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FRANCIS ALŸS (BE, 1959) 

Het Belgisch paviljoen in Venetië



• in 1959 in Antwerpen geboren als Francis De Smedt maar koos een afleiding van de achternaam van zijn moeder als 
artiestennaam. 

• 1978 - 1983: studeert architectuur in Doornik 
• 1983 – 1986: vervolgt zijn opleiding Urbanisme aan Universitario di Architettura in Venetië. De verdrijving van de 

dieren uit de steden tijdens middeleeuwen en renaissance was zijn afstudeerproject.
• 1986:  verhuist naar Mexico-Stad om als architect te helpen bij de heropbouw na een aardbeving in 1985. 
• Na de heropbouw spitste hij zich toe op het realiseren van beeldende kunst.

FRANCIS ALŸS 

'Ik ben opgegroeid in het Pajottenland. De schok 
van het leven in een megapolis als Mexico City 
heeft van mij een kunstenaar gemaakt. Ik zie 
Mexico City vooral als een laboratorium. Ik 
bestudeer hoe mensen reageren. Ik werk samen 
met mensen die op de straat leven’.

Alÿs blijft een ‘turista’, een buitenstaander, een 
gringo, een bevoorrechte getuige maar een 
vreemdeling.



Alÿs beschrijft de context waarin hij als kunstenaar werkt als ‘politiek’ in de Griekse betekenis van het 
woord polis: de stad als plaats van gewaarwordingen en conflicten.  Daaruit wordt het materiaal geput 
voor het creëren van fictie, kunst en stadsmythen. 

POLITICO

ESTETICO
ETICO

POETICO



“The Nature of the Game”

Selectie van recente korte films over 

kinderspelen die Alÿs sinds 2017 opnam in 

onder andere Irak, Hongkong, Democratische 

Republiek Congo, België en Mexico

Francis Alys about the Belgian Pavilion, Venice 2022

https://www.youtube.com/watch?v=28jpUpS4O9U

Biënnale Venetië 2022

https://www.youtube.com/watch?v=28jpUpS4O9U


Children’s Game #19: Haram Football
Mosul, Iraq, 2017; 9:11 min

Een voetbalwedstrijd gespeeld zonder bal…
IS had verboden naar voetbal te kijken en 
voetbal te spelen. In januari 2015 werden in 
Mosoel 13 kinderen voor de ogen van hun 
ouders geëxecuteerd, omdat ze op televisie naar 
een voetbalwedstrijd tussen Irak en Jordanië 
hadden gekeken. 



Children's Game #29, Nzango, Tabacongo, 
DR Congo (still), 2021. 5:41 minutes

Nzango, een spel uit het recente verleden op 
schoolpleinen en nu een nationale sport, is enkel voor 
meisjes. Het doel is om de beenbewegingen van de 
tegenoverliggende speler te imiteren, of meer 
mysterieus, te anticiperen. Het tempo wordt bepaald 
door beide teams die in koor zingen en klappen, sneller 
en sneller.



PIETER BRUEGHEL DE 
OUDE, Kinderspelen, 
1560, Kunsthistorisches
Museum Wenen, 118 
cm × 161 cm

‘Met Bruegels 
Kinderspelen voel ik 
affiniteit. We zijn bij 
Bruegel getuige van de 
wereld rondom ons en zo 
hoop ik dat men ook naar 
Children’s games kijkt’.



Children’s Games, Worldwide 1999-Present.
Spelende kinderen herinterpreteren de wereld of verzinnen een nieuwe.

http://francisalys.com/category/childrens-games/

Bamiyan, Afghanistan

Amman, Jordanië Balkh, Afghanistan

Oaxaca, Mexico

Kathmandu, Nepal

Mexico City, Mexico

http://francisalys.com/category/childrens-games/


Op Documenta XIII in Kassel (2012) toonde 
Francis Alÿs ‘Reel-Unreel’, een film die hij 
draaide in Kaboel in 2011. In de film focust hij 
op kinderen die in de Afghaanse hoofdstad 
met filmspoelen (in het Engels “a reel”) spelen. 
De titel is een woordspeling op “real-unreal”.

http://francisalys.com/reel-unreel/

http://francisalys.com/reel-unreel/


'The Liar, the copy of the Liar' 1994. Oil and encaustic 
on linen 20 x 15 cm each

Untitled (Tangier - Tarifa, Oct 2007). Study for 
Don't cross the bridge before you get to the river

Piepkleine schilderijtjes 
Een schatkamer van beelden waaruit Alÿs veelvuldig put, vaak pas lang nadien.



Schilderijtjes die zijn gedachtegangen samenvatten, als notities 
in een mentaal kladboekje.
Een zich geleidelijk ontwikkelend archief van ideeën die uit
acties ontstaan of er aan vooraf gaan. Alÿs dateert ze met 
rubberen stempel en soms overschildert hij ze nadien opnieuw.

Le Temps du Sommeil, 1996-heden. Olieverf, encaustiek en potlood op hout. Elk ca. 11 x 15 cm





Francis Alÿs toont zijn visie op de wereld in 
tekeningen,  schilderijen, acties (vooral 
wandelingen), sculpturen, environments, foto’s 
en video’s.

Tekeningen op kalkpapier. 
Iets wat hij overhield van zijn 
architectuurstudies.



http://francisalys.com/cut/

In Cut (2015) knipt Alÿs snel en ernstig een geschilderd landschap in twee met een cirkelzaag. Het 
schilderij dat hij zelf schilderde is een ruige hommage aan 19e-eeuwse beelden van de Zuid-Amerikaanse 
tropen. Op het eerste gezicht voelt de actie aan als een gewelddadige gebaar: een veroordeling van een 
heel genre en van zijn eigen werk als schilder. Maar destructie betekent ook transformatie.

http://francisalys.com/cut/


* Wandelen en Struikelen

* Observeren

* Maximale inspanning – minimum resultaat

FRANCIS ALŸS 



“Wandelen, en in het bijzonder dolen, of slenteren, is op zich al – in de 

snelheidscultuur van onze tijd – een soort verzet … Maar het blijkt ook 

een heel directe methode te zijn om verhalen te ontwikkelen.”

Wandelen en Struikelen



Wandelen als levensfilosofie.
Het onderweg zijn is belangrijk, niet het aankomen.



The Collector, Mexico City (1990-92).  Magneetsculpturen met rubberen wielen en videodocumentatie van een actie.

magnetic dog

http://francisalys.com/the-collector/

http://francisalys.com/the-collector/


Confrontatie tussen een troep honden en een indringer (de cameraman)

Gringo (2003)



Samples II, Londen, 2004

Neem bij het aankomen in een 
stad een stok, laat hem over de 
architectuur glijden en luister 
naar de muziek van de stad.

http://francisalys.com/samples-2/

http://francisalys.com/samples-2/


The Green Line, Jeruzalem 2004 (Videodocumentaire van een actie)
(Sometimes doing something poetic can become political and sometimes doing something political can become poetic)

Kan de “poëtische vrijheid” die 
kunstenaars hebben om 
uitspraken te doen over een 
bepaalde situatie werkelijk een rol 
spelen in het openen van nieuwe 
perspectieven voor een 
samenleving ? 

“ In 2004 trok ik een verfspoor op het stuk van de Groene Lijn dat door de Jeruzalem 
loopt. Kort daarop werd de verfilming van de wandeling getoond aan een aantal 
mensen (Palestijnen, Israëli en internationale personen) die ik vroeg spontaan te 
reageren op de actie en op de omstandigheden waarin ze had plaats gevonden “

Wandelen langs een plattegrondslijn. In 1948 werd na de Arabisch-
Israëlische Oorlog de Israëlische staat opgericht en een geografische 
scheidslijn (“De Groene Lijn”) getrokken tussen Israël en de Arabische 
buurlanden. Zij is de feitelijke grens van de staat Israël van 1949 tot de 
Zesdaagse Oorlog in 1967 waarbij Israël de grenzen overschreed en 
gebieden inpalmde (“de bezette gebieden”). 
Het grillige, groene verfspoor van de lekkende verfpot in Alÿs’ hand 
hertekent de grens en herinnert aan de arbitraire manier waarop grenzen 
getrokken worden. 

http://francisalys.com/the-green-line/

http://francisalys.com/the-green-line/


'Camguns', een reeks assemblages van houten geweren en 
gevonden filmrollen en -spoelen. Dit werk roept de wapens op die 
door het Zapatista-leger werden gebruikt toen ze in 1994 op het 
Mexicaanse toneel verschenen, en verbindt expliciet het 
'schieten' van beelden met dat van kogels.

Sometimes doing something poetic can become political and 
sometimes doing something political can become poetic, 2005.



Cuentos Patrioticos op het Zócalo, het centrale 
plein van  Mexico City (1997). Videodocumentaire 
van een actie (24 min. 40)

http://francisalys.com/cuentos-patrioticos/

Alys leidt schapen in een cirkel rond een vlaggenmast op een markt waar in 1968 
ambtenaren op dezelfde wijze werden rondgeleid om hun steun aan de regering 
aan te tonen maar als protest voor hun onderdanigheid begonnen te blaten.

http://francisalys.com/cuentos-patrioticos/


Observeren

‘The observer position is the point of view of an outsider’



Toren van Babel, 1563, Kunsthistorisches
Museum Wenen, 114 x 155 cm 

Zowel Alÿs als Pieter Brueghel de Oude 
nemen de positie van de buitenstaander in, 
beiden zijn ze kritisch observator en leggen 
ze bloot wat er in de maatschappij speelt.

Kinderspelen, 1560, Kunsthistorisches Museum 
Wenen, 118 cm × 161 cm

De parabel van de blinden, 1568, Museo Nazionale 
di Capodimonte, Naples, 85 cm × 184 cm



In Zócalo (1999) 
registreert hij hoe de 
schaduw van de 
vlaggenmast als een 
zonnewijzer over het 
plein verschuift. Daarbij 
verplaatst zich ook een 
steeds wisselend troepje 
mensen dat de enige 
schaduwplek op het 
plein opzoekt. Hun 
banale handelingen 
worden op het 
monumentale plein 
getheatraliseerd tot een 
‘sculpturale situatie’.

Het filmen begint bij 
zonsopgang met de 
ceremonie van het 
hijsen van de vlag en 
eindigt bij 
zonsondergang met het 
strijken van de vlag. 



https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/L2011.24/

Sleepers. slapende mensen en honden in de straten 
van Mexico City. De foto's zijn genomen bij daglicht 
op trottoirniveau. Alÿs probeerde reportage-
achtige of invasieve beelden te vermijden.

https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/L2011.24/


Nightwatch, 7 april 2004 National Portrait Gallery London

In de nacht van 7 april 2004 werd een vos losgelaten 
in de National Portrait Gallery. Zijn zwerftocht door 
de zalen werd opgenomen door het interne 
videobewakingssysteem van het museum.  

http://francisalys.com/the-nightwatch/

http://francisalys.com/the-nightwatch/


Door het absurde en soms onbetamelijke van de 
poëtische handeling veroorzaakt kunst een 
moment van opgeheven betekenis, een gevoel van 
onzinnigheid dat de absurditeit van de situatie aan 
het licht kan brengen. Met deze daad zet de 
poëtische handeling heel even een stap terug uit 
de huidige omstandigheden. Ze kan ervoor zorgen 
dat je de dingen anders gaat bekijken.

http://francisalys.com/

http://francisalys.com/


The Ambassador, Biënnale Venetië 2001

In plaats van een werk stuurde Francis Alÿs een stel pauwen die 
parmantig ronstapten in de straatjes rond de tentoonstelling in 
het Arsenale. Ze fungeerden als een spiegel voor het ego en de 
trots van nogal wat kunstenaars. 



Maximale inspanning, minimum resultaat
(Sometimes Doing Something Leads to Nothing)

Watercolor. Trabzon, Turkije - Aqaba, Jordanië 2010.
Mixing water from te Red See with water from the Black See

http://francisalys.com/watercolor/

http://francisalys.com/watercolor/


Ooit geprobeerd. Ooit gefaald. 
Maakt niet uit. Probeer opnieuw.
Faal opnieuw. Faal beter.

Samuel Becket



When Faith Moves Mountains, 
Lima (2002) Video 36 min.

Met de hulp van 500 studenten trachtte Alÿs in 2002 een 
zandduin in Lima, Peru, 10 centimeter te verplaatsen. De 4 uur 
durende performance werd vlakbij de sloppenwijken van Lima 
uitgevoerd voor de biënnale van Lima. Het idee voor deze actie 
kreeg hij toen hij in Peru geconfronteerd werd met de gevolgen 
van het beleid van president Alberto Fujimori.

http://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/

http://francisalys.com/when-faith-moves-mountains/


Tijuana - San Diego 1997



In 1997 werd Alÿs uitgenodigd voor het kunstenfestival van San Diego. Maar in plaats van de grens tussen de VS en Mexico 
over te steken in Tijuana, reisde hij weg van het hek tussen de twee landen om illegalen tegen te houden. Alÿs gebruikte zijn 
honorarium om de reis van San Diego te maken via de enorme omweg. Hij reisde per vliegtuig van Tijuana naar Mexico City, 
naar Panama City, Santiago, Auckland, Sydney, Singapore, Bangkok, Rangoon, Hong Kong, Shanghai, Seoul, Anchorage, 
Vancouver, Los Angeles, en ten slotte naar het zuiden naar San Diego. En nam zo deel aan het massatoerisme.

The Loop, Tijuana - San Diego 1997
de absurditeit van landsgrenzen  en grenscontroles



The Loop Paintings, 1997, oil on wood



Tornado Milpa Alta, 
2000-10, video 50 
min.

https://www.youtu
be.com/watch?v=6
nHlkB7nsRI

https://www.youtube.com/watch?v=6nHlkB7nsRI


Rehearsal I (El Ensayo) (De Repetitie), Tijuana (1999-2001) Video ca 30 min.

Soundtrack: de repetitie van een danzón door een fanfareorkest in Juchitán, Mexico.

http://francisalys.com/el-ensayo/

http://francisalys.com/el-ensayo/


Paradox of Praxis I, Mexico City (1997 )                                                             
(Sometimes Doing Something Leads to Nothing)

Uit het fotoarchief “Ambulantes”, Mexico City, 1992 - heden

http://francisalys.com/sometimes-making-something-leads-to-nothing/

http://francisalys.com/sometimes-making-something-leads-to-nothing/


Alÿs schopt een bal van vuur in het verwoeste stedelijke en 
sociale weefsel van de stad Juarez.

Paradox van Praxis 5, Ciudad Juárez, 2015



A Story of Deception (2003-2006) toont een snelweg in het desolate landschap van 
Patagonië, gefilmd door de voorruit van een auto. Aan de horizon verschijnt een 
schitterende spiegeling op het wegdek, die bij het naderen steeds weer wegschuift.

A Story of Deception, Patagonia, 2006 



Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, 2008

De Straat van Gibraltar is 7,7 nautische mijl (13 
km) breed en scheidt Afrika van Europa. Een lijn 
van kinderen verlaat Europa richting Marokko en 
een lijn van kinderen verlaat Afrika richting Spanje. 
De idee: de kinderen ontmoeten elkaar aan de 
horizon en creëren een denkbeeldige brug tussen 
het Europese en Afrikaanse continent. 



Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, 2008



“The Strait seemed like the obvious place to illustrate this 
contradiction of our times: How can one promote global 
economy and at the same time limit the global flow of people 
across continents?”



In BRIDGE / PUENTE (Havana, Cuba - Key West, Florida 2006) verwijst Alÿs
naar het migratiebeleid, tussen de VS en Cuba. Migranten die op droog 
land in de VS worden gevat mogen in het land blijven, terwijl degenen die 
op zee worden onderschept, worden teruggestuurd naar Cuba. Deze wet 
inspireerde Alÿs om met vissersboten een geïmproviseerde brug te 
bouwen die de twee landen met elkaar verbindt. Beide landen konden 
niet volledig met elkaar worden verbonden, maar de actie is wel een 
poëtische poging om de wet te omzeilen.



“Het schilderen van kleurenbalken was een soort van Bruce Nauman-
uitdrukking, ‘bound to fail’. Het was mijn materiële manier om mijn frustratie 
te uiten en te erkennen dat ik in welke vorm dan ook een beetje zou falen."

Reel/Unreel, Kabul, Afghanistan 2011



Henry Moore Bound to Fail, 1967, cast iron,                                                  
64.8 × 58.4 × 8.9 cm

BRUCE NAUMAN (VS, 1941)

Toen de sculpturen van Henry 
Moore voor het eerst werden 
getoond, werden ze als zo 
schokkend ervaren dat 
tegenstanders ze onthoofdden 
en bekladden met verf. In 1938 
verklaarde de beruchte 
directeur van de Tate, J.B. 
Manson, dat het werk van de 
Britse beeldhouwer alleen over 
zijn lijk de galerij zou 
binnenkomen.

Bound to Fail, 1966-67, ink Jet print,                       
50.5 × 60 cm

De afgeknotte sculptuur van de eigen vastgebonden torso van Nauman verwijst naar 
zowel Moores worstelingen als de letterlijke beperking van de kunstenaar.



Sometimes Doing Is Undoing and Sometimes Undoing Is Doing, Afghanistan 2013

In collaboration with Ajmal Maiwandi and the UK forces deployed in Afghanistan

http://francisalys.com/sometimes-doing-is-undoing-and-sometimes-undoing-is-doing/

http://francisalys.com/sometimes-doing-is-undoing-and-sometimes-undoing-is-doing/


Song for Lupita (Mañana), 1998.  
Geprojecteerde animatiefilm (loop 12 
sec), platenspeler en grammofoonplaat 

Doing and Undoing, Doing without Doing ...

https://www.facebook.com/RockbundArt/videos/francis-al%C3%BFs-exodus-a-
16-second-hand-drawn-animation-made-from-over-one-
thousand/1274054442719502/

Exodus 3:14 (2013–2017)
Een 16-seconden handgetekende animatie gemaakt van meer 
dan duizend potloodtekeningen.

https://www.facebook.com/RockbundArt/videos/francis-al%C3%BFs-exodus-a-16-second-hand-drawn-animation-made-from-over-one-thousand/1274054442719502/


Welke rol kan de kunstenaar in 
de oorlog spelen ?

In juli 2017 werd de stad Mosul heroverd op IS na een jaar 
lang gevechten in en rondom de stad. Francis Alÿs ging 9 
dagen mee met de Koerdische Peshmerga en beleefde de 
strijd om Mosul van dichtbij.

Color Matching. Mosul, Iraq, 2016; 5:01 min

De vijf minuten durende film bestaat uit beelden van 
tanks, tenten en militairen tijdens een 
bombardement. Op de voorgrond brengt de hand 
van de kunstenaar klodders verf aan op een wit doek.



FRANCIS ALŸS, Fabiola Project, sinds begin jaren ‘90



Installatie van honderden 
portretten van de H. 
Fabiola uit de 4e E. Deze 
portretten, waaronder 
schilderijen, borduursels 
en miniaturen, zijn 
allemaal versies van 
hetzelfde (verloren 
gegane) negentiende-
eeuwse origineel en 
werden door de 
kunstenaar verzameld op 
rommelmarkten, 
antiekwinkels en 
privécollecties.

FRANCIS ALŸS, Fabiola Project



POLITICO

ESTETICO
ETICO

POETICO

Francis Alÿs - Heeft een kunstenaar een politieke rol ?
- De kunstenaar kan een bemiddelaar zijn 
of een vroedvrouw. Hij gaat om met het 
latente. 


