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Extra City presenteert de eerste so-
lotentoonstelling van Michael Dean 
in België, volledig samengesteld 
uit nieuw werk. Het werk van Michael 
Dean (1977, Newcastle Upon Tyne, 
UK, woont en werkt in Londen, UK) 
ontleent middelen en werkwijzen 
uit de praktijk van de beeldhouwer, 
de schrijver en de typograaf. Hij 
reorganiseert ze in een specifieke 
structuur, waarbij hij teksten en voor-
werpen, abstracties en bezweringen, 
stijlfiguren, zicht en aanraking door-
kruist. Deans sculpturen, uitgevoerd 
in beton, zijn de afgelopen jaren 
geëvolueerd van echo’s uit de 
modernistische kunst en architec-
tuur – van hun ruïnes of sporen in 
het geheugen – tot fossielachtige 
verschijningen, archeologische 
overblijfselen en mineralogische 
verzamelingen, tot, meer recent, 
een geladen anatomische taal. Zijn 
afgietsels doen dienst als abstracte 
stand-ins voor botten en voetafdruk-
ken, tongen en ledematen – een 

gefragmenteerde anatomie op zoek 
naar samenhang, naar ruimtelijke 
of gevoelsmatige ligamenten en 
gewrichten. 

Belangrijker dan hun uiterlijk is 
misschien wel het feit dat Deans 
sculpturen zijn verwikkeld in twee 
uiteenlopende verhalen. Aan de 
ene kant wordt hun maakproces 
vooraf gegaan door een woordelijke 
oefening, door samengetrokken 
scripts met de woorden die Dean 
selecteert als subjecten en uitdruk-
kingen van zijn tentoonstellingen. 
Het tweede verhaal is dat van een 
performatieve activatie, waarbij de 
contouren van de sculpturen worden 
gemeten of omhuld, bekrachtigd 
of geliefkoosd, op een haast rituele 
manier. Deze verhalen worden door 
de kunstenaar vastgelegd op foto of 
ze nemen de vorm aan van perfor-
mances waarin zowel de toeschou-
wer als het object worden toege-
sproken. Deze handelingen, waarbij 
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werken een stem krijgen of fysisch 
worden gemanipuleerd, tonen aan 
dat de concrete rekwisieten niet 
meer zijn dan tijdelijke belichamin-
gen – materiële ‘film stills’ – van 
een proces dat niet de vormen van 
de hedendaagse beeldhouwkunst 
onderzoekt, maar dat die vormen 
articuleert binnen een specifieke 
ervaring, in een dicht web van we-
derkerigheid.

Zowel taal als cement worden door 
Dean gebruikt om wrijvingen te 
produceren, zowel in relatie tot de 
grammatica als tot de museale orde. 
Ze worden ingezet omdat ze zich 
als begrippen en materialen ‘op de 
verkeerde plaats’ lijken te bevinden, 
vloekend met de regels van beteke-
nisgeving. Het kunstenaarsboek dat 
bij de tentoonstelling hoort, herhaalt 
en reguleert in verschillende 
syntactische formaties de woorden 
“now” en “leaves”, in een typografie 
waarbij elke letter een kronkelen-
de, slingerende of gevouwen tong 
is – stuiptrekkingen waarmee een 
orgaan-zonder-lichaam lucht filtert, 
in- en uitademt, spreken mogelijk 
maakt en het zelf van de auteur 
verweeft met zijn publieke stem. Op 
dezelfde manier zoeken de visuele 
elementen contact met elkaar op, 
eerder dan autonome zichtbaar-
heid. Ze streven naar samenhang 
en symmetrie, zonder de hulp van 
stabiele betekenaars die worden 
toegevoegd aan de delen of aan 

hun som: ze nemen plaats in de 
uitgestrekte tijd die voortkomt uit de 
herhaling van “now”, en in de neveli-
ge ruimte die “leaves” achterlaat. 

Vastgehouden in een continuüm 
van anatomische reliëfs en tastbare 
impulsen, kwetsbaarheid en pathos, 
suggereren de wankelende en van 
elkaar afhankelijke objecten en 
zinnen in de tentoonstelling een 
ervaring waarbij zien en ‘samen-zijn’ 
niet meer van elkaar te onderschei-
den vallen. Intimiteit is de motor 
van Deans praktijk in dezelfde mate 
dat zijn abstracties deel uitmaken 
van zijn poëtica, altijd op de grens 
van belichaming, de mogelijkheid 
van mimesis toelatend en vertra-
gend. Dean bouwt aan een abstracte 
reconstructie van intimiteit, met 
vormen en woorden als geleiders of 
aders, en creëert een symmetrie van 
“faces faced”, zoals de kunstenaar in 
één van zijn teksten schrijft – bijna 
een terminus, een vluchtpunt van in-
timiteit, waar een lichaam de plaats 
van een ander lichaam bewoont en 
zo ontsnapt aan zowel taal als vorm. 

In plaats van ieder werk in de tentoonstelling 
apart te beschrijven, volgt hier een selectie 
teksten die eerdere projecten van Michael Dean 
begeleidden. Het zijn gebalde scripts uit zijn 
‘diminishing books’, waarvan het volume afneemt 
naarmate bezoekers er meer pagina’s uitscheu-
ren. Deze tekstuele beelden bieden een inzicht 
in de woordenschat en de verhoudingen tussen 
stem en zicht, nodig om te begrijpen hoe 
Deans praktijk functioneert en hoe het de vari-
abele intensiteit van een voortdurend gesprek 
materialiseert. 



Extra City is pleased to present 
‘Jumping Bones’, an installation of 
new works by Michael Dean and the 
artist’s first institutional exhibition 
in Belgium. The work of Michael 
Dean (1977, Newcastle Upon Tyne, 
UK, based in Londen, UK) borrows 
instruments and strategies from the 
practices of the sculptor, the writer 
and the typographer, and re-or-
ganizes these in a particular syntax 
intersecting texts and bodies, ab-
stractions and invocations, figures of 
speech, sight and touch. Executed 
in concrete, the formal suggestions 
of Dean’s sculptures have shifted 
over the last years from echoes of 
Modernist art or architecture, of 
their ruins or mnemonic trace, to 
the appearance of fossils, archaeo-
logical remains and mineralogical 
collections, and, more recently, to 
a pregnant anatomical allure. His 
casts function as abstract stand-ins 
for bones and footsteps, tongues 
and limbs – a segmented anatomy in 

search of reconstitution, of spatial or 
affective ligaments and joints.
More significant than their aspect is 
perhaps the fact that his sculptures 
are implicated in two distinct histo-
ries. On the one hand, their making 
is preceded by a lexical exercise, 
by syncopated scripts that permute 
the words Dean selects as subjects 
and predicates of his exhibitions. 
The second narrative is one of 
performative activation, where the 
contours of sculptures are measured 
and enveloped, verified or caressed 
in quasi-ritual fashion. Such episodes 
are documented in the artist’s 
photographs or take the shape of 
performances where declamation 
is as much addressed to the visitor 
as it is to the object. A juxtaposition 
of operations by which works are 
voiced or manipulated indicates that 
these concrete props are no more 
than provisional embodiments – 
material “film stills” – from a process 
that seeks to articulate those forms in 
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a particular kind of experience, in a 
conjunctive tissue of reciprocity. 
Both language and cement are used 
in their capacity to produce anom-
alies, if judged in relation to gram-
matical and museological norms. 
They are employed for what they 
can evoke once terms and materials 
appear to be “in the wrong place”, 
misaligned with the conventions of 
sense-making. The artist book that 
accompanies the show repeats and 
modulates, in different syntactic 
configurations, the words “now” and 
“leaves”, rendered in a typogra-
phy where each letter is a twisting, 
coiling or folding tongue – the 
convulsions by which an organ with-
out a body filters air, inhales, exhales 
and proffers speech, complicate the 
correspondences between auctorial 
self and its public enunciation. Sim-
ilarly, the conjunction and friction 
between visual elements, seeking 
contact rather autonomous visibility, 
articulate correlations and symme-
tries without the mediation of stable 
signifiers that could be attributed to 
the parts or to their sum: they take 
place in the stretched time gener-
ated by the repetition of “now”, and 
in the nebulous place that “leaves” 
might leave. 

Bound in a continuum of anatomical 
glyphs and tactile incitement, vul-
nerability and pathos, the unsettled 
and interdependent objects and 
sentences of the exhibition suggest 

an experience where seeing is 
indistinguishable from ‘being with’. 
Intimacy might be said to be the 
engine of a politics in Dean’s 
practice, to the same extent that his 
abstractions, always on the thresh-
old of embodiment, allowing and 
delaying the potentiality of mimesis, 
constitute its poetics. Dean works on 
an abstract reconstruction of intima-
cy, with forms and words as conduits 
or veins, creating the symmetry of 
“faces faced”, as the artist writes in 
one of his texts – an approximation, 
as much as language and form allow, 
of the terminus, or vanishing point of 
intimacy, where a body fully inhabits 
the place of another body and thus 
slips away from both language and 
form. 

In lieu of a work-by-work description of the 
project, what follows is a selection of texts that 
have accompanied previous exhibitions by 
Michael Dean, terse scripts from his “diminishing 
books”, whose materiality decreases as visitors 
tear out pages. These textual images outline 
the lexicon, the calibrations of voice and sight 
required to apprehend how this practice stages 
and materializes the different intensities of a 
permanent conversation. 
























