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Met deze openingszin nodigt Julien Creuzet ons uit om mee te stappen in een meanderend 
verhaal waarin zinsneden en klanken heen en weer galmen in de vorm van liederen, poëzie, 
performance, videowerk en sculpturen. In de ruimte komt een sensuele stroom van woorden 
en beelden tot leven die zijn wortels heeft in het land van herkomst van de kunstenaar: het 
eiland Martinique.

Creuzets oeuvre refereert aan de literaire, culturele en geografische eigenheid van 
Martinique. Organische groei en het Caraïbische ‘ritme’ liggen aan de basis van het werk 
in KIOSK: de basis van de structuur ontstond in 2018 in samenwerking met Les Ateliers 
de Rennes, maar krijgt hier nieuwe uitlopers. Het werk gedraagt zich als een complex 
jungle- of mangrove-ecosysteem zoals Martinique deze herbergt. Een stelsel van wortels 
verspreidt zich boven- en ondergronds over de verschillende ruimtes, dompelt zich onder 
in hypnotiserende krekelgeluiden en vangt aangespoelde materie op, zoals gedragen kledij 
en afgeleefde gebruiksvoorwerpen. Materialen, lichamen, landschappen en uiteindelijk 
ook denkbeelden verstrengelen. Ze spoelen aan in een golf van tweetallen: slib en slierten 
plastiek, bikinislip en boot, huid en pixel, schelp en scherm, mond en oor, roes en ruis, 
naakt en sluier, container en condoom, bloedvat en vlecht, speeksel en sms, identiteit en 
rizoom, hydratatie en decentralisatie, tinder en donderbui, jij en ik, Frans en Creools, West 
en Oost, bron en echo, eb en vloed, in en uit, man en vrouw, Lova Lova, Safari Go en Ocean 
flow (…). 

Het werk kent vele in- en uitgangen; zet assemblage en culturele appropriatie in om 
exotisme om te buigen naar een nieuw begrip; decentraliseert; introduceert nieuwe, 
onverwachte vormen en een veelheid aan verhalen. Verhalen waar geschiedenissen van 
liefde, koloniale onderdrukking en ecologische rampen uit kunnen afgeleid worden, of 
fictieve werelden. Op dit eiland geeft de klok een andere tijd aan, lijken (digitale) lichamen 
langzaam te verbrokkelen, is alles fluide. Het water functioneert als een krachtige metafoor 
voor de continue commerciële, culturele en intercontinentale uitwisseling van mensen, 
cultuur en vegetatie. Creuzet verbeeldt het onderweg zijn, de ontmoeting met de Ander, 
door schrijver en dichter Édouard Glissant omschreven met de voor deze installatie 
toepasselijke woorden: “Rizomatisch denken vormt het principe achter wat ik de Poëtica 
van de Relatie noem, waarin elke identiteit zich verder uitbreidt door een relatie aan te 
gaan met de Ander.” 

De tentoonstelling vormt één grote visuele en akoestische collage van elkaar aanvullende 
persoonlijke en collectieve herinneringen. De verschillende klankbanden en texturen, 
protagonisten en identiteiten botsen, verleiden en verstoren elkaar. Net zoals de 
luchtwortels van een mangrove gaan ze op in een altijd veranderend, vertakt en ademend 
landschap.



Tentoongestelde werken

1
unknown quantity
you and me, it’s too easy,
they did before us,
before our seeds
we are melancholy,
one in front of the other
we have already done
both eyes in the eyes
you remember it
we and others
we, naked

2019
Plastiek, textiel, rietsuiker, 
condoom
Variabele afmetingen

2
what is the desire,
what is my body
What is my head
what is my sex
I did not want
I did not want his hand
nervous, I felt small
I did not feel
in trouble
to hit me

2019
Staal, textiel, plastiek
240 x 90 x 90 cm

3
Arms extended,
you sold us your white caffeine
Arms extended
I waited
venom mom
loose my control
out of my heart

from my heart out of my body
unknown venom

2019
Staal, textiel, plastiek
340 x 110 x 24 cm

4
Since we have to say yes
Before enjoying
Since you have to define
Before meeting again,
In the future
Do you feel me menhir
Feel you are blowing
To the great pleasure

Since you have to define yourself
I let you tell me
I let you do me
Become hard

Feel me on the floor
Little games
Hair in the dust.
Solar source
I am witch.

Head in the air
venerates
Endocrine, androgynous
without ovary

I’ll see you at 9pm
Sweetness of the heart at 9pm
I have wait at 9pm
Disagreement at 9pm
I’m in the mood at 9pm
Sweat fury at 9pm
At 9 pm or any time

2018
Hout, raffia, touw, staal, textiel, 
kunstgebit, klok, plastiek, leer, 
glas, LCD-schermen, video
Variabele afmetingen

5
we have drunk,
to become scorching
we have drunk
to laugh at ourselves
I drank a lot to understand you
hope to approach you
I get close to skinned

open belly
do you see fire on the inside
we have drunk
to give us
do you see all this flow

2019
Staal, textiel, plastiek, witte wijn
225 x 140 x 60 cm

6
desire
before
envious
wrap
red
tongue
eats
me

2019
Plexiglas, plastiek

7
LOVA LOVA, SAFARI GO

2016
Digitale video
9’17”
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