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leemans-2269.html) Freelancejournalist

Als beeldend kunstenaar tracht hij al jaren verloren plekken en banale zaken te
herstellen in hun waarde. Voor het Festival van de Architectuur cureert de voormalige
architect Max Kesteloot nu een wandeling langs de verloren hoeken van zijn thuisstad
Oostende.
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Terwijl de gemiddelde toerist zich zijn reizen tracht te herinneren aan de hand van
een rist vakantiekiekjes van bezienswaardigheden en prullen uit souvenirshops,
pakt Max Kesteloot het graag anders aan. De mooiste herinneringen hangen voor
hem vast aan schijnbaar banale plekken die iemand anders voorbij zou lopen, aan
objecten die ieder ander in de prullenmand van zijn hotelkamer zou achterlaten.
Het plastic boodschappentasje dat zorgvuldig aan de muur van zijn atelier in
Oostende werd geplakt, griste Kesteloot mee uit Cadiz. Een papieren zakje met
Mickey Mouse erop bracht hij mee uit Madrid tijdens zijn laatste trip naar Spanje,
waar hij tweeënhalve maand halfnaakt in zijn auto leefde, met de zon op zijn rug
en de zee aan zijn voeten. Hij keerde in de eerste plaats terug omdat enkele van
zijn studenten aan het LUCA een herexamen hadden, maar ook omdat Oostende
sinds vier jaar zijn veilige baken is, een plek waar hij steevast thuiskomt.  
...
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