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Kamp Kataloog van de Zwitserse kunstenaar en schrijver Jérémie Gindre luidt de herfst in. Het is de 
derde en laatste episode van zijn tentoonstellingsproject Camp Catalogue waarvan het eerste deel 
in de zomer van 2015 plaatsvond in La Criée centre d’art contemporain in Rennes, en het tweede 
kamp werd opgetrokken in de lente van 2016 in La Kunsthalle in Mulhouse. 

In KIOSK neemt Gindre ons mee op excursie in zijn tijdelijke kamp waarbij zich systematisch een 
poëtische studie naar de vormentaal van kampplaatsen en hun natuurlijke omgeving ontvouwt. 
De tentoonstelling gedraagt zich als een toeristische site of een kenniscentrum zoals een nationaal 
park of een vogelreservaat. Vanuit verschillende vergezichten, verhoudingen en uitkijkpunten 
werpt Gindre een kritische, doch speelse blik op onze gangbare tentoonstellingscodes en onze 
voortdurende drang om de natuur te domesticeren. In de titel Kamp Kataloog komt het idee van een 
gecultiveerd en ongerept landschap samen, de inventaris en dat wat aan de beschrijving ontsnapt. 
De ‘catalogus’ verwijst naar wetenschappelijke inventarissen en de verschillende disciplines die er 
gebruik van maken zoals plantkunde, geologie, vogelkunde … 

Tijdens ons bezoek maken we kennis met zes ‘clubs de dessins’ zoals Gindre de ingekaderde 
inkttekeningen noemt. Ze classificeren elementen uit de natuur zoals bijvoorbeeld dennenappels; 
in C for Cones worden deze als soort in hun wonderlijke diversiteit getoond. Une Glissade onderneemt 
een poging om moeilijk te bevatten monumentale aardverschuivingen in een beeld te gieten en ook 
een parade van abstracte portretten van grassen die men op de prairie terug kan vinden passeert 
de revue. Series van 8, 9, 12 en 24 tekeningen stapelen zich op in de tijd en vormen samen een 
groep. Soms wordt er één aan toegevoegd: Gindre spreekt hierbij van een ‘indringer’, om de rest 
nog sterker te kunnen karakteriseren. 

In contrast met de beschrijvende, seriële en accumulerende tekeningen lijkt het houten meubilair 
de tijd te willen vertragen. De brug, de bank en de fontein evoceren een reeks acties die we linken 
aan het wandelen: drinken, observeren, rusten, een grens oversteken, de weg vinden. De titel L’utile 
& l’agréable geeft echter aan dat deze objecten meer zijn dan hun functie. Ze spelen in op de (nep-)
rustieke stijl van nationale parken, die de illusie van een authentieke ervaring versterkt en ons 
verblijf zo esthetisch mogelijk tracht te maken.

De twee ‘tableaux-textes’ op canvas slaan eerder een narratieve dan wel een beschrijvende weg in. 
Ze functioneren als open vensters op een andere tijd en ruimte. Les Sapins is bijvoorbeeld een door 
Gindre bewerkt fragment uit de dagboeken die Lewis & Clark bijhielden tijdens hun expeditie 
door het westen van Noord-Amerika aan het begin van de 19de eeuw. Dit verhaal kan gelezen 
worden als een schilderij of bekeken worden als een schilderij-geworden pagina uit een boek. Net 
zoals deze tekstschilderijen suggereren de zwarte lijntekeningen op de muren nieuwe horizonten 
in het verlengde van de tentoonstellingsruimte. 

Al vertellend en tekenend creëert Gindre een naar bijenwas en hout geurend herfstlandschap dat 
gedurende twee maanden lang de dagen zal zien korten, met wat verbeelding horen we het geluid 
van vallende bladeren en dennenappels, een knetterend vuur of de vink die zijn eigen dialect zingt. 
De kunstenaar neemt afwisselend het standpunt van een kind, wetenschapper, ontdekkingsreiziger 
of toerist in. Hij nodigt uit om de door hem uitgetekende paadjes niet enkel te bewandelen, maar 
vooral ook om ervan af te dwalen. 

Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen het kunstenaarsboek Camp Catalog van Jérémie 
Gindre. Het boek omvat de tekeningen en tekstwerken uit de tentoonstellingen en werd uitgegeven 
door Lendroit éditions in coproductie met La Criée, Rennes, La Kunsthalle, Mulhouse en KIOSK.
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Tentoongestelde werken
(per kamer, in wijzerzin)

JÉRÉMIE GINDRE
Kamp Kataloog

KAMER A (ingang)

L’utile & l’agréable (foutain)
2016
Hout
150 x 380 x 65 cm

La Rivière vue des rochers
2014
Oost-indische inkt op papier
29.7 x 40 cm, 29.7 x 21 cm elk

KAMER B (hemicycle)

Caractère régional
2016
Oost-indische inkt op muur

L’utile & l’agréable (bridge)
2015
Hout
180 x 550 x 125 cm

The firs
2015
Oost-indische inkt op canvas, hout
60 x 100 cm

KAMER C

Parking Panorama
2016

Gegraveerd hout, acryl
45 x 135 x 5 cm

Six Stiles & A Broken Wall
2015
Oost-indische inkt op papier
29.7 x 40 cm, 29.7 x 21 cm elk

KAMER D

Town & Country
2015-2016
Hout, cement, hars, riet, potlood op print
Variabele afmetingen

Seven Campgrounds and a Beehive
2013
Oost-indische inkt op papier
29.7 x 40 cm, 29.7 x 21 cm elk

KAMER E

Une Glissade
2012-2016
Oost-indische inkt op papier
29.7 x 42 cm elk

Prairie Parade
2012
Oost-indische inkt op papier
29.7 x 21 cm elk

L’utile & l’agréable (bench)
2015
Hout
110 x 200 x 70 cm

C for Cones
2015
Oost-indische inkt op papier
29.7 x 21 cm elk

Clearview
2015
Oost-indische inkt op canvas
150 x 90 cm 

De werken van Jérémie Gindre worden 
gepresenteerd met de courtesy van de 
kunstenaar en Chert, Berlin.


