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Chambres dChambres dChambres dChambres d’’’’amisamisamisamis (1986) (1986) (1986) (1986)    

Jan HoetJan HoetJan HoetJan Hoet 

15 de novembre de 2010 a les15 de novembre de 2010 a les15 de novembre de 2010 a les15 de novembre de 2010 a les 19 h 19 h 19 h 19 h    

Auditori del MACBAAuditori del MACBAAuditori del MACBAAuditori del MACBA    

 

Chambres dChambres dChambres dChambres d’’’’amisamisamisamis 

Museum van Hedendaagse Kunst de Gant, però amb seu a 58 domicilis privats de GantMuseum van Hedendaagse Kunst de Gant, però amb seu a 58 domicilis privats de GantMuseum van Hedendaagse Kunst de Gant, però amb seu a 58 domicilis privats de GantMuseum van Hedendaagse Kunst de Gant, però amb seu a 58 domicilis privats de Gant    

21 de juny 21 de juny 21 de juny 21 de juny –––– 21 de setembre, 1986 21 de setembre, 1986 21 de setembre, 1986 21 de setembre, 1986    

Comissari: Jan Hoet 

Artistes: Carla Accardi, Christian Boltanski, Raf Buedts, Daniel Buren, Michael Buthe, Jacques 

Charlier, Nicola de Maria, Luciano Fabro, Günther Förg, Jef Geys, Dan Graham, Milan 

Grygar, François Hers, Kazuo Katase, Niek Kemps, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Bertrand 

Lavier, Sol Lewitt, Danny Matthys, Gerhard Merz, Mario Merz, Marisa Merz, Helmut 

Middendorf, Juan Muñoz, Hidetoshi Nagasawa, Bruce Nauman, Maria Nordman, Oswald 

Oberhuber, Heike Pallanca, Panamarenko, Giulio Paolini, Royden Rabinowitch, Norbert 

Radermacher, Roger Raveel, Wolfgang Robbe, Claude Rutault, Reiner Ruthenbeck, Remo 

Salvadori, Rob Scholte, Ettore Spalletti, Paul Thek, Niele Toroni, Charles Vandenhove, Philip 

Van Isacker, Jan Vercruysse, Jean-Luc Vilmouth, Martin Walde, Lawrence Weiner, Robin 

Winters, Gilberto Zorio. 

 

Algunes declaracions sobre Algunes declaracions sobre Algunes declaracions sobre Algunes declaracions sobre Chambres dChambres dChambres dChambres d’’’’amisamisamisamis    

1.1.1.1.    

«Amb el títol fascinant Chambres d’amis (‘habitacions de convidats’ o, literalment, 

‘habitacions d’amics’), la mostra posa art a 58 cases que pertanyen a persones normals i 

corrents i, així, s’enduu les obres fora de l’univers separat, la institució total, del museu per 

portar-les a la zona privada de la llar particular, un lloc asocial des del moment que se situa al 

marge de l’àmbit públic. 

[...] 

El seu projecte [de Hoet] capgira l’estructura de l’exposició, va més enllà dels límits del marc i 

vessa, sencer, dins d’un interior. Aquí l’art ja no ofereix un mirall ni una finestra, ni tampoc 

no constitueix el senyal privilegiat d’una elecció, sinó que és una presència real, provocadora, 

que confirma la seva diferència, tant respecte de l’espai del museu, que ha perdut la seva 

santedat, com del marc contextual on l’objecte fa de fetitxe.» 

Pier Luigi Tazzi, «Albrecht Dürer would have come too», Artforum, setembre del 1986, pp. 

124-128 (p. 124). 
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2.2.2.2.    

«Una cinquantena d’habitants de Gant han posat les seves llars, senceres o només una part, a 

disposició del mateix nombre d’artistes. La tasca que els artistes s’han imposat a si mateixos és 

la de transformar aquests espais, dins dels límits marcats pels propietaris o residents, en una 

cosa que es pugui considerar “art”. [...] 

No solament –com podrien apuntar els escèptics– a la casa de col·leccionistes d’art 

summament rics o de persones del sector del disseny, tampoc a les sales de reunions 

d’associacions considerades “progressistes”, ni als estudis buits d’artistes desconeguts, sinó a 

tota mena de llars. 

[...] 

L’artista troba interrupcions freqüents durant el procés de creació: la vida, que habitualment 

evoca, transforma o representa com una abstracció en la solitud tranquil·la del seu taller, ara 

penetra de manera real i constant les seves obres. [...] L’artista és de manera òbvia un 

destorbador de la pau. Una obra d’art en un museu sempre serà un objecte de contemplació 

desafeccionada; a Chambres d’amis, en canvi, es propaga profundament en la vida privada 

d’una família. 

[...] 

Una de les peculiaritats de Chambres d’amis és el fet que enfronta l’artista amb un espai ja 

configurat: configurat pels gustos de les persones que hi viuen, per l’estil arquitectònic de la 

casa i també pel carrer, plaça, pati o jardí que l’envolta. A banda de tot això, la casa també té la 

seva pròpia història, que en part comparteix amb els seus habitants actuals. Presenta rastres 

de vida. En poques paraules: els espais ja posseïen un caràcter personal quan l’artista hi va 

entrar. 

L’artista s’enfronta, un cop més, amb una situació que constitueix un repte. Aquesta 

consideració, en aparença banal, demana una reflexió. De sobte, veiem que un museu és un 

espai “clar i evident”, que el rigor del seu codi és confortable tant per a l’artista com per al 

visitant. [...] 

L’ambient serè i tranquil·litzador dels museus s’explica en part per la naturalesa explícita del 

seu codi. Sabem on podem esperar que hi hagi art i on no. Fins i tot abans del primer contacte 

amb una obra d’art, ens influeix de manera inconscient el conjunt de normes del museu. A 

més, hi ha un línia divisòria entre el que s’esdevé dins i fora del museu: a l’interior, el museu 

s’ha apartat tant com ha pogut de tota història; a l’exterior, en canvi, la vida i la història 

regnen. [...] L’exposició confronta, tot i que només durant un estiu, la dinàmica històrica 

concreta d’una casa habitada amb la neutralitat intemporal d’un museu. 

[...] 
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Un altre aspecte de l’exposició és la manera completament diferent en què les obres d’art es 

presenten al públic i aquest les rep. El fet que hi hagi solament una obra a cada casa o espai 

contraresta en gran part l’efecte igualador que solen provocar les exposicions a gran escala de 

tresors artístics. Chambres d’amis defuig l’aclaparament de les grans exposicions de prestigi 

tallant a trossos el museu i escampant-lo per tota la ciutat.» 
 

Jan Hoet, «Chambres d’Amis: a museum ventures out», a Chambres d’amis, catàleg 

d’exposició, Gant: Museum van Hedendaagse Kunst, 1986, pp. 341, 342, 343 i 347. 

 

3.3.3.3.    

«Quan Jan Hoet va situar la seva exposició del 1986, Chambres d’amis, a llars de tot Gant, la 

tensió entre l’exhibició pública d’art i el seu escenari privat va esdevenir el tema de 

l’exposició.» 

Reesa Greenberg, «The Exhibition Redistributed. A case for reassessing space», a: Greenberg, 

Reesa; Ferguson, Bruce W.; Nairne, Sandy (ed.): Thinking about Exhibitions, Londres i Nova 

York: Routledge, 1996, pp. 349-367 (p. 351). 

 

 

 
Chambres d’amis, obra d’interior de Joseph Kosuth, Gant, 1986 
Fotografia: Dirk Pauwels, per gentilesa del Museum van Hedendaagse Kunst de Gant 
a Greenberg, Reesa; Ferguson, Bruce W.; Nairne, Sandy (ed.): Thinking about Exhibitions, Londres i Nova York: 
Routledge, 1996, p. 271. 
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Chambres d’amis, instal·lació de Daniel Buren, Gant, 1986. / Fotografia: Attilio Maranzano 

a: Greenberg, Reesa; Ferguson, Bruce W.; Nairne, Sandy (ed.): Thinking about Exhibitions, 

Londres i Nova York: Routledge, 1996, p. 119. 

    

Jan HoetJan HoetJan HoetJan Hoet va néixer l’any 1936 a Lovaina (Bèlgica). Del 1975 al 2001 va ser director del Museu 

d’Art Contemporani de Gant, que el 1999 es va traslladar a un edifici propi, adoptant el nom 

de SMAK. Del 2003 al 2008 va ser director artístic del museu MARTa de Herford. Ha estat 

comissari d’exposicions com Documenta IX a Kassel (1992), Over the Edges a Gant (2000) i 

Sonsbeek 9 a Arnhem (2001). Ha estat guardonat amb el Premi de Cultura de Flandes Oriental 

i la Medalla Goethe. És doctor honoris causa per la Universitat de Gant i Cavaller de l’Orde de 

les Arts i les Lletres de la República Francesa, i ha estat nomenat cavaller pel rei de Bèlgica. 
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