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PERSBERICHT

“VIBRANT MATTER”, een groepstentoonstelling ter gelegenheid van 5 jaar KIOSK

KIOSK bestaat 5 jaar en ter ere daarvan stellen we de groepstentoonstelling Vibrant 
Matter voor. Het belang dat de kunstenaar aan de materialiteit van een object of 
kunstwerk toekent, is een terugkerend gegeven binnen het tentoonstellingsparcours van 
KIOSK. Vibrant Matter wil verschillende ‘materiële’ benaderingen samenbrengen, een 
groepstentoonstelling waarin zowel kunstenaars die eerder tentoonstelden in KIOSK als 
nieuwe namen aan bod komen.

De fascinatie voor de notie ‘materialiteit’ lijkt tegenstrijdig met de heersende 
economische tendens waarbij het fysieke maakproces steeds meer aan ons blikveld 
onttrokken wordt. De huidige westerse postindustriële samenleving wordt aangestuurd 
door digitale technologie en evolueert steeds meer naar een zuivere kenniseconomie. 
De resterende productieactiviteit wordt verplaatst naar industriegebieden buiten 
woonkernen of naar verre lageloonlanden. Dit heeft onweerlegbare gevolgen voor onze 
band met materie: we vervreemden van wat we eten, dragen of bewonen, van het besef of 
iets echt of gemanipuleerd, reëel of virtueel is. 

De kunstenaars in deze tentoonstelling delen een gelijkaardig artistiek bewustzijn over 
het proces van dematerialisatie: tegenover de gestandaardiseerde maakindustrie zetten 
ze een gepersonaliseerde beeldtaal waarin bovenal naar de essentie van vorm en materie 
gezocht wordt. In Vibrant Matter poogt iedere kunstenaar op een eigen manier aan de 
hand van een minimum aan materiaal een veelgelaagde zeggingskracht te bereiken. 
Ze vertrekken vanuit een basistypologie uit de industriële wereld, een ambachtelijke 
traditie, of een improviserend samensmelten van persoonlijke en externe invloeden. Of 
ze zich het materiaal vervolgens handmatig of via een industrieel proces eigen maken, of 
de resultaten tijdelijk, uniek of serieel zijn – het materiaal wordt telkens opnieuw louter 
omwille van zichzelf ingezet. Dit leidt tot ‘pover’, vaak radicaal sober werk.

Dit brengt ons bij de essentie van Vibrant Matter, waarin we aan de hand van een 
reeks zintuiglijke schilderijen, sculpturen, objecten en installaties een directe, vitale 
confrontatie opzoeken. De werken worden afgetoetst aan de objecten waarmee ze 
in relatie staan en aan de architecturale fundamenten van de ruimte. Zo hoopt de 
tentoonstelling als geheel – net zoals zijn afzonderlijke werken – een subjectief begrijpen 
tot stand te brengen van de primaire band tussen materie en mens.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

14.02.2015 – 29.03.2015

VIBRANT MATTER

Katinka Bock
Edith Dekyndt
Thea Djordjadze
Matias Faldbakken
Karsten Födinger
Camilla Løw
Valérie Mannaerts
Benoit Platéus
Eva Rothschild
Analia Saban
Kato Six

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

Opening

Vrijdag 13 februari 2014

Persmoment en professionele preview (op afspraak): 14u00 tot 20u00
Publieke opening: 20u00

KIOSK 

Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
www.kioskgallery.be

Perscontact
Liene Aerts
E: liene.aerts@hogent.be
T: +32 9 267 01 91


