
Brusselse Syriër Abdalla Al Omari
portretteert wereldleiders als vluchtelingen

n0f ik de reactie van
N VA vrees Ik kom uit
Syrië ik ben andere
regimes gewend

Trump als zwerver Poetin als
schooier en Assad als bootvluch

teling De tot de verbeelding
sprekende doeken van Abdalla Al

Omari 31 reizen de wereld
rond van Kiev tot Dubai Dit

weekend wordt het werk van de
gewezen vluchteling tentoonge

steld in Turnhout en in zijn
Brussel de stad waar hij een

nieuwe thuis vond En waar hij
nu voor het eerst ook Belgische
politici portretteert Bart De

Wever en Theo Francken in het
illustere gezelschap van Hitier
en Stalin Ik vrees de reactie

van N VA niet kristofbohez

Een oude industriële wasserij randje
Molenbeek Abdalla groet s middags de
dingen In het Frans het Engels en het
Nederlands Arabisch behoort ook tot
de mogelijkheden De klank van een he
le hoofdstad in één gedreven dertiger
Vijfjaar geleden zat Abdalla nog in Sy
rië Vader was ambtenaar moeder
kleermaakster Het leven in de buiten

wijk van Damascus was naar Syrische
normen vredig Tot Assad kwam Bij
zijn aanstelling in 2000 nvdr dacht ik
dat democratie zeker zou volgen
Maar de democratie volgde niet Ster
ker ze werd gesmoord in bloed Het re
gime van Assad maakte elke ongewens
te stem in het beste geval monddood
En dus vluchtte de beloftevolle kunste

naar weg van de Syrische legerdienst
naar een vrijere plaats Eerst richting
Georgië daarna Parijs en uiteindelijk
Brussel In België kreeg hij een visum
een verblijfplaats en vooral de vrijheid
om dat idee van wereldleiders als

vluchteling vaste vorm te geven

PRINT MEDIA
ACCESSIBLE ART FAIR
Ref : 30549

Het Nieuwsblad
Date : 07/10/2017
Page : 2021
Periodicity : Daily
Journalist :Bohez, Kristof

Circulation : 267248
Audience : 927530
Size : 1486 cm²

No. of publications: 2  De Gentenaar

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 4



Wakker worden naast Assad

Mijn werk ontstond uit verontwaar
diging Verontwaardiging door de vast
stelling dat we wereldwijd met een pro
bleem zitten dat maar niet opgelost
raakt zegt Al Omari De vluchtelin
gencrisis Al die wereldleiders die er zo
machtig uitzagen wou ik van hun sok
kel halen en afbeelden als doodgewone
mensen zoals jij en ik
Drie jaar lang schilderde Abdalla op de
plek waar hij at en sliep in een flatje na
bij de Brusselse beurs Het werden doe
ken die amper in de kamer pasten
Omdat ik elke morgen wakker werd
naast de figuren die ik portretteerde
begonnen ze er steeds menselijker uit

te zien Zelfs met Assad kreeg ik te
doen Toen ontdekte ik dat er van de
kwetsbaarheid van die portretten een
kracht uitgaat Daarom heb ik de reeks
The Vulnerability Series genoemd
Ondertussen leerde ook de buitenwe
reld Al Omari s werk kennen niet het
minst via sociale media De eerste dag
kreeg ik enkele reacties de volgende
dag honderden Dat ze het sterk werk
vonden of dat ik hun leider ook eens
moest portretteren Op den duur kwam
ik er niet meer aan toe om alle reacties

te beantwoorden zo veel waren het er
Toen wist ik wow dit raakt een snaar

ABDALLA AL OMARI
KUNSTENAAR

Francken en De Wever
zijn welkom op mijn

tentoonstelling Kan je
hen via de krant uitnodigen

om te komen kijken
Of ik al reacties heb gekregen van de

geportretteerden zelf Het dichtst
kwam ik bij David Cameron oud pre
mier van Groot Brittannië nvdr die
een werk van me passeerde op een con
ferentie in Kiev Ik zag hoe hij zichzelf
herkende in The Boat en daar schik in

had Toen hij leek te begrijpen waar het
werk over ging reageerde hij terughou
dender Gesproken heb ik hem niet Te
veel bodyguards

Sociaal activist

Het werk van Al Omari heeft niet en

kel de bedoeling om de politici een ge
weten te schoppen Het is ook een po

ging om de gewone burger aan
te spreken Ik wil dat ieder
een begrijpt dat een vluchte
ling iemand is die moét vluch
ten die geen keuze heeft Ik
wil vluchtelingen menselijk
maken De oplossing om vluch
telingen op te vangen lijkt sim
pel van goeie wil zijn Hoe het
praktisch moet met de sprei
ding over verschillende landen
weet ik niet Ik ben geen politi
cus Een sociale activist kan je
me wel noemen Met The Vulne

rability Series wilde ik voor alle
vluchtelingen een stem zijn
In zijn Brusselse atelier is de
voorbije weken alweer nieuw
werk geboren The Space Ship
heet het doek speciaal afgewerkt
voor de kunstbeurs waar bezoe
kers dit weekend de kunstenaar
kunnen aanspreken In het nieu
we werk duiken voor het eerst

Belgische politici op Theo Franc
ken staat in het tableau naast Bart

De Wever in het gezelschap van
onder meer Le Pen Trump Leo
pold II en half in beeld AdolfHit
Ier We slikken Al Omari knikt
Hier in Brussel leef ik volop in de

context van vluchtelingen die op
vang zoeken Net als andere Belgen
kijk ik naar het Belgische nieuws en
ontsnap ik niet aan de Belgische politi
ci Wat de geportretteerden gemeen
hebben is het populisme waar ze voor
staan Populisme dat kan verblinden
Controversieel We leven toch in een
democratie waarin we ons vrij kunnen
uitdrukken Ik vind het mijn plicht om
sociaal betrokken te zijn Het alterna
tief is dat ze je binnen 20 jaar vragen
waarom je niks gedaan hebt om de

situatie aan te klagen
Of hij de reactie van N VA niet

vreest Een onverstoorbare blik volgt
Kunst is niet gevaarlijk toch Boven
dien ik kom uit Syrië Ik ben andere regi
mes gewend Het zou goed zijn om zelf te
zien hoe politici reageren op het werk als
het in Brussel tentoongesteld wordt
Ze zijn welkom Kan je hen via
de krant uitnodigen om
te komen kijken
Bij deze
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Donald Trump en Angela
Merkel zoals u ze nog nooit
heeft gezien Ik
toon wereld

leiders op hun
kwetsbaarst

w J

N VA Hij is altijd welkom om naar
een lezing van Theo te komen
In zijn doek The Space over ons migratiebeleid te
Ship schildert Abdalla Al komen luisteren aldus
Omari een hoop volk uit een woordvoerder van
de wereldgeschiedenis als N VA kbz
toeschouwers van een

spektakel dat zich buiten
beeld afspeelt In het
gezelschap van onder
meer Trump Poetin

ook drie Belgen Leo
pold II en twee N VA
politici staatssecre
taris van Asiel Theo
Francken en partij
voorzitter Bart De We

ver N VA wil niet reage
ren op dit opmerkelijke
schilderij noch op het ver
wijt dat leiders zich laten
verblinden door populis
me Maar de partij heeft
op haar beurt wél een
uitnodiging klaar
voor Al Omari De
kunstenaar is al
tijd welkom om
naar een van

Theo s lezingen
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INFO
The Accessible Art Fair is tot zondag

te bezoeken in Bozar in aanwezigheid van
de kunstenaar Meer info op
www accessibieartfair com

Het Arab Cartoon Festival stelt
tot 21 oktober werk van Al Omari
tentoon in Turnhout
www warande be

In zijn doek The Space Ship plaatst Abdalla Al Omari Theo Francken en
Bart De Wever tussen onder meer Hitier Stalin en Mao Wat de
geportretteerden gemeen hebben is het populisme waar ze voor staan
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