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PERSBERICHT
KIOSK presenteert de tentoonstelling Observatory Crest.
Een ‘scenografie-als-installatie’ van beeldend kunstenaar Jean Bernard Koeman (°1964) gaat de dialoog aan
met de tentoonstellingsruimte van KIOSK. De nieuwe installatie in de centrale ruimte komt voort uit Koemans
samenwerking als scenograaf met danser en choreograaf Koen Augustijnen (Les Ballets C de la B) en actrice
en regisseur Abke Haring (Toneelhuis). De kunstenaar nodigde Koen Augustijnen uit om de installatie tijdens
de opening in de vorm van een performance te activeren. Thematisch vertrekt dit werk van het concept van
‘schuldige architectuur’ en ze bevat een aantal associatieve verwijzingen naar de steltwoning van Ho Chi Minh,
de onfortuinlijke reis van Apollo 13 en de vormentaal van Buckminster Fuller.
De titel Observatory Crest verwijst naar de idee van een tentoonstelling als uitkijkpunt: een op maat
gemaakte schuilplaats vanwaaruit de wereld waargenomen en onderzocht kan worden. In zijn onderzoek en
samenwerkingen zoekt Koeman steeds naar een voorstel voor een performatieve ‘toestand’ of een tijdelijke
‘situatie’. De uiteindelijke voorstelling laat zich leiden door de ruimte als energiebron en maatstaf en de werken
worden – op enkele vooraf gemaakte kleinere delen na – ter plaatse opgebouwd.
De scenografie in KIOSK combineert het nieuwe in-situ werk met een aantal bestaande installaties van
Koeman. Sculpturen in hout en metaal worden vermengd met foto’s, tekstwerk en tekeningen. Een hele reeks
verhaallijnen doorkruisen elkaar op dit ornamentele niveau en veroorzaken een conflictueuze en complexe
intertekstualiteit. Een intuïtief en associatief wandelparcours ontspint zich doorheen de ruimte langs een nonlineaire tijdslijn. Op deze manier bouwt Koeman KIOSK om tot een ervaringsruimte waarin een subjectieve
beleving van tijd en ruimte heerst. In een dergelijke mentale architectuurbeleving wordt de toeschouwer
geconfronteerd met een menselijke of denkende structuur die in staat is gevoelens en gedachten over façade,
conflictueuze artistieke relaties, modernisme en kunst- en architectuurgeschiedenis uit te drukken en in
onderling verband te brengen.
Koeman zet sociaalpolitieke of artistieke fenomenen uit de realiteit om in abstracte, immersieve installaties.
In de marge van invloedrijke historische gebeurtenissen vinden we ook een reeks persoonlijke, anekdotische
verhalen terug in de tentoonstelling. De opgevoerde scènes functioneren als sculpturale platformen die op
specifieke momenten ingenomen worden door menselijke actoren of vorm krijgen vanuit een constellatie
van tastbare materialen, architecturale vormen en ideeën uit onze culturele geschiedenis. Het zijn
reflectiemodellen die vragen stellen over hoe sculptuur zich kan manifesteren, maar het zijn tevens illustraties
van hoe de samenleving en ons kijken functioneren. Op deze manier tast Koeman de grens af tussen citaat en
autonome poëtica in de beeldhouwkunst en verkent hij het punt waarop een sculptuur schaalloosheid verwerft.
Jean Bernard Koeman is beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker. Van 1998 tot 2003 was hij directeur
van Kunstencentrum W139 in Amsterdam, waar hij meer dan 40 tentoonstellingen met jonge kunstenaars
maakte. Als gastdocent is hij verbonden aan de Rietveld Academie in Amsterdam en MAPS in Sierre,
Zwitserland. Hij is als scenograaf betrokken bij Les Ballets C de la B in Gent en Toneelhuis in Antwerpen.

Observatory Crest wordt gerealiseerd met de steun van Toneelhuis en het Mondriaan Fonds.
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