
PERSBERICHT:
KIOSK OPENT DE TWEEDE TENTOONSTELLING IN HAAR NIEUWE RUIMTE 
VOOR ACTUELE KUNST 

Over KIOSK:
Sinds 2006 ontwikkelt KIOSK een werking op het vlak van actuele beeldende kunst. 
KIOSK startte zijn activiteiten in een bescheiden glazen paviljoen. In februari 2010 
ruilde KIOSK zijn tijdelijke locatie voor een een nieuwe en grotere expositieruimte 
die zich bevindt in het voormalig anatomisch theater van het gerestaureerde Instituut 
Cloquet op de Gentse Bijlokesite. Dit voormalige hospitaal- en kloostercomplex groeit 
door de aanwezigheid van tal van culturele actoren stilaan uit tot een internationale 
kunstencampus.
KIOSK legt zich voornamelijk toe op monografische presentaties van hedendaagse 
kunstenaars. Doorgaans betreft het duo-presentaties waarbij bijzondere aandacht wordt 
gegeven aan onderzoekende momenten in het artistieke oeuvre en tevens aansluiting 
wordt gezocht met een internationale context. De structurele erkenning die KIOSK 
hiervoor ontving in het kader van het Vlaamse Kunstendecreet bewijst het vertrouwen 
in dit ambitieus groeipad. KIOSK is een initiatief van de vzw Kunstensite i.s.m. de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van de Hogeschool Gent. KIOSK 
geniet de steun van de Vlaamse Overheid en de stad Gent.
De tweede tentoonstelling in de nieuwe locatie brengt werk van Edith Dekyndt (B) en 
Rik Moens (B), twee kunstenaars die een fascinatie voor het experiment en het proces 
delen, en beide het aspect van het toeval in het uiteindelijke eindresultaat integreren.

Over de kunstenaars:
Edith Dekyndt (°1960, Ieper) woont en werkt in Doornik en geldt op dit moment als 
één van de belangrijkste kunstenaars van de Franstalige gemeenschap van België. Het 
werk van Edith Dekyndt wordt gekenmerkt door een minimale en esthetische beeldtaal. 
In haar videowerken, geluidswerken, installaties en sculpturen exploreert zij fysische 
verschijnselen (zoals geluidsgolven en licht), hanteert ze onzichtbare elementen 
(stofdeeltjes, magnetische deeltjes) en registreert ze efemere gebeurtenissen. De 
kunstenaar tracht het individu als ‘kijker’ te sensibiliseren door de zin voor waarneming 
aan te scherpen. Voor de tentoonstelling ‘Get Out of My Cloud‘ kwam een nieuwe 
installatie tot stand, ‘Carousel’ genaamd, die in de hemicycle ruimte centraal wordt 
gesteld doorheen beeld, geluid en tekst. 

Rik Moens (°1969, Ninove) is een kunstenaar die zonder de schilderkunstige traditie 
te verloochenen steeds opnieuw op zoek gaat naar manieren om de grenzen van het 
medium af te tasten. Moens stelt als schilder voortdurend de conventies en beperkingen 
van het medium in vraag. Basisbeginselen als formaat, medium, ondergrond, signatuur, 
textuur en kleur worden hierbij diepgaand onderzocht. Onder de noemer Proposal 
of the Props toont Rik Moens in KIOSK een reeks recente schilderijen die nog niet 
eerder werden getoond. De werken spreken allen een sterke fysieke aanwezigheid uit 
over de ruimte. Dit heeft niet zozeer te maken heeft met hun monumentaliteit, als wel 
met hun specifieke ontstaansgeschiedenis waarbij ze op een bijna rituele wijze, laag na 
laag, worden opgebouwd: zijn schilderijen als de performatieve dragers van een uiterst 
zorgvuldig, soms maandenlang durend creatieproces.
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PRAKTISCHE INFORMATIE:

Opening:

Vrijdag 7 mei 2010

Persmoment en professionele preview: 14u00 tot 20u00
Publieke opening: 20u00

EDITH DEKYNDT
Get Out of My Cloud

RIK MOENS
Proposal of the Props

Tentoonstelling:

08.05.2010 – 13.06.2010

Di t/m vrij: 14u00 – 18u00
Za t/m zo: 11u00 – 18u00
Ma: gesloten
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