
Office
Kunstensite vzw - 
Jozef Kluyskensstraat 2,
B - 9000 Gent

Gallery
Louis Pasteurlaan 2,
B - 9000 Gent

Contact
T: +32 9 267 01 68
E: kiosk.kask@hogent.be

Online
www.kioskgallery.be

PERSBERICHT

Nida Sinnokrot presenteert de solotentoonstelling Exquisite Rotation 
 
Filmmaker en installatiekunstenaar Nida Sinnokrot (1971, VS) presenteert een reeks 
sculpturale en filmische installaties in de ruimtes van KIOSK. Sommige van de werken zijn 
nieuw, andere werden geherinterpreteerd voor deze context, maar ze vertellen allemaal iets 
over de geschiedenis, de beeldvorming of het politieke potentieel van ‘machines’ zoals foto- 
of filmapparatuur. Voor deze gelegenheid verzameld in één tentoonstellingsruimte, zullen ze 
onder de noemer Exquisite Rotation een nieuwe, op elkaar afgestemde beweging vormen.

De werken in de tentoonstelling belichten een andere manier van kijken waarbij de lineaire 
tijd en het vaste perspectief dat we associëren met het traditionele filmscherm, de fotolens of 
het projectiescherm ontregeld worden. Sinnokrot tracht de mechaniek van massamedia zoals 
foto en film open te breken en zet daar nieuwe, kritische vertelvormen tegenover. Hierbij tracht 
hij vaak meerdere onderliggende betekenislagen in één krachtig, abstract beeld of poëtische 
ervaring te vatten. 

Zijn camera functioneert als een instrument waarmee hij over zijn thuisland, ontheemding 
en de relatie tussen technologie en kolonialisme kan vertellen. Met zijn verlangen om de 
cinematografische machine zoals wij deze kennen te bevrijden, drukt hij met andere woorden 
tevens zijn eigen hybride identiteit uit. Sinnokrot woont en werkt in Jeruzalem, maar groeide 
als kind van Palestijnse ouders op in Algerije om daarna als tiener naar de VS te verhuizen. 

De tentoonstelling wordt opgebouwd rond een centrale installatie in de koepelruimte waarin 
filmbeelden horizontaal in plaats van verticaal lopen en de afspeelsnelheid bepaald wordt 
door de interactie met het publiek. Met elke stap registreert de film krassen, waardoor er 
onmiddellijk een proces van onomkeerbaar verval in werking treedt. Sinnokrot beschrijft deze 
‘horizontale cinema’ als een middel waarmee de materiële realiteit van geweld en de mediatie, 
manipulatie en verspreiding ervan via technologie aangekaart kan worden: “Dit geweld wordt 
weerspiegeld in de machine zelf, en de relatie tussen trauma en waarneming krijgt vorm in 
de botsing tussen technologieën en systemen. Het is cinema en oorlog. Het is de ervaring van 
verdreven en ontheemde volkeren.”
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling

17.02.2018 – 08.04.2018

NIDA SINNOKROT

Exquisite Rotation

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

Opening

Vrijdag 16 februari 2018

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


