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PERSBERICHT

KIOSK OPENT ‘TURBULENCE’, EEN DUOTENTOONSTELLING MET GEERT GOIRIS EN VINCENT 
LAMOUROUX

In KIOSK, ruimte voor actuele kunst, gaat het werk van de Franse kunstenaar Vincent Lamouroux in dialoog 
met het werk van de kunstenaar Geert Goiris onder de gezamenlijke titel ‘Turbulence’. Beide kunstenaars 
onderzoeken in hun praktijk noties als tijd en ruimte, fictie en realiteit, en landschap en compositie. Het 
resultaat bestaat vaak uit reële of geconstrueerde ruimtes die zowel een gevoel van herkenning als van 
vervreemding opwekken bij de toeschouwer. Goiris en Lamouroux werkten eerder al eens samen en ook 
voor deze tentoonstelling besloten ze uit te gaan van een gemeenschappelijk uitgangspunt: het idee van 
‘turbulentie’ en hoe deze de wederzijdse interactie tussen hun werk, de ruimte en toeschouwer in beweging 
kan zetten. De dialoog tussen hun werk wordt bewust opgezocht doorheen een spel met licht, verschillende 
doorkijken en het contrast tussen horizontale en verticale lijnen doorheen de ruimte. De ‘turbulentie’ tussen 
beide opstellingen wordt voelbaar in zowel de harmonie als het contrast dat heerst tussen de opstuwende 
kracht van de sculptuur van Lamouroux in de hemicycleruimte en de zwaartekracht die weegt op de 
hangende fotoprints van Goiris in de zijruimte, als ware het een constante krachtmeting van belevingen.

Vincent Lamouroux (°1974 te Saint-Germain-en-Laye, woont en werkt in Parijs) creëert ruimtes die zich 
zowel als architectuur als een vorm van sculptuur, zowel organisch als geconstrueerd, voordoen. Zijn praktijk 
vertrekt vanuit het idee dat de sculpturale ingreep de gehele reële ruimte zal beïnvloeden. De oriëntatie van 
de bezoeker wordt gedestabiliseerd door vaak indrukwekkende ingrepen. Lamouroux plaatst naast een 
aantal kleine ruimtelijke ingrepen het werk ‘Heliscope’ centraal in de hemicycleruimte van KIOSK. 
‘Heliscope’ daagt meteen uit tot een nieuwe, verticale lezing van de ruimte: de spiraalvormige trap van 8 
meter hoog helt naar voren in de ruimte, vertrekkende vanuit zijn stevige sokkel vindt er een verticaal naar 
boven stuwende dynamiek plaats. De opwaartse structuur van de trap lift de ruimte op, zijn witte kleur 
absorbeert het licht en brengt de kijker door zijn subtiele onevenwicht in de war. De kunstenaar ontving in 
2006 de prijs ‘Fondation d’Entreprise Ricard’. KIOSK toont voor de eerste maal het werk van Lamouroux in 
België. 

De Belgische fotograaf Geert Goiris (°1971 te Bornem, woont en werkt in Antwerpen) werkt gestaag aan een 
internationaal parcours. Goiris won dit jaar tijdens Art Basel de Baloise Art Prize. Hij had recentelijk 
individuele tentoonstellingen in Hamburger Kunsthalle en CAB Burgos. Zijn werk is nog tot 16 januari te 
zien in de groepstentoonstelling ‘Fresh Hell’ in Palais de Tokyo, Parijs. Verder dan het louter registrerende, 
slagen Goiris zijn foto’s erin ons verlaten, geïsoleerde plaatsen te tonen wiens bestaan onmiddellijk ook 
hun vervreemdende nabijheid laat voelen. Tijd en ruimte wordt opgeheven in het spelen met licht en diepte, 
alsook in de keuze van het onderwerp: Goiris legt zowel de nadruk op de natuur op zich als op de sporen 
van menselijke aanwezigheid in vervallen architecturale en utopische landschappen. De landschappen van 
Goiris worden vaak met een lange sluitertijd vastgelegd, een gegeven dat voelbaar blijft bij het aanschouwen 
ervan: zijn werk vraagt om een trage blik waarlangs de tijd doorheen de lagen van bomen kruipt en de 
oneindige horizonten aftast. Naast een aantal bestaande werken, stelt Geert in KIOSK een nieuwe serie 
fotoprints voor onder de titel ‘Giants’.

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. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE:

Tentoonstelling:

GEERT GOIRIS
VINCENT LAMOUROUX
‘TURBULENCE’

11.12.2010 – 23.01.2011

Di t/m vrij: 14u00 – 18u00
Za t/m zo: 11u00 – 18u00
Ma: gesloten
Gesloten: 24.12 - 26.12.2010 en 31.12.2010 - 02.01.2011

Opening:
Vrijdag 10 december 2010

Persmoment: 16u00 tot 18u00 (graag bevestigen)
Publieke opening: 20u00

KIOSK 
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

www.kioskgallery.be

Perscontact:
Liene Aerts
E: liene.aerts@hogent.be


