
 

                           
                    

MASSAO MASCARO, Jardin, 13 februari - 24 april 2022 
 
Verspreide kiezelstenen 
Op de dag dat mannen en vrouwen begonnen te spreken, begonnen zij ook orde te scheppen in de chaos 
van gevoelens die rondspookten in hun hart. In die zin zouden we ons kunnen wagen aan de Bijbelse 
uitspraak: “In den beginne was het Woord.” Als mensen begonnen wij zin en richting te geven aan ons 
bestaan, waardoor we verhalen konden vertellen en ze door konden geven aan de volgende generatie: 
mythen en geschiedenissen waren geboren. Vanaf dat ogenblik kon de mens spreken in termen van tijd. 
 
Maar hoe zit het met de ruimte? 
 
In den beginne was ook de Tuin. 
 
Een tuin is een omheinde ruimte. Om een tuin te zijn, moet de ruimte omgeven zijn door een kader. De tuin 
is het punt waar een plaats een landschap wordt. De tuin, of boomgaard, is de kiem van de nederzetting, het 
dorp, de stad en de natie. De tuin, zou men kunnen zeggen, is niet geheel natuurlijk, noch geheel menselijk, 
en als zodanig staat hij op gelijke afstand tussen de mens en God.  
 
Mensen maken tuinen net zoals ze verhalen vertellen. 
 
De foto's in Massao Mascaro's Jardin hebben betrekking op deze beide aspecten van cultuur. Ze belichamen 
allemaal een delicate spanning die zich voordoet in ruimte en tijd, een moment dat nooit beslissend is maar 
altijd wordt opgeschort, een kleine deur die opengaat naar de eeuwigheid: de ruimte tussen twee handen, 
een lichtstraal op een kronkelige boomtak, een twijgje dat verstrikt zit in een afrastering, de raadselachtige 
blik in de ogen van een jonge vrouw. 
 
De natuur is een uitvinding van de mens, iets wat wij hebben bedacht om te praten over alles wat niet 
menselijk is. De natuur is een paradox, maar een paradox vol nostalgie, want het enige in deze wereld dat 
niet de mens is, is datgene wat vóór de mens kwam, onaangeroerd door onze ogen, onbenoemd door onze 
stem. De natuur is iets waar we alleen maar van kunnen dromen, en de tuin is de ruimte die we hebben 
gecreëerd om dergelijke dromen een plaats te geven. Tuinen worden altijd bewoond door verlies, of door 
duistere voorspellingen van uitsterven. Net als foto's worden ze bewoond door onze afwezigheid. 
 
Misschien is dat de reden waarom er in Mascaro's foto's altijd iets ontbreekt, waarom ze een soort leegte 
herbergen. Soms is het een schaduw, soms een zwart gat in de weg, of de onvolledige vorm die op de grond 
is getekend door lege flessen of verspreide kiezelstenen.    

                    Federico Clavarino 
 
Massao Mascaro (°1990 Rijsel, FR) is een Franse fotograaf die woont en werkt in Brussel. 

In zijn foto's zoekt hij naar een delicaat evenwicht tussen autobiografie, topografie en politiek. De focus van 
zijn werk is ten diepste politiek, omdat de kunstenaar fundamenteel wil onderzoeken hoe mensen zich 
verhouden tot de ruimten (zowel cultureel als geografisch) die zij bewonen. 

In 2016 werd het werk Jardin bekroond met de BOZAR Nikon Monography Series Award. In 2017 werd 
Massao genomineerd om deel te nemen aan het TIFF-magazine van het FOMU (Fotomuseum) Antwerpen. 
In juli 2019 werd zijn eerste boek Jardin gepubliceerd door Witty Kiwi en L’éditeur du dimanche. In 2021 werd 
Massao geselecteerd voor de Prix Découverte Louis Roederer tijdens de Rencontres de la Photographie in 
Arles. Afgelopen september presenteerde hij de tentoonstelling "Sub Sole" in de Fondation A Stichting te 
Brussel.  

Massao's werk is opgenomen in de Kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap, in de verzameling van de 
Fondation A Stichting, en in privécollecties.  
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