1

s.o.

“wanneer verdwenen weer verschenen” | installatie van 22 delen in porselein

2

k.v.

z.t. “Artifacts series” 2020 | houtskool op papier

3

s.o.

“stones in relation” 2021 | Balegemse kalksteen,

WANDERING OBSERVATORY
Kevin Vanwonterghem | sabine oosterlynck
23 juli – 1 augustus 2021

dychroic plexi, glas
4

k.v.

z.t. 2021 | houtskool op papier

5

k.v.

z.t. 2021 | houtskool op papier

6

s.o.

“Vel 2 yellow”

7

k.v.

z.t. “Interventions series” 2021 | houtskool op papier en hout

8

s.o.

“stones in relation - close” | flint stone white

9

s.o.

“Archive 1 – stones” | 4 postkaarten (editie) 1/4

10

s.o.

“stones in relation” 2021
A. “Lost” | flint stone orange
B. “pectoral fin” | grijze kei

“pearl of the sea” | parelmoer
“twijfel” | tijgeroog
D. “broken petrified” | steen uit Auvergne

sabine oosterlynck

“één per één” | porselein en glazuur

Kevin Vanwonterghem

C. “pikku” | Finse steen

E. “mirage” golfbreker | steen, dychroic plexi
F. “appellation d’origine controlée” 2020 | takje, bacterieel leder, draad,
glas, bloemblaadje
G. “compatible” | vintage kleurplaat, Andes steen
H. “verdwijnen” (editie) /50 | enveloppe, porselein, kraslaag, postkaart
11

s.o.

“stones in relation - L-only” | leder , zeesteen K

12

s.o.

“mollusk sound” | schelp

13

k.v.

z.t. 2021 | houtskool op papier

14

k.v.

z.t. “Interventions series” 2020 | houtskool op papier en hout

15

s.o.

“so-fragile 2” | folie

16

k.v.

z.t. “Artifacts series” 2020 | houtskool op papier

17

s.o.

“L-BLOS”, “S-BLOS”, “P-BLOS” | plexi + steentje op mdf (reeks van 3)

18

s.o.

“taille directe” 2020 | video performance 12 min (editie 3)

19

s.o.

“stones in relation - Observeum” | pyterliet, Finse steen

Wandering Observatory. Deze titel draagt een innerlijke tegenstrijdigheid in zich.
De dwaling - een doelloos en traag rondzwerven waarbij men zich laat betoveren door
datgene wat men tegenkomt - staat in contrast met het observatorium, dat juist heel
gericht observeert, in kaart brengt en structuur tracht te scheppen in het onbekende.
Zowel in het werk van sabine als van Kevin zijn er verwijzingen naar deze dubbele
houding van de mens tot de natuur. Hoewel hun beeldtaal heel verschillend is, tonen ze
in deze duo tentoonstelling een selectie werken die elkaar inhoudelijk ondersteunen en
waar wetenschappelijke meetbaarheid en poëzie door elkaar verweven lijken te zijn.

Kevin Vanwonterghem

14

www.kevinvanwonterghem.be
instagram.com/kevin_vanwonterghem
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16

In de houtskooltekeningen van Kevin Vanwonterghem is het landschap nooit het landschap an sich, toch niet als
zuivere
representatie daarvan. Uit-hun-context-gerukte landschapselementen dienen als bouwstenen voor een fictieve
wereld
waarin objectivering en romantisering elkaar raken. Contrasten, letterlijk van diep zwart naar wit maar ook figuurlijk,
zoals vrijheid tegenover afbakening, het natuurlijke tegenover het kunstmatige, zoals cultuur versus natuur zitten
verweven doorheen de werken.
"Kevin Vanwonterghem maakt gebruik van alle fysieke elementen uit de natuur, hij onderwerpt ze aan zijn zoekende
blik en laat ze groeien tot een nieuw geheel dat gestalte krijgt in zijn geest. ... Het beeld overstijgt de fysieke natuur,
het wordt een mentaal landschap waarin de kijker zich, elk op zijn eigen manier, kan verliezen." (Daan Rau - Openbaar
Kunstbezit Vlaanderen - 2019 - 57ste jaargang)
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sabine oosterlynck
sabineoosterlynck.com
instagram.com/so.oosterlynck

wanneer verdwenen weer verschenen - 2019-2021

13

Het ene moment is ‘verdwenen ‘ (De witte muur #28) een tekening die, autonoom, langs de muren klimt: een
veranderlijk geheel van repetitieve elementen die zoeken naar vorm en betekenis. Het andere moment is het een live
actie, een performance: één voor één worden etiketten op de muren gekleefd, de handeling is manueel, uitgerekt in
de tijd. De etiketten zijn blanco, onbeschreven en onbepaald, nog vrij van een invulling. Met iedere actie verdwijnt de
witte muur steeds verder, anderzijds verschijnt een reliëf van witte, papieren schubben ?
Bij het manueel weghalen van de bekleefde muur, blijven er in papierplakband residuen over, in de vorm van een
hand, die steeds heen en weer over de muur wreven. De overblijfselen van deze actie werden in porselein gegoten,
deze reeks van 22 hand-elingen, zijn een ontdubbeling van een in se vluchtige actie. De objecten zijn er een
zichtbaar resultaat van.
verdwijnen – editie 2019
Er werd een kaartje ontwikkeld met een kraslaag in de vorm van een etiket. Het wegkrassen van de grijze laag en het
daardoor verschijnen van het woord ‘verdwijnen’ doet ons nadenken over onze aanwezigheid in het hier en nu. Het is
een minimale actie die speelt met onze verwachtingspatronen omtrent winnen & verliezen, hoop en dromen, er zijn
of er niet zijn. (postkaart, kraslaag, porselein, enveloppe)
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taille directe 2020
In deze video performance worden de blaadjes van een plantje aangepast, verknipt volgens een vast gabarit. De
blaadjes in etiketvorm veranderen de identiteit van de plant. Het levend organisme wordt dwangmatig aangepast.
Het snijdt. De genetische manipulatie in de kern van de natuur wordt gemanifesteerd en toonbaar gemaakt. Dit werk
toont de door de mens veranderde wereld en tegelijk ook de manier waarop we als mens onszelf aanpassen.
6

stones in relation 2021
In deze reeks gevonden en gekregen stenen, uit het leven gegrepen, kruipt sabine oosterlynck nog dieper in de
materie, bijna als een archeologisch onderzoek. De manipulatie door de mens zit al wezenlijk vervat in de manipulatie van de stenen en schelpen, alsof de oeroude identiteit van deze gevonden voorwerpen al van in de oorsprong
aangepast zijn en diepgeworteld verankerd zitten in de evolutie van onze tijd.
De stenen zijn soms gecombineerd met elkaar of met andere materialen al dan niet samen horend, willens nillens in
een relatie geplaatst met elkaar, in de hoop op een mogelijke verbinding.
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