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De Oostenrijkse kunstenaar Nick Oberthaler (°1981, Bad Ischl, leeft en werkt in Brussel) en de 
Nederlandse kunstenares Sara van der Heide (°1977, Busan, leeft en werkt in Amsterdam) brengen ieders 
een solopresentatie in KIOSK. Beide kunstenaars onderzoeken in deze tentoonstelling de mogelijkheden 
die fundamenteel vervat zitten in het schilderkunstige medium. Oberthaler concentreert zich vooral 
op de formele tradities in de schilderkunst om deze van daaruit te verruimen, terwijl Van der Heide 
kunsthistorische dogma’s en politiek-historische vanzelfsprekendheden vanuit een hedendaags perspectief 
bevraagt. Het tentoongestelde werk getuigt bij beide kunstenaars van een specifieke gevoeligheid voor 
het immateriële aspect van het schilderen, aquarelleren of tekenen.

Nick Oberthalers tentoonstelling, Eventuality of an Attempt, integreert werken op papier, sculpturen en 
een kruisvormige, ruimtelijke ingreep binnen het architecturale landschap van KIOSK. Temidden van 
de uitgesproken architectuur poogt Oberthaler zo tot een uiterst abstracte en uitgepuurde, ruimtelijke 
ervaring te komen.

De serie tekeningen op papier bestaat uit een gelaagd geheel van Indische inkt, was, pastel en gouache, 
aangevuld met een enkel fotografisch fragment. Oberthaler verkiest papier boven doek. In zijn broze 
ontvankelijkheid draagt deze drager sporen van verschillende technieken, gestes en stemmingen met zich 
mee. Hij benadert schilderkunst slechts als één van de mogelijke expressievormen en streeft ook in zijn 
afwerking niet naar één welbepaalde stijl: balancerend tussen een gedempte en een bijna lichtgevende 
samenstelling van kleuren, een gladde, finale textuur en een heel voorlopige, tactiele schets, zoekt hij 
de mistige ruimte op tussen de strikt beredeneerde vorm en de incomplete, mogelijke vorm. Oberthaler 
vertrekt vanuit het traditionele schema waarmee de schilderkunstige voorstelling van een landschap wordt 
opgebouwd. Horizontale lijnen glijden herhaaldelijk doorheen zijn abstract-geometrische kleurvelden 
als een onbegrensde horizon in een landschap. 

Deze lijn, alsook het formaat, de kruisvormige onderverdeling en de kleur van Oberthalers werken op 
papier worden consequent doorgetrokken doorheen de ganse tentoonstellingsruimte. De kruisvormige 
wandstructuur van gipsplaten in de centrale koepelruimte creëert een nieuw, sculpturaal brandpunt dat 
vier gelijke binnenruimtes in zich opneemt. Iedere ruimte staat op zich en wordt als dusdanig individueel 
benaderd. Sommige wanden worden ingezet als ondergrond voor ritmische kleurvelden en lijnen, andere 
blijven onbewerkt. Deze achtergrond convergeert met een assemblage van werken op papier, fijne 
sculpturen van staal, spiegels en een uitvergrote print van de laatste pagina uit het boek Rencontres avec 
Bram van Velde van de Franse schrijver Charles Juliet. De ongedefinieerde kleuroppervlaktes impliceren 
een dieptewerking, terwijl de spiegels de uitdijende ruimte rondom reflecteren en een venster bieden op 
dat wat zich “hors-champ” bevindt. Deze driedimensionale, schilderkunstige voorstelling zet zich als een 
opengeplooid, vel papier in de ruimte. Als dusdanig tast het de materiële en ruimtelijke grenzen van het 
medium af. 

Eventuality of an attempt is als een geabstraheerde voorstelling van een metafysisch, subjectief landschap: 
een grijze wolkenstudie, een verdwijnen van de zon in de zee, een vale kleurwaarneming bij het vallen van 
de nacht en uiteindelijk een verdwijnpunt, met de maan als centrum van de wereld. De eerder vernoemde 
schilder Bram van Velde zou zeggen dat Oberthalers “vensterstilleven” niet zomaar uitkijkt op de wereld, 
maar bovenal onszelf aanstaart vanuit de leegte, als een Narcissus die zich in zijn spiegelbeeld verliest. Met 
de Duitse romantiek in het achterhoofd drukt de kunstenaar het verlangen uit om doorheen reductie een 
dergelijk niveau van sublieme complexiteit te bereiken. De titel van de tentoonstelling attendeert erop dat 
hiertoe niet één poging ondernomen werd en dat deze geen één finaliteit inhoudt. Het wijst integendeel 
op het improviserend openstaan voor de poging en de twijfel, als was deze tentoonstellingsruimte een 
doodgewone ateliersituatie, badend in de lage winterzon.
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NICK OBERTHALER 
Eventuality of an Attempt

ZAAL A (inkom)

Illustratie uit Johann Horst von 
Romberchs boek, Congestorium 
artificiose memorie, 1533
Fotokopie
___

ZAAL B (hemicycle)

Untitled (is the inside the outside or 
the outside the inside/for O.R.)
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2011
Collectie Nicolas Chwat, Parijs
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, 
Parijs/Salzburg

Untitled
Gemengde technieken, 260 x 200 cm
2012
Courtesy of the artist

Untitled (window II)
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2011
Private Collectie
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, 
Parijs/Salzburg

Untitled (Backdrop I)
Poedergelakt staal, 133 x 173 cm
2012
Courtesy of the artist en Galerie 
Emanuel Layr, Wenen

Untitled (Backdrop II)
Gepolijst staal en vernis, 133 x 173 cm
2012
Courtesy of the artist en Galerie 
Martin van Zomeren, Amsterdam

Untitled (for BVV)
Fotokopie, 180 x 246 cm
2012

Untitled 
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2011
Private Collectie
Courtesy of Galerie Martin van 
Zomeren, Amsterdam

Untitled (pure)
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2011
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, 
Parijs/Salzburg

Untitled
Acryl en inkt op spiegel, 40 x 52 cm
2012
Courtesy of the artist
___

ZAAL C

Eventuality of an attempt
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2012
Courtesy of the artist 

Untitled
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2011
Private Collectie
Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, 
Parijs/Salzburg

Untitled
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2012
Courtesy of the artist
___

ZAAL D

Untitled (Fake Mirror)
Acryl op muur, 40 x 52 cm
2012
Courtesy of the artist

Untitled 
Gemengde technieken, 36 x 48 cm
2012
Courtesy of the artist

Untitled
Acryl op spiegel, 40 x 52 cm
2012
Courtesy of the artist
___

ZAAL E

SARA VAN DER HEIDE
Claim to Universality 
Colour Theory Exercise 1-20

Claim to Universality 
Colour Theory Exercise 1-20, (after 
Belichtung/Beschattung by Lena 
Bergner) 
Aquarel en Indische inkt op papier, 
26 x 36 cm
2011-2012
Courtesy of the artist

Sara van der Heide stelt onder de titel Claim to Universality. Colour Theory Exercise 1-20 (2011-2012) 
een serie van twintig  aquarellen voor. De serie is gebaseerd op een tekening gemaakt door Lena Bergner 
in 1927. Lena Bergner was een student van Paul Klee aan het beroemde Bauhaus. Het Bauhaus was een 
onorthodox kunstonderwijs instituut, die invloedrijke ideeën heeft ontwikkeld over kunst en ontwerp en 
tegelijk ook een bepaalde manier van leven voorstond. Deze school was opgericht in Weimar Duitsland 
aan de vooravond van het opkomende nationaal-socialisme. In 1933 werd het inmiddels mythische 
Bauhaus gesloten door de nazi’s. De nazi’s hebben o.a. over het Bauhaus gezegd dat het: “Oriëntalistische 
kubistische vormen voortbracht die thuis hoorden aan de rand woestijn.” En dat het onderdak bood aan: 
“Bolsjewieken, Joden en andere inferieure rassen”, aldus Hans Severus Ziegler in 1934.
 
De titel van de oorspronkelijke tekening van Lena Bergner is ‘Belichtung/Beschattung’. Het is een 
tekening waarop een kleine cirkel is te zien, geplaatst linksboven in het vlak, van waaruit meerdere 
licht- en kleurbanen vertrekken die vervolgens in een grotere cirkel uiteen waaieren. Van der Heide heeft 
met de twintig variaties op de tekening van Lena Bergner de typische kenmerken van het aquarelleren: 
kleur en licht willen onderzoeken. In de belendende ruimte van KIOSK zijn de werken rondom te zien 
in de ruimte, onderbroken door de raam- en deuropeningen. De tekeningen zijn zo opgehangen dat de 
banen licht en kleur tezamen een op en neer gaande lijn vormen. Ook de ruimte tussen de verschillende 
kleurexercities is gevuld met ‘kosmische energie’. Een begrip die voor Paul Klee belangrijk was in zijn 
manier van werken, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de natuur en kunst uit dezelfde bron afkomstig 
zijn, en beide onderdeel zijn van het grotere kosmische geheel. Paul Klee wilde niet alleen de zichtbare 
materiële wereld tonen, maar ook het immateriële: de wereld van de ideeën, de kunst. Of zoals Klee 
het zelf uitdrukt in zijn Creative Credo van 1920: ‘Alle zijn is gebaseerd op beweging ... Zo ook is in het 
universum beweging de basis van alles. Vrede op aarde is een toevallige samenstelling van materie. Deze 
samenstelling als vanzelfsprekende basis zien, is een misvatting ... Ook het kunstwerk is bovenal genesis; 
het wordt nooit zuiver als resultaat ervaren.’


