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PERSBERICHT

SOLOTENTOONSTELLING VAN ZIN TAYLOR IN KIOSK

KIOSK opent het seizoen met de solotentoonstelling ‘Growth’ van de in Brussel gevestigde Canadese 
kunstenaar Zin Taylor (°1978). Taylor’s werk wordt vaak opgebouwd vanuit een narratieve structuur die hij 
vertaalt naar sculpturen, tekeningen, grafische werken, performances en videowerken.

Uit de onderzoeksmatige houding van Taylor spreekt een bijzondere interesse voor de totstandkoming van 
natuurlijke vormen die hij sculpturaal vertaald met behulp van traditionele technieken, ambachtelijke tradi-
ties en sculpturale principes. In dit verband is de titel van de tentoonstelling een allusie op de natuur van het 
sculptureren, op de natuurlijke groei van vormen. De tentoongestelde werken in ‘Growth’ kunnen met andere 
woorden begrepen worden als variaties op eenzelfde centrale vraagstelling: hoe ontstaat vorm? Hoe groeien 
kunstwerken?

Zijn onafgebroken onderzoek naar de ontwikkeling van een fundamentele, sculpturale vorm als een dens 
gelaagd en organisch groeiend proces komt bijvoorbeeld volledig tot uiting in het werk ‘The Bakery of Blok’ 
(2009) die geherinterpreteerd zal worden voor de centrale ruimte van KIOSK. Deze installatie, bestaande uit 
een serie van materialistische ‘units’, ontplooit zich tot een complexe verhaallijn die in dialoog staat met de 
architectuur van de tentoonstelling. 

Taylor wordt vertegenwoordigd door Galerie Vidal Cuglietta (Brussel); Jessica Bradley Art + Projects (To-
ronto) en Supportico Lopez (Berlijn). Hij had solotentoonstellingen in onder meer Ursula Blickle Stiftung 
(Kraichtal), Contemporary Art Museum (St Louis), Miguel Abreu Gallery (New York) en Etablissement d’en 
Face Projects (Brussel). Hij nam deel aan tal van groepstentoonstellingen, onder meer in Witte de With (Rot-
terdam), Power Plant (Toronto) en Contemporary Art Gallery (Vancouver). 

KIOSK is een initiatief van de vzw Kunstensite en School of Arts van de Hogeschool Gent. KIOSK geniet de 
steun van de Vlaamse Overheid en de stad Gent. 

PRAKTISCHE INFORMATIE:

ZIN TAYLOR
Growth

08.10.2011 – 27.11.2011

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

Publieke opening: 
Vrijdag 7 oktober om 20u00

Persmoment (na afspraak): 
Vrijdag 7 oktober van 14u00 tot 18u00

Perscontact:
Liene Aerts
E: liene.aerts@hogent.be
T: 09 267 01 68
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