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THREAD ROUTES
CHAPTER II 
THREAD ROUTES

2010 – on-going project
16 mm film transferred to HD format
5.1 surround sound audio

Thread Routes is Kimsooja’s first 16mm film series, after 
having spent more than three decades contextualizing and 
conceptualizing textiles as a canvas that supports a structural 
investigation of human life, nature and the world.

Divided into six chapters, Thread Routes takes place in six 
different cultural zones around the world. Kimsooja considers 
her approach to this series as a ‘visual poem’ and a ‘visual 
anthropology’ in juxtaposing and presenting structural 
similarities in performative elements of textile culture with 
the structures of nature, architecture, agriculture and gender 
relationships in different cultures. These non-narrative films 
were conceived after the artist witnessed a demonstration of 
lace making in Bruges, Belgium in 2002. The juxtaposition of 
the feminine structure of lace and the surrounding architecture 
opened an inspiration that unravels space as an ever-unfolding 
fabric.

For CC Strombeek Kimsooja presents a triangular structure for 
the projection of the second chapter of the series. This chapter, 
which finished filming in the summer of 2011, focuses on 
European lace making traditions such as bobbin lace-making 
from Bruges (Belgium), Lepoglava and Pag (Croatia); industrial 
lace-making in Calais (France); needle point lace-making by 
nuns in a monastery in Hvar (Croatia) who use threads from 
dry Aloe leaves; and traditional needlepoint on the small 
island of Burano (Italy). These scenes are woven together with 
European architecture such as the Duomo in Milan; the Eiffel 
Tower in Paris; and the Sedlec Ossuary in Kutna Hora (Czech 
Republic), which is decorated by human bones and skulls. Local 
vegetation and flowers overlap with scenes from La Alhambra 
in Granada that conveys in its amazingly detailed and complex 
decorative Islamic architectural forms, a spatial sensibility and 
spiritual dimension that is mirrored in lace making. The bold, 
masculine, and power-oriented monumental architectural forms 
are revealed as counter-points to the delicate, feminine, and 
ephemeral nature of textile making. 

From each chapter of Thread Routes, Kimsooja experimented 
with another series of black and white film, which shows 
digitally woven spectral light waves.  In addition to this film, a 
series of images of the nightscape photos titled Architecture of 
Vulnerability - Darkness, taken by the artist during the filming 
of Thread Routes Chapter II in Paris will be on view at CC 
Strombeek. 
In this photo series Kimsooja continues to investigate the nature 
of transparency of lacemaking by depicting the elements of light 
and darkness of the urban nightscape. 

Kimsooja produced the Thread Routes series as a parallel 
performance to the needlework she has done since the early 
1980’s, and its evolution into the A Needle Woman performance 
series since 1999. While A Needle Woman investigated the 
dimensions of the needle, Thread Routes expands the boundary 
of contemporary art by weaving humanity, nature and 
cosmology.

Kimsooja was born in 1957 in Daegu, a city in Korea known for 
its textile industry. She currently lives and works in New York. 
Since her first solo exhibition in Seoul in 1988, Kimsooja’s work 
has been shown in numerous venues and museums around the 
world, including solo exhibitions at P.S.1/ MOMA in New York; 
the Plateau, Samsung Museum of Art, Seoul; the Hirshhorn 
Museum, Washington D.C; Kunsthalle Bern; Kunsthalle Wien; 
Kunstmuseum Lichtenstein; the Contemporary Art Museum, 
Lyon; Museum Kunstpalast Düsseldorf; PAC, Milan; The National 
Museum of Contemporary Art, Athens; the Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia in Madrid; The National Museum of 
Contemporary Art, Korea; and most recently the Vancouver Art 
Gallery, Guggenheim Museum in Bilbao and Centre Pompidou 
Metz (2016). Kimsooja represented Korea at the 24th Sao Paulo 
Biennale and the Korean Pavilion at the 55th Venice Biennale. She 
also participated in the 48th, 49th, 51st, and 52nd Venice Biennale 
and over thirty major international biennials and triennials.

Philippe Van Snick
ELLIPS 1970 – EILANDEN 2016

Als uit het niets iets opdoemt, zie je eerst onbepaalde elementen zonder samenhang. Bij nader toezien en doorgaan 
met beleven en begrijpen wat op je afkomt, zie je dat er een verband is tussen de afzonderlijke delen, meegenomen in 
een elliptische beweging, eenzelfde baan, een ruimtelijk object. Ellips.
Losse, willekeurige, afgeronde, gekleurde vormen op een grauwe grond. Een beeld ontstaan uit mijn praktijk. 
Omgaan met elementen op drift doch samenhangend door wat is voorafgegaan.
“De toeschouwer loopt niet op de eilanden, hij verdrinkt in  verlangen … vlucht.”
De gekleurde eilanden, beheerst door de dynamiek van Dag en Nacht, liggen op een voorlopige plaats, later op drift in 
een elliptische baan waarschijnlijk.

PhVS 
26/10/2016

ELLIPSE 1970 – ISLANDS 2016

When something emerges from nothingness, first you see indeterminate, unconnected elements. On looking closer, 
experiencing and understanding what comes at you, you notice a link between the separate parts that are caught up 
in an elliptical movement, a single trajectory, a three-dimensional object. Ellipse.
Loose, arbitrary, rounded, coloured shapes against an ashen background. An image that originated in my practice. 
Dealing with elements that are adrift, yet also coherent because of what came before.
“The viewer does not walk on islands, he or she drowns in desire, in flight ...”.
The coloured islands, in the grip of the dynamics of Day and Night, are in a temporary place, later adrift in an 
elliptical orbit, probably.

PhVS 
26 October 2016
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THREAD ROUTES
CHAPTER II 
THREAD ROUTES

2010 – lopend project
16mm-film overgebracht op hd-dvd
5.1 surround sound audio

Thread Routes is Kimsooja’s eerste reeks van 16mm-films. 
Voor de reeks besteedde ze meer dan drie decennia aan het 
ontwikkelen van het contextuele en conceptuele apparaat 
waarbij textiel net als het canvas van een schilderij de drager 
werd van een structureel onderzoek van het menselijk leven, de 
natuur en onze wereld. 

De reeks is onderverdeeld in zes hoofdstukken en werd gefilmd 
in zes verschillende culturele zones verspreid over de wereld. 
Kimsooja ziet haar benadering van dit werk als een ‘visueel 
gedicht’ en als een voorbeeld van ‘visuele antropologie’, omdat 
ze structurele gelijkenissen wat betreft de performatieve 
elementen van de textielcultuur plaatst tegenover structurele 
elementen van de natuur, architectuur, landbouw en 
genderrelaties binnen verschillende culturen. De kunstenaar 
kwam op de idee voor deze niet-verhalende filmreeks toen ze in 
2002 in Brugge een demonstratie bijwoonde van kantklossen. 
De combinatie van de vrouwelijke structuur van het kantwerk 
en de architectuur in de omgeving inspireerde haar om de 
ruimte te ontrafelen als een zich eindeloos ontvouwend weefsel.

In Cc Strombeek presenteert Kimsooja een driehoekige 
structuur voor de projectie van het tweede hoofdstuk uit de 
reeks, dat ze beëindigde in de zomer van 2011. Centraal in dit 
hoofdstuk staat de Europese traditie van het kantmaken, zoals 
de kloskant uit Brugge en uit Lepoglava en Pag in Kroatië, 
de industriële kant uit Calais in Frankrijk, de naaldkant zoals 
die door de nonnen van het klooster in Hvar in Kroatië wordt 
gemaakt, en ten slotte de traditionele naaldkant van het kleine 
eiland Burano in Italië. Deze scènes worden verweven met 
Europese architectuur, zoals de Dom van Milaan, de Eiffeltoren 
in Parijs en het ossuarium van Sedlec in Tsjechië, dat versierd 
is met menselijke beenderen en schedels. De plaatselijke 
vegetatie en bloemen overlappen met beelden van het Alhambra 
in Granada, dat ons verbazingwekkend gedetailleerde en 
complexe islamitische architecturale vormen toont en getuigt 
van een bijzonder ruimtelijk gevoel en een spirituele dimensie 
– elementen die we weerspiegeld zien in de kunst van het 
kantwerk. De stoutmoedige, mannelijke, op macht gerichte 
monumentale vormen worden contrapuntisch gesteld tegenover 
de delicate, vrouwelijke en efemere aard van het textielmaken. 

Voor elk hoofdstuk van Thread Routes experimenteerde 
Kimsooja met een andere reeks zwart-witfilms, waarin digitaal 
verweven spectrale lichtgolven verwerkt zijn.
In Cc Strombeek zijn behalve de film ook een reeks nachtelijke 
foto’s te zien, getiteld Architecture of Vulnerability – Darkness. 
De kunstenaar maakte deze tijdens het filmen van Thread 
Routes Chapter II in Parijs. In deze foto’s verkent Kimsooja 
verder het transparante karakter van het maken van kant via 
afbeeldingen van licht en donker in het nachtelijke stedelijke 
landschap.
Kimsooja creëerde de reeks Thread Routes als een performance 
parallel aan het naaldwerk waarmee ze bezig is sinds het 
begin van de jaren tachtig, en dat vanaf 1999 uitgroeide tot 
de performance A Needle Woman. Terwijl A Needle Woman 
de dimensies van de naald verkent, verlegt Thread Routes de 
grenzen van de hedendaagse kunst door vervlechten van het 
mens-zijn, de natuur en kosmologie.

Kimsooja werd geboren in 1957 in Daegu, een stad in Zuid-Korea 
die bekend is omwille van haar textielindustrie. Zij woont en werkt 
momenteel in New York. Sinds haar eerste solotentoonstelling 
in Seoul in 1988 is haar werk wereldwijd tentoongesteld. Recent 
had zij o.m. solotentoonstellingen in P.S.1/ MOMA in New 
York; Plateau, Samsung  Museum of Art, Seoul; Hirshhorn 
Museum, Washington D.C; Kunsthalle Bern; Kunsthalle Wien; 
Kunstmuseum Lichtenstein; Contemporary Art Museum, Lyon; 
Museum Kunstpalast Düsseldorf; PAC, Milan; National Museum 
of Contemporary Art, Athens; Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia in Madrid; National Museum of Contemporary Art, 
Korea; en recenter de Vancouver Art Gallery, het Guggenheim 
Museum in Bilbao en Centre Pompidou Metz (2016). Kimsooja 
vertegenwoordigde Korea op de 24ste Sao Paulo Biënnale en het 
Koreaanse Paviljoen op de 55ste Biënnale van Venetië. Ze nam ook 
deel aan de 48ste, 49ste, 51ste en 52ste Biënnale van Venetië en aan 
meer dan dertig grote internationale biënnales en triënnales.
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FOTOGRAFIE

voorzijde:

Kimsooja, Architecture of Vulnerability - Darkness
2011/2015, c-print, 50.8x76.2 cm. 
Courtesy Axel Vervoordt Gallery & Kimsooja Studio

achterzijde, in volgorde van verschijning:

1-4. Kimsooja, Thread Routes – Chapter II
2011, 16 mm film transferred to HD format, 23:40, 5.1 sound. 
Courtesy Axel Vervoordt Gallery & Kimsooja Studio

5. Kimsooja, Thread Routes Chapter II – Lightwaves, 
2011 / 2016, Single Channel Video, 23:40 min. loop, sound
Courtesy Axel Vervoordt Gallery & Kimsooja Studio

6. Kimsooja, Thread Routes - Chapter II, Site II, drawing for hexagonal space
Courtesy Axel Vervoordt Gallery & Kimsooja Studio

7. Kimsooja, Thread Routes - Chapter II, Site II, 
study model for hexagonal space
Courtesy Axel Vervoordt Gallery & Kimsooja Studio

8. Philippe Van Snick, Eilanden, 2016. 
Courtesy Philippe Van Snick & Galerie Tatjana Pieters, Gent. 
Fotografie: Sophie Nuytten
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