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Confessions of a hoarder

I’m writing this on April 26th 2020, in the midst of a global 
pandemic, from my makeshift home office. Next to my desk 
sit two small ceramic cups. They are imperfect-looking lit-
tle things, obviously handmade, but beautiful nonetheless. 
The top half is glazed in a shiny off-black and on the bottom 
there’s a tiny stamp with two letters. SN.
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It seems like a distant memory from a different world, the 
opening of an exhibition at KIOSK, exactly one year ago, 
April 26th 2019, which is where I got these lovely little cups. 
They were so generously offered by Sophie Nys on the occa-
sion of her new show Family Nexus. I fondly remember sev-
eral KIOSK openings, but I especially remember this one, 
because of these cups and the tasty jenever we drank from 
them. We were all tied together, in this ‘family nexus’, a web 
of connections and intrigue shaped by Sophie. 
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But I have a confession to make. Instead of taking the one 
cup we were allowed, I took two. Because really … these cups 
aren’t made for solitary consumption. They are for sharing 
with a dear friend, or a lover, or a brother. A toast to the 
good times! A toast to 10 years of KIOSK! And 10 years of 
Wim and Liene! Also to 10 years of Sophie Nys, who showed 
with KIOSK in 2008 and again last year!
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But instead of toasting it up, I’m sitting at my desk, with 
two cups, and nobody to share a drink with, in these ab-
surd times of self-quarantine. That’s what you get for being 
a hoarder. Serves me right. 
 In search of a good backdrop to photograph the cups, 
I came across another work of Sophie Nys, a publication 
aptly titled “Divided we stand, together we fall”. A prophecy 
if ever there was one …
 Happy 10-year anniversary KIOSK! 
Time for some day-drinking from a ceramic cup.
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Bekentenissen van een hamsteraar

Ik schrijf dit op 26 april 2020, te midden van een wereld-
wijde pandemie, in mijn geïmproviseerde thuiskantoor. 
Naast  mijn werktafel staan twee keramieken kopjes. 
Hoe klein en imperfect ook, en duidelijk handgemaakt, toch 
zijn ze mooi. De bovenste helft is geglazuurd in een glanzend 
gebroken zwart en de bodem draagt een minuscule stempel 
met twee letters. SN.
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Het lijkt wel een verre herinnering uit een andere wereld, de 
opening van een tentoonstelling in KIOSK, exact een jaar 
geleden, op 26 april 2019, waar ik deze heerlijke kleine kopjes 
haal. Ze werden er genereus aangeboden door Sophie Nys ter 
gelegenheid van haar nieuwe tentoonstelling Family Nexus. 
Ik heb fijne herinneringen aan verschillende openingen in 
KIOSK, maar deze steekt er toch bovenuit, omwille van deze 
kopjes en de smakelijke jenever die we eruit dronken. We war-
en met zijn allen verbonden, in die ‘family nexus’, een web van 
verbindingen en intriges vormgegeven door Sophie.
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Maar ik moet iets bekennen. In plaats van het ene kopje dat 
we mochten meenemen, nam ik er twee mee. Gewoonweg 
omdat … deze kopjes helemaal niet gemaakt zijn op je eentje 
uit te drinken. Ze zijn om te delen met een goede vriend, 
of een geliefde, of een broer. Een dronk op goede tijden! 
Een dronk op tien jaar KIOSK! En tien jaar Wim en Liene! 
Ook op tien jaar Sophie Nys, die zowel in 2008 als vorig jaar 
in KIOSK tentoonstelde!
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Maar in plaats van het glas te heffen, zit ik aan mijn werk-
tafel, met twee kopjes, en niemand om samen mee te drink-
en, in deze absurde tijden van quarantaine. Dat krijg je dan 
als hamsteraar. Mijn verdiende loon.
 Op zoek naar een goede achtergrond waartegen de kopjes 
te fotograferen, stootte ik op een ander werk van Sophie Nys, 
een publicatie met de rake titel “Divided we stand, together 
we fall”. Profetischer woorden zijn zelden geschreven …
 Gelukkige tiende verjaardag, KIOSK!
Tijd voor wat day-drinking, uit een keramieken kopje.
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