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“Dit zijn mijn verhalen, maar voor de lezer
zal de inhoud niet zo anders zijn. Het
zouden de verhalen van om het even wie
kunnen zijn.” – SPOT SPOTS – Prologue
due to circumstances, 2017 – Artist book,
Self-published – Max Kesteloot
Al meer dan 10 jaar legt Max Kesteloot
(1990, Gent, woont en werkt in Oostende)
zijn waarnemingen vast op foto. Of
hij nu op wandel is of op reis, steeds
is zijn blik gericht op zijn stedelijke
omgeving met vaak schijnbaar alledaagse
architecturale elementen. Op zijn foto’s
staan geen personen afgebeeld en ze
verwijzen slechts onrechtstreeks naar
een mogelijke aanwezigheid of actie.
Kesteloots werk lijkt te gaan over hoe wij
onze omgeving absorberen en hoe dit
resulteert in gefragmenteerde indrukken
en associatieve herinneringen.
In de tentoonstelling GOOD LOST
CORNERS – places that appeal to me,
horen bezoekers constant een stem die
verwijst naar de plaatsen die door de
kunstenaar werden gefotografeerd en
vervolgens gebruikt als bronmateriaal.
Toeschouwers kunnen onmogelijk weten
welke tekst verwijst naar welk werk of
welke foto, maar dat is nu net wat het
interessant maakt om het oeuvre verder
te bestuderen.
www.maxkesteloot.be
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Zicht op de installatie Vanderborghtgebouw, Brussel - ArtContest, september 2019.
In-situ installatie, Fragment #33, Fragment #41, Fragment #42 & screening Tropical
Night

Zicht op de installatie, Barbé Urbain Gallery, Gent - groepstentoonstelling, Reflections
in transition, december - januari 2019/2020
In-situ installatie, Fragment #51 - #73 - Foto © Alexander Saenen voor Barbé Urbain
Gallery

Zicht op de installatie, solotentoonstelling 019, Gent - Tropical Night, Mei-Juni 2019
In-situ installatie - Foto © Michiel Decleene

Fragment #42
Benidorm (ES), Alicante (ES), 2019
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Gesprek met
Max Kesteloot
Kunt u ons iets meer vertellen over het
parcours dat u heeft afgelegd?
Ik hecht enorm veel waarde aan
het rondkijken. Observeren. “Veel
waarde hechten aan” is een enorm
understatement. Rondkijken, dat is
wat ik doe. Ik kan niet anders, ik wil ook
niet anders. Zodra ik ergens heenga,
rondwandel, of als ik onderweg ben van
de ene plek naar de andere. Dit kijken –
observeren – resulteert in het vastleggen
van bepaalde situaties of scènes die op
de één of andere manier mijn aandacht
vragen. Daarenboven vergeet ik enorm
veel, waardoor ik soms twijfel aan de
integriteit van de zaken die ik gaandeweg
gekruist ben. Door het vastleggen van
deze plekken of situaties op foto creëer
ik voor mezelf een tastbaar bewijs. Ik kan
deze foto’s plots een plek en tijd geven –
en moet dus achteraf niet twijfelen of ik
deze wel effectief ben gekruist. Alhoewel
de exacte context voor de toeschouwer
van mijn werk weinig relevant is.
Integendeel. Voor mijzelf is dit echter een
substantieel deel van mijn werk.
Op een bepaald moment had ik het gevoel
meer te moeten gaan doen dan het louter
observeren en registreren. Het stoorde
me uitermate dat ik zelf geen participatie
had in het creatieproces. De samenloop
van een aantal omstandigheden hebben
ervoor gezorgd dat ik met specifieke delen
of stukken van mijn foto’s werk. Hiermee
tracht ik nieuwe situaties te creëren, die
eenvoudig te aanvaarden zijn als nieuw
geheel, volledig ontdaan van context of
narratief. Ik denigreer mijn oorspronkelijke
beelden bijna tot de verf op mijn pallet;
deze zijn ondergeschikt aan het nieuwe
geheel. Dit is een heel langzaam en
belastend proces. Dat is het altijd al
geweest – en dat zal het waarschijnlijk
ook blijven. Maar het is iets waar je je

als kunstenaar geen vragen bij stelt. Dat
parcours – zowel het afgelegde, als dat
wat er nog aankomt – is ook zo.
Kunt u wat meer vertellen over de titel van
uw tentoonstelling, GOOD LOST CORNERS –
places that appeal to me?
Ik denk dat de titel exact vertelt waar het
boek – met als gevolg de tentoonstelling –
over gaat. Ik bundelde 18 originele foto’s,
telkens vergezeld van een kortverhaal, in
een boek. Dit is een idee waar ik al langer
mee speel, en dat eigenlijk verdergaat
op een eerdere publicatie, SPOT SPOTS Prologue due to circumstances (2017).
Door een breuk in mijn hand kon ik echter
een tweetal maanden niet in het atelier
produceren – wat een regelrechte ramp
is voor de onrust in mijn hoofd. (Lacht)
Dat is waarschijnlijk wel duidelijk door de
intensiteit die dus in de teksten geslopen
is. Nu goed – dat boek heeft dan weer de
aanleiding gegeven tot de tentoonstelling.
Het boek wordt gereleased tijdens de
tentoonstelling, maar de show zélf staat
dan al weer een stap verder dan het boek.
Hij toont een reeks nieuwe werken, die
allemaal hun oorsprong vonden in de
content van het boek. Daarnaast wordt
een algemeen narratief geprojecteerd
door de ruimte (audio) die de 18
kortverhalen vertelt. De bezoeker krijgt
echter geen gids mee over welk verhaal nu
hoort bij welk stuk uit welk werk, en wordt
zo uitgenodigd om een eigen narratief
op te bouwen doorheen de verhalen en
de werken. Er wordt bewust een soort
van verwarring opgezocht – maar tegelijk
worden de verschillende elementen heel
feitelijk beschreven en doorgegeven. Zoals
de titel. Ietwat paradoxaal; verwarrend
dus.
Deze tentoonstelling – en uw
artistieke praktijk – bevinden zich op
de grens tussen literatuur, fotografie
en geluidsinstallatie … Hoe zal dat
geïntegreerd zijn in de ruimte van de
CENTRALE.box?
Het is voor mij een evidentie dat mijn werk
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probeert te communiceren doorheen
verschillende media - whatever it takes.
De toeschouwer zal niet anders kunnen
dan zich bewust te worden van wat er
zich rondom hem afspeelt tijdens de
tentoonstelling. Da’s al veel, toch?

Mayeur, Liliane De Wachter & Simon
Delobel. Zij maakten deze tentoonstelling
mogelijk.

“Dit zijn mijn verhalen, maar voor de
lezer zal de inhoud niet zo anders zijn.
Het zouden de verhalen van om het even
wie kunnen zijn.” Dit citaat komt uit uw
zelf gepubliceerde boek SPOT SPOTS –
Prologue due to circumstances (2017).
Welke boodschap zou u aan de bezoeker
willen meegeven?
Voor mij is het belangrijk dat de
tentoonstelling niet pretendeert iets
anders te zijn dan wat ze is. Met als
uitbreiding daarvan: ik pretendeer dat
zélf ook niet. Echter niet alleen dat; het
is voor mij van essentieel belang dat mijn
narratief breed genoeg is voor de invulling
of perceptie van de toeschouwer. Mede
daarom wens ik geen uitleg te geven
over de nieuw gecreëerde situaties. De
anekdotes die bij de bronbeelden staan,
kunnen ook danig vrij geïnterpreteerd
worden. Om het in de woorden van Bart
Decroos te zeggen – Bart schreef een heel
sterke proloog voor het boek: “They invite
us to imagine other scenarios, precisely
because Max’s writings open them up
to story-telling. Their ‘reality effect’ only
emphasizes their status as a form of
‘fictional photography’: the photographs
and writings are the forensic evidence of
fictional narratives, that may or may not,
will or will not, could or could not, have
happened at the places and times we are
told that they did.”
Max Kesteloot in gesprek met Tania
Nasielski en Estelle Vandeweeghe
CENTRALE for contemporary art - Februari
2020
Max Kesteloot dankt Valérie Boucher
Marcolini – bijgestaan door volgende
juryleden: Carine Bienfait, Catherine
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ARTISTIEK
PARCOURS
Beeldend kunstenaar Max Kesteloot
(1990, Gent, woont en werkt in Oostende)
ontwikkelt zijn werk rond de paradox
van de schijnbare afwezigheid van een
onderwerp in het uiteindelijke beeld. Dit
geeft elk detail in zijn werk de status van
context. Max is ook docent aan de LUCA
school of arts, Gent, waar hij momenteel
lessen Mixed Media geeft.
Volledig artistiek parcours op
www.maxkesteloot.be
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CENTRALE

for contemporary art

box

CENTRALE.box is een onderdeel van de
CENTRALE for contemporary art. Het is
een ruimte voor opkomende kunst.
Parallel aan de CENTRALE.halltentoonstelling worden opkomende
kunstenaars uitgenodigd om de box
over te nemen. Ze worden geselecteerd
uit de laureaten van Brusselse prijzen
(Médiatine, ArtContest, ArtOpenKunst), of
komen in de box terecht in het kader van
een samenwerking met netwerken voor
hedendaagse kunst (biënnale Watch this
Space van het netwerk 50° nord Réseau
transfrontalier d’art contemporain...).
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