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PERSBERICHT

SOLOTENTOONSTELLING VAN LEONOR ANTUNES IN KIOSK

I Stand Like A Mirror Before You is de eerste solotentoonstelling van Leonor Antunes in 
België. De in Portugal geboren en in Berlijn residerende kunstenaar neemt de volledige 
tentoonstellingsruimte van KIOSK in met een op maat gemaakte installatie die een reeks nieuwe 
werken bevat. 

Antunes creëert site-specifieke sculpturen die zowel hun directe omgeving als de geschiedenis 
van de 20e-eeuwse architectuur, kunst en design echoën. Haar interesse in ambachtelijke 
tradities en handwerk schijnt door in het gebruik van natuurlijke materialen als hout, bamboe, 
leer, koper en touw. 

In KIOSK krijgen deze materialen vorm in vrijstaande, afgrenzende constructies of worden 
ze volgens traditionele technieken omgeknoopt en omgeplooid tot hangende net- en 
rastervormen. De vormen en technieken van de werken grijpen terug op de beeldende taal van 
de meubelmaakster Greta Grossman en deze van de filmmaakster en choreografe Maya Deren. 
Ook de weefsels van bijvoorbeeld Anni Albers en Lenore Tawney fungeren als inspiratiebron. 
Antunes ontrafelt de constructieprincipes die achter hun rationele ontwerpen schuilgaan 
en maakt een abstractie van de realiteit. Tijdens dit eigenhandige maakproces ontstaat een 
gereduceerde, gepersonaliseerde vorm die ze als een spiegel voor de kijker plaatst.

Eenmaal de kunstenaar de fysieke en esthetische kwaliteiten van het materiaal, zijn specifieke 
culturele geschiedenis en die van de makers ervan doorgrond en vormgegeven heeft, brengt 
ze haar werkmateriaal in verband met de tentoonstellingsplek. Ze toetst deze af aan de 
afmetingen en verhoudingen van de ruimte om tot een compositie te komen die ergens tussen 
een weloverwogen, geordend patroon en een willekeurig kluwen van verschillende texturen, 
structuren en oppervlaktes, tussen het verbergen en het onthullen in balanceert. 

I Stand Like A Mirror Before You onderzoekt de menselijke interactie met ruimte en 
oppervlakten. De schijnbaar nonchalant doorhangende weefsels trachten te assimileren met de 
omgeving. De oppervlaktes van de werken zijn mat, reflecterend of transparant en weerspiegelen 
elkaar. Samen zetten ze een choreografie uit van een oneindig aantal mogelijke passages en 
doorzichten. In deze web- en/of rastervormige installatie wordt ons geen eenduidig pad, geen 
eenduidige reflectie in de spiegel voorgeschoteld. 

De tentoonstelling I Stand Like A Mirror Before You werd gerealiseerd in samenwerking met New Museum, 
New York. De tentoonstelling was hier eerder in een andere versie te zien (24/06/15 – 06/09/15). 

De meest recente solotentoonstellingen van Leonor Antunes vonden plaats in Pérez Art Museum Miami (2014), 
Kunsthalle Basel (2013), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (2013) en Kunstverein Harburger Bahnhof, 
Hamburg (2012). Haar werk maakte ook deel uit van een reeks internationale groepstentoonstellingen, 
waaronder de 12e Sharjah Biennial, UAE (2015) en de 8e Berlin Biennial (2014) en werd recent tentoongesteld 
in onder andere het Bronx Museum of the Arts, New York (2014), Kunsthalle Wien, Wenen (2014), CNEAI, 
Chatou, Frankrijk (2013) en MIT List Visual Arts Center, Cambridge (2012). Verder zal Antunes’ werk nog 
solo tentoongesteld worden in het CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux (2015), Tensta konsthall, 
Stockholm (2016), San Francisco Museum of Modern Art (2016), en Museo Tamayo, Mexico City (2017).
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

19.09.15 - 15.11.15

LEONOR ANTUNES

I STAND LIKE A MIRROR BEFORE YOU

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

Opening

Vrijdag 18 september 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


