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1976-11 
Atelier, Hoger Instituut, Antwerpen
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Atelier, Hoger Instituut, Antwerpen
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Atelier, Hoger Instituut, Antwerpen
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1977-12 
Atelier, Hoger Instituut, Antwerpen
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Atelier, Hoger Instituut, Antwerpen
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Tekst Herman Luyckx
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1977-01

Narcisse Tordoir - Untitled, 1977
 

This work by Narcisse Tordoir had an instantaneous impact on me when 

I irst saw it nearly twenty-ive years ago. At that time, the artist 
was exploring the idea of an image as a moment moving through time. He 
painted shadows, traced them and painted them away again. This work 
could therefore be seen as a residue of an entire process that, in a 

phenomenological way, tries to explain the shifting of space towards 

boundaries, outlines, silhouettes and the idea of depth. The artist 
wanted to create an ambiguous and counter-productive space between 

what is represented as isolated forms painted on an un-stretched 

canvas, hanging loosely as a cloth on the wall, confronted with 

symmetrically related three-dimensional models that lean against the 

wall, thereby emphasising the relationship between the signiier and 
the signiied. The work becomes readable as a long, panoramic line-
up that one views like reading a sentence or a complex statement. It 
is about making things visible by means of comparison or pairing the 

actual object to a mental image. In addition, the work questions the 
idea of authorship through the element of contingency in terms of the 

placement of objects on the loor and the way they are depicted on the 
canvas. By placing the surface of the painting as independent objects 
into the space, the image and the real objects start to appear as 

‘dis-identical’. This work made me realise that painting is far more 
than just an illusionistic rendering of space. It deals with the space 
between things, and no matter how static an image may appear it can 

never be truly stable.
 

Luc Tuymans
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1977-03
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1977-13
MAdonnA
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1977-07
MUUrSchiLdErinG
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1977-14



Het werk maakt deel uit van de tentoonstelling ‘Performance 

Art’, RHOK Brussel. 
Het neemt ook deel aan de performance, uitgevoerd samen met Hugo 

Roelandt en Jan Janssen. 
De aandacht verschuift meer en meer naar het performatieve in de 

schilderkundige handeling.
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1977-15
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1977-16
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1977-16



57

1977-17
PErForMAncE ArT

RHOX Brussel
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1977-17
PErForMAncE ArT

RHOX Brussel
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1977-22
EXchAnGE 

HISK Antwerpen
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PErForMAncE ArT

Stadsarchiv Kassel



1977-21
i hATE



TodAY’S PLAcE 

 

In 1978 ondernemen Tordoir en zijn companen enkele 

confronterende ‘directe acties’ in de Antwerpse publieke 

ruimte, zoals op de Meir en het Rubenshuis.  
Today’s Place wordt al snel een ontmoetingsruimte 

voor punk- en reggae-liefhebbers, een plaats voor 

optredens en internationale performance acts (zoals Coum 

Transmissions en Reindeer Werk) tot een politie-inval 

het einde betekent van deze noisy vrijplaats. Maar de 
toon voor een nieuwe golf van kunstenaars-initiatieven 

lijkt gezet.
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TodAY’S PLAcE 1977



BEhAVior

 

• Normaal gedrag wordt beschouwd als dat wat zo 
veelvuldig in onze samenleving voorkomt, dat het vrijwel 

algemeen is. 
Datgene wat kenmerkend is voor de overgrote meerderheid 

der mensen.  
• Bij een onderzoek binnen gedragspatronen, herkennen 
we veel van onszelf terug. Als kunstenaars willen we 
de ondubbelzinnigheid binnen iedere discipline vinden. 
Gedrag vind je in muziek, dansen, art-performance, 

schrijven, praten; tenslotte komen tot de conclusie dat 

alle menselijke activiteiten kunnen verstaan worden als 

gedragssituaties. ( C.E.A.C.)  
• Ik vermoed dat het gedrag van het alledaagse leven zo 
politiek is geconditioneerd dat verwarring ons enige 

wapen is om onze menselijke idealen te verdedigen.  
• Wanneer iemand voor het eerst geconfronteerd wordt met 
‘behaviour action art’ reageert hij daarop instinctief, 

door zijn associatief geheugen, het wordt aanzien als 

onaanvaardbaar gedrag, het wordt verworpen. Diegenen 
die zich over die instinctieve reactie zetten, beseffen 

dat hier iets gebeurt, dat zij steeds als negatief, 

vergankelijk gedrag, beschouwden. Hier getransformeerd 
om een positieve, sociale functie te vervullen.  
• Diegenen die het gemakkelijkst de instinctieve grens 
overschrijden, zijn zij die geestelijk en sociaal 

stabiel genoeg zijn om geconfronteerd te worden met 

een situatie, die geen literaire, logische structuur 

heeft en op zijn best een hoogtepunt is van “zijn”. (MOT 
YECKUP)  

• Diegenen die zich niet interesseren, zeggen dat het 
puur tijdverlies is. ‘Wat ze doen is nonsens’, ze lachen 
en babbelen om hun verwarring te verbergen en verlaten 

de plaats. 
Ze moeten een nieuwe taal leren alsook een nieuwe vorm 

van begrijpen.  
• IF YOU PEOPLE ARE THE POLICE, GO AND LEAVE THIS PLACE.  
• ALWAYS ANSWER THE PERSON, NOT THE QUESTION.  
• LOOK DON’T SEE, TOUCH BUT DON’T FEEL, AND THERE ARE NO 
“PROBLEMS”. 
(Reindeer Work)
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dirEcTE AcTiE 
 

Onze samenleving is een toestand. Een bepaalde relatie tussen mensen. Een manier van 
zich gedragen. We kunnen die veranderen door andere relaties te leggen. Door ons 
anders te gedragen. 
 

Uitgevoerd door een netwerk van individuen en autonome groepen die hun eigen 

beslissingen nemen en hun eigen lot in handen hebben. 
 

Vat de werkelijkheid op als voortdurend in gevecht gewikkeld zijn tegen ideologie, 
macht, gezag, hiërarchie, politieke en culturele manipulatie, repressie, 

schematische maatschappelijke tegenstelling en kunst als onderdeel van algemene 

sociale context. 
 

Ziet en hanteert kunst als menselijke activiteit met speciieke kenmerken. Eigen 
geschiedenis. Maar toch als een van de vele vormen van praktijk van anderen. 
 

Kunst als directe actie die vertrekt uit het lokale en onmiddellijke. 
 

Is een vorm van creatief verzet. 
 

Door eenvoudige actie maatschappelijke tegenspraken concreet in een speciieke vorm 
tot uitdrukking brengen. 
 

Praktijk van bewustmaking. 
 

Is een realistische handelswijze die andere mensen tot productie probeert te 

brengen. 
 

Staat de kunstenaar alle middelen toe die hij nodig heeft om de werkelijkheid 

vatbaar te maken. 
 

Is een activiteit die buiten het economische circuit valt. Alzo ondergaat zee en 
omwenteling van de gehele functie van de kunst. 
 

Ziet af van de bourgeoisie als traditioneel publiek van avant-gardistische kunst. 
 

Wil een zo ruim mogelijk publiek bereiken. Richt zich naar studenten en jongeren. 
Zij hebben nog geen plaats in het productieproces als individu. Daar kan zijn 
invloed het meest voelbaar zijn. 
 

Die actie die in een bepaalde situatie het gewenste doel bereikt. In zoverre dat in 
iemands macht of in de macht van iemands groep ligt. 
 

Actie op niveau van het menselijk denken. 
 

Inwerken. Denk. Kijkgewoonten. 
 

Is geen politieke activiteit. Heeft sociale functie. 
 

Streeft naar collectieve praktijk. 
 

Streeft naar de vorming van autonome zelfstandige bewust oordelende en beslissende 

individuen. Deze zijn voorwaarde voor een vrije samenleving.
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1978-01
dirEcTE AcTiE ‘rUBEnShUiS’
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1978-02
dirEcTE AcTiE ‘BAnkEn’



diSTUrBAncE oF ThE PEAcE 

 

The disturbance of the peace results from the giving 

of a new sense, in contrast to what occurs most 

often, to traditional meanings of social actions. 
It is a creation of disorder, disorder as explained 

as the coexistence of competing meanings. 
Disorder is opposed to chaos where meaning is absent and 

where one cannot discriminate between competing meanings. 
The disorder caused is creative in so far as it has 

developed new deinitions for opposing perceptions. 
The freedom of the individual to see things in a manner 

different from that which is presented to him by the order, 

or the “new order” is manifested in the free transgression 

of schematised patterns of behaviour and rules. 
Such non-normal behaviour of the participants means, 

in a speciic context, an expression of ideas. 
Change is seen as disturbance of the peace. 
All forms of substantial, spontaneous criticism 

are considered as breaches of the peace. 
Not conforming gives a solution to the problem of opposing 

values by refusing a inal solution.
 

 

 

Text by Today’s Place, published in: Performance by 

Artists, AA Bronson & Peggy Gale, Art Metropole, cana-

da, August 1979, p. 118
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1978-07
VMo 

Super-8, betoging tegen racisme en fascisme, tegenbetoging Vlaamse Militanten Orde,1978, Antwerpen
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1978-05
hEAVEn on EArTh

Super-8, gei lmd in Parc Du Luxembourg, Parijs en op de Grote Markt, Antwerpen
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1978-06
rooMS 

Super-8, Ik geef camera en spoel aan vijf vrienden met de vraag hun leefkamer te ilmen
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1978-04 
MAdAMMEkE 
Super-8
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1978-08 
on ThEir WAY To Work 

Super-8
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1978-09 
PLAYinG 

Super-8
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1978-48
Wk
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1978-47 
AccoUnTS

Performance Festival Arnhem
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1978-16
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1978-15
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1979-01
EVErYThinG iS VErY QUiET
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1979-03
ArE WE LoSinG oUr idEALS
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1979-06



1979-05
ArE WE chAnGinG ThE WorLd
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SAMPLE Book 

 

These articles have a very personal value 

to me. They surround me in my daily life. 
If you want you can borrow them for a few 

weeks. 
 

MONEY-BOX 
A money-box with small coins, one 

whistle, a watch and two small batteries. 
The result of my savings. 
 

HAT

Large hat of black fake leather, made by 

Rudolf. 
 

FORT

A gift of a 11 years old boy called 

Franky. A fort made of a shoebox, with 
plastic animals and plants. 
 

TABLE CLOTH
With red roses. Size 120x100cm.
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1980-01
WErkWEEk
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inTErViEW

WAS DE ACADEMIE BELANGRIJK VOOR JOU?
Ja natuurlijk. Ik kon weg van het Atheneum in Meche-
len. Ik tekende en schilderde graag. Op de academie 
was juist de kunsthumaniora opgericht.
Later ben ik naar de afdeling schilderen gegaan, 

en daar was de prof, Vic Dolijn, zeer duidelijk; 
je komt hiernaartoe om een vak te leren, techniek. 
Kunst maken, dat doe je thuis maar. Klare taal niet?

HOE BEN JIJ DAAR MEE OMGEGAAN?
Tja, dat was klote natuurlijk. Het werd een ge-
vecht, en dat eindigde in een ernstig conlict. De 
zwart-wit schilderijen waren daar een eerste dui-

delijke reactie op. Ik ging stiekem op lakenstof 
krantenfoto’s projecteren met de overheadprojector 

in het lokaal van kunstgeschiedenis. Dat conlict is 
echt een breuk geworden met het ‘instituut acade-

mie’. Pas later heb ik beseft dat het uiteindelijk 
ook een breuk, of beter, een invraagstelling van 

mijn medium, ‘het schilderen’ was geworden. Ik werd 
toch nog toegelaten op het Hoger Instituut, maar 

daar is het dan inaal fout afgelopen.

KUNT JE IETS MEER VERTELLEN OVER DIE BREUK MET HET 
MEDIUM SCHILDEREN? 
Ik zat bij het Hoger Instituut plots alleen in een 

atelier en het was mij helemaal niet duidelijk wat 

ik moest gaan doen. Die breuk met het medium zoals 
ik het noemde was toch vrij radicaalIk wilde hele-

maal niet meer nadenken over alles wat ik had ge-

leerd op de academie. Figuratie, compositie, kleur, 
licht, betekenis... alles moest weg.
En dan opnieuw beginnen. Gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Heb mij de eerste maanden stierlijk ver-
veeld. Ik doolde door het gebouw, de zolder, in de 
kelder met de werkmannen pinten drinken...
Ik ben begonnen met het verzamelen van objecten die 

ik daar vond, en probeerde daar vanalles mee te ma-

ken, een heleboel geëxperimenteer, maakte daar fo-

to’s van, die ik als documentatiemateriaal bijhield 

in mappen. Soms werden die foto’s het werk. Maar dat 
gebeurde allemaal heel intuïtief, zonder duidelijk 

plan, vallen en opstaan zeg maar.

KON JE DAAR MET IEMAND OVER PRATEN OP HET HOGER IN-
STITUUT?
Professor Slabbinck heb ik een keer gezien in het 

begin van ’t jaar, maar hij was sneller terug bui-

ten dan binnen. Verder kwam zijn assistent mij er 
elke donderdagvoormiddag aan herinneren dat ik ‘s 

middags moest gaan modeltekenen, wat ik natuurlijk 

niet deed. Ik had er wel enkele goede vrienden, maar 
die waren ook elk met hun eigen ding bezig. Ik zat 
dus wel echt alleen in mijn eigen bubbel.
Voor mij was het ICC op de Meir een toevlucht. Daar 
werd ‘hedendaagse kunst’ getoond, er was ook een 

goeie bibliotheek met tijdschriften. Flor Bex toon-
de veel support-surface kunstenaars. Daar voelde ik 
wel wat voor. Er was dus toch een andere manier van 
omgaan met het schilderen mogelijk. Ik begreep het 
ook niet allemaal goed en er plakte een hele boel 

theorie aan vast. Maar ik was niet meer alleen.

WAT BEGREEP JE NIET, WAT BEDOEL JE MET THEORIE?
Het werk van die support-surface kunstenaars bleef 

voor mij toch heel formeel, te veel als een illus-

tratie bij een theorie. De teksten in de catalogi 
ontgingen mij, te veel afstand of zoiets? 
De drager, het oppervlak, de handeling van het 

schilderen... Het was er allemaal maar ik miste de 
kunstenaar, het toeval, het irrationele. Ik herin-
ner me nog dat ik toen wel een hekel had aan het 

woord ‘gevoel’, of aan het geloof dat het wonder 

zomaar geschiedt.
Op een dag kreeg ik van een van de mannen in de 

kelder een halfvolle pot latex. Verf om muren mee 
te schilderen, maar wel verf, geen edele olieverf, 

gewone verf.
Daarmee heb ik een aantal objecten die ik had ver-

zameld in mijn atelier zwart geschilderd en daarna 

naast mekaar tegen de muur gezet.
Op een stuk linnen gelegd en hun contour op het doek 

getekend en daarna ingeschilderd met de zwarte la-

tex. Het doek heb ik boven de objecten aan de muur 
gehangen. Het object en zijn afbeelding, samen het 
werk. Ik had eindelijk mijn eerste nieuwe schilde-
rij gemaakt. 

DAN GING HET PLOTSELING HEEL SNEL ZIE IK.
Ja toen kwam het ene werk na het andere. Ik werd me 
ook bewuster van wat ik aan het doen was en daar-

door kon het werk zich ook op een logische manier 

ontwikkelen. Het uitvoeren van handelingen in het 
atelier, de registratie ervan op doek kreeg snel 

een soort van performatief karakter. Het werk ont-
wikkelde zich fysiek in de ruimte van het atelier. 
Het doek, de vloer ervoor, de muur er tegenover, de 

kunstenaar daartussen. Ik had het gevoel elk moment 
een schilderij te kunnen beginnen en eindigen. Ik 
documenteerde het maken ook uitvoerig met schetsen 

en foto’s.
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KONDIGT ZICH DAAR GEEN BREUK MET HET SCHILDEREN 
AAN? IS ER NOG EEN  SCHILDERIJ ? OF WAT KOMT ER IN 
DE PLAATS?
Die vragen stelden zich allemaal op een moment dat 

het eerste jaar Hoger Instituut ten einde liep. Ik 
werd uit de academie gezet. Ik wist wel dat dit kon 
gebeuren maar kon het toch niet geloven. Plots had 
ik geen atelier meer. Ben toen ingetrokken bij Jan 
Jansen en Dolf Verbesselt die juist een pand hadden 
gekraakt in het centrum van de stad en daar werkten 

en woonden.
Ik heb daar nog een laatste schilderij gemaakt.
Maar het was de ontmoeting met de performancegroep 

Reindeer Werk uit Londen, die plots weer een nieuwe 

weg opende. Zij tastten de grens tussen kunst en 
leven af. Daaruit zijn Today’s Place en die Directe 
Acties ontstaan. Wij dachten toen echt dat we de 
wereld gingen veranderen. Punk op zijn best. Maar 
de ontnuchtering kwam natuurlijk snel.

WAT WAS TODAY’S PLACE?
Dat was een alternatieve ruimte waar we punkconcer-

ten, performances en tentoonstellingen organiseer-

den. In het  weekend was het ook een discotheek. 
Het werd na een razzia van de politie na 9 maanden 

gerechtelijk gesloten. Het is een ongeloolijk in-
tensieve en vruchtbare periode geweest, maar ook 

heel vermoeiend.
Van de ene dag op de andere was ik weer alleen in 
mijn kot.

BEDOEL JE DAT IEDER TERUG ZIJN EIGEN WEG GING? EN 
JIJ, MOEST WEER OPNIEUW BEGINNEN? HOE DOE JE DAT?
Ik zat dan thuis, zonder atelier. Ben terug begin-
nen tekenen op stukjes papier. Verder heb ik veel 
gefotografeerd en ben met super 8 beginnen spelen.
De grotere tekeningen met oil stick maakte ik op 

stukken gevonden papier dat ik aan mekaar plakte. 
Daarop tekende ik op een elementaire manier, ik be-

doel met een lijn, objecten die ik verzamelde. Een 
glazen paard, een arend, plastic  speelgoed, een 

groep mensen die bij mekaar zit.
Die tekeningen hadden ook een performatief karak-

ter. Ik plooide ze op, kon ze zo onder mijn arm 
meenemen en aan mensen laten zien, op straat, in’t 

cafe. Ik leende ze ook tijdelijk uit.
En de zwart-wit foto’s, ja….. ik kon helemaal niet 
fotograferen. Enkele vaste instellingen, scherp 
zetten en op de knop drukken. Ik hechte niet zoveel 
waarde aan techniek. Fotografeerde stillevens die 
ik vond bij vrienden thuis, soms werd het meer een 

soort van interieur. Die negatieven hebben we ge-
lukkig teruggevonden toen  we met het archief bezig 

waren. Ik vraag wel eens aan een vriend om ze voor 
mij terug af te drukken.

OOK BIJ DE SUPER-8 FILMPJES LIJKT JE HOUDING AF-
STANDELIJK?
De spoeltjes die je toen kon kopen duurden vier mi-

nuten. Ik gaf telkens aan een vriend een spoel en 
camera met de vraag hun interieur te ilmen. Elke 
keer als ik een spoel terugkreeg plakte ik die aan 

de vorig vast; ilm klaar.

OP DE TEKENINGEN STOND OOK TEKST, DAT DOE JE DAAR 

VOOR HET EERST NIET?
Inderdaad. Na het sluiten van Today’s Place stelden 
er zich pertinente vragen?  Het idealisme was plot-
seling ver zoek.
‘Are we losing our ideals’, onder de eerste grote 

tekening die ik maakte, spreekt boekdelen.
‘Everything is very quiet’ was meer een vaststel-
ling, terug alleen thuis.
De geschriften van René Magritte hebben me toen te-

rug op weg geholpen. Onderaan de tekening van het 
glazen paard stond  ‘this is not a horse’, maar daar 

heb ik later een stuk papier over geplakt.
En dan was er nog de vraag ‘Are we changing the 

world’. Dat werd later ook de titel van de tentoon-
stelling in Extra City.

ER IS TOEN DUIDELIJK ZEER VEEL GEBEURD OP KORTE 
TIJD. HOE KIJK JE DAAR NU OP TERUG?
Als ik er nu, meer dan 40 jaar later op terug kijk, 

dan denk ik dat er in de eerste plaats een bevragen-

de en onderzoekende houding uit spreekt. Maar ook 
de bereidheid me onvoorwaardelijk in het avontuur 

te storten (met alle gevolgen van dien). Het ging 
toen wel heel snel en het was zeer intens.
Eigenlijk is er niet zoveel veranderd aan mijn hou-

ding denk ik. En ik zit nog altijd alleen in mijn 
atelier… en het blijft vallen en opstaan.
Maar de basis van mijn beeldend denken is daar wel 

gelegd.



112



113



114

1973-03 Zonder titel     180 x 130 cm  Olie op doek

1974-08 Zonder titel     50 x 40 cm   Olie op doek  

1974-09 Zonder titel     60 x 50 cm   Olie op doek

1974-10 Zonder titel     180 x 110 cm  Olie op doek

1975-01 Guatemala (studie)    21,5 x 29,5 cm    Olie op houten paneel 

1975-08 Schoonheidskoniginnen    25 x 20 cm   Zeefdruk

1975-07 Schoonheidskoniginnen    25 x 20 cm   Zeefdruk 

1975-05 Schoonheidskoniginnen (studie)  22,5 x 33 cm  Olie op houten paneel

1976-04 Ruïne       180 x 120 cm  Latex op katoen 

1976-01 Guatemala 1     175 x 120 cm  Latex op katoen 

1976-02 Guatemala 2     175 x 120 cm  Latex op katoen 

1976-05 Kerncentrale 1     180 x 120 cm  Latex op katoen 

1976-06 Kerncentrale 2     180 x 120 cm  Latex op katoen 

1976-07 Kerncentrale 3     205 x 125 cm  Latex op katoen      

1976-08 Schoonheidskoniginnen (detail)  165 x 100 cm  Inkt op katoen 

1976-09 Schoonheidskoniginnen    180 x 111 cm  Inkt op katoen 

1976-10 Betoging      168 x 126 cm  Inkt op katoen 
1976-11 Zonder titel     26 x 21 cm   Fotokopie 

1977-04 Zonder titel      29,5 x 20,5 cm  Latex op papier 

1977-12 Zonder titel (installatie)   60 x 40 x 20 cm  Latex op plaaster 

1977-01 Zonder titel     165 x 270 cm  Latex op linnen, mixed media 

1977-02 Zonder titel     250 x 120 cm  Latex op linnen, latex op glas 

1977-03 Zonder titel     200 x 150 cm  Latex op linnen, latex op plaaster 

1977-13 Madonna      180 x 70 x 20 cm  Latex op plaaster, houten sokkel 

1977-06 Zonder titel (verdwenen)   245 x 200 cm  Latex, acryl op linnen 

1977-05 Zonder titel     245 x 200 cm  Latex, pastel op linnen, isomo 

1977-07 Muurschildering     variabel   Latex 

1977-14 Zonder titel     150 x 50 x 20 cm  Basis cement, glasscherven 
         110 x 20 x 20 cm  Houten sokkels, objecten 

1977-15 Zonder titel     29 x 20,5 cm  6 tekeningen 

         110 x 20 x 20 cm  Sokkel 

         30 x 30 x 26 cm  Klei, glasscherven 

1977-16 Zonder titel (installatie)   29,5 x 17 cm  6 posters 

         variabel   Glasscherven 

         28,5 x 21 cm  6 fotokopies zwart/wit 

1977-17 Zonder titel (installatie)   variabel   Hout, klei 

         22,5 x 20,5 cm  Tekening 

1977-22 Exchange      30,5 x 21,5 cm  Print 

1977-21 I hate      34,5 x 24 cm  8 tekeningen 

1978-01 Directe Actie (Rubenshuis)   variabel   Slide show, zwart/wit foto’s 

1978-02 Directe Actie (Banken)   7 min.   Super 8, zwart/wit foto’s
1978-07 VMO       11 min. 31 sec.  Super 8
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1978-05 Heaven on earth     17 min.   Super 8 
1978-06  Rooms       30 min. 22 sec.  Super 8
1978-04 Madammeke      10 min.   Super 8
1978-08 On their way to work    17 min.   Super 8
1978-09 Playing      12 min.   Super 8
1978-48 WK       8 x 11 cm   15 collages

1978-47 Accounts      29,7 x 21 cm  Kunstenaarspublicatie, 20 pag. 
1978-12 Stilleven      17,5 x 24 cm  Zwart/wit foto 

1978-13 Stilleven      17,5 x 24 cm  Zwart/wit foto

1978-14 Interieur      17,5 x 24 cm  Zwart/wit foto 

1978-15 Interieur      17,5 x 24 cm  Zwart/wit foto 

1979-01 Everything is very quiet   245 x 155 cm  Vetkrijt op papier
1979-03 Are we loosing our ideals   217 x 155 cm  Vetkrijt op papier 
1979-05 Are we changing the world   290 x 320 cm  Mousse 

1979-06 Paard       152 X 208 cm  Vetkrijt op papier 
1979-07 Sample book     29,5 x 22,5 x 3 cm Foto’s op karton

1980-01 Werkweek      variabel   Slideshow, afiche zeefdruk








