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BESCHRIJVING 

Op groot formaat staat het portret van een jongen met bruin haar afgebeeld tegen een egaal blauwe 

achtergrond. De schouders, gehuld in een wit t-shirt, en het hoofd van de jongen zijn schuin weerge-

geven, bijna en profil. Zijn ogen daarentegen, zijn tersluiks op de toeschouwer gericht. De voorstel-

ling doet denken aan een cartoon, vanwege de grote effen kleurvlakken en sterke contouren. Ook 

zijn er weinig details aanwezig: er zijn nauwelijks schaduwen zichtbaar, evenals plooien in de kleding 

en rimpeltjes of oneffenheden in het gezicht. Toch spreekt er veel emotie uit het doek. De kin van de 

jongen is fier geheven, zijn lippen op elkaar geperst en zijn neusgaten opengesperd. Deze krachtige 

houding staat in contrast met de verdrietige blik in zijn ogen. Het geheel is opgebouwd uit meerdere 

dunne lagen verf, die strak op het doek zijn gezet. 

 

BETEKENIS 

Voor Sidi El Karchi vormt het portret het kader waarbinnen hij zich als kunstenaar vrij kan bewegen. 

Het gaat hem niet om het maken van waarheidsgetrouwe afbeeldingen, maar om het uitdrukken van 



gemoedstoestanden, vragen en emoties. Hierin wijkt de kunstenaar af van de klassieke portretkunst, 

waarin de rijkdom en sociale status van de geportretteerde de leidraad vormen. Waar het in dit 

schilderij om gaat, is echter niet de vraag wie deze jongen is, maar wat er in hem om gaat. De titel 

van het schilderij geeft hierop een suggestief antwoord: de jongen lijkt stoer en zelfverzekerd, maar 

waarschijnlijk verbijt hij zijn tranen en verdriet. Zo geeft de kunstenaar niet alleen het uiterlijk van de 

jongen weer, maar ook zijn innerlijk: zijn gevoelens en gedachten. 

 

BIOGRAFIE 

Sidi El Karchi (Sittard, 1975) groeide op in Sittard bij zijn Marokkaanse moeder, broers en zussen. Na 

hier een jaar aan de School of Fashion te hebben gestudeerd, volgde hij een kunstopleiding aan de 

Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht. Hierna was hij ‘Artist in Residence’ bij het presti-

gieuze International Studio & Curatorial Program in New York.  

Al op de kunstacademie maakte Sidi El Karchi zich het portret-genre eigen. De hoofdrolspelers in zijn 

werk zijn personen uit zijn directe omgeving: familieleden, vrienden, een idool of collega kunstenaar, 

maar vooral ook zichzelf. Door hen in een bepaalde setting te plaatsen, toont hij steeds zijn visie op 

het leven en de kunst. Dikwijls gaat deze visie gepaard met kunsthistorische motieven. Voorwerpen 

als een hoed of boek fungeren daarbij als symbool.  

Sidi El Karchi bouwt zijn schilderijen stapsgewijs op. De basis bestaat uit een foto van de geportret-

teerde, dat hij zorgvuldig op doek natekent. Vervolgens brengt hij vele lagen verf dun over elkaar aan 

tot hij tevreden is over het resultaat. Hoewel dit een ambachtelijke aanpak is, is zijn werk bijzonder 

actueel. Sowieso balanceert het werk van Sidi El Karchi regelmatig op het snijvlak van twee uitersten: 

zijn keuze voor het portret refereert zowel aan de Marokkaanse als aan de Nederlandse traditie, zijn 

stijl is zowel abstract als realistisch en de beelden zowel verstild als indringend.  

Sidi El Karchi woont en werkt in Sittard en Maastricht. Hij heeft vele exposities in binnen- en buiten-

land op zijn naam staan en zijn werk werd aangekocht door musea, bedrijven, gemeenten en particu-

lieren. Eind 2011 werd hij beloond met de Inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Lim-

burg en in 2012 ontwierp hij de jaarlijkse carnavalsposter. In het najaar van 2015 zal er een docu-

mentaire over Sidi El Karchi worden uitgezonden op tv. 

  


