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PERSBERICHT

Onder de titel Gleich Gleich Gleich presenteert KIOSK de eerste Belgische solotentoonstelling 
van Ulla von Brandenburg (1974, Karlsruhe, woont en werkt in Parijs). Von Brandenburgs 
kunstenaarspraktijk geeft vorm aan het spanningsveld tussen realiteit en fictie, bezoeker en 
acteur, subject en object. Zinsbegoocheling, spiegeling en illusie beïnvloeden ons kijken en von 
Brandenburgs theatrale vormentaal speelt hierop in. 

De kunstenaar vertrekt vanuit complexe verhaallijnen die ze verweeft met rituele handelingen, 
historische referenties en elementen uit de hedendaagse populaire cultuur. Ze laat zich inspireren 
door barok theater, Duitse romantiek, trompe-l’oeil, literatuur en het occulte. Dit resulteert in 
ruimtelijke installaties die zijn opgebouwd uit gekleurd textiel, theaterdoeken, waterverf- en 
muurschilderingen en filmwerken. Deze elementen worden op maat van de tentoonstellingsruimte 
uitgevoerd en in scene gezet, met unieke scenografieën en immersieve ervaringen als gevolg.

In KIOSK krijgt Ulla von Brandenburg de mogelijkheid om alle aspecten van haar veelzijdige 
oeuvre samen te brengen in één ruimtevullende presentatie. De tentoonstelling omvat twee recente 
filmwerken en een installatie die specifiek voor de ruimte werd geconcipieerd.  
De centrale tentoonstellingsruimte van KIOSK neemt de allures aan van een cirkelvormig 
amfitheater: een houten tribune neemt de ruimte in en functioneert als kader voor het filmwerk 
Shadowplay (2012). Deze film, geïnspireerd door het klassieke 19e-eeuwse Franse schaduwspel, licht 
de existentiële rol van de acteur uit en bespeelt het dualistische punt waarop de acteur als subject 
overgenomen wordt door de fictie van de rol. Fascinaties als de deconstructie van theatervormen, 
de strategie van het artificiële en de confrontatie met het reële of gerepresenteerde beeld worden 
verder uitgediept in het tweede filmwerk: Spiegellied (2012). Voor de kabinetruimtes realiseert von 
Brandenburg een nieuw textielwerk dat een visuele illusie van door de zon gebleekte gordijnen 
creëert.

Het werk van Ulla von Brandenburg wordt regelmatig opgenomen in internationale 
groepstentoonstellingen en belangrijke biënnales. Zo was haar werk onder meer te zien tijdens de 
Biënnale van Lyon (2011) en de Biënnale van Venetië (2009). Daarnaast had ze solotentoonstellingen 
in onder meer het Palais de Tokyo, Parijs (2012), Le Plateau-FRAC, Île de France, Parijs (2011), 
Chisenhale, Londen (2009), CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco (2008), 
Kunstverein Düsseldorf (2008), Docking Station, Stedelijk Museum Amsterdam (2008) & Kunsthalle 
Zürich (2006).
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Ma: gesloten

Opening:
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Publieke opening: 20u00
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14u00 tot 20u00
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