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De dystopische landschappen en stillevens die de Hamburgse kunstenaar Thorsten Brinkmann 

voor zijn derde solo in de Brusselse galerie Hopstreet verzamelt, spelen dit keer op een ongewoon 

duistere manier met de klassieke kunstgenres van stilleven, landschap en sculptuur. Brinkmann 

creëert daarbij met vondsten van de rommelmarkt, de kringwinkel sfeervolle natuurtaferelen die 

over de genres heen alledaagse dingen in een mysterieuze vertelling harmonieus met elkaar 

verbinden. 

 

« Brinkmann tast in zijn werk de grenzen af van zowel het lichaam als het object. Hij consolideert 

ze in lichaam-object assemblages die een spanningsveld vol humor creëren. Brinkmanns 

onderzoekingen ogen niet echt bedreigend – de digitalisering of de manipulatie van het lichaam in 

de realiteit zijn een stuk angstaanjagender – maar leveren groteske interpretaties van de 

verhouding lichaam-object, die ontstaan uit de botsing tussen verschillende normatieve systemen. 

Brinkmann reveleert de gelijkenissen, de verbanden maar ook de ongerijmdheden tussen lichaam 

en object en gebruikt deze om de hermetische sferen waarin beide genesteld zijn, te 

deconstrueren. Hij doet dit via humoristische verdubbelingen, mismatches en omwisselingen, in 

een spel dat hij volkomen beheerst en met bravoure speelt.  

De eenvoud van de middelen die Brinkmann inzet – de pragmatische productietechnieken, de 

volstrekte pretentieloosheid, de overduidelijke dubbele bodems – is een constructief element in de 

verschuiving van betekenissen en voegt een extra-dosis humor toe. 

Thorsten Brinkmann houdt zich nu al 15 jaar artistiek bezig met de lichaam-object relaties. Die 

preoccupatie kan gezien worden als een uiting van de meer algemene “moderne crisis van de 

relatie tussen subject en object” (Rübel 2009). Zijn werk kaart de uitwassen aan van de 

kapitalistische productie en van de hieruit resulterende wegwerpmaatschappij met zijn verafgoding 

van de wereld van materiële goederen en met de prothese-achtige versmelting van lichaam en 

object.  

Een essentieel punt van zijn aanpak is echter dat hij dit op een zachtaardige manier en met veel 

humor aan de orde stelt. De relaties tussen lichaam en object, tussen subject en het dagelijkse 

leven worden in Brinkmanns werk constant herbevraagd in de vorm van speelse prikkels. Deze 

wijzen niet enkel op eventuele betekenisherschikkingen maar tonen ook hoezeer humor een 

intelligente uitweg biedt. » 

Vertaalde fragmenten uit Objects out of order by Luisa Pauline Fink, Life is funny, my deer, 
Kunsthaus Stade 
 

De grote vitrine “Hornschuchl” is een assemblage van gevonden voorwerpen, bijna allemaal 

afkomstig van de inboedel van een appartement. Ze toont een vakkundig geconstrueerd 

romantisch landschap met een neon-oranje zon aan de horizon. 

 



 
Thorsten Brinkmann (*1971, Herne, Duitsland).  
 
Eerder stelde hij o.a. solo tentoon in het Gemeentemuseum Den Haag, NL (2018), Centre 
Photographique, Rouen, F (2018), Städtische Galerie Delmenhorst, G (2018), Kunsthaus Stade, G 
(2017), Spiegelberger Foundation, Hamburg, G (2017), Gemeentemuseum Helmond, NL (2017), 
Be-Part Waregem, B (2016), Rice University Gallery, Houston (2016), Flanders Fields Museum, 
Ieper (2014), Kunsthalle Bremerhaven (2013), Thorsten Brinkmann House’ at Pittsburgh, USA 
(2013), Museo Nacional de San Carlos in Mexico City (2012) Kunsthaus Hamburg (2011), 
Kunsthalle in Kiel (2011) en Georg-Kolbe-Museum in Berlin (2010).  
 
Recent nam hij deel aan groepstentoonstellingen in Griffelkunst, Hamburg, G (2018), Stiftung 
Schloss Eutin, G (2018), Musée des Beaus-Arts, Tourcoing, F (2017), Kunstmuseum 
Bremerhaven, G (2017), BIP Liège, B (2016) Schirn, Kunsthalle Frankfurt, D (2016) Hamburger 
Kunsthalle, D (2016) Arab Museum of Contemporary Art, Sakhnin, Israel ( 2016) Beaufort, B 
(2015) Museum of Modern Art, Wuhan / China (2015) Gemeentemuseum Den Haag, NL (2014) 
Broelmuseum Kortrijk, B (2014) Warhol Museum in Pittsburgh, USA (2012) Museum of Modern Art, 
Cadiz / Spain (2012) Facade, Public Art Projects in Middelburg, NL (2012) Museum Morsbroich, 
Leverkusen, D (2011) Museum of Arts Santa Monica, Barcelona, SP (2010)  
 
Zijn werk bevindt zich in belangrijke collecties zoals Museum der Moderne, Salzburg, Fotomuseum 
Winterthur, Kunsthalle zu Kiel, Museo Nacional de San Carlos en de Falckenberg Collection, 
Hamburg. 
 
Brinkmanns werk wordt gebruikt door De Munt voor de nieuwe seizoenscampagne 2018/19. 
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