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PERSBERICHT

OPENING TENTOONSTELLING MET ERIC BAUDELAIRE & MATHIEU KLEYEBE ABONNENC

De tentoonstelling L’œil se noie is ontstaan in een intuïtieve dialoog tussen de twee Franse kunstenaars 
Eric Baudelaire en Mathieu Kleyebe Abonnenc. Hun beider werk komt voort uit een gedeelde fascinatie 
voor de leemtes en barsten waaruit verhalen en geschiedenissen zijn gemaakt en voor de uitdagingen en 
beloftes die ze inhouden.

In de kern van hun oeuvres ligt een verlangen besloten om de spanningen te belichten tussen wat is 
geweest, wat lijkt te zijn, en wat had kunnen zijn; een verlangen om de sporen op te pikken van vergeten 
en onopgeloste kwesties en die om te leiden in de richting van onzekere bestemmingen, weg uit de 
doodlopende circuits waar dingen en gedachten zich vastrijden in hun eigen eindigheid. L’œil se noie 
draait kortom om ‘onafgemaakte zaken’, zoals een van de werken in de tentoonstelling ook aangeeft. 
Soms vrij letterlijk, zoals in Abonnencs zoektocht naar Sarah Maldorors zoekgeraakte film Guns for Banta 
(1970) over de onafhankelijkheidsstrijd in Guinee en Kaapverdië, of in Baudelaires The Makes dat hij 
baseerde op een aantal nooit gerealiseerde scenario’s van Michelangelo Antonioni.
Andere keren bestaan hun werken veeleer uit een reconfiguratie van de verbindingen tussen verschillende 
betekenissen, tussen verschillende momenten. Zo belicht de film Ça va, ça va, on continue de 
complicaties die vervat zitten in het herdenken, representeren en verwoorden van ver van ons verwijderde 
geschiedenissen van antikoloniaal verzet en revolutionaire oproer. Chanson d’Automne is dan weer 
een assemblage van knipsels uit de Wall Street Journal van september 2008 die een poëzie van verzet 
tevoorschijn laat komen in de breuklijnen van een disfunctionele economische orde. Wars van alle 
jammerklachten over de ‘dood van het beeld’ en het ‘einde van de geschiedenissen’ leggen de werken 
in deze tentoonstelling een hernieuwd geloof in het verborgen potentieel van het heden aan de dag. 
Ze doorbreken de impasses en aporieën van de eindigheid en openen de weg naar noodzakelijk onaffe 
ruimtes om te dolen en te dromen.

L’oeil se noie vindt plaats samen met The Fire Next Time, een tweedaags programma met lezingen, 
performances en filmvertoningen rond het militante beeld en zijn invloeden op de hedendaagse cinema 
(03.04.2014-04.04.2014, KASK - School of Arts Gent). Beide evenementen worden georganiseerd 
in het kader van The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989, een project geïnitieerd door 
museumconfederatie L’Internationale. Meer informatie: www.thefirenexttime.be

De in Parijs gevestigde kunstenaar Eric Baudelaire (1973, Salt Lake City) had recent solotentoonstellingen in 
Bétonsalon, Parijs; Kunsthall, Bergen; Galerie Greta Meert, Brussel; Beirut Art Center, Libanon; Gasworks, Londen; 
en The Hammer Museum, Los Angeles.
Hij nam recent ook deel aan groepstentoonstellingen in onder meer de 8th Taipei Biennial, Taiwan; Baltic Triennial of 
International Art, Vilnius; Berlin Documentary Forum II, Haus der Kulturen der Welt; La Triennale, Palais de Tokyo, 
Parijs; Le Plateau / FRAC, Parijs; FRAC, Metz; and Casino Luxembourg, Luxemburg. 
Zijn films gingen in competitie op talrijke festivals waaronder Locarno, FID Marseille en International Film Festival 
Rotterdam. 

Mathieu Kleyebe Abonnenc (1977, Frans-Guyana; momenteel gevestigd in Metz) presenteerde zijn werk recent 
in solotentoonstellingen in onder meer de Kunsthalle Basel; Bielefelder Kunstverein; Fondation Serralves, Porto; 
Pavilion, Leeds; La Ferme du Buisson, Noisiel; Marcelle Alix, Parijs; en Gasworks, Londen.
Zijn werk maakte ook deel uit van talrijke groepstentoonstellingen, in bijvoorbeeld het Centro de Arte Dos de Mayo, 
Madrid; Palais de Tokyo, Parijs; MUDAM, Luxemburg; Khiasma, Les Lilas; MAC Marseille; La Triennale, Palais 
de Tokyo, Parijs; 14th Prix Fondation d’entreprise Ricard, Parijs; ICA- Institute of contemporary art, University of 
Pennsylvania; Gasworks, Londen; Museum of Modern Art, Parijs; en FRAC Lorraine, Metz.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

05.04.2014 – 15.06.2014 

L’œil se noie
ERIC BAUDELAIRE
MATHIEU KLEYEBE ABONNENC

Di t/m vrij: 14u00 – 18u00
Za t/m zo: 11u00 – 18u00
Ma: gesloten

Opening
Vrijdag 4 april 2014

Persmoment en professionele preview op afspraak: 16u00 tot 20u00
Publieke opening: 20u00

KIOSK 
Louis Pasteurlaan 2
9000 Gent

www.kioskgallery.be

Perscontact
Liene Aerts
E: liene.aerts@hogent.be
T: +32 9 267 01 91


