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a.a.a.a.    Musée Musée Musée Musée nnnnational dational dational dational d’’’’aaaart rt rt rt mmmmoderneoderneoderneoderne    ––––    Centre Georges Pompidou, Centre Georges Pompidou, Centre Georges Pompidou, Centre Georges Pompidou, 

ParísParísParísParís
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b. Grande Halle de b. Grande Halle de b. Grande Halle de b. Grande Halle de La Villette, ParísLa Villette, ParísLa Villette, ParísLa Villette, París 
    

    
 
 

Magiciens de la terre, plànols de l’exposició a: Magiciens de la terre, catàleg d’exposició, París: 
Centre Georges Pompidou, 1989, p. 12-13. 
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Algunes declaracions sobre Algunes declaracions sobre Algunes declaracions sobre Algunes declaracions sobre Magiciens de la terreMagiciens de la terreMagiciens de la terreMagiciens de la terre    

1.1.1.1.    

«Jean-Hubert Martin, director del Centre Georges Pompidou i comissari de l’exposició, a la 

seva declaració del 1986 explica que l’exposició consta de les seccions següents: 

1. Artistes dels centres artístics: una selecció representativa de l’art d’avui, que mostra els 

artistes madurs dels últims vint anys més compromesos amb les avantguardes; artistes amb 

vincles amb cultures no europees. 

- Artistes africans i asiàtics residents a Occident l’obra dels quals revela elements de les seves 

arrels culturals. Artistes occidentals l’obra dels quals mostra interès per cultures que no són la 

pròpia. 

2. Artistes que no pertanyen a aquests centres sinó a les “perifèries”: 

- Obres de naturalesa arcaica destinades a cerimònies i rituals, vinculades amb l’experiència 

religiosa transcendental o amb la màgia… 

- Obres tradicionals que mostren l’assimilació d’influències externes [...] 

- Obres de la imaginació dels artistes, de vegades marginals, que reinventen o redescobreixen 

una cosmogonia o interpretació del món. 

- Obres d’artistes que s’han format a escoles d’art occidentals o occidentalitzades.» 

 

Rasheed Araeen, «Our Bauhaus, others’ mudhouse», Third Text. Third World Perspectives on 

Contemporary Art and Culture (Londres), núm. 6, primavera del 1989, p. 3-14 (p. 8-9). 

 

2.2.2.2.    

«A diferència d’una simple col·lecció d’objectes, l’exposició reuneix obres –objectes– duradores 

o efímeres, fetes per autors que no solament estan identificats amb claredat, sinó als quals fins 

i tot hem visitat a casa. Tots aquests objectes, d’aquí o de qualsevol altre lloc, tenen en comú 

que posseeixen una aura. No són simples objectes o eines per a un ús pràctic i material. Estan 

destinats a actuar sobre la ment i les idees de les quals són producte. Són recipients de valors 

metafísics. Transmeten un sentit.»i 
 

Jean-Hubert Martin, pròleg de Magiciens de la terre, París: Centre Georges Pompidou – Musée 

national d’art moderne, 1989, p. 8. 
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3.3.3.3.    

«Martin: Una crítica que es va expressar de seguida sobre aquest projecte d’exposició fa 

referència al problema hipotètic de la descontextualització i la traïció d’altres cultures. Sí, els 

objectes de la nostra exposició es desplaçaran del seu context funcional i es mostraran en un 

museu i en un altre espai expositiu de París, però els exhibirem d’una manera que mai abans 

no s’ha utilitzat per a objectes del Tercer Món. Això significa que, majoritàriament, els 

creadors dels objectes hi seran presents, i que evitaré mostrar objectes acabats, movibles, tant 

com pugui. Prioritzaré les “instal·lacions” [...] fetes pels artistes específicament per a aquesta 

ocasió concreta. [...] Sé que és perillós treure fora del seu lloc objectes culturals d’altres 

civilitzacions, però també podem aprendre coses d’aquestes civilitzacions, que –igual que la 

nostra– estan immerses en la recerca de l’espiritualitat.» 

[...] 

«El que és especialment important és adonar-se que aquesta serà la primera exposició 

realment internacional d’art contemporani de tot el món.» 
 

Benjamin H. D. Buchloh i Jean-Hubert Martin, «The whole earth show: An Interview with 

Jean-Hubert Martin», Art in America (Nova York), núm. 77, maig del 1989, p. 150-159 i 211-213 

(p. 154-155 i 211). 

 

4.4.4.4.    

 «De fet, Magiciens de la terre és un espectacle grandiós amb una gran fascinació per 

l’exotisme. Els espectacles grandiosos no tenen res de dolent, però si ignoren o soscaven 

qüestions històriques i epistemològiques, no ens hem d’encallar en l’emoció i la fascinació que 

ens hagin produït. No obstant això, l’exotisme no és necessàriament inherent a les obres 

mateixes. És inherent a la seva descontextualització, no solament al trasllat d’una cultura a 

una altra (que és inevitable), sinó també, i això és més important, al desplaçament d’un 

paradigma a un altre; això els ha buidat de significat i ha deixat només el que Frederic 

Jameson anomena un “joc de superfícies” per enlluernar l’ull (dominant).» 

[...] 

«Tanmateix, Magiciens de la terre és una exposició summament important: no solament per 

les seves dimensions físiques –un centenar d’“artistes” de tot el món en una exposició que 

ocupa tant l’última planta del Centre Georges Pompidou com el Grande Halle de La Villette–, 

sinó també per la seva ambició mundial; no solament per la seva aspiració a representar 

moltes cultures diferents, sinó també per la seva intenció presumible de qüestionar les 

distincions culturals que han dividit el món.» 
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Rasheed Araeen, «Our Bauhaus, others’ mudhouse», Third text. Third World perspectives on 

contemporary art and culture (Londres), núm. 6, primavera del 1989, p. 3-14 (p. 4-5 i 8). 

    

5.5.5.5.    

«Diré que Magiciens en certa manera va obrir un espai per articular de debò la relació entre 

les obres fetes a Occident i fora d’Occident.» 
 

Okwui Enwezor, entrevistat per Paul O’Neill, a: O’Neill, Paul (ed.): Curating Subjects, 

Amsterdam i Londres: De Appel Foundation i Open Editions, 2007, p. 109-122 (p. 112). 

    

    
Magiciens de la terreMagiciens de la terreMagiciens de la terreMagiciens de la terre, instal·lació al Grande Halle de La Villette, París, 1989 
Fotografia: Jacques Faujour 
a: Greenberg, Reesa; Ferguson, Bruce W.; Nairne, Sandy (ed.), Thinking about Exhibitions, Nova York: Routledge, 1996, p. 283 
    

JeanJeanJeanJean----Hubert MHubert MHubert MHubert Martinartinartinartin va néixer a Estrasburg l’any 1944. Del 1971 al 1982 va ser conservador del 

Musée national d’art moderne (París), que el 1977 es va convertir en el Centre Georges 

Pompidou. Hi va comissariar, entre moltes altres exposicions, una gran retrospectiva de 

Francis Picabia (1976), dues grans exposicions de l’obra de Man Ray (1972 i 1982), una 

retrospectiva de Kasimir Malèvitx (1978) i la sèrie d’exposicions «París-Berlín» (1978) i «París-

Moscou» (1979). Entre el 1982 i el 1985 va dirigir el Kunsthalle Bern, on va dedicar una 

atenció especial a descobrir i mostrar artistes joves, com ara els inclosos a l’exposició 

«Konstruierte Orte» (1983). També va comissariar la primera exposició individual d’Ilya 

Kabakov a Occident. El 1987 va tornar com a director al Musée national d’art moderne (París), 
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on va presentar Magiciens de la terre (1989). El 1991 va ser nomenat director artístic del 

Château d’Oiron. El 1994 va esdevenir director del Musée national des Arts d’Afrique et 

d’Océanie (París). L’any 2000 va ser director artístic de la Biennal de Lió. Del 2000 al 2006 

va exercir de director general de la Museum Kunst Palast Foundation (Düsseldorf). 

Actualment treballa com a comissari per compte propi. 

Bibliografia completa dels seus textos: 

http://www.archivesdelacritiquedart.org/outils_documentaires/critiques_d_art/327/bibliogr

aphie 
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Compilació de Karin JaschkeCompilació de Karin JaschkeCompilació de Karin JaschkeCompilació de Karin Jaschke    

                                                        
i Text original: «Contrairement à une simple collecte d’objets, l’exposition réunit des œuvres – des objets – durables 

ou éphémères réalisés par des auteurs non seulement clairement identifiés mais auxquels nous avons rendu visite à 

domicile. Tous ces objets, d’ici ou d’ailleurs, ont en commun d’avoir une aura. Ce ne sont pas de simples objets ou 

outils à usage fonctionnel et matériel. Ils sont destinés à agir sur le mental et les idées dont ils sont le fruit. Ils sont 

les réceptacles de valeurs métaphysiques. Ils communiquent un sens.»  

 


