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Een woord vooraf 

  

Na een stilte in het expogebeuren, naar aanleiding van de gebeurtenissen be-

gin jaren tachtig, nam Paul Woei in 1983 het initiatief om het expositieleven 

weer op te krikken. Hij nam contact op met Ron Flu en samen benaderden zij 

enkele kunstbeoefenaars om hen te polsen voor het samenstellen van een 

groep en samen iets te organiseren. Hieruit ontstond een groep van zeven per-

sonen: Ron Flu, Rudi Getrouw, Nola Hatterman, Soeki Irodikromo, Ruben Kar-

sters, Cliff San A Jong en Paul Woei. In 1984 was de eerste ABKS-

tentoonstelling, Identiteit, een feit.  

Geprobeerd werd een naam te vinden die betrekking zou hebben op het werk 

dat getoond zou worden. Dit laatste bleek echter niet zo eenvoudig … Vooral 

voor een zo gemêleerd gezelschap als dat van de Associatie Beeldende Kunste-

naars Suriname. Een van de bedoelingen van de ABKS was namelijk: “het bij-

een brengen van een aantal beeldende werkers ongeacht hun visie of stijl”. 

Hoofdzaak was: “het zich voortdurend bezig houden met beeldende kunst in al 

zijn verschijningsvormen”. Een probleem bij zo’n gezelschap is natuurlijk dat 

het elkaar bekritiseren een moeilijk punt wordt.  

Vele kunstenaars zijn in de afgelopen dertig jaar toegetreden tot de ABKS en 

velen hebben de groep ook weer verlaten. Desondanks en ondanks de verschil-

len in stijl en/of inzicht, is de ABKS reeds dertig jaren overeind gebleven. 

Vandaag, bij het organiseren van de expo 2014 genaamd Unleashed, telt de 

ABKS tien deelnemers.  

Iedere zichzelf respecterende natie draagt zorg voor een goede permanente 

huisvesting voor de kunstuitingen van haar kunstenaars, die voldoet aan inter-

nationale gangbare normen. De ABKS pleit al meer dan twintig jaar voor een 

National Gallery waar onze hedendaagse kunst permanent geëxposeerd kan 

worden. Bij dertig jaar ABKS doet de kunstenaarsgroep nogmaals een beroep 

op de overheid en het bedrijfsleven om hierin verandering te brengen, zodat 

wij onze kunstschatten kunnen behouden voor nu en later voor het nageslacht. 

"TO KNOW YOUR HISTORY IS TO KNOW YOUR CULTURE." 

 

De Associatie Beeldende Kunstenaars Suriname (ABKS) 



 

 

Over de ABKS 

 

Het criterium voor lidmaatschap van de Associatie Beeldende Kunstenaars 

Suriname was van meet af aan duidelijk: men moest “jaren lang, voortdu-

rend en serieus bezig zijn met het beoefenen van beeldende kunst”. Het 

aantal leden zou nooit meer dan tien bedragen. En eens in de twee jaar zou 

er een groepsexpositie zijn.    

De eerste expositie, Identiteit, werd gehouden in 1984. Enkele dagen voor 

de opening verongelukte Nola Hatterman, die deelnam aan deze, ondanks 

deze tragische gebeurtenis toch zeer succesvolle, eerste ABKS-expo. De ove-

rige exposanten bij de tentoonstelling in 1984 waren Ron Flu, Rudi Getrouw, 

Soeki Irodikromo, Ruben Karsters, Cliff San A Jong en Paul Woei. 

De meest recente expositie was Crossroads of Life in De Hal, van 14-16 april 

2011. Deelnemend kunstenaars: Anand Binda, Pierre Bong A Jan, Dani Djo-

joatmo, Ron Flu, Soeki Irodikromo, Sri Irodikromo, Ardie Setropawiro, Kim 

Sontosoemarto, Jhunry Udenhout en Leo Wong Loi Sing.  

Voor het jubileumjaar staat de expositie Unleashed gepland, ook nu weer in 

De Hal, toegankelijk voor het publiek van 22 februari tot en met 27 februari 

2014, van 10:00-13:00 uur en van 18:00-21:00 uur. Alle ABKS-leden doen 

mee, ook de stonfutu’s Ron Flu en Soeki Irodikromo. Dit kroonjaar heeft nog 

een extra gouden randje, namelijk de 80ste verjaardag van ABKS-lid van het 

eerste uur Ron Flu.  

Het bestaansrecht van de Associatie is ook na dertig jaar onbetwist: er zijn 

regelmatig exposities van de groep, waarmee bijgedragen wordt aan een 

wat dynamischer kunstklimaat. Dit is ook inspirerend voor beginnende kun-

stenaars; het kan een prikkel zijn om ook zelf iets te ondernemen. Het crite-

rium voor ABKS-lidmaatschap is door de jaren heen wat ruimer geworden. 

Ook jongere kunstenaars krijgen nu de kans om zich aan te sluiten zoals in 

2009 Pierre Bong A Jan, Dani Djojoatmo, Sri Irodikromo en Kim Sonto-

soemarto. 

In 1988 schrijft Rudi Getrouw in het voorwoord bij de brochure die bij de 

ABKS-expositie Prospects verscheen: “In onze ogen, en de geschiedenis 

geeft ons hierin gelijk, heeft de kunstenaar wel degelijk een taak en een zeer 



 

 

belangrijke. Door zijn gevoeligheid, als het ware met talloze onzichtbare dra-

den op geheimzinnige wijze verweven met het geestelijk leven van zijn tijd, 

geeft hij daar mede richting aan, door zijn beeldende activiteit. Uitermate 

ontvankelijk voor het uitdrukkingskarakter van de visuele werkelijkheid, ge-

voegd bij zijn capaciteiten als vormgever, helpt hij in belangrijke mate het 

‘gezicht’ van zijn volk bepalen. Hij opent onze ogen voor het visuele; hij leert 

ons zien. Een volk zonder kunst heeft geen eigen gezicht.” 

26 jaar later zijn Getrouws woorden nog steeds waar en onderstrepen zij 

nogmaals het belang van kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven, zoals de 

ABKS, voor een land: om mede richting te geven aan het geestelijk leven en 

het volk een eigen gezicht te geven.  

 

Marieke Visser 

Hoofdredacteur Sranan Art Xposed (SAX)  

1984 



 

 

Exposities 

 

Om de twee jaar probeert de ABKS een expositie te houden: 

In 1984, 19 t/m 26 mei, Identiteit, met Ron Flu, Rudi Getrouw, Nola 

Hatterman, Soeki Irodikromo, Ruben Karsters, Cliff San A Jong en 

Paul Woei, Surinaams Museum, Commewijne-straat 18, Paramaribo. 

In 1986, Encounter, met Anand Binda, Ron Flu, Rudi Getrouw, 

Soeki Irodikromo, Cliff San A Jong en Paul Woei. 

In 1988, 20 t/m 28 mei, Prospects, met Anand Binda, Ron Flu, 

Glenn Fung Loy, Rudi Getrouw, Soeki Irodikromo, Ruben Karsters, 

Ramin Wirjomenggolo en Paul Woei, Surinaams Museum, Comme-

wijnestraat 18, Paramaribo. 

In 1990, 4 t/m 12 mei, Consensus, met Anand Binda, Ron Flu, 

Glenn Fung Loy, Rudi Getrouw, Sharda Devi Harkhoe, Soeki Iro-

dikromo, Ruben Karsters en Paul Woei, Surinaams Museum, Com-

mewijnestraat 18, Paramaribo. 

In 1992, 9 t/m 22 mei, Interactive, met Anand Binda, Ron Flu, 

Glenn Fung Loy, Rudi Getrouw, Sharda Devi Harkhoe, Soeki Iro-

dikromo, Ruben Karsters, Ramin Wirjomenggolo, Paul Woei en Leo 

Wong Loi Sing (Erwin de Vries was uitgenodigd als gastdeelnemer), 

Surinaams Museum, Commewijnestraat 18, Paramaribo. 

In 1993, Sranan, Cultuur in Suriname, met Anand Binda, Ron Flu, 

Rudi Getrouw, Soeki Irodikromo en Paul Woei, in Rotterdam, Ne-

derland. 

In 1994 Survival, met Anand Binda, Ron Flu, Glenn Fung Loy, Rudi 

Getrouw, Sharda Devi Harkhoe, Soeki Irodikromo, Ruben Karsters 

en Leo Wong Loi Sing. 

In 1996 Garden of Suriname, met Anand Binda, Ron Flu, Glenn 

Fung Loy, Rudi Getrouw, Soeki Irodikromo en Ruben Karsters. in 

Miami, USA. 

In 1997, 16 t/m 25 april, Values, met Anand Binda, Ron Flu, Glenn 

Fung Loy, Soeki Irodikromo, Ardie Setropawiro en Leo Wong Loi 

Sing, Surinaams Museum, Fort Zeelandia, Paramaribo. 

In 1999, Koki, met Anand Binda, Ron Flu, Glenn Fung Loy, Soeki 

Irodikromo, Ruben Karsters, Ardie Setropawiro en Leo Wong Loi 



 

 

Sing. 

In 2002, tot 24 februari, ABKS 2002, met Reinier Asmoredjo, Anand 

Binda, Ron Flu, Glenn Fung Loy, Rudi Getrouw, Soeki Irodikromo, 

Ruben Karsters, Ardie Setropawiro en Paul Woei, Instituto Venezo-

lano para la Cultura y la Cooperacíon (IVCC).  

In 2004, 3 t/m 12 december, 20 jaar ABKS, met Reinier Asmoredjo, 

Anand Binda, Ron Flu, Glenn Fung Loy, Soeki Irodikromo, Ardie 

Setropawiro en Leo Wong Loi Sing, Surinaams Museum, Comme-

wijnestraat 18, Paramaribo. 

In 2007, 2 t/m 9 maart, ABKS 2007, met Anand Binda, Ron Flu, 

Soeki Irodikromo, Ardie Setropawiro, Jhunry Udenhout en Leo 

Wong Loi Sing, Instituto Venezolano para la Cultura y la Coope-

racíon (IVCC).  

In 2009, februari, Amazonia, met Anand Binda, Ron Flu, Soeki Iro-

dikromo, Ardie Setropawiro, Jhunry Udenhout en Leo Wong Loi 

Sing, Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperacíon (IVCC).  

In 2011, 14 t/m/ 16 april, Crossroads of Life, met Anand Binda, 

Pierre Bong A Jan, Dani Djojoatmo, Ron Flu, Soeki Irodikromo, Sri 

Irodikromo, Ardie Setropawiro, Kim Sontosoemarto, Jhunry Uden-

hout en Leo Wong Loi Sing, De Hal, Grote Combéweg 45, Parama-

ribo. 

In 2014, 22 t/m 27 februari, Unleashed, Anand Binda, Pierre Bong 

A Jan, Dani Djojoatmo, Ron Flu, Soeki Irodikromo, Sri Irodikromo, 

Ardie Setropawiro, Kim Sontosoemarto, Jhunry Udenhout en Leo 

Wong Loi Sing, De Hal, Grote Combéweg 45, Paramaribo.      
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ANAND PRAKAASH BINDA 
(Paramaribo, 2 juni 1949)  

1968  Academie voor Beeldende Kunsten, Paramaribo, Suriname  
1973 – 1978 Koninklijke Academie Beeldende Kunst (KABK), Den Haag, 

  Nederland 
  

De meeste inspiratie haalt Anand Binda uit de natuur. Zijn werk is sterk beïn-

vloed door het Franse impressionisme. Het schilderen ziet Binda als een be-

wuste reis naar het onbekende. “Als je wilt laten zien hoe mooi deze wereld 

kan zijn, dan moet je leren kijken. Je ogen zijn je reisgids, dit is een visuele 

wereld.” De schilderijen die Anand Binda maakt zijn veelal realistisch, maar 

op een dromerige, verstilde manier.  

Website: http://anandbinda.com/ 



 

 

PIERRE BONG A JAN 
(District Para, 4 september 1975)  

1994 – 2001 Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) 

Pierre Bong A Jan is bekend om zijn eigen herkenbare stijl waarbij hij veel 

tatoeagemotieven gebruikt. Zowel het airbrushen als het tatoeëren heeft hij 

zichzelf aangeleerd, hoofdzakelijk door middel van het lezen van vakbladen 

en door het gewoon te doen, fouten te maken en die vervolgens weer op te 

lossen. Naast zijn intrigerende magisch realistische schilderijen waarin hij 

veel symboliek gebruikt en soms nogal vervreemdende kleuren, werkt hij ook 

als tatoeagekunstenaar, waarbij hij voor zijn creaties de menselijke huid als 

canvas gebruikt. 



 

 

DANI DJOJOATMO 
(Paramaribo, 1 juli 1973)  

1993 – 1998 Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) 

Daniël Djojoatmo is in het district Commewijne opgegroeid. Thans woont hij 

nog steeds in Tamansarie. Hij werd bekend door zijn fotorealistisch werk; 

met veel gevoel voor detail en nauwkeurig afgewerkt beeldt hij daarop auto-

wrakken af, in olieverf op canvas. Nu geeft Djojoatmo les op de AHKCO. 

Naast het realistische werk maakt Djojoatmo nu ook aquarellen en abstract 

werk, waarbij hij met acryl en mixed media op canvas werkt. Met zijn kunst 

wil hij de mens bewust maken van zijn omgeving. Hij experimenteert met 

nieuwe mediums als videokunst en digitale kunst. 



 

 

(Singapore, 23 februari 1934) 

1958 – 1962 HTS Bouwkunde 
1967 – 1972 Academie voor Bouwkunst, Amsterdam 

 

Ron Flu is autodidact op het gebied van beeldende kunst. Hij is ABKS-lid van 

het eerste uur. “Ratio speelde een grote rol bij mijn besluit om in 1967 in 

Nederland niet naar de Academie voor Beeldende Kunst te gaan, maar te 

kiezen voor de Academie voor Bouwkunst: ik had immers al een bouwkundi-

ge vooropleiding, en het kunstenaarsbestaan leek te onzeker. Misschien had 

ik toen mijn gevoel zwaarder moeten laten wegen.” Uiteindelijk bleek de 

drang om te schilderen toch sterker en thans is Ron Flu al jaren beroepskun-

stenaar.  

Ron Flu kiest vaak thema’s die zijn betrokkenheid bij de onderkant van de 

samenleving, maar ook zijn sombere kijk op de situatie in het land, weer-

spiegelen. Zijn onderwerpkeuze is de laatste jaren iets luchtiger geworden; 

zijn kleurgebruik dientengevolge ook wat vrolijker. De stijl die hij hanteert is 

een unieke mengeling van realisme met vervormde elementen, kubisme en 

naturalisme.  

RON FLU 



 

 

(Plantage Pieterszorg, district Commewijne, 20 juni 1945) 

1963 – 1967 CCS School voor Beeldende Kunsten, Suriname 
1967 – 1972 Academie voor Beeldende Kunsten, Rotterdam, Nederland 

1971 – 1972 Specialisatie in Keramiek, Academie voor Beeldende Kunsten,                    
  Rotterdam, Nederland 

1979 – 1980 Batik / Academie Seni Rupa Indonesia, Yogyakarta, Indonesië  

 

Vanaf 1972 is Soeki zeer actief als zelfstandig beeldend kunstenaar in Surina-

me. Tevens verzorgt hij schilder- en keramieklessen. Soeki was één van de 

kernleden van het kunstenaarscollectief Waka Tjopu. De Soeki Irodikromo 

Volksacademie voor Kunst en Cultuur, die in 2014 vijf jaar bestaat, is naar 

hem vernoemd.  

De ontwikkeling die beeldend kunstenaar Soeki Irodikromo heeft doorge-

maakt in de afgelopen decennia, stelt zijn Surinaamse identiteit meer dan 

ooit centraal in zijn werk. De beeldtaal die hij gebruikt is al lang niet meer 

uitsluitend terug te voeren naar de traditionele patronen en kleurenschema’s 

van de Javaanse bevolkingsgroep. Zijn schilderijen spetteren van kleur; zijn 

keramiek, vervaardigd van Surinaamse klei, heeft wonderschone glazuurtin-

ten. Zijn batikwerk combineert traditionele Indonesische techniek met vrolij-

ke Surinaamse motieven. Carla Tuinfort van galerie Egi Du noemt Soeki’s 

kunst een ‘kulturu-konmakandra’: een feestelijk samenkomen van culturen. 

Soeki Irodikromo “Alle culturen zijn mijn inspiratiebron. Men proeft dat uit 

mijn werk.” 

SOEKI IRODIKROMO 



 

 

(Schiedam, Nederland, 13 mei 1972)  

1989 – 1992 Nola Hatterman Art Academy (NHAA) 

1994 – 1997 Vrije Kunst Academie, Den Haag, Nederland 

1994 – 1998 Fine art printing techniques, Den Haag, Nederland  
 

Sri Irodikromo doet vanaf 1998 mee aan de Nationale Kunstbeurs die jaar-

lijks in Suriname gehouden wordt. Regelmatig levert zij een bijdrage aan 

andere Surinaamse kunstevenementen, ook als zij nog in Nederland woont.  

In 2004 keert ze met haar gezin terug naar haar vaderland, waar haar kun-

stenaarschap in een stroomversnelling komt. Haar solo-expositie Prit Pangi, 

in 2008 in Readytex Art Gallery, Paramaribo, is een groot succes. Naast haar 

schilderijen waarop zij uiteenlopende technieken, waaronder batik, toepast, 

houdt Sri Irodikromo zich ook bezig met keramiek. In 2013 heeft zij weer 

een solo-expo, Srie, in De Hal, Paramaribo. Het meest recente werk is over-

wegend warm van kleur, ze gebruikt veel rood, waarbij er op ruw canvas 

gewerkt wordt. De afmetingen zijn vaak bovengemiddeld tot enorm. Ook 

worden er natuurlijke materialen als bamboe en liaan verwerkt. 

Zij geeft les, onder meer in batiktechnieken, op de Soeki Irodikromo Volks-

academie voor Kunst en Cultuur op het terrein van Sana Budaya in Paramari-

bo Noord.  

SRI IRODIKROMO 



 

 

ARDIE SETROPAWIRO 
(17 april 1958) 

1976 – 1980 CPI  
1984 – 1993 IOL LO-akte & MO-akte Tekenen 

2002 – 2004 MO-B Beeldende Vorming 
 

Sinds 1988  laat Ardie Setropawiro regelmatig van zich horen. Kunst is voor 

hem een uiting van menselijk gevoel en fantasie. In Zichtbaar schrijft 

Chandra van Binnendijk over Setropawiro’s werk: ”Het vroege werk is zeer 

expressief, ‘zo uit de tube’. In zijn recente werk hanteert hij echter een lich-

tere en meer overwogen wijze van materiaalgebruik, waardoor de schilderij-

en nu transparanter ogen.”  

In zijn artist’s statement staat te lezen: “Vuur, lucht, aarde en water zijn 

belangrijk voor de ontwikkeling van het leven op aarde; ze zijn dat altijd ge-

weest en zullen dat altijd blijven. We zijn als mensen ook uit deze elementen 

opgebouwd. Zo kunnen wij vurig zijn, luchtig geaard, maar ook bruisend 

zijn. Door met deze vier elementen te werken kunnen wij onze persoonlijke 

verbondenheid met de aarde, de natuur en het leefmilieu, verder onze eigen 

leefwijze consolideren.” 

Hij is verbonden als tekendocent aan een pedagogische academie. 



 

 

(Paramaribo, 29 oktober 1959) 

 
2009  Klei en draaien, Cordes sur ciel, Frankrijk 

2010  Paverpol gecertificeerd instructeur, Corfu, Griekenland 
2013  Batik, Yogyakarta, Indonesië 

 

De basis voor haar raku-technieken leerde Kim Sontosoemarto van Dorothé 

van den Berg in Italië. Haar keramiekvaardigheden deed zij op bij Soeki Iro-

dikromo.  

In haar artist statement zegt Kim: “Ik hoop dat mijn werk het vermogen 

heeft om de kunstenaar die in ieder van ons slaapt te doen ontwaken, om zo 

nieuwe mogelijkheden te scheppen om de schoonheid die ons omringt te 

zien en te waarderen”.   

Naast schilderijen waarin zij veel kleur gebruikt is Kim Sontosoemarto vooral 

bekend als keramiste. In eerste instantie vielen vooral haar elegante raku-

gestookte vrouwenfiguren op. Ze combineert klei vaak met andere materia-

len en gebruikt voornamelijk natuurlijke kleuren. De laatste jaren is zij ook 

met andere materialen gaan werken die zij ook in Suriname introduceerde, 

zoals paverpol (een textielverharder) en zilverklei.  

Voor deze expo kiest Kim Sontosoemarto voor een schilderij in mixed media 

en komt zij niet met driedimensionaal werk.  

Website: www.sontoso.com  

KIM SONTOSOEMARTO 



 

 

JHUNRY UDENHOUT 

(District Nickerie, 1 september 1970)  

Jhunry Udenhout is beeldhouwer. Hij staat bekend om zijn mahoniehouten 

conceptuele sculpturen die hij maakt met een groot gevoel voor detail en 

nauwkeurige afwerking. Hij is autodidact, hoewel hij wel enige tijd studeert 

op het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) en het Instituut voor de Op-

leiding van Leraren (IOL). Op het IOL leert hij tekenen, van Stanny Handig-

man. Bij Ted Heymans en later bij Soeki Irodikromo, volgt hij keramiekles-

sen. Zijn eerste expositie heet Udenhout  in 1992. Vanaf 1993 doet hij elk 

jaar mee aan de Nationale Kunstbeurs (NK). In 2004 wordt hij op NK be-

kroond met de “Best Sculptor of the Year”-award.  

De kunstenaar ziet zijn beeldhouwwerken als zijn kans om iets betekenis-

vols bij te dragen aan de samenleving. “Voor mij betekent kunstenaarschap 

de kans om mijn creatief vermogen de vrije loop te laten, omdat ik van 

oordeel ben dat de kunst en de kunstenaar niet aan banden gelegd mogen 

worden.”  



 

 

(Groningen, district Saramacca, 1943)  

 
1966 – 1967 Academie voor Beeldende Kunsten, Paramaribo, Suriname 

 
Leo Wong Loi Sing is sinds 1992 lid van de Associatie voor Beeldende Kun-

stenaars Suriname (ABKS), en sinds 1998 aangesloten bij de Federation Vi-

sual Artists Suriname (FVAS). Hij schildert vanaf de jaren tachtig meer ab-

stract/figuratief. Kenmerkend zijn de wat donkere, bruine tinten die hij ge-

bruikt, in combinatie met organische vormen, en die zijn werk een ingeto-

gen, maar wel warme en intieme uitstraling geven. Hoewel hij daar ook wel 

eens van afwijkt door juist wat fellere toetsen aan te brengen. Voor hem is 

zijn geloof een belangrijke basis “om het contact met de Schepper te onder-

houden om zodoende door het werk de medemens te ontmoeten”.  

LEO WONG LOI SING 
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