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DE AFRIKA’S
VAN COSTA LEFKOCHIR

Verscheidene Afrika’s gezien door de ogen van kinderen,
schreeuwen op het stille schilderij, schilderijen die zich omvormen

tot beeldhouwwerken. Dit vertrapte Afrika, land van vuur en
vonkjes van hoop, dat de kunstenaar Costa Lefkochir ons doet
ontdekken, is een werk vol emoties die zich uiten in een discrete

tentoonstelling in de oude kerk “Eglise des Prémontrés” te Luik. Op
deze grootse locatie die baadt in het licht en de stilte die ons

begeleidt bij de Innerlijke Reis.

DE AFRIKA’S van Costa Lefkochir zijn schilderijen, beeldhouwwerken, installaties,
gedachten van Afrikaanse wijzen en uitgelezen teksten maar ook animaties en
ontmoetingen die plaatsvinden in de zalen van de Prémontrés ruimte. Het is een
veelzijdige en levendige tentoonstelling die zowel het werk van de schilder toont als
de getuigenis van de geëngageerde man.

Sinds een aantal jaren heeft Costa Lefkochir een bijzondere band geweven met
Afrika.
Zijn interesse in dit werelddeel werd opgewekt met een tekst van de filosoof René
van Gerdinge en zorgde voor een reeks schilderijen met als titel « L’Afrique piétinée »
(1990). Ze uiten zijn verzet tegen onze onverschilligheid tegenover de ellende van dit
continent dat door onze samenlevingen in de steek wordt gelaten.
Tien jaar later neemt Costa Lefkochir samen met Spyros Amoranitis (directeur van
IRFAM) deel aan een gemeenschappelijke steunactie ten voordele van een aantal
dorpen in Togo.
Door middel van workshops die ter plaatse georganiseerd worden, komt er tussen de
kunstenaar en de kinderen een intense dialoog tot stand op basis van schilderijen
maar ook op het menselijk vlak. Deze dialoog ligt diep verankerd tussen de
tegenovergestelde ingewikkelde artistieke talen en de codes van de
consumptiemaatschappij. Deze bevoorrechtte ontmoeting spreekt de schilder aan
en brengt hem naar nieuwe horizonten.
Tijdens verschillende projecten en ontmoetingen met de plastische wereld van de
kinderen maar ook doorheen het contact met het Afrikaanse land en haar dorpen,
benaderen de werken van Costa Lefkochir andere kleuren en kenmerken,



verschillende dragers, primitievere gebaren, nieuwe technieken en gevoelens die
zonder twijfel het diepste in ons zullen ontroeren.

In sommige werken verschijnt een gesluierde figuur over de gezichten van de
kinderen die ons aanspreken omwille van de ernst van hun blikken en omdat ze het
belang uitschreeuwen van het leven in een wereld die hun blijkbaar negeert.
De werken lijken misschien wel brutaal maar dit geweld gaat ook samen met poëzie.
De opstand ontkent de vrede niet. Toch laat deze ernstige stelling ruimte vrij voor
een zekere lyriek in kleurenpaletten die bij de kunstenaar nauw aan het hart liggen.
Ruimtes met kleuren van de aarde, rood en zwart, benadrukken de aanwezigheid
van het lichtgevende wit. Een doorbraak van hoop en een aura van spiritualiteit die
aan de basis ligt van het werk begeleiden de kunstenaar op een gevoelig pad dat
gevormd werd door ontmoetingen, geschriften maar ook stilte. Een innerlijk leven rijk
aan emotie, vraagstellingen en hoop. Het is ook dit onzichtbare aspect van zijn werk,
naast alle tekens en vormen, kleuren en kenmerken, gezichten en verzegelde
boeken, dat de kunstenaar ons uitnodigt om op verkenning te gaan.
Leven na het leven. Leven zonder tijd zoals eb en vloed. Een soort meditatieve reis
maar die ook aansluit op een levenswijze waar recuperatie noodzakelijk wordt. Zo
worden de beeldhouwwerken ook uitgevoerd met gerecupereerde materialen uit
het atelier, de straten van de stad en de natuur en getuigen ze van de ontmoeting
van de kunstenaar met de creatieve geest van de Afrikanen die nieuw leven blazen
in versleten voorwerpen.
Kano’s beladen met stenen, verkoold hout, versteende vleugels en verzegelde
boeken, nodigen ons uit, ondanks hun merkbare broosheid, op een dringende en
essentiële reis.

DE AFRIKA’S van Costa Lefkochir
Espace Prémontrés Rue des Prémontrés 38/40 te Luik
Van 23 april tot 6 juni 2010
Open van woensdag tot zaterdag van 14h tot 19u, zondag van 10h tot 14u en op
afspraak. Vrije toegang.
Inlichtingen, begeleide bezoeken, animaties - tel. : 04/341 25 85 en 0475/68 38 58
www.lefkochir.be

WIJ STAAN MET GENOEGEN TOT UW BESCHIKKING VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN,
BEELDMATERIAAL, INTERVIEWS, ONTMOETINGEN MET DE KUNSTENAAR.
Wij danken u voor de aandacht die u aan dit evenement zult geven.

Persrelaties Marylin Herrmann tel. 04 388 45 84 en 0477 673 618
marylin.h@skynet.be


