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PERSBERICHT

SOLOTENTOONSTELLING VAN DOROTHY IANNONE IN KIOSK

KIOSK presenteert Lineage of Love, de eerste solotentoonstelling van Dorothy Iannone (°1933, 
Boston, VS) in België. Als autodidact werkt Iannone intussen al meer dan een halve eeuw 
ononderbroken een eigenzinnig oeuvre uit waarbinnen ideeën rond emancipatie, seksualiteit, 
politiek en spirituele bewustwording centraal staan. Vanaf 1967 leefde ze samen met de Duits-
Zwitserse kunstenaar Dieter Roth en sindsdien vergroeide haar persoonlijke (liefdes)leven met 
haar werk. Dit sterk autobiografische en verhalende karakter komt tot uiting in schilderijen, 
tekeningen, beeldromans, sculpturen, kunstenaarsboeken, tekst-, collage- en fotowerken.

Al deze media komen in hun verscheidenheid aan bod in Lineage of Love, die zowel haar vroege 
als recente praktijk in beeld brengt. Enkele sleutelwerken zoals de sculptuur I Was Thinking 
of You en de tekeningenseries An Icelandic Saga en The Story of Bern worden gecombineerd met 
minder bekend werk: van een vroeg abstracte schilderij, over een serie collages met Japans 
papier en bladgoud, tot een zelfportret in polaroidvorm en een kook- en dagboek uit 1969. Op 
deze manier tracht de tentoonstelling een portret te schetsen van een veelzijdig kunstenaar die 
altijd in beweging is geweest, op zoek naar een symbiose tussen kunst en haar persoonlijke 
verhalen, ontmoetingen en liefdes. 

In de jaren 1960 maakte Iannone abstract expressionistisch werk, vanaf de jaren 1970 is 
ze echter een meer figuratieve richting opgegaan met als centrale onderwerp zichzelf, haar 
partner en wat zij noemt de ‘ecstatic unity’. Het lichaam van Iannone, afgebeeld als een met 
weelderige juwelen overladen, goddelijke Matriarch, verstrengelt met dat van haar Muze, 
Dieter Roth. Zwarte lijnen en kleurvelden vormen drukke mozaïeken en vlakke schouwspelen 
van copulerende koppels wier mannelijke en vrouwelijke lichaamsdelen inwisselbaar worden 
en opgaan in een spiritueel samenzijn. De vrouwen vieren zelfverzekerd de teugels, ze 
brengen een verhaal van liefde, seks, verraad en macht. De seksuele daad wordt benadrukt 
en gevierd, net zoals dit in de Oudheid gedaan en verbeeld werd. Iannone’s vele reizen naar 
Azië en Europa sijpelen ook qua techniek en motieven door in haar werk. De perspectiefloze 
composities doen denken aan Japanse houtdrukken, Griekse vazen of erotische schilderijen 
uit het midden Oosten, de kleurrijke mozaïeken en mandala-vormen aan het Boeddhisme, het 
Byzantijnse rijk of de 17de-eeuwse Barok. 

Het werk van Iannone was regelmatig het voorwerp van censuur en het bleef lange tijd 
onderbelicht. Met de start van het nieuwe millennium kwam daar echter verandering in. Zo 
kreeg ze solotentoonstellingen in onder andere Air de Paris, Parijs (2015); Peres Projects, 
Berlijn (2014); Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich (2014); Berlinische Galerie, 
Berlijn (2014); New Museum, New York (2009) en Kunsthalle Wien, Wenen (2006).
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

03.12.2016 – 29.01.2017

DOROTHY IANNONE

Lineage of Love

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

Opening:
Vrijdag 2 december 2016

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 9 243 36 44


