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November 2006. Er is een nieuwe kunstruimte in Gent ge-
naamd KIOSK. Koenraad Dedobbeleer stelt er tentoon. 
Het kleine glazen paviljoen op de Bijlokesite is een tijdelijk 
onderkomen. Over drie jaar is er een verhuis gepland naar 
een locatie in de gebouwen van het voormalige hospitaal. Ik 
schrijf er een stukje over als freelance kunstcriticus van De 
Standaard. In die tijd worden er onderaan zulke stukjes nog 
een adres en een telefoonnummer gezet. Het nummer van 
KIOSK is dat van een gsm van een kunstenaar-curator die 
ik ook al een tijdje ken: Wim Waelput.
 Twee jaar later wuift KIOSK het glazen paviljoen uit 
met een tentoonstelling van Sophie Nys. Zij stopt er een tijd-
scapsule onder de grond en Wim vraagt me naar aanleiding 
daarvan een tekst te schrijven. Dat doe ik met veel plezier. 
Tijdens het schrijven van die tekst danst er een beeld door 
mijn hoofd uit Die Hütte, een kortfilm die Nys kort tevoren 
heeft afgewerkt. De film is gebaseerd op een gedeelte uit de 
roman Alte Meister van Thomas Bernhard. Het vertelt het 
verhaal van een klein dorp in het Duitse Zwarte Woud waar 
filosoof Martin Heidegger voor zichzelf een hut liet bouwen 
en waar hij onder meer Sein und Zeit schreef. 
 Terwijl we in Die Hütte stemmige zwart-witbeelden zien 
van hut en omgeving, horen we in de voice-over hoe Bernhard 
zijn ongezouten mening over Heidegger geeft. Wat ik echter 
vooral uit die kortfilm heb onthouden, zijn de kleine figuurtjes 
die in het zicht van de hut aan het skiën zijn. De meesten van 
hen zijn wellicht onwetend over die grote Duitse filosoof die 
even verderop op een andere berghelling zit na te denken. 
 Die skiënde mensen uit Nys’ kortfilm maakten me geluk-
kig toen ik ze voor het eerst zag, en dat doen ze vandaag nog 
altijd. Toen men mij vroeg om een beeld te kiezen naar aan-
leiding van tien jaar KIOSK in het voormalige anatomisch 
theater, dacht ik er meteen aan.
 Die skiënde mensen gaan – of beter: skiën – hun gang. 
Hun glijbeweging op die helling verandert niet doordat er 
een slimme filosoof op een andere helling diep fronsend zit 
te schrijven. Ze trekken zich ook niks aan van hoe Bernhard 
het leven en werk van de filosoof – eentje met een vracht-
lading renommee, maar evenzogoed politiek gecontesteerd 
– wegzet als kitsch en petit bourgeois. Niks in deze film is 
onschuldig, helaas. Ook die Duitse skiërs in nostalgisch 
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zwartwit niet, maar ze ogen klein en gezwind en zien er daar-
om bescheiden uit.
 De programmatie van KIOSK bleef de voorbije tien jaar 
altijd scherp en bijdetijds. Al die jaren gebeurde dat niet zo-
zeer ter wille van een internationale kunstscene die almaar 
nauwer mee loerde (en zag dat het goed was). KIOSK ontweek 
steevast feilloos de kitsch die de al te zelfzekere Heideggers 
van de hedendaagse kunstscene kenmerkt. De programmatie 
was vaak gewaagd binnen de context van een School of Arts 
waarin sommige docenten het altijd beter willen weten. De 
Thomas Bernhards onder hen kunnen genadeloos zijn, en 
maar goed ook. De programmatie heeft zich echter volgens 
mij nooit laten vangen door het megalomane en kitscherige 
geneuzel dat Bernhard aan Heidegger verweet en dat helaas 
maar al te vaak ook een foute sérieux van de internationale 
kunstscene typeert. Alle KIOSK-tentoonstellingen balan-
ceerden net altijd heel mooi tussen slimme ruimtelijke in-
grepen in het voormalige anatomisch theater en wonderlijke 
discursieve vertakkingen in de rest van de wereld – denk 
bijvoorbeeld aan Zoé Beloff in 2010, Zachary Formwalt en 
Pratchaya Phinthong in 2013 en 2014 en Susana Pilar in 
2019. Het onderscheid tussen beide categorieën is overigens 
onnodig. Hetgeen we fysiek tegenkwamen en de discoursen 
die daarin werden belichaamd, balden zich telkens naadloos 
samen tot iets sterks.
 Nu die skiërs nog. Altijd schemerde het besef door dat de 
rol van een kunstplek zoals KIOSK door en door werelds is. 
Dat was misschien wel het meest expliciet toen we onszelf in 
2017 de glaasjes mochten uitschenken in de installatie van 
Christoph Meier. Of toen we de bekertjes jenever kregen van 
Sophie Nys in 2019, tien jaar na haar passage in het glazen 
paviljoen en ditmaal in het anatomisch theater. In elke ten-
toonstelling diende de kunst zichzelf wederom te bewijzen in 
die wereld. In die driemaandelijkse verovering van de aarts-
moeilijke ruimte zat evengoed een bescheiden vraag die elke 
curatoriële praktijk zou moeten kenmerken: wat vermag 
kunst hier, in onze wereld, vandaag en morgen? De hoogmoed 
die vergelijkbare plekken soms overvalt wanneer ze die vraag 
over het hoofd zien, daarvoor blijft KIOSK immuun.
 Tien jaar lang heb ik de gezwinde skitred van KIOSK mo-
gen gadeslaan vanuit de raad van bestuur van Kunstensite, 
de vzw die de werking van KIOSK omkadert. Binnenkort 
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zwaai ik daarin af en het was me een bijzonder grote eer dat 
jarenlang te hebben mogen doen. Het respect dat ik veertien 
jaar geleden al had voor een pril KIOSK, is gedurende al die 
jaren alleen maar groter geworden. 

  Kortom, KIOSK skiet al jaren gezwind voort.  
Chapeau daarvoor.
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 EN
November 2006. There is a new art space in Ghent called 
KIOSK. Koenraad Dedobbeleer is exhibiting there. The 
small glass pavilion situated on the Bijlokesite is a tempo-
rary home. In three years, a relocation is planned to a ven-
ue in the buildings of the former hospital. As a freelance 
art critic of De Standaard, I write a small piece about it. 
Back then, the address and telephone number were add-
ed at the bottom of such pieces. KIOSK’s number is that 
of a mobile phone belonging to an artist-curator that I’ve 
known for a while: Wim Waelput.
 Two years later, KIOSK waves the glass pavilion good-
bye with an exhibition by Sophie Nys. She puts a time cap-
sule in the ground and as a result, Wim asks me to write 
a text about it. I do that with great pleasure. While I’m 
writing that text, an image dances through my head from 
Die Hütte, a short film that Nys finished not long before. 
The film is based on a part of the roman Alte Meister by 
Thomas Bernhard. It tells the story of a small village in 
the German Black Forest where the philosopher Martin 
Heidegger had a hut built for himself and where he, among 
other things, wrote Sein und Zeit.
 While looking at the atmospheric black-and-white im-
ages of the hut and its surroundings in Die Hütte, we hear 
in the voice-over how Bernhard gives his unfiltered opin-
ion on Heidegger. However, what I especially remembered 
from that short film, are the little figures skiing in sight of 
the hut. Most of them are probably unaware of that great 
German philosopher who is thinking hard a little further 
away on the other mountainside. 
 Those people skiing in Nys’s short film made me hap-
py when I first saw them, and they still do today. When I 
was asked to choose an image on the occasion of ten years 
KIOSK in the former anatomical theatre, I immediately 
thought of it.
 The skiing people go – or rather, ski – their own way. 
Their gliding on that slope doesn’t change because there’s 
a clever philosopher writing something with a deep frown 
somewhere on another mountainside. They’re also not con-
cerned about how Bernhard describes the life and work 
of the philosopher – one with a load of fame, but equal-
ly politically controversial – as kitsch and petit bourgeois. 
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Unfortunately, nothing in that film is innocent. Not even 
those German skiers in nostalgic black and white, though 
they appear small and swift, and therefore look modest.
 KIOSK’s artistic programme always remained sharp 
and up to date over the past ten years. All these years, it 
wasn’t really for the sake of the international art scene 
which was increasingly watching (and saw that it was good). 
KIOSK consistently and flawlessly avoided the kitsch that 
characterizes the overly self-assured Heideggers of the 
contemporary art scene. The programme was often bold 
within the context of a School of Arts in which some profes-
sors always want to know better. The Thomas Bernhards 
among them can be ruthless, which is a good thing. In my 
opinion, the programme never really allowed itself to get 
caught by the megalomaniacal and kitschy mumbo jum-
bo of which Bernhard accused Heidegger, and that un-
fortunately all too often typifies a false seriousness in the 
international art scene. All the KIOSK exhibitions have 
always balanced beautifully between intelligent spatial in-
terventions in the former anatomical theatre and wonder-
ful discursive ramifications in the rest of the world. Think 
of Zoé Beloff in 2010, for example, and Zachary Formwalt 
and Pratchaya Phinthong in 2013 and 2014, and Susana 
Pilar in 2019. The difference between both categories is in-
deed unnecessary. That which we physically encountered 
and the discourses embodied in that, each time seamlessly 
merged into something powerful.
 Now, those skiers. The notion that the function of an 
art space such as KIOSK is profoundly mundane, always 
shone through. That was perhaps most explicit when we 
were allowed to pour ourselves drinks in the 2017 instal-
lation by Christoph Meier, or when we were offered small 
cups of jenever by Sophie Nys in 2019, ten years after her 
passage in the glass pavilion and this time in the anatom-
ical theatre. With every exhibition art had to prove itself 
in that world once more. In this three-monthly capture 
of the extremely difficult space, there was also a modest 
question that should characterize any curatorial practice: 
what is art capable of here in our world, today and tomor-
row? The hubris that sometimes overwhelms similar spac-
es when they overlook that question, is something KIOSK 
remains immune to.
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For ten years I have been able to observe the swift skiing 
pace of KIOSK from the board of directors of Kunstensite, 
the non-profit organisation that guides KIOSK’s function-
ing. I will soon be leaving it and it was a particularly great 
honour for me to have been able to do so for many years. The 
respect that I already had fourteen years ago for the then 
early days of KIOSK, has only grown over the years.

 In short: KIOSK has been skiing swiftly for many years. 
 Let’s cheers to that.
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