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PERSBERICHT
CHRISTOPH MEIER PRESENTEERT DE SOLOTENTOONSTELLING C O CO IN KIOSK
De Oostenrijkse kunstenaar Christoph Meier (1980, woont en werkt in Wenen) zoekt met
zijn tentoonstelling C O CO mogelijke wisselwerkingen op tussen zijn werk, de bezoeker
en de tentoonstellingsruimtes van KIOSK. Vertrekkend van de specifieke architectuur en
geschiedenis van de plek, stelt Meier nieuwe architecturale en sociale ruimtes voor aan de
hand van een rasterstructuur van bamboestokken, nieuwe en bestaande sculpturen en een
videowerk.
De tentoonstelling bouwt voort op de samenwerking tussen de kunstenaar en drie
kunstinstellingen: C O CO is een afgeleide vorm van C & O, de tentoonstelling die Meier vorig
jaar in Kunstverein Hamburg presenteerde, maar zal op haar beurt ook de basis vormen voor
Meiers tentoonstelling volgend jaar in Casino Luxembourg. Bij elk van de locaties vormt de
eigenheid van de ruimte het vertrekpunt en komen nieuwe zijwegen tijdelijk samen.
Meiers praktijk onderzoekt de tentoonstellingscontext als een plaats voor sociale interactie
en de manier waarop deze context hedendaagse kunst produceert en presenteert. Hij zoekt
naar tussenvormen die de ruimte accentueren, maar ze tegelijkertijd ook in vraag stellen.
Dit resulteert vaak in invasieve of absurdistische ingrepen waarbij er een spanning ontstaat
tussen de bestaande institutionele ruimte en het architecturale en/of sculpturale werk dat de
kunstenaar ertegenover zet.
In KIOSK positioneert Meier tegenover de dominante, centrale koepelruimte – een voormalig
anatomisch auditorium – een schijnbaar lichte, primitieve structuur die zich niet in één
oogopslag laat overschouwen en al even eigenzinnig en theatraal is als de omringende
architectuur. Bamboestokken palmen ostentatief de ruimte in. Terwijl ze een strakke,
nauwgezet uitgedachte modulaire structuur volgen, penetreren ze de architectuur repetitief en
compromisloos, dwars door baksteen en glaspartijen heen. Binnen- en buitenruimtes komen
in onderling verband te staan. Het aan de bestaande ruimte opgelegde rasterwerk beperkt
de bewegingsvrijheid van de bezoeker, maar breidt tegelijkertijd ook het gezichtsveld uit. Het
voegt een nieuw kader toe waarbinnen we een oneindig aantal imaginaire ruimtes kunnen
projecteren.
De sculpturen die rond het bamboewerk gepositioneerd staan, bestaan uit gevonden of
herdachte materialen die voornamelijk met ambacht, industrie of technologie geassocieerd
kunnen worden. De uit geplooide of geperforeerde metalen platen bestaande containervormen
hangen ergens tussen open of gesloten, uniek of serieel, afstandelijk of immersief, functioneel
of disfunctioneel, minimalistisch of complex in. Dit spel met tegenstellingen, herhaling,
performance en deconstructie houdt de objecten continu in beweging en vermijdt een
eenzijdige interpretatie. Meier hoopt zijn ‘sociale vormen’ los te zien komen van wat ze zijn en
samen met de bezoeker op zoek te gaan naar wat ze kunnen zijn. Zo worden ze podium, sokkel,
tafel, kortom dragers van betekenis waarmee in dialoog gegaan kan worden.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt er een monografie in coproductie met
Kunstverein Hamburg en Casino Luxembourg, uitgegeven door Mousse Publishing. Deze
publicatie wordt op donderdag 12 oktober voorgesteld in KIOSK.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Tentoonstelling
23.09.2017 – 19.11.2017
CHRISTOPH MEIER

C O CO
Ma t/m vrij: 14u00 – 18u00
Za t/m zo: 11u00 – 18u00
Opening
Vrijdag 22 september 2017
Persmoment en professionele preview (op afspraak): 14u00 tot 20u00
Publieke opening: 20u00
Boekvoorstelling & lezing
Donderdag 12 oktober 2017, 20u00
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