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Ann Decaestecker is performer en beeldend kunstenaar en woont 
en werkt in Gent. Zij genoot ervaringen en opleidingen binnen diverse 
kunstdisciplines, een selectie in CV. Zij studeerde Beeldhouwen en 
Mixed media in het Kask te Gent, Theater en Moderne dans in Brussel 
en New York en Film en Video in Kaska Antwerpen. Vandaag is zij 
docent in de Academie van Mechelen, zoekt zij samenwerking met 
andere artiesten op binnen enkele projecten en werkt zij in één van  
de ateliers van Nucleo te Gent.

Binnen haar werk onderzoekt zij steeds de beweging en de tijd of 
het tijdsverloop. Deze zoektocht, die als het ware als rode draad door 
haar oeuvre loopt, brengt haar bij diverse en interdisciplinaire kunst-
werken. Met het werk wil zij ruimte creëren voor ervaring, interpreta-
tie en verbinding. Zij heeft grote interesse in het concept van het sedi-
ment, de afzetting die een stroom achterlaat. Het sediment dat steeds 
in beweging is en wordt gevoed door alles en ieder die er langs vloeit. 
Het is oneindig en laag per laag, plooi per plooi sculpteert het de tijd.

Decaestecker werkt momenteel met performance en installatie- 
performances, alsook met video en tekeningen. Voor haar recentste 
werk stelde zij zichzelf de vraag wat een breuk kan betekenen in de 
continuïteit van een beweging.



Beweging is de essentie. En die beweging vind ik in de natuur,  
in mijn onmiddellijke omgeving, in mijn persoonlijke leven, in het  
water, het licht, de lucht, de aarde. 

Het tonen van een cyclus via beweging vormt de basis om er ook 
de menselijke sporen in te leggen, het menselijk verhaal van leven en 
dood. Continuïteit is belangrijk, de stroming, het doorstromen. In mijn 
recent werk is de rivier daar een metafoor voor. 

Ook het zoeken en vangen van licht is beweging. Want alles is ver-
anderlijk. Een landschap beweegt door het licht, het verandert altijd. 
Het contrast van licht en duisternis.

Video is op die manier ook een van mijn materialen geworden.  
Mijn dragers kunnen verschillende vormen aannemen: tekening, video, 
ruimtelijke installatie, performance, ... Soms is het een momentopna-
me, maar het gebruik van een tijdslijn speelt een belangrijke rol.  
Ik refereer hier naar ‘Lifestream’. 

Wat brengt de stroom mee, wat neemt ze? En voor hoe lang? Hoe 
lang blijft een sediment op zijn plaats? Ook zandbergen verplaatsen 
zich in de woestijn. Het sediment zet zich ergens af en wordt weer 
meegenomen door de levensstroom.
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Duiding video fragmenten 

De videofragmenten of stills, functioneren als illustratie van het 
werk of het project, zij geven echter niet in zijn volledigheid inhoud 
en vorm van het werk weer. De videobeelden zijn steeds verbonden of 
onderdeel van een ruimtelijke installatie, diens context is dus niet los 
te trekken van het werk; video, audio, ruimte en context gaan gepaard 
om het geheel vorm te geven. 

Tevens is het ‘life’ aspect van groot belang in het werk, het publiek 
kan zich laten onderdompelen, er bijvoorbeeld doorheen wandelen of 
middenin gaan zitten, alleen of samen met andere toeschouwers. Ik 
implementeer in mijn werk graag het ‘permanente’ van beeldend werk 
met het ‘vluchtige’ van performance. Binnen mijn werk spelen de tijd 
en de ruimte een grote rol, alsook de beweging binnen deze gecreëerde 
ruimte, zowel inhoudelijk als vormelijk, de toeschouwer wordt uitgeno-
digd het werk, de tijd en de ruimte te ervaren en zich hierin te bewegen.
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Gent 07-04-2017

Dearest,
Lang geleden voelden we ons samen rijk aan woor-

den en beelden. Het is bijna Pasen en tussen “toen” en 
“nu” heeft elk van ons een ander stuk leven gelopen, 
bewandeld.

Dank je voor een bloemlezing uit jouw leven, wat 
bevestigt dat de onderstroom nu, nog dezelfde richting 
uitgaat als toen. Jij kent het begin van mijn artistieke 
weg. Ik geef je hierbij graag het werk van dit moment.
Yours sincerely 4
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9 Video-installatie: “Toeval, een gebruiksaanwijzing”

Vijf kleine videoschermen staan opgesteld in de ruimte, zowel aan 
de muren als op de vloer. De schermen hebben de vorm van puzzel-
stukken en tonen o.a. beelden van voorbijgaande wolken, deuren en 
ramen in appartementsgebouwen, dagelijkse handelingen en water in 
beweging.

Dit werk is geïnspireerd door het boek “Het leven een gebruiks-
aanwijzing” (1978) van Georges Perec. Voor “Toeval, een gebruiksaan-
wijzing” staat het trappenhuis centraal. Het trappenhuis loopt door 
het midden van een appartementsgebouw en verbindt verschillende 
ruimten. Wanneer de deuren in de hal openen kunnen we kort een blik 
werpen in het leven van de bewoners, die naast, onder en boven elkaar 
wonen. De bewoners kruisen elkaar in een moment waar hun leven 
samenvalt. Als een puzzel, vallen de verschillende paden van deze be-
woners samen, de puzzel lijkt steeds in beweging. Het verleden, heden 
en toekomst vloeien in elkaar over.
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10 Video-installatie: “Miroir d’eau”

Water en licht reflecteert de omgeving en zijn rijkdom. Het geeft de 
kijker de mogelijkheid om iets op te vangen van wat is geweest en wat 
zal zijn. Het water in beweging stelt vragen over tijd, continuïteit en 
vergankelijkheid.

Miroir d’eau is een video installatie met een spiegel. Door de opstel-
ling krijg je een dubbel beeld. Het werk speelt met beelden en geluiden 
van water, licht en natuurlijke elementen. De beweging en reflectie van 
het water staat centraal.
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13 Video-installatie: “Blauw goud”

Installatie in een keldergat waarvan, in het halfduister, zichtbaar 
is dat die onder water staat. De projectie boven het keldergat geeft een 
mogelijke suggestie van het binnensijpelende water.
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15 Video-installatie: “Marco Polo”

Om het werk Marco Polo te ervaren kan de toeschouwer zowel 
onder de installatie plaatsnemen als zich rond de installatie begeven, 
de video wordt op een constructie van hout en wit doek geprojecteerd, 
vergezeld door een soundtrack.

Geïnspireerd op Italo Calvino’s roman “De onzichtbare steden” 
(1972), refereert het werk naar de fictieve dialoog tussen hoofdperso-
nages Marco Polo en Kublai Khan. De dialoog tussen de personages is 
doorspekt met verbeeldingen en ongekende talen, de twee personages 
leren elkaar te begrijpen naargelang de verhalen vorderen. Marco Polo 
geeft gedetailleerde beschrijvingen van ingebeelde steden, die aan het 
eind van het verhaal allen gebaseerd zijn op Venetië.

Het werk Marco Polo gaat over verbeelding binnen herinneringen, 
referenties maken naar ingebeelde plekken en het vinden van gevoels-
matige communicatie.
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16 Video-installatie: “Zuurstof”

Voortgaande op een vroeger werk “Marco Polo”, geïnspireerd op 
het boek “De onzichtbare steden” van Italo Calvino, onderzocht ik hoe 
zuurstof te geven aan de illusie. Dit resulteerde in “Zuurstof”.

Een werk in de context van dit laboratorium waar de tegenstelling 
ontstaat tussen het kunstmatige en de eenvoud van het leven.

Het welopgevoed verstand poogt via zijn lijnen en structuren de 
allesomvattende natuur vast te houden, voor heel even. En we maken 
onszelf wijs dat wat wij dan in handen hebben, ons nodig heeft. Als 
een bloem die wij onze zorg toedienen. Want de toekomst lijkt donker. 
Een kamer waar wij de planten water geven. Wij zullen de wereld laten 
ademen. Een toekomstgedachte, als een soort wederdienst die ons ge-
weten sust, als dank voor het leven, en als bewijs dat we het kunnen.
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17 Video-installatie: “Singing Dust”

Dit is een hommage aan mijn moeder. Zij kon mijn binnen en bui-
tenwereld verbinden en had de eigenschap om met kleine dingen het 
leven mooi te maken.

Het werken rond ‘tijd en oneindigheid’, wat meestal deel uitmaakt 
van mijn kunstwerken, het gebruik van natuurelementen zoals water, 
wind, licht, zand,… voeg ik in dit werk toe aan het optimisme waarmee 
mijn moeder in het leven stond.

Het gebruik van de tussenlaagjes vormen herinneringen. Laagjes 
tussen verschillende plaatsen en voorwerpen, dragen vele verhalen 
met zich mee.
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INDEX

RUIMTELIJK:
1  Monte tentoonstelling
 2015
 Blanco/Nucleo, Gent
3.2  Knooppunt
 2016
 Blanco/Nucleo, Gent
4 Yours Sincerely
 2017
 In de Ruimte, Gent
4.2 Nestrand
 2017
 25 x 15 x 15 cm diameter
 takjes, karton, gesso
5 Lichtend
 2012
 25 x 31 x 25 cm
 MDF, takje, acryl, plexi, ledlicht
6 Zitlicht
 2012
 34 x 46 x 32 cm
 MDF, takje, acryl, plexi, ledlicht

VIDEO-INSTALLATIE:
1.2 Ijlende wolken
 2011−2012
 120 x 210 x 30 cm
 lotusbladeren, acryl
1.2a videostills
8.2 Eens was er
 2013−2014
8.2a videostills
9 Toeval, een gebruiksaanwijzing
 2013
9a videostills
10 Miroir d’eau
 2015−2016
10a videostills
11 Cenowateronderzoek
 2009
13 Blauw goud
 2012
13a videostills
15 Marco Polo
 2011
15a videostills
16 Zuurstof
 2013
17 Singing Dust
 2016
19 De doden dansen niet
 2014
19a videostills
20 Tornado
 2010

PERFORMANCE:
2 (B)ergperformance
 2008
 ACEC, Gent
3 Knooppunt
 2016
 Blanco/Nucleo, Gent
14 No Comment
 2016
 P.R.E.S.T.I.G.E. IV, Gent
18 There are stories
 2013
 Nucleo, Gent

TEKENING:
3.3 Geen naam
 2016
 inkt en zijdepapier
3.4 Nest
 2016
 25 x 25 cm
 aquarel, potlood
7 Liefs uit Parijs 1−2
 2017
 7a: 32 x 24 cm
 7b: 18 x 25 cm
 mika, inkt aquarel
8 Eens was er
 2013
 200 x 150 cm
 doek, papier, houtskool, inkt
12a Cenografie B 1−4
 2017
 32 x 24 cm
 aquarel
12b Cenografie T 1−4
 2017
 32 x 24 cm
 aquarel
12c Cenografie 1−8
 2017
 24 x 32 cm
 aquarel
21 Wolkenvelden 1−3
 2011
 26 x 35 cm
 MDF, karton, inkt
22 Vista 1−4
 2014
 43 x 61 cm
 papier, inkt, conté


