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PERSBERICHT

TENTOONSTELLINGEN VAN MIET WARLOP & NEL AERTS IN KIOSK

KIOSK presenteert twee nieuwe tentoonstellingen met Miet Warlop (1978, Torhout) en Nel 
Aerts (1987, Turnhout). Beide kunstenaars creëren universums die over vele gedaantes 
en verschillende media heen een onmiddellijke, poëtische indruk nalaten. Eenmaal u erin 
ondergedompeld bent, doen hun ambigue beeldenwerelden u glimlachen en grijnzen, maar ze 
laten u evengoed aangedaan en verweesd achter. 

Miet Warlop creëert performances, acties en publieke interventies die het midden houden 
tussen absurd theater en op zichzelf staande ‘tableaux vivants’. Warlop creëert een beeldtaal 
tussen theater, dans en tentoonstelling in en speelt deze disciplines vrijelijk tegenover elkaar uit. 

Onder de titel Crumbling Down the Circle of My Iconoclasm presenteert Warlop een installatie 
waarbij diverse ruimtelijke opstellingen van objecten, attributen, gestes en performers op elkaar 
inspelen en zo een steeds veranderende choreografie uittekenen binnen de vaste chronologie 
van een tentoonstelling. Als een hedendaags beeldenstormer palmt Warlop de koepelruimte in 
en geeft ze vorm aan haar interpretatie van de Griekse begrippen eikon, ‘afbeelding’, en klastès, 
‘breker’: een proces van simultaan creëren en vernietigen. 

In Warlops beeldenwereld staan alle elementen in relatie tot elkaar als een oneindig draaiende 
loop van referenties die de vorm aanneemt van een kras in een plaat, een gipsen cimbaal of 
een in cirkels op de grond rollende rokvorm. De attributen worden geactiveerd tijdens korte 
acties; onaangekondigde tijdelijke sculpturale situaties. Het ontstaan van een nieuw beeld valt 
onvermijdelijk samen met het verdwijnen of verbrokkelen van andere beelden. Iedere actie of 
beweging voegt een visueel of auditief spoor toe aan het totaalbeeld, resoneert in en met de 
koepelruimte. 

Nel Aerts beweegt zich eveneens op een vrije, intuïtieve wijze heen en weer tussen verschillende 
media zoals schilderkunst, tekenen, collage, performance en sculptuur. Sinds enkele jaren focust 
ze zich hierbij steeds vaker op het portretgenre dat ze op papier of op houten panelen neerzet. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Billenkoek stelt Aerts een nieuw, bont gezelschap van 
geabstraheerde, poserende subjecten en persoonlijkheden samen die zowel naar de populaire 
cultuur, haar directe omgeving als naar haarzelf verwijzen. De (zelf)portretten zijn tragikomisch 
in de contrasten die ze oproepen. Afwisselend zijn ze droevig of geinig, extravert of ingekeerd, 
weloverwogen of speels uit het hout gekropen of als tekening aan de fantasie ontsproten, maar 
steeds zijn ze zelfbeschouwend en zelfrelativerend. 

Een selectie van bestaande en nieuwe schilderijen en een nieuwe reeks van een zestigtal 
tekeningen spelen in op de ruimtes van KIOSK aan de hand van een aantal installatieve 
ingrepen. Er ontstaat het idee van een portretkamer waarbij de muren, ramen en vloer 
aangekleed of bedekt worden met autonome kunstwerken, waardoor de getekende ruimte 
overloopt in de tentoonstellingsruimte en andersom.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

28.11.2015 – 31.01.2016

MIET WARLOP 
Crumbling Down the Circle of My Iconoclasm

NEL AERTS
Billenkoek

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

Opening

Vrijdag 27 november 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


