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"GIDEON KIEFER PROVOKES ON ONE 
SIDE DECEITFULLY A FEELING OF 
TRUST WITH DAILY REALITY AND 
REVEALS ON THE OTHER HAND A 
BROKEN TRUTH" 

"GIDEON KIEFER PROVOKEERT AAN 
DE ENE KANT EEN GEVOEL VAN 
VERTROUWEN MET DE DAGELIJKSE 
REALITEIT EN ONTHULT AAN DE 
ANDERE ZIJ EEN GEBROKEN 
WAARHEID"



IN MY ROOM ->SONGTEXT
I stand alone and watch the clock
I only wait for it to stop
And in the room locked up inside me (thy kingdom come)
The cutout magazines remind me
I sit and wait alone (thy will be done) in my room

And in my room against the wall
There is a picture very small (on Earth, as it is in Heaven)
A photograph I took some years ago
It shows a picture of the room I know
I sit and wait alone in my room (on Earth, as it is in Heaven)

The walls are white and in the night
The room is lit by electric light

IN MEINEM RAUM ->SONGTEXT
Ich stehe alleine und schaue auf die Uhr
Ich warte nur darauf, dass es aufhört
Und in dem Raum, der in mir eingeschlossen ist (dein 
Königreich kommt)
Die ausgeschnittenen Magazine erinnern mich daran
Ich sitze und warte alleine (dein Wille geschehe) in meinem 
Zimmer

Und in meinem Zimmer an der Wand
Es gibt ein sehr kleines Bild (auf der Erde wie im Himmel)
Ein Foto, das ich vor einigen Jahren gemacht habe
Es zeigt ein Bild des Raumes, den ich kenne
Ich sitze und warte alleine in meinem Zimmer (auf der Erde 
wie im Himmel)

Die Wände sind weiß und in der Nacht
Der Raum wird durch elektrisches Licht beleuchtet

IN MIJN KAMER ->SONGTEXT
Ik sta alleen en kijk naar de klok
Ik wacht alleen tot het stopt
En in de kamer opgesloten in mij (uw koninkrijk komt)
De uitgesneden tijdschriften herinneren me eraan
Ik zit en wacht alleen (uw wil geschiede) in mijn kamer

En in mijn kamer tegen de muur
Er is een foto heel klein (op aarde, zoals in de hemel)
Een foto die ik een paar jaar geleden heb gemaakt
Het toont een foto van de kamer die ik ken
Ik zit en wacht alleen in mijn kamer (op aarde, zoals het is in 
de hemel)

De muren zijn wit en in de nacht
De kamer wordt verlicht door elektrisch licht

Het lied is gebaseerd op het gebed 'Onze Vader'

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Der Song ist angelehnt an das Gebet 'Vater unser' 

Vater unser im Himmel.
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.
Amen.

The song is based on the prayer 'Our Father'

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever. Amen.

De titel van de tentoonstelling ‘The Room Is Lit By Electric Light’ / ‘De kamer wordt verlicht door elektrisch licht’ /  "Der Raum wird durch elektrisches Licht beleuchtet" en  verwijst naar het 
liedje ‘In My Room’ van Yazoo uit zijn jeugd. Dit liedje vormt de oorsprong van de gelijknamige tekening die een waterval voorstelt in een museumzaal met straatverlichtingspalen. Bij een 
plaatsbezoek aan het museum vielen de strakke witte muren, de uitgelichte werkjes en spots hem op. De kunstenaar maakte daardoor een associatie naar de kamers waar enkele van zijn 
werken zouden hangen. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZS1PHuB5oo



Kiefer Gideon (*1970)

The two-dimensional work of  Gideon Kiefer provokes on one side deceitfully a feeling of trust with daily 
realities and reveals on the other hand a hidden truth.
The artist is fascinated by so called ‘authority’ personas, whom often seem to be bandaged by a 
predicate of control. He emphasises unmercifully that this power – starting from doctors, scientists and 
corporate people – is relative and needs to be immanently related to impotence.  Gideon Kiefer 
provides his images - borrowed from reality - with his own mark, for than to give them back to the 
world. He captures, the with power associated personalities, repetitively in a network of lines which 
remind of composition and perspective lines that could be a metaphor for structure, order and depth, 
but in the meantime can be experienced as clews; as a raster in which the system tends to get caught. 
Kiefer confronts his public with a reality of freedom and the tragedy of impotence.

Die zweidimensionale Arbeit von Gideon Kiefer provoziert einerseits täuschend ein Gefühl des 
Vertrauens in die täglichen Realitäten und enthüllt andererseits eine verborgene Wahrheit.
Der Künstler ist fasziniert von sogenannten "Autoritäts" -Personen, die oft von einem Prädikat der 
Kontrolle verbunden zu sein scheinen. Er betont unbarmherzig, dass diese Macht - ausgehend von 
Ärzten, Wissenschaftlern und Geschäftsleuten - relativ ist und immanent mit Impotenz in Verbindung 
gebracht werden muss. Gideon Kiefer verleiht seinen aus der Realität entlehnten Bildern ein eigenes 
Zeichen, um sie dann der Welt zurückzugeben. Er fängt die mit Macht verbundenen Persönlichkeiten 
wiederholt in einem Netzwerk von Linien ein, die an Kompositions- und Perspektivlinien erinnern, die 
eine Metapher für Struktur, Ordnung und Tiefe sein könnten, aber in der Zwischenzeit als Clews erlebt 
werden können; als Raster, in dem das System dazu neigt, sich zu verfangen. Kiefer konfrontiert seine 
Öffentlichkeit mit einer Realität der Freiheit und der Tragödie der Impotenz.

Het tweedimensionale werk van Gideon Kiefer roept enerzijds bedrieglijk een gevoel van vertrouwen op 
met de dagelijkse realiteit en onthult anderzijds een verborgen waarheid.
De kunstenaar is gefascineerd door zogenaamde ‘autoriteit’ persona's, die vaak lijken te worden 
verbonden door een predikaat van controle. Hij benadrukt ongenadig dat deze macht - beginnend bij 
doktoren, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven - relatief is en onmiddellijk verband moet 
houden met impotentie. Gideon Kiefer voorziet zijn beelden - ontleend aan de werkelijkheid - van zijn 
eigen stempel, om ze dan weer terug te geven aan de wereld. De met kracht verbonden 
persoonlijkheden vangt hij herhaaldelijk op in een netwerk van lijnen die doen denken aan compositie-
en perspectieflijnen die een metafoor kunnen zijn voor structuur, orde en diepte, maar in de tussentijd 
als kluwen kunnen worden ervaren; als een raster waarin het systeem de neiging heeft om te blijven 
hangen. Kiefer confronteert zijn publiek met een realiteit van vrijheid en de tragedie van onmacht.



De subtiele balans in het werk van Belgische kunstenaar Gideon Kiefer
Naar aanleiding van zijn lopende tentoonstelling bij galerij Geukens & De Vil hadden 
we een kort onderhoud met Gideon Kiefer. We waren tot op heden eerlijk gezegd 
nog niet zo goed vertrouwd met zijn werk, maar wat hij in de tentoonstelling laat 
zien heeft alleszins onze nieuwsgierigheid aangewakkerd. Niet alleen zijn zijn
tekeningen technisch hoogstaand, maar wat ons vooral aantrekt is de –consistent-
bevreemdende wereld die hij ons presenteert doorheen zijn tekeningen.

Aan het plafond geprikte vogels, (pseudo-)wetenschappers die futiel lijkende 
handelingen uitvoeren, bizarre architecturale ruimtes, Kiefer biedt een wel heel 
bijzondere kijk op zijn wereld. Op zoek naar centrale thema’s komen we al snel tot 
drie elementen die in veel van zijn recent werk voorkomen: architectuur, natuur en 
wetenschap. In ons gesprek met Kiefer blijken deze drie elementen ook een aparte 
achtergrond te hebben, een specifieke reden om dewelke ze een plaats krijgen in 
zijn werk.
Vooreerst zijn er de talrijke architecturale elementen die hij in zijn werk opneemt. 
Naar eigen zeggen vormen zij het resultaat van zijn herinnering aan de gebouwen 
die hij uit zijn eigen verleden kent. Maar hiermee onderzoekt hij tevens de 
broosheid van zijn herinneringen: hij tekent ze ‘uit het hoofd’, en dan niet zozeer de 
gebouwen zelf, als wel de ruimtes die ze inhouden. Pas achteraf gaat hij na of zijn 
herinneringen waarheidsgetrouw waren, en bij dat onderzoek krijgt hij vaak 
inspiratie voor zijn volgende werken. Het biedt een merkwaardige consistentie aan 
zijn (recente) werk.

Een tweede element is de natuur. Zijn aandacht voor ecologische uitdagingen 
komen in veel vormen voor in zijn werk. Neem de broze maar buitenproportionele 
vogels die de nietige mens op de meest absurde manier probeert te bedwingen, of 
de boomstronken die op alle mogelijke manieren het menselijk lichaam doorboren: 
neemt de natuur de bovenhand in de strijd die de mensheid met haar lijkt te 
voeren? Kiefer biedt hier geen antwoord, hij stelt enkel vast hoe absurd deze strijd 
is.

Dat absurde komt ook voor in het derde element in zijn werken: de figuranten die 
erin voorkomen hebben vaal allures van wetenschappers, al is het niet steeds 
duidelijk waar ze precies mee bezig zijn. Zijn het wel wetenschappers? Of slechts 
toeschouwers van natuurlijke krachten, onbeholpen wanneer ze er vat op proberen 
te krijgen? Kiefer is zeker niet ontdaan van enige maatschappijkritiek.





Overzicht werken tentoonstelling "The Room is lit by Electric Light" Gideon Kiefer

Werk ingang museum   

Pylons: Radio live transmission, 
2016



Werken schaapstal

Haunted House, 2020

The John Mercer Effect, 2018

The Fermi paradox, 2018

Friedrich, 2020



The Fermi paradox, 2018



Diptych Right, 2018

The Room is lit by
Electrich light, 2016

The End Of Dreams
Drawings: The Postojna
Connection, 2014

Requiem für das 
Vabanquespel I, 2014

Requiem für das 
Vabanquespel II, 2014



The Room is lit by Electrich light, 
2016



Werk infozaal

The Pulling: La Magie des Boules d'Or



Werken gang vroege verkenners

The Embarrassement, 2020 The Shelf, 2020



Werken zaal vroege verkenners

The Crossing, 2016

Phenotiypic Plasticitiy, 2018

Run Like a Buffalo, 2014



Paysage Fautif: Nature Morte, 
2013



Werken zaal de eerste groep van Latem

Sketch landscape, 2019

Portrait 003, 
2007



The Residue, 
2020

You Got Up The Tree, So You Can Get Down, 
2014



Werken zaal de tweede groep van Latem

There is No 
Modernism in 
My Village, 
2008

The Red Cat, 
2020



Paysage Fautif:
Memorw of a 
Mixed Feeling, 
2013



Werken zaal schenking ir. Emiel de Smet – Vera Wouters

The Most Dramatic
Hand in Art History, 
2019

Paradigma Shift, 
2018



The End Of Dreams Drawings: 
Sense Of Urgency, 2014



Do Not Go Gentle, 2019 
The Tiniest Glory
Hole in History, 2020



The Flooding experiment: The Carleton Watkins' Site, 2014The Flooding experiment: Der Kuss, 2014



The Jar,
2020



100 Ways To Kill
Yourself – The Slow 
Way, 2010



Werken zaal Edgard Gevaertkamer

The Content is Still A Dog Whistle instead of a Bullhorn, 2017

The Last Stand, 2017



Stages of Solitude: 
The Harbinger, 2015



Google-Conclusie ?!?
De wereld boven de grond is onstabiel.


