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PERSBERICHT

SOLOTENTOONSTELLING VAN CHRISTIAN FALSNAES IN KIOSK

KIOSK stelt de eerste Belgische solotentoonstelling van de Deense kunstenaar Christian 
Falsnaes (1980, Kopenhagen, leeft en werkt in Berlijn) voor, getiteld Front (Kareth 
Schaffer).

Performance vormt de kern van Falsnaes’ werk: zijn acties vinden plaats in levenden 
lijve of in gefilmde vorm, met of zonder een publiek, en met de mens als studie- en 
werkmateriaal. Voor Falsnaes komt de performance het dichtste bij een Gesamtkunstwerk 
doordat het ieder medium in zich kan dragen en live wordt uitgevoerd. Hij zet een 
veelvoud aan beeldvormen zoals schilderkunst, video, muziek of dans in om theatrale, 
vaak absurde situaties te ontwikkelen met de actieve betrokkenheid van zijn publiek. 
Centrale thema’s zijn de relaties tussen het individu en de groep, alsook die tussen de 
kunstenaar en de bezoeker. 

Het diepgaande en lijfelijke aftasten van allerhande sociale codes, groepsdynamiek, 
machtsrelaties, auteurschap, genderrollen en dergelijk, kreeg onder andere de vorm 
van een reeks onaangekondigde performances waarbij Falsnaes het publiek dirigeerde 
vanuit verschillende rollen: van opvoedend kunstenaar tot acteur, van autoritair leider 
tot entertainer, clown, herrieschopper of outcast. Daarnaast werkt de kunstenaar 
echter steeds vaker performatieve vormen uit waarbij hij zelf niet fysiek aanwezig is, 
bijvoorbeeld met behulp van een interactieve app, telefoonverbinding of stand-in. Of 
hij onderzoekt hoe de situatie van een performance het maken van een videowerk kan 
faciliteren. De video functioneert dan niet als documentatie van de actie, maar als een 
opzichzelfstaand werk dat vorm krijgt met behulp van een script en camerateam. 

In lijn met deze recente ontwikkelingen zal ook de tentoonstelling Front (Kareth Schaffer) 
in KIOSK vorm krijgen: Falsnaes presenteert er drie performancewerken waarbij 
bestaande acties geherinterpreteerd worden, vanuit de achterliggende idee dat er zo 
ter plaatse nieuw werk ontstaat. Bezoekers en enkele specifieke betrokkenen worden 
ingeschakeld om de door hem uitgeschreven performancescripts uit te voeren. De 
interactieve installatie The Title Is Your Name boort bijvoorbeeld het performatieve 
potentieel van het kijken naar kunst aan en genereert een reeks nieuwe, online 
videowerken.

Christian Falsnaes zal naar aanleiding van zijn recente nominatie voor de Preis der Nationalgalerie in 
het najaar van 2015 tentoonstellen in Hamburger Bahnhof, Berlijn. Tot en met 3 mei 2015 loopt Falsnaes’ 
solotentoonstelling Available in Kunstverein Braunschweig. Recent stelde hij solo tentoon in Bielefelder 
Kunstverein, Bielefeld (2015); PSM, Berlijn (2014); Art Basel Statements, Art 45 Basel (2014); KW 
Institute of Contemporary Art, Berlijn (2013); en DREI, Keulen (2013).

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Bielefelder Kunstverein
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

26.04.15 - 14.06.15

CHRISTIAN FALSNAES

FRONT (KARETH SCHAFFER)

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

Opening

Zaterdag 25 april 2015

Persmoment en professionele preview (op afspraak): 14u00 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


