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PERSBERICHT

De kunstenaar Heide Hinrichs (°1976) presenteert in haar solotentoonstelling ringing critical 
forests een reeks nieuwe sculpturen, installaties en werken op papier alsook een bestaande video.

De tentoonstelling markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van een bewust anti-
spectaculaire praktijk met een bijzonder bescheiden economie. Hinrichs hanteert eenvoudige 
materialen zoals hout, papier, potlood, gips, touw en steen om rijke zintuigelijke ervaringen te 
creëren. Het menselijk lichaam vormt de maatstaf bij het maken van driedimensionale objecten 
met organische vormen. 

De werken van Hinrichs vormen reacties op situaties die ze beleeft. Ze zijn vaak verbonden met 
de omgeving van plekken waar ze gewoond of gewerkt heeft, zoals haar huidig appartement 
in Brussel of het huis waar ze opgegroeid is in Duitsland. Haar sculpturen refereren zowel aan 
intieme gebeurtenissen als aan resultaten van imaginaire dialogen. Het heden en het verleden 
laten samensmelten om plezier te vinden in het nu, vormt een rode draad doorheen haar werk.

Naast haar tentoonstelling steunt KIOSK de publicatie van shelf documents die in januari 2021 
zal uitgegeven worden door o.a. Track Report, KASK Antwerpen. Het boek is het naslagwerk van 
het collaboratief onderzoeksproject second shelf dat Hinrichs opvatte in 2018. Het onderzoek trok 
een aankoopproces op gang bij meerdere bibliotheken en educatieve instellingen nationaal en 
internationaal, waarbij een specifieke reeks publicaties van non-binaire, vrouwelijke, queer en 
niet-westerse kunstenaars werd verworven.

KIOSK nodigt u ook van harte uit om het daaraan gelinkte werk Inscriptions van Hinrichs te 
ontdekken in de groepstentoonstelling Risquons-Tout in WIELS, Brussel. Het werk zou initieel 
het centrale element zijn geweest van haar expo in KIOSK in april 2020, maar de huidige 
gezondheidscrisis gooide die plannen om.

Biografie

Heide Hinrichs studeerde met Ulrike Groasarth aan de lHochschule für Bildende Künste (HfBK) 
in Dresden en is laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) in Antwerpen. 
Na haar solotentoonstellingen Borrowed Tails in het Seattle Art Museum in 2010 en Echoes in 
de Heidelberger Kunstverein in 2012, kreeg Hinrichs in 2013 de Villa Romana Fellowship. In 
2014 nam ze deel aan het MMCA Seoul International Residency Program. Voor de eerste editie 
van de Kathmandu Triënnale (2017) ontwikkelde ze het project On Some of the Birds of Nepal 
(Parting the Animal Kingdom of the East). In 2018 publiceerde Hinrichs Silent Sisters / Stille 
Schwestern. Inscriptions maakte ook deel uit van Season Two: Follow the Mud in Beeler Gallery in 
de Columbus College of Art and Design in 2020.

PRAKTISCHE INFORMATIE

http://www.4h-club.org/
https://second-shelf.org/
https://www.wiels.org/nl/exhibitions/risquons-tout
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Tentoonstelling

10.10.2020 - 29.11.2020
HEIDE HINRICHS
ringing critical forests

Maandag – Zondag: 12u00 – 18u00  
 
Reserveer uw bezoek aan de tentoonstelling hier.

Opening

Zaterdag, 10 October 2020

Persmoment en professionele preview (op afspraak): 10u00 – 19u00 
 
Reserveer voor de opening hier.

KIOSK 

Louis Pasteurlaan 2,  
9000 Gent
www.kiosk.art

Perscontact 

Leontien Allemeersch 
e-mail: leontien.allemeersch@hogent.be

https://www.eventbrite.be/e/ringing-critical-forests-heide-hinrichs-in-kiosk-gent-tickets-123150098259
https://www.eventbrite.be/e/opening-ringing-critical-forests-heide-hinrichs-in-kiosk-gent-tickets-123165851377?utm_campaign=post_old_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=fullLinkOldEmail

