AMIGOS ARTISTAS
 

A la pintura y la poesía les une un vínculo indefectible, comparable al de una relación 
amorosa. Es ciertamente por ello que “pintar la poesía, escribir la pintura” son 
esenciales para Michel Bohbot, dado que nos invita a descubrir 90 obras realizadas 
en colaboración con artistas plásticos de 22 países diferentes. Este escritor y poeta, 
gran amigo de los artistas, que ha frecuentado entre otros a Chagall, Miró, Chillida, 
Tàpies y Bacon, coleccionista y experto en arte contemporáneo y arte primitivo, es 
un “transmisor de arte” por excelencia.

En sus libros, pintados y manuscritos a dos voces y cuatro manos, el ritmo del texto 
se enlaza con las formas de la pintura, o viceversa. En la selección hecha para esta 
exposición que parte de la importante colección constituida por el poeta a lo largo 
de sus colaboraciones, la pintura preexiste y la escritura se inspira en ella.

El libro abierto, desplegado, nos permite abarcar con solo una mirada, de manera 
simultánea, el texto, la escritura y el grafismo. Palabras e imágenes se intercalan, se 
cruzan, se superponen en total connivencia, en total armonía, para goce del ojo y del 
espíritu. Milagro de la complicidad y de la admiración. Son “libros de artista” o mejor 
aún, “libros de diálogo” tal y como los nombra el historiador de arte Yves Peyré. 
Tanto los soportes (papel, cartón, tela) como sus formatos son múltiples y diversos.
Estos diálogos fecundos entre Michel Bohbot y sus amigos artistas se nos presentan 
aquí reforzados e iluminados por la confrontación de algunos de ellos con las obras 
plásticas de artistas co-autores, tales como Martin Bialas, Miquel Buades, Carles 
Guasch, Gilbert Herreyns y Rafel Tur Costa.

Al contemplar la exposición en este espacio privilegiado que es una biblioteca, el 
amante del arte y la literatura no puede sino disfrutar y hacer suya una de las frases 
fundamentales de Michel Bohbot: “El libro está en el centro de mi vida”.

PATRICK BOTT
Comisario de la exposición
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LLIBRES A QUATRE MANS CARREGATS D'EMOCIÓ

Els llibres únics pintats i cal·ligrafiats que estan exposats són abans de res llibres fruit 
d'intercanvis, de diàlegs i d'amistat; exemplars únics, proves d'admiració recíproca. 
N’he fet centenars, barrejant les meues frases amb els signes i els pigments, posant 
només una paraula sobre una pàgina o per contra escrivint un text llarg en ple cor 
dels traços. Abans de començar aquesta aventura, l'artista i jo estam en perfecte 
estat de receptivitat, oberts, a l'escolta, a l'espera del miracle de la trobada. Qui 
començarà? On anirem? Quin serà el resultat?

La norma tàcita i no explícita ha estat concentrar-se a fons en aquest projecte boig 
i apassionant, desinteressat i poc freqüent. Habitualment prefereix intervenir 
després del treball de l'artista, deixar-me portar i envoltar pels signes. El gran escrip-
tor i poeta francès Michel Butor ho expressava molt bé: “No em deixeu només amb 
les meues paraules, sent una enorme necessitat de les vostres imatges”. Entro en 
ressonància amb les línies i els colors que es converteixen en els transmissors de les 
meues paraules. Per a cada artista, per a cada llibre, gairebé per a cada gest, cal inven-
tar un ritme i noves paraules. Una trobada franca, sempre amb el cor bategant i 
l'emoció a flor de pell.

He freqüentat tots amb qui he fet llibres a quatre mans. He establert llaços d'afecte 
sòlids i duradors, d'admiració sense fissures i mai posada en dubte. Llaços sorgits al 
llarg d'innombrables visites a tallers, vacances en comú, passejos, silencis compartits, 
experiències viscudes i bells intercanvis sobre l'art i la vida. He pactat amb aquests 
talents tan particulars i escassos, amb aquests creadors tan diferents de nosaltres, 
tan rics en experiències i visions. Gràcies a ells, i encara avui dia, em mantinc amb el 
cor i la mirada vius. Rebin tots el meu més calorós agraïment.

Fer un llibre únic amb un artista és la prova tangible d'una gran complicitat. És jugar, 
desafiar el mercat, submergir-se en el desconegut, estar preparat per donar-ho tot i 
sentir-ho tot. És un gran plaer compartit i una passió desinteressada. Hi ha també una 
voluntat de deixar petjada, de dirigir-nos “cap a la claredat encegadora”, d'establir un 
diàleg obert, fecund i fluid. És sobretot gaudir d'aquest treball en comú i voler 
compartir-lo amb els amants de l'art i amb el públic en general.

No m'agradaria acabar sense expressar el meu més profund agraïment a Pep Tur, 
regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa, i a Ana Colomar, de la biblioteca de Can 
Ventosa. Gràcies també a Patrick Bott, comissari de l'exposició, pel seu interès i 
entusiasme.

MICHEL BOHBOT
Expert en art contemporani

Historiador de l’art
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LIBROS A CUATRO MANOS CARGADOS DE EMOCIÓN

Los libros unicos pintados y caligrafiados que están expuestos son ante todo libros 
fruto de intercambios, de diálogos y de amistad; ejemplares únicos, pruebas de admi-
ración recíproca. He hecho cientos de ellos, mezclando mis frases con los signos y 
los pigmentos, poniendo solo una palabra sobre una página o por el contrario escri-
biendo un texto largo en pleno corazón de los trazos. Antes de empezar esta 
aventura, el artista y yo estamos en perfecto estado de receptividad, abiertos, a la 
escucha, a la espera del milagro del encuentro. ¿Quién empezará? ¿Dónde iremos? 
¿Cuál será el resultado?

La norma tácita y no explícita ha sido enfrascarse a fondo en este proyecto loco y 
apasionante, desinteresado y poco frecuente. Habitualmente prefiero intervenir tras 
el trabajo del artista, dejarme llevar y envolver por los signos. El gran escritor y 
poeta francés Michel Butor lo expresaba muy bien: “no me dejéis solo con mis 
palabras, siento una enorme necesidad de vuestras imágenes”. Entro en resonancia 
con las líneas y los colores que se convierten en los transmisores de mis palabras. 
Para cada artista, para cada libro, casi para cada gesto, hay que inventar un ritmo y 
nuevas palabras. Un encuentro franco, siempre con el corazón latiendo y la emoción 
a flor de piel.

He frecuentado a todos con cuantos he hecho libros a cuatro manos. He establecido 
lazos de afecto sólidos y duraderos, de admiración sin fisuras y nunca puesta en 
entredicho. Lazos surgidos a lo largo de innumerables visitas a talleres, vacaciones en 
común, paseos, silencios compartidos, experiencias vividas y bellos intercambios 
sobre el arte y la vida. He pactado con estos talentos tan particulares y escasos, con 
estos creadores tan distintos de nosotros, tan ricos en experiencias y visiones. 
Gracias a ellos, y todavía hoy en día, me mantengo con el corazón y la mirada vivos. 
Reciban todos mi más caluroso agradecimiento.

Hacer un libro único con un artista es la prueba tangible de una gran complicidad. Es 
jugar, desafiar el mercado, sumergirse en lo desconocido, estar preparado para darlo 
todo y oírlo todo. Es un gran placer compartido y una pasión desinteresada. Hay 
también una voluntad de dejar huella, de dirigirnos “hacia la claridad cegadora”, de 
establecer un diálogo abierto, fecundo y fluido. Es sobretodo disfrutar de este traba-
jo en común y querer compartirlo con los amantes del arte y con el público en 
general.

No me gustaría acabar sin expresar mi más profundo agradecimiento a Pep Tur, 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa y a Ana Colomar de la biblioteca de 
Can Ventosa. Gracias también a Patrick Bott, comisario de la exposición, por su 
interés y entusiasmo.

MICHEL BOHBOT
Experto en Arte Contemporáneo
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ANONYMES NEPALAIS (Nepal) BADIN (França)

AVATI (França)ANEZIN (França)
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BAI YANG (Xina) BELLI (Marroc)

BAVIERA (França)BALTAZAR (França)
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BOSSER (França)

BIALAS (Alemanya, Eivissa)BERTINI (Itàlia)

BITRAN (Turquia)
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CHAMBARD (USA)

BRISS (Israel)BOUHALI (Marroc)

BUADES (França, Eivissa)
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COLIN (França)CLARINI (França)

CHAMIZO (França)CHAMCHINOV (Rússia)
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DRISSI (Marroc)

DE CLIPPEL (Bèlgica)COURTENS (Holanda)

DEBRE (França)
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ETCHEVERRY (França, Formentera)

EL KHANTOUTI (Marroc)ECHARRI (Espanya, Formentera)

ERRABI (Marroc)
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FLORIS - THIBAU (França)

FAVIERE (França)

FLORIS (Veneçuela)

FAUCHER (França)
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GAIGNON (França) GAUDAIRE THOR (França)

GOZLAN (França) GREER (USA)
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GUERARD (França) HERREYNS (Bèlgica, Eivissa)

GROEDEL (Hongria) GUASCH (Espanya, Eivissa)
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HUCHET (USA) HUMAIR (Suïssa)

IMBERT (França) HAILLARD (França)
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KORAICHI (Algèria ) IRRIGUIBLE (Espanya)

KERIVEL (França) KLASEN (Alemanya)

17



KUPER (Rússia) LAHAUT (Bèlgica)

LE GAC (França) LAZAREV (França)

18



LICATA (Itàlia) MARTIN (França)

LEICK (França) MARLIN (França)
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MIOTTE (França)

MASSOUDY (Iraq) MESNAGER (França)

MILOUDI (Marroc)
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NADLER (Hongria)

OHANA (França)

NUSSLE (Alemanya)

OLAF (França)
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OULAMINE (Marroc) OLIVEDO VEGA (Salvador)

OMEZ (França) PANCINO (Itàlia)
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RUGGERA (Itàlia) PFNUR (Alemanya)

RAFIK (Marroc) ROISEUX (França)
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SCHOLTES (França) SADKO (Rússia)

SCHATZ (Àustria) SORG (França)

24



SOULIE (França) TABAL (Marroc)

TAILLANDIER (França) TESTA (França)

25



THOMAS (França)

TRUONG TAN (Vietnam)

TIFFARDINE (Marroc)

TUR COSTA (Espanya, Eivissa)
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XENAKIS (Grècia) VILLERS (França)

WEISBUCH (França) WOLFE (USA)
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ZOUZAF (Marroc)

YU JEN CHIH  (Taiwan)
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