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Jacqueline Mesmaeker
Enkel Zicht Naar West, Naar Zee

Lijst van de werken
Jacqueline Mesmaeker
Mer, 1978
Gemengde techniek op papier
48,5 x 63 cm
Jacqueline Mesmaeker
1 + 2 + 3, 2014
Chinese inkt op kalkpapier
36 x 28 cm
Jacqueline Mesmaeker
Enkel Zicht naar Zee, naar West, 1978
8 mm en 16 mm film, gedigitaliseerd, kleur, klank
Jacqueline Mesmaeker
Zonder titel, 1981-2015
Was op glas, pastel en houtskool op Japans papier.
Jacqueline Mesmaeker
Mythologie du Naufrage, 2015-2020
Digitale print op papier, 85 x 57 cm

Ze studeerde design en gaf
les aan de Académie des Arts,
maar tegelijk volgde Jacqueline
Mesmaeker van 1974 tot
1981 zelf ook les aan de École
nationale supérieure des arts
visuels (ENSAV, Brussel), met
name de ateliers Schilderkunst
en driedimensionale ruimte, en
later Stedelijke ruimte. In 1978
presenteerde ze in het Hôtel Van
de Velde voor haar eindwerk een
eerste versie van de installatie
Les Oiseaux. Zowel de jury –
waaronder Jan Hoet – en de
bezoekers van de tentoonstelling
waren bijzonder onder de indruk.
Die eerste versie was nog
datzelfde jaar te zien in Brussel
op de tentoonstelling La Couleur
et la Ville (waar ik een van de
medecuratoren was), evenals in
Luik op de tentoonstelling Sur une
péniche. Mesmaeker gebruikte
toen zo’n dozijn projectoren, maar
de beelden werden geprojecteerd
in ruimtes die het doel van de
kunstenares niet voldoende
benadrukten.
Toen Jan Hoet haar uitnodigde
om de installatie te tonen
op zijn grote tentoonstelling
Aktuele Kunst in België. Inzicht/
Overzicht – Overzicht/Inzicht
(1979) in het toenmalige Museum
van Hedendaagse Kunst in
Gent, kon zij het werk in al zijn
kracht presenteren, net zoals
ze dat wenste. Achttien super
8-projectoren verdeeld over 3
niveaus projecteerden de beelden
van vliegende meeuwen in alle
richtingen op een gelaagde reeks
lichte, onzichtbare schermen
van zijde, die zich waaiervormig
verspreidden door de enorme,
hoge ruimte die voorbehouden
was voor het werk.

De golf van enthousiasme die
ik ervoer toen ik die ruimte
betrad, heeft zich onuitwisbaar
in mijn geheugen gegrift. Ik bleef
maar in die ruimte rondhangen,
gefascineerd door de rijkdom,
maar ook de schoonheid en
de verscheidenheid van de
rondscherende witte zwermen
vogels, van hun schitterende
vlucht door de gesloten
tentoonstellingsruimte, die een
plotse transformatie onderging en
veranderde in een grenzeloze hemel
in de zwartheid van de nacht.
Jacqueline Mesmaeker filmde haar
beelden van vliegende meeuwen
vanaf de pier van Zeebrugge, de
blik gericht naar het westen, zoals
blijkt uit de titel van de installatie:
Enkel Zicht
Naar Zee
Naar West
Zij schreef ook een lange
inleidende tekst, waarin ze zowel
haar werk verduidelijkt als vragen
opwerpt. De tekst wordt vaak
geciteerd, en sommige fragmenten
– waaruit we hier enkele regels
citeren – lijken nu een voorspelling
in te houden over het oeuvre dat de
kunstenares sinds de jaren 1980
creëert:
Facetten van een moment uit de
werkelijkheid.
De opkomst en de veelvouden van
dit moment.
(...)
Is het uit de werkelijkheid gekozen
beeld iets belangrijks?
Het voert ons mee naar de grenzen
van de wereld toe. Verder bevindt
men zich voor een onbekende:
duizeligheid.

De blik gericht op de Noordzee en de meeuwen filmend, kon
Jacqueline Mesmaeker onmogelijk die zee zien als een louter
geografische scheiding tussen de Franse en de Engelse cultuur,
die haar voortdurend voedden. In de plaats daarvan is de zee
een band die de meanders van haar geheugen heen en weer laat
bewegen – die haar werk voortdurend verrijkt hebben, werken die
steeds nieuw zijn en ons verschillende herinterpretaties tonen
van ruimte en tijd, zoals bijvoorbeeld in de twee versies van
L’Androgyne, namelijk Avion en phase d’approche en Navire en
détresse, die de mentale ‘reis’ van de kunstenares laten zien.

© Archief S.M.A.K. Gent

Het slot van haar tekst herinnert er ons aan dat deze leefwijze van
de vogels in ons geheugen geankerd zit: de tussenkomst is dus
slechts een her-stelling.
De reconstructie van het geheugen is inderdaad het
allerbelangrijkste gebleven in het hele oeuvre van Jacqueline
Mesmaeker, zoals blijkt uit de voortdurende uiting van haar liefde
voor boeken en lezen, die we terugvinden in talrijke referenties
aan o.a. de Franse, Engelse of Duitse literatuur. Zo verwijst ze naar
schrijvers als Châteaubriand, Paul Willems, Paul Claudel, Peter
Handke, Virginia Woolf of Francesca Allinson, om er maar enkele
te noemen. Elke keer opnieuw gebruikt ze onopgemerkte details
uit hun werk. Ze alludeert daarmee op de literaire fundamenten
van haar visuele perceptie of suggereert de aanwezigheid van
sporen van merktekens die onzichtbaar blijven voor vluchtige
blikken, voor ongeduldige onrust. Op die manier reconstrueert en
ontwikkelt ze onverwachte stellingnames of bereikt ze verrassende
effecten, telkens weer van uiteenlopende aard en niet onmiddellijk
interpreteerbaar.
De titel die ze aan het werk in Gent geeft – Enkel zicht naar
zee, naar west – verwijst niet enkel naar de plek vanwaar de
beelden gemaakt zijn. Het alluderende geheugen dat aan de
basis staat van het oeuvre, inspireert ongetwijfeld ook zijn
culturele hybriditeit, die tegelijk Engels en Frans is. Dat hybride
karakter brengt de kunstenares er ook toe nieuwe verbanden te
weven tussen enerzijds haar bronnen, haar nieuwsgierigheid of
aandacht voor de haar in het dagelijkse leven omringende dingen,
en anderzijds de sporen van haar familie – ze had een groottante
van Schotse afkomst die een van de verpleegsters was van Edith
Cavell tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Deze versie van Les Oiseaux was voor het eerst te zien in de
Vleeshal in Middelburg in 1982, en wordt begin 2020 opnieuw aan
het publiek voorgesteld in het Cc Strombeek. Het werk bevestigt de
duurzaamheid van de gevoelige, vasthoudende en compromisloze
manier waarop Jacqueline Mesmaeker de artistieke creatie
benadert.
Michel Baudson, december 2019
AICA, ICOM

Posture Editions is een ‘papieren plek’, een
galerie in boekvorm waar een kunstenaar een
gedrukte tentoonstelling kan organiseren met
haar/zijn werk. Steeds worden kunstenaars
gekozen die op een eigen en actuele manier in
de kunstenaarspraktijk staan en die op maat
van Posture een publicatie concipiëren. Bij elke
uitgave wordt een essay geschreven door een
auteur met ervaring binnen de actuele kunst.
De interactie tussen de beeldende kunst en
de tekst kan heel verschillend zijn. Door een
alliantie met een schrijver/curator aan te gaan,
wordt een discursief en/of literair aspect aan het
beeldend werk toegevoegd wat de publicatie (en
het beeldend werk) een interessante gelaagdheid
geeft en in een nieuwe context brengt.
Posture Editions wil kansen bieden aan
vernieuwende experimenten binnen de marge
van het boek en is een publicatiereeks met een
herkenbaar formaat waarbinnen vele variaties
mogelijk zijn. Het eindresultaat is een A4 en
draagt een ‘label’ met volgnummer. Binnen
deze karakteristieken variëren het aantal
binnenpagina’s, materiaalkeuze en bindwijze,
zwart/wit of kleurreproducties, zachte of harde
kaft, …
Posture streeft ernaar edities te ontwikkelen
die enerzijds getuigen van een atelierparaktijk
maar evengoed op zich staan als een autonoom
kunstwerk.

Elke nieuwe publicatie wordt gelanceerd op
een aangepaste plek, gaande van galerie tot
kunstencentrum, museum of alternatieve
kunstruimte. Posture gaat bewust op zoek
naar mogelijke synergiëen en zoekt aansluiting
of overeenkomsten met de programma’s van
instellingen ten einde de visibiliteit voor de
kunstenaar te vergroten.
Dit nomadisch bestaan is een bewuste keuze
binnen de eigenheid van de organisatie. De
uitdaging bestaat er in met veel verschillende
partners samen te werken zoals S.M.A.K..,
Mu.ZEE, Museum M, KIosk, Netwerk, Be Part,
Wiels, ExtraCity, Roger Raveelmuseum ...
Morning Change, het boek van de in Brussel
residerende, Duitse kunstenaar Heide Hinrichs
(°1976), hertekent de lijnen tussen de werken
die de kunstenaar ontwikkelde van 1999 tot
2018: the horse, een verhaal dat start 10
jaar na de val van het ijzeren gordijn, Silent
Sisters / Stille Schwestern, dat samen met
tekeningen en installaties werd geconcipieerd
na het lezen van DICTEE — een tekst van de
Koreaans-Amerikaanse artiest Theresa Hak
Kyung Cha – en On Some of the Birds of Nepal
(Parting the Animal Kingdom of the East), een
installatie die Hinrichs creëerde in de context
van de Kathmandu Triennale in 2017.
Morning Change is een uitnodiging om
verschillende lijnen te volgen – lijnen die
getrokken zijn over continenten en oceanen,
en die de vergankelijke lagen in Hinrichs’ werk
zichtbaar maken.

Nieuwe uitgaven
Museumcultuur Strombeek
Gent, nu verkrijgbaar.
Een Vertaling van de Ene Taal
naar de Andere
120 pgs / 27,9 x 21,6 cm
Uitgegeven door MER.
Borgerhoff & Lamberigts
Ontwerp: Studio Luc Derycke
Met kunstenaarsbijdragen van
Guy Rombouts, Dan Perjovschi
en Jean Glibert
Deze publicatie is verkrijgbaar
aan het onthaal en bij de foyer
voor €20.
1973 -1974. Belgische
Avant-Garde in Brussel
& Oxford
Joris D’hooghe
Uitgegeven door
Museumcultuur Strombeek/
Gent
Ontwerp: Christine Denamur
Deze publicatie is verkrijgbaar
aan het onthaal en bij de foyer
voor €12.
Jean Glibert
ral 2004
Bruno Robbe Editions
Deze editie is verkrijgbaar
aan het onthaal en bij de
foyer voor €150. Wie inschrijft
voor 31 januari, kan de editie
aankopen aan voordeelprijs
€130.

Anetta Mona Chișa:
Equally near and equally far
De wand:
Equally Near and Equally Far is een fusie van 2 schijnbaar
onverenigbare meta-talen: mythologie en wiskunde. De tekening
verwijst naar een “lichamelijke trofee” van de godin van Efeze
(in de Romeinse tijd ook bekend als Artemis of Diana). Ze werd
afgebeeld als geheel bedekt met borsten, een symbool voor
vruchtbaarheid.
Wat je aan de wand ziet, is een tweedimensionale, veelborstige
huidkaart in de vorm van een Voronoi-diagram. Het Voronoidiagram is een eenvoudig wiskundig hulpmiddel dat chaos
omkadert met orde met toepassingen in de archeologie,
antropologie en astrologie tot biologie, epidemiologie, geologie,
geografie, robotica, enz.
Wiskunde en informatica hebben een goddelijke status verworven
en we vertrouwen er bijna volledig op. De overtuiging is dat alles
potentieel berekenbaar en voorspelbaar is. De lang vergeten
cultus van Diana werd vervangen door de cultus van data, de
commodificatie van menselijk denkvermogen en het afwijzen van
kritische redeneren ten gunste van programmeren. Het leven zelf
wordt steeds meer geconstrueerd aan de hand van statistieken,
metadata, modellen, wiskunde.
Het overlappen van een mythe met een abstract algoritme stelt de
vraag: kan mythe de wiskunde bederven?
In de wind:
Tot 04.03
Haar is voor Anetta Mona Chişa een hoogst
politiek thema. Niet alleen is haardracht
een indicator van economische en sociale
status, politieke oriëntatie, religieuze
affiliatie, culturele traditie etc., het is ook
een voorwerp van een wereldindustrie en
handel. Het wordt verzameld voor pruiken en
extensions bij vnl. “derdewereldproducenten”
voor een klantenkring die vnl. gevestigd is
in de “eerste wereld”. Mensenhaar is big
business. In die zin vertelt het iets over
transnationalisme en uitbuiting, biopolitiek en bio-economie,
de mannelijke blik en de westerse kijk op schoonheid en
vrouwelijkheid, imperialisme en kolonialisme.
Dit is het uitgangspunt voor een buitensporige vlag die vanaf de
vlaggenmast hoog boven de toneeltoren.

Colofon
Auteurs: Michel Baudson,
Anetta Mona Chișa, Joris D’hooghe
Lay-out: Rowan Dekens
Rondleidingen op 06/02 om 14u,
09/02 om 11u en 17/02 om 16u
Info en programma voor kinderen:
www.ccstrombeek.be
Met dank aan Jacqueline Mesmaeker, Marie
Sardin, Nadia Vilenne, Jean-Michel Botquin,
Yves Gevaert, Jacques Charlier, Maurice
Roquet, Maria Gilissen, Marijke Dekeukeleire,
Nina & Kai Geys, Eric & Luc Mulier, en
galeries Ronny Van de Velde en Guy Pieters

De Vlaamse regering besliste om vanaf
2020 de projectsubsidies drastisch te
verminderen met 60 % - dat betekent dat
vooral ‘zoekende’ en ont-kiemende projecten
van al dan niet jonge kunstenaars niet of
moeilijker kunnen worden gerealiseerd.
Ook de structurele subsidies worden vanaf
2020 gekortwiekt met 6% - en dat is ook
het geval voor Museumcultuur Strombeek/
Gent ! Wij betreuren deze beslissing maar
willen helemaal niet de vermindering van
de middelen afwentelen op de rug van de
kunstenaars.
Kunst in een brede al dan niet identitaire
cultuurcontext is broodnodig en te vergelijken
met innovatie en fundamenteel onderzoek
in andere meer exacte sectoren van de
maatschappij.
Om die reden wappert het logo van
Museumcultuur Strombeek/Gent als een
kameel deels in het geel - als een krachtig
teken in de (tegen)wind !

Lijst van de werken
Marcel Broodthaers
Gedicht – Poem – Poème / Change – Exchange – Wechsel
1973
Fondation Linda & Guy Pieters
Marcel Broodthaers
Citron – Citroen Réclame pour la Mer du Nord
1974
Fondation Linda & Guy Pieters
Marcel Broodthaers
Pauvre Belgique, Gevaert & Daled éditeurs
1974
Fondation Linda & Guy Pieters
Marcel Broodthaers
Un Jardin d’Hiver, Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts
1974
Fondation Linda & Guy Pieters
Jacques Charlier
Les documents du S.T.P. en collaboration avec André Bertrand.
mixed media
1979
Collectie S.M.A.K. Gent
Jef Geys
Boekhoudstuk, Blanco
1973
editie 2/60
Courtesy Courtesy Kazini, Jef Geys Estate

Guy Mees
Portraits (Difference of Levels)
1971 - 1972
Guy Mees
Portraits (Difference of Levels)
1970
Guy Mees
Portraits (Difference of Levels)
1974
Guy Mees
Portraits (Difference of Levels)
1970
Guy Mees
Portraits (Difference of Levels)
1971
Bernd Lohaus
collage met krafttape
1973
Courtesy Estate Bernd Lohaus
Maurice Roquet
Faire une entrée/faire une sortie
1974
Courtesy Maurice Roquet
Maurice Roquet
Quelle photo de vous aimeriez-vous rendre publique,
par exemple lors d’une exposition?
1973
Courtesy Maurice Roquet
Maurice Roquet
Le Théatre Mentral
1971
Bernd Lohaus
collage met potlood op papier
1972
Courtesy Estate Bernd Lohaus
Panamarenko
Studie voor donderwolk
1971
63 x 100 cm
40.000 euro waarde
Courtesy Mulier Mulier Gallery
Philippe Van Snick
Richtingen (Condenslijnen)
1973-1974
Privécollectie België

1973 - 1974. Belgische avant-garde in Brussel en Oxford
Franse en Zwitserse dorpjes. Voorzien
van een bandopnemer en een
fototoestel legde hij hen voor of hij
hen mocht fotograferen, dan wel of
ze hem een foto konden bezorgen
die hen het meeste typeerde, en of
deze foto tijdens een tentoonstelling
publiek gemaakt mocht worden.
Bernd Lohaus toonde zes grote
olieverfschilderijen in, die twee
aan twee tegen de wand werden
geplaatst. Op elk van de doeken
stond een streep geschilderd die
tegelijk de muur of de vloer raakte,
waardoor er een verbinding tot stand
werd gebracht met de omgeving
waarin ze werden gepresenteerd.
Van Panamarenko was met de
wandtekening “U-Control III. Mankracht Vliegtuig” een weergave
Tentoonstellingszicht van Panamarenko’s wantekening U-Control III. Man-kracht Vliegtuig op de tentoonstelling M. Broodthaers, J. Charlier, J. Geys,
te zien van het propellervliegtuig
B. Lohaus, G. Mees, Panamarenko, M. Roquet, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 1973.
“U-Control III” waarmee hij eind
1972 een poging ondernam voor
Joris D’hooghe
een succesvolle vlucht van een door
Op 25 mei 1973 opende in het Brusselse Paleis voor Schone
mensenkracht aangedreven vliegtuig. Guy Mees presenteerde
Kunsten een tentoonstelling die de actuele artistieke tendensen
een reeks foto’s van drie figuren naast elkaar, die respectievelijk
in het veld van de Belgische avant-garde aan de orde plaatste.
stonden op de vloer, op een blok van kunstmatige Ytong-steen,
Met “M. Broodthaers, J. Charlier, J. Geys, B. Lohaus, G. Mees,
en op een dubbel gestapelde blok van hetzelfde materiaal. De
Panamarenko, M. Roquet” presenteerde de Vereniging voor
niveauverschillen die zo leken te ontstaan, stelden de idee van
Tentoonstellingen onder de gedeelde coördinatie van Yves Gevaert,
hiërarchie in vraag. Jacques Charlier toonde zijn “Loques du
adjunct-directeur van het Paleis, en Michel Baudson, secretarisS.T.P.” aan een door hem gekozen wand. Deze reeks doekjes,
generaal van Jeunesse Arts Plastiques “de huidige toestand van
gebruikt door de bedienden van de Service Technique Provincial
de evolutie waardoor de kunst sinds één eeuw wordt gekenmerkt”.
(S.T.P.) van de provincie Luik om hun vulpennen schoon te houden,
Op uitnodiging van Gevaert realiseerden de zeven deelnemende
werden zo door de kunstenaar - zelf werkzaam bij de S.T.P. - uit
kunstenaars elk een werk op een wand naar keuze in de twee
hun omgeving gehaald en de artistieke context van de galerie
tentoonstellingszalen van het PSK, en leverden zij een bijdrage aan en de museumruimte binnengeleid. Na de presentatie in Brussel
de begeleidende catalogus.
is de tentoonstelling in 1974 te zien in de Upper Gallery van het
Museum of Modern Art in Oxford, waar Nick Serota was aangesteld
als directeur. De selectie van de kunstenaars werd voor deze
presentatie enigszins gewijzigd. Van Geys en Broodthaers waren
geen werken te zien in Oxford. Een serie foto’s van Philippe Van
Snick aan de presentatie werd toegevoegd.
Van Marcel Broodthaers was in het PSK de “Miroir d’Epoque
Regency” te zien. Deze convexe negentiende-eeuwse spiegel had
Broodthaers op 4 mei op een antiekbeurs in het Paleis gekocht
nadat hij Gevaert had toegezegd om aan de tentoonstelling
deel te nemen. Rechts naast de spiegel stond een vierkanten
tafeltje waarop een gastenboek lag opengespreid. Opgesteld
aan het begin van de eerste zaal liet het boek de bezoekers
toe om een commentaar achter te laten over het werk “Miroir
d’Epoque Regency”, maar evenzeer over de tentoonstelling
in zijn geheel. Door de bijzondere opstelling van Broodthaers’
convexe spiegel, reflecteerde het werk ten minste twee
bijdragen in de eerste tentoonstellingszaal. De eerste was het
“Boekhoudingsstuk” van Jef Geys, waarmee de kunstenaar
letterlijk zijn complete boekhouding tentoonstelde. Het tweede
werk dat werd weerspiegeld, was een reeks bladen waarop de
interacties werden gedocumenteerd van Maurice Roquet met
enkele willekeurige personages die hij ontmoette in Belgische,

De organisatie van de tentoonstelling met “Belgische avantgarde” vloeide voort uit Gevaerts intentie om een Belgisch publiek
een subjectief overzicht te bieden van wat er artistiek gaande was
in de lokale, Belgische context. En dit binnen het institutionele
kader van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Want waar
de aspecten van de actuele tendensen tot dan toe voornamelijk
aan bod kwamen in het galeriecircuit, meende Gevaert dat het
behoorde tot de taken van een openbare instelling om het publiek
hierover op ruimere schaal te informeren. Tegelijk droeg de
tentoonstelling door haar reis naar Oxford bij tot de inspanningen
om Belgische kunst onder de aandacht te brengen van een
internationaal publiek.

1973-1974. Belgische Avant-Garde in Brussel en Oxford
Marcel Broodthaers, Jacques Charlier, Jef Geys, Bernd Lohaus,
Guy Mees, Panamarenko, Maurice Roquet, Philippe Van Snick
Cultuurcentrum Strombeek
10.01 - 04.03.2020

foto: Maria Gilissen
www.ccstrombeek.be

