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Regelmaat. Orde. Cadans. Ruis. Ritme. Verstoring 
Ann DeMeester, Gent 1999 
 
Een uitspansel van streepjes, telkens weer de aanzet van een lijn meticuleus en minitieus aangebracht, in een 
verticaal patroon. In het resultaat blijven de handeling en beweging bijna tastbaar aanwezig. Veelheid vanuit 
de herhaling van hetzelfde. Streepjesvelden, die hier en daar verbroken worden door ‘onaangepaste’ en 
ongelijke elementen. Raster en samenstel. Intensiteit en formele exactheid en daartegenover een intuïtief 
aanvoelen, betekenis die in een proces ontstaat en nooit echt kristalliseert of samenklontert tot een cluster 
van interpretaties. Tekeningen die een logica en strikte ordening suggereren die zo nu en dan ontspoort, 
ontregeld wordt door minuscule stoorzenders. Die ‘contravormen’ verstoren de homogeniteit, als een soort 
vreemde antilichamen plegen ze een inbreuk op de visuele rust en orde. Ze introduceren cesuren en pauzes in 
een zorgvuldige compositie. Een spanning tussen eenvormigheid en afwijking. 
 
Grafische Welsprekendheid. 
 
Nagtzaam lijkt tekeningen te maken zonder naspeurlijke oorzaak of doel, ze verschijnen. Zijn de nauwgezette 
uitwerking van iets dat pas achteraf vorm krijgt. Sintels na het vuur. Intens kijken veroorzaakt duizeling en 
warreling, verdichting en een samensmelten van wat onderscheiden is. De onderdelen worden opgeslokt door 
het geheel. Er is geen focus, geen richtpunt, alleen een visuele mist en een semantisch rookgordijn. 
 
Non-Essential Details. 
 
Grijze zones met onooglijke cirkelvormige wit-ruimtes. Openingen met uitzicht op onder en achter. Op de 
achterliggende immateriële ruimte, voorbij muur en drager. Op een tussenin, een stilte, een vacuüm. Op het 
niet-ingevulde. Alsof de uitsparingen de aandacht vestigen op wat er niet is. De leegte en de niet-kleur de 
elementen zijn die het vlak bepalen. Beelden die niet zonodig gekraakt moeten worden. Die zich lijken op te 
houden tussen niets en alles. 
 
Lean Lines and Severe Simplicity. 
 
Tekeningen zonder informatie. Ze lijken uitgezuiverd, bevrijd van context of verhaal. Bijna klinisch en 
ontsmet. Grafiet op papier. Zonder codes of sleutels. Het kijken hoeft geen lezen te worden. De indrukken niet 
vertaald naar betekenissen. 
 
“Taal staat los van het beeld, het ene valt moeilijk met het andere te benaderen. Het zijn twee sporen, twee 
stromen die simultaan naast elkaar bestaan”, zegt Nagtzaam. En toch zie je hier een tekstueel patchwork. Een 
weefsel van momentopnames. Een anthologie van fragmenten uit glossy magazines. Neutrale omschrijvingen. 
Abstract ondanks hun herkenbaarheid. Een tekst zonder grondplan, met een betekenis die liquide is, zich als 
was laat smelten verkneden in eender welke vorm. Telkens zonder vaste referent. De teksten zeggen iets over 
het werk. Zijdelings. Ze omcirkelen en benaderen. Behoedzaam, want het woord vindt nooit zijn vaste plaats. 


