
Narcisse Tordoir

Narcisse Tordoir behoort tot 
een generatie kunstenaars die 
zich aan het einde van de jaren 
zeventig de erfenis eigen maakte 
van de omwentelingen in de 
kunst van de jaren zestig en 
zeventig. Tordoir maakte in 
zijn eerste jaren directe acties 
en kunst waarin op een klare 
manier de verhoudingen werden 
onderzocht tussen objecten 
en afdrukken op canvas en de 
plaats die deze tussenvorm zou 
opeisen in de ruimte. Narcisse 
Tordoir startte zijn carrière op 
een moment van “algemene” 
artistieke twijfels, toen de 
kiemen merkbaar werden van 
een retour naar de schilderkunst. 
In de jaren tachtig wist hij 
een heel aparte “schriftuur” te 
ontwikkelen waarin afzonderlijk 
gekaderde elementen met al dan 
niet abstracte en heel kleurrijke 
motieven als perfect inwisselbare 
geo-composities tegen de 
muur werden gepresenteerd. 
Het was alsof Tordoir de lege, 
minimale vloersculpturen van 
de invloedrijke Amerikaan Carl 
Andre durfde in te vullen met 
tekens van leven die zinspeelden 
op de (recente) kunstgeschiedenis 
met René Magritte en Henri 
Matisse op kop, en waarbij 
alle media daartoe werden 
ingezet en gebruikt. Niet 
alleen verwijzingen naar kunst 
“huisden” in dit werk, maar 
ook verwijzingen naar zijn 
persoonlijke leven met o.m. 
burleske afbeeldingen van zijn 
zoontje.

De complexiteit bij het lezen 
van het werk werd meermaals 
in verband gebracht met de 
notie “rebus” – op zichzelf 
goed bedoeld, maar een rebus 
houdt in tegenstelling tot een 
goed kunstwerk altijd een 
oplossing klaar. Tordoir bracht 

‘De keuze voor de 
herinnering als politieke 
en beeldende actie.’
‘Als ik Nederlander was, ik zou 
nimmer zulk jubileum willen 
vieren hier in een door ons 
overheerscht land. Eerst dat 
geknechte volk zijn vrijheid 
geven, dan pas onze eigen 
vrijheid herdenken.’ – Soewardi 
Soerjaningrat (1913)

‘Créer, c’est résister. Résister, c’est 
créer.’ – Stéphane Hessel (2015)

Kunstenaar Fendry Ekel  voert 
in zijn labyrintisch oeuvre 
de toeschouwer mee langs de  
paden van zijn geheugen en 
gelaagde geschiedenis. Hierbij 
lieert hij in zijn iconografie de 
kleine, particuliere vertelling 
aan enkele gekozen episodes 
van de vroegste en de recentere 
moderne tijd. Al moeten we 
ons bij deze omschrijving 
hoeden om een kunstenaar en 
zijn werk  te reduceren tot een 
louter biografische of culturele 
referent.1 

Binnen zijn onderwerpen 
peilt  Ekel onder meer naar 
de diverse lagen verborgen in 
de officiële beeldentaal van de 
vroege moderniteit in zijn land 
van oorsprong:  Indonesië. Hier 
bemerken we  vaak donkere 
reconstructies van staatsie- en 
ruiterportretten, genres die 
historisch voorbehouden waren 
aan politieke of militaire leiders 
of edellieden. We verwijzen 
hier naar Ekels werken rond 
president Soeharto of de 
ruitersportretten van generaal  
Jenderal Soedirman. De 
kunstenaar kiest voor een strakke 
schilderkunstige weergave op 
groot formaat, gemodelleerd op 

Waar staan we vandaag?

We voelen ons verloren. Tenminste, ik voel me verloren. Hopeloos, 
sprakeloos, verlamd en verontwaardigd.

Nooit had ik me kunnen voorstellen dat de wereld zou uitgroeien tot 
wat hij vandaag geworden is. Politieke onmacht, corruptie, oorlogen, 
armoede, honger, dictatoriale systemen, weinig menselijke solidariteit, 
wereldwijd populisme, egoïsme, extremisme en geen visie voor de 
toekomst. Heeft de democratie uiteindelijk gefaald? Leidt democratie 
onvermijdelijk tot dictatuur?

Waar zijn empathie, solidariteit en generositeit gebleven? Waarom 
bijvoorbeeld, kunnen we vluchtelingen niet hartelijk verwelkomen, 
mensen die oorlog en misère ontvluchten? Waarom zien we hen telkens 
weer als gevaarlijk: als potentiële terroristen, dieven die een stuk van 
onze welvaart willen stelen, onze vrouwen bedreigen? Waarom hebben 
we het steeds over een ‘invasie’, terwijl hun aantal lager ligt dan 1 
% van de Europese bevolking? Waarom zien we hen niet als een zo 
nodige verrijking van onze gemeenschappen?

Het vertrouwen in elkaar is overwoekerd door allesoverheersende 
angst. En angst is een sterk politiek wapen geworden. Het is makkelijk 
de uitzonderingstoestand uit te roepen en vervolgens politieke 
volmachten te eisen om het hoofd te bieden aan de “crisis”. Bange 
mensen zijn makkelijk manipuleerbaar. Daarom hebben we een grote 
nood aan onafhankelijk, zelfstandig denken, eerder dan de slaafse 
onderwerping aan de politieke leiders, multinationals, marketeers en 
boekhouders die onze wereld regeren.

We hebben ons te veel blind gestaard op locale, onbenullige problemen 
in onze maatschappij, op details. En met veel heroïek gingen we ze 
te lijf. Maar we waren blind voor de grote kwesties en de verborgen 
structuren erachter: de mechanismen van de macht, van financiële 
corruptie en mediamanipulatie. En belangrijke veranderingen in de 
wereld ontgingen ons.

En toch, en toch blijf ik rotsvast geloven in artistieke creatie, in de 
noodzaak van artiesten en kunst in onze gemeenschap. Maar kan 
kunst echt het antidotum zijn tegen de lelijkheid in de mens en de 
maatschappij, zoals ik jaren heb gedacht? 

Natuurlijk, kunst kan en moet de wereld niet veranderen... Maar 
hebben wij, kunstenaars en vooral hun entourage, niet te lang in een 
bubbel geleefd? Hebben we de verbondenheid met de wereld en met 
andere mensen verloren? Kunst moet, naar mijn gevoel, berichten en 
reflecteren over wat er in de wereld gaande is, op een heldere manier, 
zoals dat ook voor de journalistiek geldt. We hebben nood aan kunst 
die ons uitdaagt en toch toegankelijk blijft. Kunstenaars bieden ons 
hun persoonlijke visie, hun onafhankelijke lezing over alles rondom 
ons, over de mens, over de mechanismen in onze samenleving. Zij 
bieden ons een ander perspectief. Zij hebben/nemen de tijd ervoor 
en hebben het talent dat wij mankeren... En wij, wij hebben hun 
visie en inspiratie broodnodig. In de kunst zoek ik steeds, meer dan 
elders, naar individuele, onafhankelijke standpunten, in plaats van het 
comfortabele conformisme. Maar het lijkt alsof iedereen nog slechts 
wil behagen, zelf in de artistieke wereld: de politiek, het publiek, de 
industrie, de pers en de collega’s.
Maar de kunst moet niet behagen. De kunst moet storen, ons wakker 
schudden, onze ogen openen en ons tonen waar het pijn doet. Ons 
dagelijks leven zit vol compromissen, anders is samenleven niet 
mogelijk. In het gezin, op het werk, in de gemeenschap. En dat is 
goed. Maar niet in de kunst. De kunst is het enige terrein waar 
compromissen niet geduld kunnen worden. Kunst is radicaal, koppig, 
vrij, chaotisch, wild, wetteloos, onverantwoordelijk, controversieel. Het 
is een plek voor visionaire dromen – niet om van de onaanvaardbare 
realiteit te aanvaarden. Een plek om het ondenkbare te denken.

Kunst kan/moet de intuïtie weer valoriseren, die we de laatste decennia 
weggedrongen hebben. We staan in het leven en in de kunst met onze 
hersenen, uiteraard, maar ook met ons hart en onze buik. Met onze 
emoties, gevoeligheden, fysieke en lichamelijke noden en ervaringen. 
En het gaat hier niet over de Trumpachtige, populistische onderbuik, 
maar over het terugvinden van de juiste balans tussen hersenen, hart 
en buik, op zoek naar de harmonieuze mens.

Kunst verdedigt de twijfel in plaats van arrogante zekerheden. Die 
zekerheden zijn trouwens maar al te vaak vooropgezette ideeën, clichés 
die onze complexe wereld willen simplificeren. Maar simplificeren 
wat complex is, is onmogelijk. Het voortdurend bevragen is allicht 
niet erg comfortabel, maar het is de enige manier om te proberen de  
wereld te begrijpen, eerder dan goedkope consensus en populistische 
vereenvoudigingen.

De kunst circuleert vrij, over grenzen en muren heen. 
Internationalisme kan het verstikkende parochiaal protectionisme 
overstijgen. Maar international festivals in Europa zijn maar al te vaak 
westers. Kunstenaars uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika zijn zelden te 
zien.

Maar het zijn ook opwindende tijden. De westerse hegemonie is 
voorbij. Europa is niet langer het enige centrum in de wereld, heeft niet 
langer het monopolie op de hedendaagse artistieke creatie, esthetiek, 
cultuurfilosofie, kunstgeschiedenis... Waar tot voor kort westerse 
artiesten overal ter wereld het mooie weer uitmaakten, ontwikkelen 
de Arabische wereld en Azië bijvoorbeeld een gezond chauvinisme 
en steunen eigen artiesten, stellen vragen over de pertinentie van de 
westerse geschiedschrijving voor hun regio, ontwikkelen een eigen 
filosofie, esthetiek en geschiedschrijving. In de toekomst zal er niet 
langer één, maar zullen er verschillende centra op de planeet zijn. Dat 
lijkt me een heel positieve evolutie.

Kunst viert bescheidenheid versus arrogantie, schoonheid en fragiliteit 
versus “the winners”, engagement versus consumptie, spiritualiteit 
versus materialisme, inspiratie versus conformisme, schoonheid en 
poëzie versus vulgariteit, humor versus sarcasme.

Ja, ik voel me verloren, maar blijf toch geloven in de kunst. Vandaag 
misschien meer dan ooit.

Frie Leysen

De Wand 
Rumiko Hagiwara

Wat is jouw educatief parcours? 
“Ik studeerde af aan de 
Tokyo Zokei Art universiteit 
in Tokyo, Japan, waar ik als 
uitwisselingsstudent de kans 
kreeg om naar Nederland te 
gaan. Nadien begon ik een 
postgraduaat in Nederland, 
maar ik heb deze uiteindelijk 
niet afgemaakt aangezien 
ik aanvaard werd aan het 
Rijksakademie in Amsterdam. 
Dit wil zeggen dat ik geen master 
maar een bachelordiploma 
heb, dat ik in Tokyo behaalde. 
Dankzij de Rijksakademie 
kon ik in Nederland blijven 
als een Japanse, zelfstandige 
kunstenaar.” 

Rond welke leeftijd beschouwde je 
jezelf als kunstenaar?  
“Waarschijnlijk rond mijn 16de, 
toen ik nog in het middelbaar 
zat? Maar mijn intentie om 
kunstenaar te worden had 
aanvankelijk niks te maken 
met kunst. Ik wou vooral een 
“outsider” zijn. In mijn naïeve 
denken betekende dit kunstenaar 
zijn.”

Hoe zou je jouw artistieke praktijk 
in 5 woorden omschrijven? 
“Humor, Grap, Subtiel, 
Melancholisch, Poëtisch.”

Wat zal je in Cc Strombeek 
presenteren, kan je ons een hint 
geven? 
“Vertrekkende vanuit een 
conceptuele benadering zal ik 
een tekening maken op de muur 
waarop potlood en een specifieke 
wrijvingstechniek (frottage) zal 
worden toegepast.”

Ben je eerder al in Cc Strombeek 
geweest? Zo ja, wat was je eerste 
indruk?
“Ja, ik nam deel aan de 
tentoonstelling Made in Japan 
vorig jaar. Cc Strombeek 
heeft alles, een bibliotheek, 
theaterzaal, een galleria, en een 
bar/restaurant. Het is eerder 
zeldzaam een kunstinstituut te 
vinden met al die functies, de 
plek genereert het potentieel om 
te experimenteren.”

Hoe verhoudt je werk zich tot het 
publiek en de context van  
Cc Strombeek? 
“Mijn kunstpraktijk is 
eenvoudig, gemakkelijk en 
daarom in zekere zin ook 
vreugdevol. Mijn werk kan 
door het publiek zowel op een 
eenvoudige manier beschouwd 
worden alsook op een meer 
diepgaande en complexe manier. 
Het publiek van Cc Strombeek 
lijkt me interessant omdat het 
niet enkel met een artistiek oog 
komt kijken naar mijn werk. 
Het is een gemengd publiek en 
juist dat is het potentieel waar ik 
eerder over sprak.”

Hoe zijn jouw relaties vandaag 
met Japan, jouw moederland? 
“Als kunstenaar heb ik niet echt 
een carrière in Japan. Mijn werk 
gaat in zekere zin altijd over 
Japan en Japanse gevoeligheden, 
maar zelf behoor ik niet tot de 
kunstscène van Japan. Het is 
moeilijk om uit te leggen… en 
misschien ook wel saai om naar 
te luisteren.”

Beschouw je jezelf als een 
geglobaliseerde kunstenaar?
“Misschien. Ik ben alleszins geen 
Japanse kunstenaar in Japan, 
ik ben een Japanse kunstenaar 
in Europa. Dit is een groot 
verschil.”

In de Wind
Koyuki Kazahaya

Wat zijn je bedenkingen bij 
het medium/ format van het 
interview? 
Soms is het moeilijk om op 
bepaalde vragen een antwoord 
te geven, anderzijds helpt het 
me om meer te begrijpen over 
mijn eigen werk, alsook om mijn 
werk kritisch en vanuit een ander 
perspectief te bekijken. 

Wat is jouw educatief parcours?
2006-2010 Musashino Art 
University, Tokyo, JAPAN 
(BA Beeldende Kunst, afdeling 
Olieverf, Druktechniek lessen)
2010-2012 Musashino Art 
University, Tokyo, JAPAN (MA 
Beeldende Kunst, Drukwerk)
2012-2014 Royal Academy 
of Fine Arts Antwerp (MA 
Beeldende Kunst, Drukwerk)
2014-2015 Sint-Lucas Antwerpen 
(Manama, Master research in 
Kunst en Design)
Ik studeerde ook geluidsontwerp 
aan KASKA DKO in Antwerpen 
en Drukwerk/techniek aan 
RHoK in Brussel. 

Op welke leeftijd beschouwde je 
jezelf als kunstenaar?
Toen ik 25 jaar was, na het 
behalen van mijn masterdiploma 
in Tokyo. Ik startte mijn artistiek 
parcours als student, maar het 
is pas nadien dat ik mezelf kon 
beschouwen als een kunstenaar.

Hoe zou je jouw artistieke praktijk 
in 5 woorden omschrijven?
Tijd, Ruimte, Herinneringen, 
Sporen, Opeenvolging

Als je terug kon reizen in de tijd, 
welke tentoonstelling zou je willen 
herbeleven of opnieuw willen 
maken? 
Op het einde van een 
tentoonstelling beschouw ik een 
project als af. Maar als ik toch 
zou kunnen voortwerken aan een 
bepaald project, dan zou ik het 
See the line project kiezen dat 
plaats had in 2013 in Oostende. 
Ik had toen een 15 meter lange 
tekening aangebracht op een 
bestaande muur, maar de ruimte 
had nog veel meer muren. Mocht 
ik tijd gehad hebben, dan had ik 
alle andere muren ook wel willen 
vullen met mijn tekeningen. 

Wat zal je in Cc Strombeek 
presenteren? Wat is de betekenis en 
hoe is het gemaakt? 
Mijn werk voor In de Wind heeft 
de titel The earth trembles en is 
afkomstig van de film La Terra 
Trema van Luchino Visconti. 
Mijn gepresenteerde beelden zijn 
afkomstig van mijn onderzoek 
rond Rokakudo, een theehuis 
gebouwd in 1905 in Okakura 
Tension (Kakuzo) aan de Japanse 
kust dat in 2011 vernield werd 
door de tsunami en uiteindelijk 
werd heropgebouwd op dezelfde 
locatie als voorheen. 
Dit theehuis deed dienst als 
meditatieruimte met zicht op 
de zee. Ik had interesse in het 
feit dat dit theehuis herbouwd 
werd op een plek waar het 
mogelijkerwijze zou worden 
vernield, aangezien tsunami’s 
en aardbevingen frequent 
voorkomen in Japan, en de 
locatie daaraan is blootgesteld. 
Anderzijds interesseert het mij 
dat mensen er, dankzij het zicht 
op de zee, kunnen reflecteren 
over hun menselijke bestaan in 
confrontatie met de natuur.  
In Cc Strombeek zal ik een 
combinatie van beelden tonen: 
beeldfragmenten van het 
zeezicht vanuit het theehuis op 
verschillende momenten en uit 
verschillende perspectieven.
Voor dit project wou ik spelen 
met het idee van de vlag als een 
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icoon. Ik gebruik de zeegolven 
als een veelvoorkomend icoon 
afkomstig uit de Japanse cultuur, 
denk maar aan The Great Wave 
van Hokusai dat nu een zeer 
bekend voorbeeld is. 
Tot slot was ik gefascineerd 
door de combinatie van een 
representatie van de golven en 
de wind die deze in beweging 
brengt, alsook door het creëren 
van een samenwerking tussen de 
mens en de natuur om het werk 
tot leven te laten komen. 

Hoe verhoudt je werk zich in 
relatie tot het publiek en de context 
van Cc Strombeek?
Ik zie Cc Strombeek als één van 
de interessantste culturele centra 
of instituten voor hedendaagse 
kunst in België, maar daarnaast 
zie ik het ook vooral als een 
ontmoetingsplek. Ik ben 
blij te mogen werken in een 
ruimte waarin kunstenaars met 
verschillende achtergronden en 
culturen dit ook hebben mogen 
doen doorheen de jaren. Ik zie 
Cc Strombeek als een plek waar 
reflectie tot stand komt over 
de diversiteit van culturen en 
expressies, die op hun beurt in 
relatie worden gebracht met onze 
hedendaagse maatschappij. Ik zie 
mijn kunstwerk als een bijdrage 
aan dit laatste. 
 
Hoe zijn jouw relaties vandaag 
met Japan, jouw moederland?
Ik heb nog steeds veel contacten 
in Japan. Ik heb er ook 
verschillende tentoonstellingen 
gehad en organiseer ook zelf 
soms tentoonstellingen met 
Europese kunstenaars. Uiteraard 
gebruik ik in mijn eigen werk 
ook de context en veel motieven 
uit Japan. Ik ga elk jaar terug om 
onderzoek te doen.

Beschouw je jezelf als een 
geglobaliseerde kunstenaar? 
Ik heb mijn werk in veel 
verschillende landen getoond. 
Ondanks het feit dat ik nooit 
zelf in al deze landen ben 
geweest, reist mijn werk wel veel 
en veel verschillende mensen 
zien het daardoor. Daarom 
beschouw ik mezelf toch als een 
geglobaliseerde kunstenaar. 

Is politiek een thema in jouw werk 
of blijf je daar liever ver van weg? 
Ik werk met onderwerpen zoals 
de ramp in Fukishima, die 
voor mij gerelateerd zijn aan 
politiek. Ik voer mijn eigen 
persoonlijke onderzoek ‘in 
situ’ door in mijn werk alle 
veranderingen in het landschap 
veroorzaakt door menselijke 
activiteit te registreren; dit als 
een reflectie over de relatie 
tussen de mensheid en de 
natuur, die uiteraard door de 
politiek beïnvloed wordt. Maar 
uiteindelijk geef ik de prioriteit 
aan mijn persoonlijke visie 
en ervaringen, waardoor het 
niet mogelijk is om een visueel 
verband te leggen met politiek in 
mijn werk. 

Interviews door  
Christine Denamur.  

Voor de volledige interviews:  
www.ccstrombeek.be

de geldende modellen binnen de 
westerse canon.  Opvallend is 
het monteren van een verticale 
streep in de compositie waarmee 
hij het schilderoppervlak 
doorklieft en het kunstmatige 
van de voorstelling nog lijkt te 
accentueren. 

Ekel creëert deze werken 
in de grote traditie van de 
historieschilderkunst. Het betreft 
representaties van sleutelfiguren 
die belangrijk waren bij de 
vorming van de Indonesische 
identiteit en de totstandkoming 
van een endemische parallelle 
moderniteit. Een belangrijk 
aspect hierbij was de 
ontwikkeling van een sterk 
nationalisme binnen een 
pluralistische en erg verscheiden 
Indonesische maatschappij 
op etnisch, religieus of 
bijvoorbeeld territoriaal vlak.2 
De ontwikkeling van dit 
nationalisme bleek een antwoord 
op de negatieve gevolgen van 
de Europese Verlichting en de 
daaraan ontsproten moderne 
koloniale maatschappij. Een 
moderniteit die stond voor 
principes als emancipatie, 
de vrijheid van handel en 
meningsuiting, maar gestoeld 
was op de bezetting en exploitatie 
van een groot deel van de 
rest van de wereld.3 Dit is de 
problematische essentie van de 
vroege Europese moderniteit 
in Indonesië waar Soewardi  
Soerjaningrat naar verwijst in 
zijn explosief vlugschrift van 
1913.4 Hierbij combineert Ekel 
een kritische blik op de Europese 
modernistische overlevering 
met een scherpzinnige en 
genuanceerde weergave van de 
helden van de lokale revolutie. 

Op zijn picturale tochten 
incarneert Ekel diverse  rollen 
zoals die  van de bewuste 
entrepreneur,  de scherpe 
onderzoeksjournalist , de 
voorname historieschilder of de 
kritische hofnar. Zo verwijzen 
zijn schilderijen met zeilschepen 
zowel naar de commerciële en 
culturele uitbuiting door de 
Hollandse bezetter, als vooral 
naar het ondernemerschap 
van de kunstenaar die zich het 
(model)schip en dus het reizen 
van de voormalige bezetter 
eigen heeft gemaakt.  In zijn 
figuratieve werken en portretten 
werkt hij vaak met zwevende 
of onbestendige figuren; onze 
blik lijkt dan opgesloten in een 
schimmenwereld. Dit aspect 
lijkt een echo van het vermaarde 
schaduwspel van  het Javaanse 
poppenspel Wayang Kulit, maar 
heeft ook te maken met het 
verkennen van fluïde culturele 
identiteiten en representaties 
eigen aan postmoderne discours.5

We verwijzen hier bijvoorbeeld  
naar de figuur van de fluitspeler 
die in de reeks Tropical Anthem 
uit het niets opdoemt. In wezen 
incarneert Ekel, als auteur, de 
figuur Le fifre van Édouard 
Manet,6 een iconisch werk van 
het vroege Franse modernisme. 
Opnieuw eigent Ekel zich een 
archetypische figuur toe van het 
Europese modernisme en vormt 
deze om tot een figuur van macht 
en twijfel die actief is binnen een 
lokaal discours. De kunstenaar 
infiltreert dit vermaarde beeld 
en transformeert , verdubbelt of 
vermengt het met andere beelden 
en inhouden en hanteert zijn 
herkenbare signaalfunctie als 
kritisch instrument. Eenzelfde 
werkwijze treffen we aan in zijn 
portretten. Zo dupliceert Ekel 
zijn personages of vermengt ze 

met andere bekende figuren. 
Op die manier staan de 
betekenis en de identiteit van 
de geportretteerde op losse 
schroeven. Het beeld fungeert als 
een masker, een schim net zoals 
in het schaduwspel.

Een typisch voorbeeld is de 
figuur van de Nederlandse 
journalist Willem Oltmans, 
die Ekel samenvoegt met het 
portret van George Washington. 
Beide emblematische figuren 
stonden op bepaalde momenten 
voor vormen van vrijheid of 
bevrijding, maar hun alliantie, 
hun incarnatie van de macht of 
visie op de slavernij brengen hun 
eenduidige en vaak positieve 
representatie aan het wankelen. 
Aldus blijft Ekel op zijn gedreven 
en poëtische manier vorm geven 
aan zijn verontwaardiging over 
de impact van het beeld en de 
reductie van zijn betekenis. Zijn 
zoektocht naar de herinnering 
en de reconstructie ervan heeft 
niets aan actualiteit en politieke 
slagkracht verloren.

Michel Dewilde
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Kameleon 
Museumcultuur Strombeek/Gent 
voor kinderen (en gezinnen).

Gratis voorleesuurtje 
(2de en 3de kleuterklas)
Verrassende voorleesverhalen 
bij kunstwerken in de 
tentoonstellingsruimte
za 03.02.2018, van 10.00u tot 
11u
 
KAAp
De mega grote giga muur van 
Narcisse (6-12j.)
speels tentoonstellingsbezoek 
voor nieuwsgierige, creatieve 
(weekend)kinderen
za 24.02.2018, van 9u30 tot 12u

Rondleidingen 
door Sander Bortier
do 25.01.2018 om 14u
ma 19.02.2018 om 16u
zo 04.03.2018 om 11u

Lezing
Indonesië, archaïsche culturen
Frank Herreman
ma 05.03.2018, 19.30u-22u, Cc 
Strombeek 

Film 
The Act of Killing
29.01.2018, 20.30u

I Am Not Your Negro 
26.02.2018, 20.30u

kameleon

beeldfragmenten bij elkaar als 
op een dambord die hooguit 
associaties insinueren, waardoor 
de inhoud permanent in het 
midden blijft. 

Het vlakke van zijn bij elkaar 
gemonteerde elementen kreeg 
een vervolg door een haakse 
ophanging van de paneeltjes. 
Met deze display-strategie wist 
Narcisse Tordoir de toeschouwer 
“in beweging” te brengen door 
hem/haar te verplichten rond 
het werk te wandelen in het 
perspectief van een mogelijke 
beeldbetekenis te reconstrueren 
bij gebrek aan een overzichtelijke 
blik erop. 

De volgende fase in zijn 
artistieke productie werd er 
één van constant experiment 
gebaseerd op de introductie van 
eigen fotografie, gecombineerd 
met picturale componenten en 
driedimensionale toevoegingen 
die leidden tot kunstwerken die 
laveren tussen alle media door. 
Sommige kunstwerken werden 
gerealiseerd in samenwerking 
met andere, jonge kunstenaars 
(soms met studenten aan wie hij 
les gaf) van de Rijksakademie in 
Amsterdam. Het verlangen naar 
vernieuwing via de bevraging 
van het individuele auteurschap 
werd de “drive” van zijn 
kunstenaarschap tot op vandaag. 

Zijn werk evolueerde naar 
raadselachtige, soms cryptische 
mise-en-scènes met een 
fotografische drager, intens 
bewerkt met pastel. Goya en 
Tiepolo schemeren als schaduwen 
door in deze monumentale 
werken en genereren een 
lectuur gebaseerd op de barok 
en de valkuilen die deze 
kunststroming provocerend groef 
in de context van het klassieke 
schoonheidsideaal.
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NARCISSE TORDOIR  
& FENDRY EKEL 

12.01 - 07.03.2018
Cc Strombeek

NARCISSE TORDOIR 
FAKE BAROK
16.01 - 04.02.2018




