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Soms dwalend door een stad van stolpen
en maatbekers, dan weer speurend met een
Greyometer door de tuin naar de vorm en
kleur van de architectuur en de natuur. Het
werk van Oscar Lourens (1973) is even
precies als avontuurlijk. In het Koetshuis van
de buitenplaats presenteren we met trots een
solotentoonstelling van Lourens waarin
afmetingen, volume, schaal, vorm, kleur en
ruimte centraal staan.
In zijn kunstenaarschap probeert
Lourens de wereld te doorgronden door deze
consequent en systematisch op te meten.
Met de precisie van een wetenschapper
ontleedt hij de architecturale werkelijkheid
in meetbare eenheden. Hij documenteert en
ordent de werkelijkheid en brengt deze terug
tot een hanteerbare schaal. Ruimtes worden
verkleind tot schaalmodellen en schaalmodellen worden vergroot tot reële maten. Hoewel
zijn modellen en plattegronden een uitkomst
zijn van het exact meten van de werkelijkheid,
ontstaat er in het werk altijd een nieuwe
werkelijkheid, een werkelijkheid die kernachtiger lijkt te zijn dan de reële werkelijkheid.
Plattegronden, doorsnedes, modellen en
data vormen een haast eindeloos archief, dat
is gerangschikt in mappen, ordners, kaartenbakken, vitrines en archiefkasten. Lourens
spaart als een echte verzamelaar verschillende
meetinstrumenten, zoals maatbekers. De
maatbekers zijn allemaal uniek en van
verschillende materialen als glas en plastic.
Ook heeft hij een grote collectie linialen en
geodriehoeken verzameld. Door de objecten
in grijze grondverf te schilderen zijn de linialen
en maatbekers ontdaan van hun meetfunctie.
Door de verf worden de details zoals meetindicaties en typografie echter beter zichtbaar;
de linialen en bekers verwijzen nog slechts
naar het meten als zodanig.
In zijn zoektocht naar interessante vormen
heeft Lourens tevens een indrukwekkende
verzameling globes bij elkaar gebracht. Naast
de vorm is hij hierbij geïntrigeerd door de
spiegeling die sommige globes van glas
hebben. Ook hier is het presentatiemiddel van
zijn functie ontdaan en puur object geworden.
Tegelijkertijd behoudt dit werk, dat nog niet
eerder getoond is, een duidelijke verwijzing
naar het presenteren van natuurhistorische
verzamelingen. Deze link is tevens terug te zien
in andere werken in deze tentoonstelling.
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Oscar Lourens woont en werkt in Arnhem.

The work of Oscar Lourens (1973) is as
precise as it is adventurous. It can be in the
form of a wandering city of cloches and
measuring cups or a Greyometer that allows
the viewer to assess the shape and colour
of a garden’s architecture and nature. In the
estate’s Coach House, we proudly present
a solo exhibition by Lourens that deals with
dimensions, volume, scale, shape, colour
and space.
Lourens’ artistic practice attempts
to fathom the world by measuring it up
consistently and systematically. With
scientific precision, he dissects architectural
actuality into measurable units. He documents and orders reality, distilling it to a
manageable scale. Spaces are reduced
down to scale models, and scale models
are enlarged to their life size. Although his
models and ground plans are the result of
exact measurements of reality, the work sets
forth a new reality that seems to be more
concise than that of real life.
Floor plans, cross-sections, models and
data comprise an exhaustive archive arranged
into folders, binders, card trays, display cases
and filing cabinets. Like a true collector,
Lourens conserves various measuring
instruments, such as measuring cups that
are all unique and made of different materials
such as glass and plastic. He has also
collected an extensive collection of rulers
and set squares. By painting the objects
with grey primer, he strips the rulers and
measuring cups of their gauging function.
The paint, however, makes details such as
measurement indications and typography
more visible; the rulers and beakers now only
refer to measuring.
In his pursuit of intriguing forms,
Lourens has also amassed an impressive
collection of globes. As well as their shape,
he is intrigued by the reflections of glass
globes. The presentation’s economy of
means derives from stripping the items of
their function to become pure object. This
work, which is shown here for the first time,
also maintains an apparent reference to the
display of natural history collections. This
reference is present in other works in this
exhibition as well.
Lourens previously developed a route
through the Kasteel Wijlre estate’s garden.
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Eerder ontwikkelde Lourens voor buitenplaats
Kasteel Wijlre een route door de tuin. Op basis
van het idee van de Cyanometer – een 18e
eeuwse uitvinding om in 53 kleurenvakken
verschillende blauwtinten van de lucht te
meten – werd de Greyometer ontwikkeld om
de grijsintensiteit te meten van verschillende
objecten. Lourens verbindt hiermee zijn
interesse voor ordening van en grip op de
werkelijkheid, en de kritiek op de haalbaarheid
daarvan. In de tentoonstelling in het Koetshuis
onderzoekt Lourens de tegenstelling tussen
duurzaamheid en vergankelijkheid. In zijn
wereld van strengheid in maatvoering, schaalmodellen, meters en kubieke centimeters biedt
Lourens met zijn werken de mogelijkheid
tot nadenken en verwondering.
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Based on the idea of the Cyanometer – an
eighteenth-century invention that measures
the different blues of the sky according to 53
tones – the Greyometer was developed to
measure the grey intensity of various objects.
Lourens thus connects his interest in
ordering and controlling reality and the
critique of the feasibility of such actions. In
the exhibition at the Coach House, Lourens
interrogates the contrast between sustainability and ephemerality. In his rigorous world
of dimensions, scale models, metres and
cubic centimetres, Lourens’ works encourage
reflection and wonder.

buitenplaats

KASTEEL WIJLRE

Oscar Lourens lives and works in Arnhem.
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GREY MEASUREMENTS, 2012-2014

Grondverf op maatbekers van kunststof en glas
/ Primer on measuring cups of plastic and glass
342 Stuks / 342 Pieces, 330 210 110 cm
Collection Museum Voorlinden, Wassenaar (NL)

˟

˟

2

GREYOMETER, 2017

Print op papier / Print on paper
32 32 cm

˟

3

PERFECT LOVERS (AFTER FELIX GONZALEZ-TORRES), 2021

Grondverf op kunststof / Primer on plastic
39 44 14,5 cm
Oplage / Edition 3

˟

˟

4

5

Z.T. (GLOBEKAST), 2016

Grondverf op glas, kunststof, karton, metaal
/ Primer on glass, plastic, cardboard, metal
24 globes in houten kast
/ 24 Globes in cupboard, 240 150 90 cm
Collection Museum Voorlinden, Wassenaar (NL)

˟

˟

CABINET OF METRICAL CURIOSITIES, 2011-2017

Grondverf op kunststof meetinstrumenten
/ Primer on plastic measuring instruments
15 vitrines, gelakt multiplex, uitgesneden karton, glas
/ 15 showcases, lacquered plywood, cut out cardboard, glass
60 80 6,5 cm elk / each, totale lengte / total length 12 meter

˟ ˟

6

Z.T. (CABINET OF METRICAL CURIOSITIES), 2018

Kleurenprint op papier op dibond, gelakt hout, glas
/ Pigment print on paper on dibond, lacquered wood, glass
42 114 92,5 cm
Oplage / Edition 5
Collection Provincie Gelderland, Arnhem (NL)

˟

˟

7

Z.T. (GREY CITY), 2018

Grondverf op glas en kunststof, houten tafel
/ Primer on glass and plastic, wooden table
253 79 127 cm

˟ ˟

PLATTEGROND

FLOOR PLAN

8

CHELONIA LOURENSII L., 2021

Grondverf op opgezette schildpad
/ Primer on taxidermic turtle
60 40 17 cm

˟ ˟
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BEGANE GROND
/ GROUND FLOOR

2
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GREY MEASUREMENTS, 2012-2014
Grondverf op maatbekers van kunststof en glas
/ Primer on measuring cups of plastic and glass
342 Stuks / 342 Pieces, 330 210 110 cm
Collection Museum Voorlinden, Wassenaar (NL)

˟
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GREYOMETER, 2017
Print op papier / Print on paper
32 32 cm

˟

3

PERFECT LOVERS (AFTER FELIX GONZALEZ-TORRES), 2021
Grondverf op kunststof / Primer on plastic
39 44 14,5 cm
Oplage / Edition 3
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Z.T. (GLOBEKAST), 2016
Grondverf op glas, kunststof, karton, metaal
/ Primer on glass, plastic, cardboard, metal
24 globes in houten kast
/ 24 Globes in cupboard, 240 150 90 cm
Collection Museum Voorlinden, Wassenaar (NL)
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EERSTE VERDIEPING
/ FIRST FLOOR
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CABINET OF METRICAL CURIOSITIES, 2011-2017
Grondverf op kunststof meetinstrumenten
/ Primer on plastic measuring instruments
15 vitrines, gelakt multiplex, uitgesneden karton, glas
/ 15 showcases, lacquered plywood, cut out cardboard, glass
60 80 6,5 cm elk / each, totale lengte / total length 12 meter
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Z.T. (CABINET OF METRICAL CURIOSITIES), 2018
Kleurenprint op papier op dibond, gelakt hout, glas
/ Pigment print on paper on dibond, lacquered wood, glass
42 114 92,5 cm
Oplage / Edition 5
Collection Provincie Gelderland, Arnhem (NL)
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Z.T. (GREY CITY), 2018
Grondverf op glas en kunststof, houten tafel
/ Primer on glass and plastic, wooden table
253 79 127 cm

˟ ˟
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CHELONIA LOURENSII L., 2021
Grondverf op opgezette schildpad
/ Primer on taxidermic turtle
60 40 17 cm

˟ ˟

Curator / Curator
Brigitte Bloksma
i.s.m. / and Oscar Lourens
Projectleider / Project leader
Buro Floor (Floor Krooi)
Tekst / Text
Brigitte Bloksma
Vertaling / Translation
Jason Coburn
Ontwerp / Design
Studio Maarten Kanters
Fotografie / Photography
Peter Cox
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Druk en lithografie / Printing and lithography
robstolk®
Met dank aan / With thanks to
Oscar Lourens, Museum Voorlinden, Johan Rijken,
Hans Walraven and / en Manon Berns.
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GREY MATTERS is tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Buitenplaats Kasteel Wijlre ontvangt structurele subsidie van de
Gemeente Gulpen-Wittem en de Provincie Limburg. Oscar Lourens wordt ondersteund
door het Mondriaan Fonds. Het Elisabeth Strouven Fonds is eigenaar van buitenplaats
Kasteel Wijlre en draagt zorg voor het onderhoud van het landgoed.
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GREY MATTERS is made possible with the financial support of the Prins Bernhard
Cultuurfonds. Kasteel Wijlre estate receives a structural subsidy from the Municipality
of Gulpen-Wittem and the Province of Limburg. Oscar Lourens is supported by the
Mondriaan Fund. The Elisabeth Strouven Fund is the proprietor of Kasteel Wijlre
estate and is responsible for its maintenance.

Kasteel Wijlre is een buitenplaats voor kunst, natuur, architectuur en erfgoed.
De buitenplaats presenteert tentoonstellingen, projecten, events en routes in het
hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House, het historische Koetshuis en de Tuin.
Kasteel Wijlre is an estate for art, nature, architecture and heritage. The estate
presents exhibitions, projects, events and walking routes in the Hedge House
contemporary art pavilion, the historical Coach House and the Garden.
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