
CATGUY MEES : ESPACE PERDU  
UNA EXPOSICIÓ EN DOS CAPÍTOLS

INAUGURACIÓ: 23.03.2018. 19H 
PRIMER CAPÍTOL: 13.03 - 18.04.2018
SEGON CAPÍTOL: 24.04 - 26.05.2018
HORARI DE LA GALERIA: DE DIMARTS A DIVENDRES D’11.00 A 19.00 H. 
DISSABTE D’11.00 A 15.00 H

És un honor presentar la primera exposició individual al nostre país de l’artista Guy Mees (1935-2003), important figura de 
l’escena avantguardista belga dels anys 70, la singular obra del qual s’escapa de les classificacions estètiques i discursives 
convencionals. L’exposició s’ha estructurat en dos capítols, cadascun d’ells centrats en diferents obres i períodes de des-
envolupament de l’artista. La intenció d’aquesta doble presentació és, òbviament, oferir una visió més completa de l’obra 
de Mees, però també, i no menys important, donar l’adequada dimensió espacial a les obres seleccionades. 

El títol de l’exposició Espace Perdu (Espai Perdut) es refereix al concepte genèric que Mees va utilitzar en dos moments 
diferents de la seva trajectòria. La primera vegada que apareix el terme “Verloren Ruimte” és en un grup d’obres, panells i 
objectes, que Mees va realitzar utilitzant encaix industrial i que va crear entre els anys 1960 i 1967. Vint anys més tard, a 
mitjans dels anys vuitanta, va tornar a la idea d’espai perdut en una segona sèrie de “Verloren Ruimte”. Sense cap relació 
formal amb les anteriors obres homònimes dels anys 60, aquest segon grup de treballs consistia en tires fines de paper 
de colors tallat de formes diferents i directament clavats en el mur. 

Mees rares vegades va fer declaracions o escrits sobre la seva obra però sí va adoptar un text que va escriure Will Joris 
Lagrilière a principis dels anys 60 basant-se en algunes de les idees de l’artista. Aquest és el text:

“L’Espai Perdut és un espai adjacent. L’Espai Perdut no té una funció definida. L’Espai Perdut és un espai com a objecte 
d’ús que dificulta la grandiloqüència i facilita el tangible. L’Espai Perdut no és més que el cos definit per la forma, el color, 
el gust, l’olfacte i el so.”

Lluny de definir o categoritzar l’obra de Mees, aquest poètic text incideix en diverses nocions que trobem en el treball de 
l’artista: l’entorn habitat, la vaguetat i la inestabilitat, elements essencials en tota la seva obra, en contraposició amb la idea 
d’espai com a instrument, com a objecte. La referència a l’experiència sensual i la idea d’espai com a “cos”. L’expansió de 
l’espai pictòric cap a un espai real, tàctil, fins i tot escultòric, inaccessible, però existent.

El primer capítol de l’exposició reuneix un grup de treballs concebuts principalment entre finals dels anys 60 i finals dels 
70, amb la presentació de dos dels seus primers Verloren Ruimte (Espai Perdut). Un d’ells és un panell monocrom penjat 
en el mur. El segon és un prisma exempt en l’interior del qual hi ha una llum de neó. Ambdues peces, estan cobertes 
per una sensual membrana d’encaix industrial blanc que genera una certa “quadrícula” encara que vibrant i orgànica. La 
utilització de l’encaix té una forta connotació al femení i en certa forma es contraposa a la possible relació que aquestes 
obres puguin suggerir amb el minimalisme imperant d’aquells anys. Això és particularment cert en l’objecte prismàtic en el 
qual la llum interior del neó desdibuixa i dilueix a l’objecte. Aquestes obres parlen d’ambivalència, immaterialitat i expansió.

Durant cert temps Mees va treballar amb la fotografia i el film. Dues de les seves icòniques obres fotogràfiques es presen-
ten a l’espai d’entrada de ProjecteSD juntament amb material d’arxiu. Documents que situen les obres en el context artístic 
d’inicis dels anys 70 i l’entorn de les galeries MTL (Fernand Spillemaeckers) i X-one (Marc Poirier), ambdues galeries de 
Mees. L’obra Portretten (Niveauverschillen), Retrats (Diferències de nivell), de 1970-71 és un conjunt de tres instantànies 
de fotògraf amateur que mostren a tres persones situades en tres nivells diferents damunt de maons industrials que s’usen 
com a podis. La posició de cada persona s’alterna, a dalt, a baix o al centre, en una mena de performance lúdica, sense 
sentit. Coneixedor del context artístic del moment, Guy Mees fa un comentari a través d’aquestes obres sobre l’organitza-
ció jeràrquica i les relacions de poder, de forma desenfadada, modesta i amb cert sentit de l’humor. La repetició i la seriali-
dad són elements que estan també en aquestes obres. Es tracta també d’un document excepcional de l’entorn social i per-
sonal més proper de Mees: els seus galeristes, amics, col·legues i familiars són les persones que apareixen fotografiades. 
Les dues peces de la sèrie 123 tenen relació directa amb aquestes fotografies. Es tracta de collages en els quals Mees 
compon una sèrie de fulles de contacte fotogràfiques de les “diferències de nivell” en una quadrícula sobre cartolina amb 
anotacions en llapis dels nombres 1, 2, 3 i les seves possibles combinacions. La quadrícula no és més que una duplicació 
de les permutacions de les sèries de “diferències de nivell” que subratlla l’absurd del fet mecànic dels canvis de posició.

A la sala d’exposició principal, juntament amb les dues peces de la sèrie Verloren Ruimte de mitjans dels anys 60, es mos-
tren diverses obres sobre paper extremadament modestes i delicades. Són peces de diversos estadis de la pràctica artís-
tica de Mees, molt indicatives de la seva actitud no-autoritària, de la seva voluntat per adoptar nocions com la mutabilidad, 
la fragilitat, i de la seva evolució cap a l’expansió de la seva obra cap a l’espai real. És fascinant observar la transició de 
l’obra Untitled (1970), el dibuix en 9 parts fet amb línies de colors disposades en columnes com si es tractés d’un sistema 
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codificat, a les obres increïblement subtils de paper de seda. El patró de les petites línies ha mutat als diminuts punts en 
pastel a color escampats sobre la superfície de les fines fulles de paper de color transparent. Aquestes obres van significar 
un punt d’inflexió en l’evolució de l’obra de l’artista. Mees s’allunya de l’art conceptual per entrar al territori de la percepció 
i del tàctil. Sobre els fins papers de color en ocasions els punts de pastel s’agrupen, concentrant-se en zones concretes o 
en els marges del pla pictòric. Les petites taques de color només s’aconsegueixen visualitzar si l’observador s’aproxima al 
mur, alhora que, en alguns casos, es descobreixen paraules manuscrites en llapis per l’autor.

Es tracta de títols, referències a colors o a descripcions que tenen a veure amb les estacions o el temps tals com Blauw 
met Eucalyptus (Blau amb eucaliptus) o Het weer is rustig, koel en zach (El temps està tranquil, fresc i suau). És interes-
sant com en aquest últim dibuix els extrems de la fulla de paper s’han arrodonit, s’han fet irregulars. El mateix s’observa 
en Untitled, una obra posterior, de 1983. En aquesta dos papers de diferent qualitat i color s’han combinat. Aquesta és una 
característica que Mees repetirà en una sèrie d’obres semblants i que anticipa, en certa forma, la seva sèrie de Verloren 
Ruimte de papers tallats dels anys 80 i 90, en els quals els traços residuals de pastel de color han desaparegut per con-
vertir-se en fragments despresos de l’espai pictòric. Aquestes obres seran el tema del segon capítol de l’exposició. “Espai 
Perdut”…continuarà.

-----------------

Aquest full de sala s’ha escrit a partir de la lectura de diversos i importants textos sobre Mees:
Dirk Snauwaert. In Spite of Painting Reconstructions of Pictorial Space publicat a Guy Mees, Ludion-Cera, 2002
Dirk Pültau. The Lost Space Facets of a Concept publicat a Guy Mees, Ludion-Cera, 2002
Lilou Vidal. Guy Mees. The Weather is quiet, cool and soft. Llibret de l’exposició del mateix títol, Kunsthalle Wien, 2018

Volem agrair a Dirk Snauwaert, Lilou Vidal, Koenraad Dedobbeleer, Koen Brams, l’Estate de Guy Mees, la galeria Nagel-Draxler i molt 
especialment a Micheline Szwajcer per la seva essencial i valuosa ajuda en la realització d’aquesta exposició.

Guy Mees va néixer el 1935 a Malinas, Bèlgica i va morir el 2003 a Anvers. La seva obra ha estat objecte d’importants exposicions 
individuals en galeries i institucions. Entre elles:  Ad Libitum, Anvers (1960–1966); Galerie Orez, La Haia, (1968–1977); Galería X-One, 
Anvers (1969–1971); MTL, Brussel·les (1970–1976); Galerie Micheline Szwajcer, Anvers (des de 1982); Academie Waasmunster, Waas-
munster (1990); Palais de Beaux-Arts, Brussel·les (1990 i 1993); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Anvers (2002); Museum 
Leuven, Bèlgica (2012). La seva obra s’ha presentat en nombroses exposicions col·lectives, entre elles:  Zero Avantgarde, Lucio Fonta-
na’s Atelier, Milà (1965); Wide White Space, Anvers (1967); Museum of Modern Art, Oxford, (1974); The Sixties: Art in Belgium, Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst (SMAK), Gant (1979); Betekende Ruimte II-Plaats van Handeling/Designated Space II-Space as Scene, 
Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Bèlgica (1993); A Story of the Image: Old & New Masters from Antwerp, Museum van Hedendaagse 
Kunst Antwerpen, Anvers (exposició que va viatjar al Shanghai Art Museum, i al National Museum of Singapore, 2007-2009), Museum M, 
Leuven (2012). El 2012, l’obra de Mees es va incloure en la 9a Biennal de Shanghai: 50 Days at Sea. Més recentment, l’obra de l’artista 
s’ha mostrat en The Gap: Selected Abstract Art from Belgium, comisariada per Luc Tuymans, que es va exposar per primera vegada el 
2015 en la Parasol unit foundation for contemporary art, Londres per viatjar posteriorment al Museum van Hedendaagse Kunst Antwer-
pen, Anvers el 2016. Altres mostres recents inclouen: Bureau des Réalités, Brussel·les (2016); Galeria Micheline Szwajcer, Brussel·les 
(2016); Galeria David Zwirner, Londres/Nova York (2017); gb agency, París (2017); Galeria Nagel Draxler, Berlín/Colònia (2017) i la 
Kunsthalle de Viena (2018), exposició en curs. 
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