
KIM ENGELEN 
 
Kim Engelen is een internationale kunstenaar. Oorspronkelijk afkomstig uit het vriendelijke 
Limburg, heeft deze art workaholic in zes landen gewoond (NL, USA, Duitsland, Zweden, 
Spanje en China). Ze verdeelt nu haar tijd tussen Nederland en het zonnige Spanje. 

Engelen is afgestudeerd met een Master in Kritische en Pedagogische Studies in 2013. 
En een Bachelor in Schilderen en andere media in 1999. 
Maar als je haar vraagt met wat voor ‘medium’ ze werkt, zegt ze, de Mens.  

Kim Engelen is al decennia actief als kunstenaar. Haar kunstwerken bevinden zich in 
privécollecties in Europa, de VS en China. Engelens kunst is vertoond in 25 landen, 
tijdschriften en op televisie. 
 

CONTACT 
Echterstraat 1 
6051 EW Maasbracht  
0613 699 356 
www.kimengelen.com  
info@kimengelen.com 
 

 



KUNST-TORENTJE 
 
Voor de ruimte in het Kunst-Torentje heeft Engelen een Brug-installatie gemaakt.  
Visueel is te zien een nagebootste rode Egbert Gorterbrug. En te horen zijn korte gesprekjes 
die Kim Engelen met mensen heeft gevoerd over	en	naast	deze	brug	in Almelo.  

Op 11 December om 16:00-17:00 zal ze een Questioning my Significance (Mijn betekenis in 
twijfel brengen) Performance van 1 uur doen. Ze zal in het Kunst-Torentje het 150 cm hoge 
rode kunstwerk ‘slachten’. De huid wordt er afgesneden. Het karkas wordt opengeknipt.  
En het kunstwerk wordt vervolgens in plakjes gesneden. Met als eindresultaat 1 pakketje 
papier, 1 stapeltje vogelgaas, en 1 buideltje plastic.  

Daarna zal een lokale knappe jonge dame met witte handschoenen deze drie overgebleven 
delen showen, en aansluitend plaatsen op drie witte sokkels. Een veilingmeester die buiten bij 
het publiek staat zal vervolgens deze drie gebundelde pakketjes verhandelen onder het 
publiek. Het publiek wordt uitgenodigd mee te bieden.  
 
Aan bod via deze performance komt veganisme, seksisme, recycling en kunsthandel.  

 
ADDRESS 
Kunst-Torentje  
Egbert Gorterstraat 5 
7607 GB Almelo  
 
6 November – 11 December 2021  
Finisage 11 December 16:00 
Art-Butchering Performance 

Uitnodigings-video: 
https://youtu.be/QnYzfB53HS4 

 

 

 
 

 
 
 
 



SCRIPT  
11 DECEMBER 16:00 
 
De performance op 11 December zal uit 3 delen bestaan: 
- Binnenin het Kunst-Torentje: De slachting van het kunstwerk. 
- Buiten het Kunst-Torentje: Het showen van de geslachte delen. 
- Buiten het Kunst-Torentje: Het veilen van deze delen. 
 
Deel 1/Interieur: 
Kim Engelen zal een slachtersshort en handschoenen dragen. Ze zal een witte doek uitleggen 
en hierop haar ‘instrumenten’ uitstallen; Een kleine ijzerzaag, een stanleymes, en een 
handkniptang, schaar en een sealbag. 
 
Gedurende de gehele slachting zullen de korte gesprekjes te horen zijn via speakers. Dit zijn 
de interviews die Kim Engelen (eerder op 1 November) heeft gevoerd met mensen naast de 
Egbert Gorter brug in Almelo. 

Eerst gaat Kim Engelen met een stanleymes de ‘huid’ van het kunstwerk lossnijden. Dit is het 
roodgeverfde papier-maché́ in delen loshalen van het brug-skelet. 
Dit doet ze bij beiden delen van de sculptuur. —Dit papier wordt 1 pakketje.  

Daarna gaat ze de tie-wraps (kabelbinders) losknippen. Ook van deze onderdelen wordt een 
apart bundeltje gevormd. Deze plastic delen worden verzameld in een transparante sealbare 
vershoudzak.  

En als laatste gaat ze de ‘armen’ eraf knippen. En het vogelgaas in kleine delen opknippen.  
Dit bundelt ze ook bij elkaar.  

Deel 2/Exterior: 
Een lokale knappe jonge meid met serveersterkleding (witte bloes, zwart kokerrokje, en witte 
handschoenen) gaat de drie pakketjes aan het publiek tonen. En legt ze daarna op 3 houten 
witte sokkels van 1 meter hoog die al klaar staan.  
 
Daarna gaat een veilingmeester de 3 stukken 1 voor 1 verhandelen.  
 
In het publiek wat voor een deel uit figuranten bestaat, staan 3 acteurs die het aanwerk maken 
en met elkaar dingen. En in elke ronde ‘wint’ een andere acteur het pakketje. Tenzij het echte 
publiek meedingt. In dat geval laten de acteurs het overgaan naar het echte publiek.  
De prijzen beginnen heel laag vanaf €1 zodat het publiek sneller geneigd is om mee te dingen.  
 
De veilingmeester eindigt de veiling. 
 
Einde performance.  


