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dit werk hier verwijst naar het lcd-scherm van een digitale camera. het pas

opgenomen beeld wordt er onmiddellijk met het gegeven geconfronteerd. zo ga ik

de confrontatie aan met het landschap dat zich in een lichtbox spiegelt

joost laroy weet met het nieuwe project de twee uitgangspunten te combineren

in een ‘lichtend’ beeld waarin een eigentijdse presentatie zich verhoudt

tot een tijdloze “lijnvoering”.

het landschap is een ‘teken’ van alle tijden; het landschap is oneindig

en het is juist de ongrijpbare lijn van de horizon die ons kijken uitdaagt

en steeds maar verder en verder brengt. de horizon is een imaginaire lijn die op dat

moment de grens is tussen wat is en nog wat kan zijn...

joost laroy her-interpreteert deze kijk-ervaring in een reeks abstracte op zich minimale

sculpturen waarin de eindigheid zich materialiseert in een traceerbare,tastbare ingreep

die zich eens in de natuur gepresenteerd opnieuw dialectisch verhoudt tot

die on-eindige natuur. mens versus begrip ruimte...

de lichtbak, zacht licht uit-schijnend is als een ontdubbeld landschapsteken

‘gevangen’ in een ‘frame’ waarin normaliter reclame wordt verwacht.

joost laroy trekt hiermee de spanning tussen landschap, publicitaire drager

en kunstwerk tot op een smalle lijn waar de gedachten op een diffuse manier kunnen

cirkelen rondom de thema’s die betrekking hebben op “hoe vandaag nog de natuur en

het landschap te betrekken in de constructie van een hedendaags landschap”.
het oeuvre van joost laroy is een gestaag verder zoeken

naar grens-overschrijdingen waarin het woord zich als het ware opstelt achter de einder

van wat beschrijfbaar is.

joost laroy produceert van alle ballast “afgeworpen” kunst waarin het begrip
contemplatie niet staat voor symbolisme maar voor een geïnteriorizeerd

terugplooien op de realiteit en het efemere van onze ervaringen

in deze wereld en van onze existentie.
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