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PERSBERICHT

SOLOTENTOONSTELLING VAN CLAUDIA WIESER IN KIOSK

KIOSK opent het nieuwe seizoen met de solotentoonstelling Furniture van de in Berlijn gevestigde kunste-
nares Claudia Wieser (°1973, Freilassing, Duitsland). In deze tentoonstelling presenteert Wieser een en-
semble van tekeningen, keramieken en houten sculpturen en een ruimtelijke ingreep waarbij ze de kabine-
truimtes bekleedt met muurvullende zwart-witprints van interieurs en zo een illusionistisch perspectief doet 
ontstaan.
 
De visuele beeldtaal van Wieser wordt gekenmerkt door een abstractie die exact en consistent is in haar 
vorm, kleur en materiaalgebruik. De geglazuurde, keramieken tegels zijn als abstracte schilderijen opge-
bouwd uit geometrische patronen. In één geval vormen ze samen een grote sculptuur die als een kamers-
cherm los in het centrale halfrond wordt geplaatst. Daarrond staan houten sculpturen opgesteld die bestaan 
uit elementaire vormen als cilinders, kegels en bolvormen. De ruimtelijke ingreep resoneert op thematisch 
en picturaal niveau met de reeks ingekaderde tekeningen en foto’s waarop met goudblad en potlood geome-
trische composities aangebracht werden.

Deze zuivere vorm- en kleurstudies zijn schatplichtig aan het Bauhaus van begin 20ste eeuw. Analoog aan 
de leermethodes die men in deze school toepaste, tracht ook Wieser middels ambachtelijk handwerk en 
een subjectief kleurenpalet tot een autonome, picturale esthetica te komen waarbij functionaliteit, kunst en 
spiritualiteit onderling sterk verbonden zijn. Haar artistiek onderzoek baseert zich op complexe referenties 
en universele, stilistische elementen uit de kunstgeschiedenis. Het eigent zich de formele regels van vroeg 
modernistische kunstwerken toe en bevraagt deze in hun objectiviteit, realisme en functionaliteit.

Deze werkwijze en de titel van de tentoonstelling leggen meteen ook de centrale problematiek van dit werk 
bloot: wat is het statuut van sculpturen die vormgegeven worden als objecten? Het oeuvre van Wieser model-
leert zich rondom deze vraagstelling en tast de grenzen tussen pure en toegepaste kunst af. Ze intensifieert 
de primaire relaties tussen materiaal, vorm en concept om de verschijning van het beeld op zich zuiver te 
stellen. Op deze manier kan de innerlijke natuur van het object zich veruitwendigen.

Claudia Wieser stelde solo tentoon in onder meer Sies+Höke Gallery, Düsseldorf (2012), Galleria S.A.L.E.S, 
Rome (2012); Galerie Ben Kaufmann, Berlin (2011); The Drawing Center, New York (2010); Schauort, Zurich 
(2010); Galerie Eva Winkeler, Frankfurt (2009) en Kunstverein Oldenburg met Bernd Ribbeck (2009). Ze 
nam recent deel aan groepstentoonstellingen in Marta Herford / Museum Schloss Moyland (2012); Gerog 
Kolbe Museum Berlin (2011); Kunstmuseum Stuttgart / Kunstmuseum Wolfsburg (2011); Marianne Boesky 
Gallery, New York (2011) en K21 Kunstsammlungen Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (2010).
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