
MARC NAGTZAAM 

L’obra de l’artista holandès Marc Nagtzaam es troba a mig camí entre 
el suggeriment d’espais i perspectives que neixen d’un interès per allò 
arquitectònic i la reflexió entorn de les propietats del llenguatge, dirigi-
des no tant cap a les habilitats expressives sinó cap a les singularitats 
formals. El seu mitjà és el dibuix, la seva finalitat, l’organització d’un pla 
que, en la seva severitat en aparença innegociable, es resol, no obstant 
això, hermètic i contingent en igual mesura. La pràctica de Nagtzaam no 
s’ha de reduir estrictament al suport del paper, ja que aquest és només 
un símptoma de la vocació de totalitat que governa en l’espai expositiu, 
articulada al voltant d’una musicalitat compartida. En una escala cromà-
tica en la que ingràvides gammes de tonalitats grises troben el seu espai 
entre els blancs i els negres, un conjunt més o menys extens de línies i 
franges (la densitat és variable) poblen la superfície obeint a rítmiques 
permutacions. En els seus papers s’observa la presència d’una certa tra-
ma que organitza entorn a ella els processos combinatoris. Però es una 
trama dúctil, que suggereix una estructura no del tot fèrria i que espanta 
tot dogmatisme. No en va, la invariable llibertat del traç amb el que dis-
posa el grafit de cap manera resulta menystinguda per l’ideal reticular. 
En canvi, sí és rígida aquesta trama en la negació de la narrativa: extret 
de publicacions de tot tipus, el llenguatge que sovint predomina en els 
seus dibuixos no és més que un impuls frustrat, un ready-made esgotat i 
extingit, del tot inhabilitat per la narració. 

Paral·lelament, la lògica de l’atzar en el camp de l’organització del llen-
guatge és un dels àmbits en els que s’ha mogut des dels seus inicis 
l’obra de Mark Manders, també holandès encara que resident a Ronse, 
un poble a mitja hora del sud de Gant, on té el seu estudi. La inserció 
en els dominis de Marc Nagtzaam suposa una lleu interferència, una 
intromissió que enriqueix i amplifica la relació entre el llenguatge, les 
imatges i les formes. Les dues peces que presenta Manders han sigut 
enginyosament i acuradament seleccionades per entrar en el territori 
de Nagtzaam en una exposició, el títol de la qual, A Drawing Placed Be-
tween Two Objects, implica, a la vegada, el lliscament de Nagtzaam en 
l’univers de Manders. En una obra no molt coneguda però altament re-
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veladora, Hallway with Sentences, de 1999, Manders va seleccionar i or-
denar alfabèticament 70 paraules que més tard, a través d’un joc de 
combinacions, formarien diverses frases. Com en Nagtzaam, el llen-
guatge no és tant un mitjà com una finalitat. En moltes d’aquestes fra-
ses i en la majoria dels seus títols en un sentit més ampli (Landscape 
with the sound of a flag o A place where my thoughts are frozen together 
són algunes d’elles) s’observen vincles amb certa idea de lloc, un lloc 
en el que s’aixequen arquitectures del pensament, per què tota l’obra 
de Manders és un estudi dels processos de formació del llenguatge i de 
les maneres en què aquest s’erigeix i es fa visible. Convé recordar que 
la primera obra de l’artista, realitzada el 1986, quan tenia 18 anys, és 
Self-portrait as a Building, un plànol arquitectònic realitzat amb estris 
d’escriptura. Tota la seva obra des de llavors ha girat entorn a aquesta 
idea. 

En l’obra dels dos artistes, el llenguatge pren volada, esdevé perspec-
tiva i colonitza l’espai. Vistos en conjunt, els dibuixos que ara presenta 
Nagtzaam accentuen el seu perfil més arquitectònic, a vegades utilit-
zant diferents nivells de lectura superposats, com finestres obertes en 
el pla (espai dins d’espais) o com lleus palimpsests. Respon Manders 
a aquesta pràctica amb dos obres de naturalesa diferent, que assen-
yalen, des de la senzillesa i l’aparent ingenuïtat dels seus artefactes, 
al llenguatge com a element articulador. Això sembla literal en la peça 
de l’os, en la que el diari, un material recurrent en la seva obra, és la 
garantia del moviment, i també, encara que de manera més velada, en 
aquella altra peça d’un blauenc tall arquitectònic que revela la deriva 
tridimensional d’un pensament, la gradual configuració de l’espai que 
l’acull. Semblaria el lloc del pensament o, fins i tot, el pensament fet 
lloc.

Javier Hontoria, maig 2016.
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