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PERSBERICHT

Daniel García Andújar (1966, Spanje) is een centrale figuur in de Spaanse internetkunst-scene. 
Sinds de late jaren tachtig is hij bezig met het opstarten van internetprojecten. Hij is onder 
andere een stichtend lid van het webcollectief irational.org en ontwikkelde Technologies To 
The People® (TTTP), een non-profitorganisatie die mensen zonder middelen toegang biedt tot 
nieuwe technologieën. Deze collectieven hacken en appropriëren materiaal uit de hedendaagse 
cultuur met als doel de vaak problematische politiek of absurde logica van het internet bloot 
te leggen. Met open source en collectieve productiemethodes gaan ze het idee van materiële 
of intellectuele eigendom te lijf, of richten ze zich op de nieuwverworven macht van de digitale 
technologie.

In een volgende fase zoekt Andújar naar manieren om deze kwesties uit hun virtuele 
serveromgeving te halen en ze te vertalen naar posters, slideshows, sculpturen, publicaties of 
interventies in de publieke ruimte. Voor zijn solotentoonstelling in KIOSK brengt hij onder de 
noemer Plus ultra verschillende verhalen samen in een dergelijke multimediale installatie. Zo 
verdiept hij zich in een stukje gedeelde geschiedenis: Keizer Karel V, geboren in Gent in 1500 
en op zijn zestiende gekroond tot Koning van Spanje. Het was Karel V die de wapenspreuk 
Plus ultra (Latijnse uitdrukking voor ‘steeds verder’) aan Spanje gaf. Andújar laat zich op zijn 
beurt leiden door de keizer naar historische momenten van openbaar machtsvertoon in Gent 
om deze vervolgens vanuit zijn perspectief in beeld te brengen.

Voorafgaand aan de opening van Plus ultra van Daniel Garciá Andújar in KIOSK bent u 
van harte uitgenodigd voor een optocht door Gent met in ons midden een levensgrote Karel 
V te paard, zoals afgebeeld op het 16de eeuwse schilderij van Titiaan. Onder muzikale 
begeleiding van het arbeiderslied De Internationale passeren we vijf historische plaatsen in 
het stadscentrum. We bewandelen een uniek verhaal van macht, manipulatie en verzet met de 
tentoonstelling in KIOSK als eindstop.

Met dank aan de Spaanse ambassade in België.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

22.09.2018 – 18.11.2018

DANIEL GARCÍA ANDÚJAR

Plus ultra

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

Opening

Vrijdag 21 september 2018

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

Parade

Vrijdag 21 september 2018
Start: 19u00 - Gravensteen, Sint-Veerleplein, Gent
Route via: Gravensteen, Vrijdagsmarkt, Sint-Baafskathedraal, Vooruit, Boekentoren
Einde: 20u00 - KIOSK, Louis Pasteurlaan 2.

KIOSK 

Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent
www.kiosk.art

Perscontact

Liene Aerts
E: liene.aerts@hogent.be
T: +32 9 243 36 44


