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FRANCIS ALŸS

C H R I S T I A N N E  N I E S T E N

In 1986, in de nasleep van de grote aardbeving, belandde de als architect 

opgeleide Francis Alÿs (Antwerpen, 1959) in Mexico-Stad. Daar verleende 

hij als vrijwilliger hulp bij de constructie van allerlei publieke gebouwen om 

de militaire dienstplicht in België te ontlopen. De confrontatie met ener-

zijds de onthutsende verwoestingen en anderzijds de organisatie van het 

Wereldkampioenschap Voetbal in die metropool wekte bij Alÿs het verlan-

gen om op dergelijke absurde situaties te kunnen reageren. Aangetrokken 

door de grotere vrijheid van het kunstenaarschap, begon hij door middel van 

acties en performances Mexico-Stad in kaart te brengen en te verbeelden 

hoe de publieke ruimte werd gebruikt. “Toen ik besloot buiten de grenzen 

van de architectuur te stappen, was mijn eerste drijfveer om niets aan de 

stad toe te voegen maar eerder te absorberen wat er al was, om te werken 

met restanten, of met negatieve ruimten, de gaten, de tussenruimten.”40

Het werk van Alÿs dat sindsdien ontstond, wordt getypeerd door de dubbele 

gebondenheid die erin besloten ligt: enerzijds heeft het werk iets vluchtigs, 

tijdelijks, dat ook het hedendaagse kenmerkt; anderzijds verliest hij daarbij 

niet de diepgang uit het oog. In het tijdelijke weet hij het tijdloze te vangen.

Zijn creatieve proces begint met een betekenisloze handeling, in veel geval-

len een wandeling door Mexico-Stad of een actie op een andere historisch 

en/of politiek beladen plek in de wereld. Francis Alÿs is een nomadisch kun-

stenaar die ‘het onderweg zijn’ tot onderdeel van zijn werk heeft gemaakt. 

Als buitenstaander, als ‘gringo’, wordt Alÿs aangetrokken tot de onbedui-

dendste dingen die voor plaatselijke kunstenaars nutteloos lijken of soms 

onzichtbaar zijn. Bewust kiest hij voor poëtische acties die veel inspanning 

vergen of voorbestemd zijn om te falen maar toch appelleren aan de ver-

beeldingskracht van de beschouwer.

Door het absurde en soms onbetamelijke van de poëtische handeling 

veroorzaakt kunst een moment van opgeheven betekenis, een gevoel van 

40  Uit ‘Rumours: A conversation between Francis Alÿs and James Lingwood’.  
In Francis Alÿs, Seven walks (tent.cat., Artangel, Londen, 2005, p. 44).
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onzinnigheid dat de absurditeit van de situatie aan het licht kan brengen. 

Met deze daad van transgressie zet de poëtische handeling heel even een 

stap terug uit de huidige omstandigheden.41 

Het gebrek aan doelmatigheid en zijn neiging tot het absurde verwijzen  

naar zijn Belgische achtergrond – die subtiele aandacht voor het alledaagse 

is tevens zo kenmerkend voor surrealistische kunstenaars als René Margritte 

(Lessen, 1898-1967, Schaarbeek). 

In Paradox of Praxis 1 (Sometimes Doing Something Leads to Nothing) 

(Mexico City, 1997, 5 min. video van actie) duwt Francis Alÿs een blok ijs door 

de straten tot het gesmolten is. De performance is een parodie op onproduc-

tieve inspanningen en het povere resultaat ervan in het Latijns-Amerikaanse 

leven, en levert tevens kritiek op de esthetica van een minimalistisch object. 

Dezelfde maximale inspanning met minimaal resultaat komt tot uitdrukking 

in de verplaatsing van een zandduin door enkele honderden vrijwilligers in 

When Faith Moves Mountains (video 36 min.), tijdens de Biënnale van Lima in 

2002. Niet alleen is deze actie de retorische omkering van het moderne eco-

nomische efficiëntiedenken maar ze verwijst ook naar de zogenaamde mys-

tiek rond politieke revoluties. In Retoque/Painting (Ex-Panama Canal Zone, 

2008; 8:28 min. video van actie) schildert Alÿs zestig onderbroken strepen in 

het midden van een rijbaan. Aan de ene kant wil hij met deze absurde actie 

ons tot nadenken stemmen over de opkomst, transformatie en uitwissing 

van territoriale grenzen, aan de andere kant refereert hij aan de problema-

tiek van het schilderproces. Dergelijke projecten waarin politiek en poëzie 

met elkaar vervlochten worden, zijn niet altijd op het eerste gezicht te dui-

den maar weten wel bij de beschouwer de nodige vragen op te roepen. Die 

expliciet politieke verwijzing laat Francis Alÿs varen in Don’t Cross the Bridge 

before You Get to the River (2008; video en fotodocumentatie). 

Een rij kinderen met elk een schoen in de hand vertrekt uit Europa rich-

ting Marokko terwijl in de tegenovergestelde richting hetzelfde gebeurt. 

Uiteindelijk ontmoeten ze elkaar aan de horizon. Terwijl een echte brug 

van boten in de Straat van Gibraltar een politieke uitspraak zou impliceren, 

verwijst Alÿs hier naar de kinderlijke narratie en fantasie, waarin schoenen 

41  Uit M. Godfrey, ‘Politiek/poëzie: het werk van Francis Alÿs’. In Francis Alÿs, a story of 
deception (tent.cat., Tate Modern, Londen, Centrum voor Hedendaagse Kunst, Wiels, 
MoMA, New York) (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2010, p. 9).
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verworden tot boten en kinderen tot ongekende daden in staat blijken te zijn. 

Acties van Francis Alÿs getuigen zowel van zijn lichtheid als van zijn ernst. 

In The Nightwatch kunnen we door de lens van een bewakingscamera’s 

een losgelaten vos in de National Portrait Gallery in Londen (16 min. video) 

volgen tijdens zijn nachtelijke rondgang. De paradox van de gespannen 

verhouding van natuur versus cultuur wordt hier op een gelaagde maar ook 

luchtige manier getoond. 

Francis Alÿs is een kunstenaar die door middel van poëtische en fantasierijke 

beelden issues van uiteenlopende aard uit ons hedendaagse bestaan onder 

onze aandacht brengt. Zijn gratis getoonde video’s op zijn website  

www.francisalys.com onderstrepen het belang dat hij er zelf aan hecht dat 

iedereen zijn werk ziet en er het zijne van kan denken. 


