
“Het Leven slaat toe en 

verplettert de ziel, en de 

Kunst herinnert je eraan 

dat je er een hebt.” 

Stella Adler (10 februari 1901-21 december 1992), Amerikaanse actrice en een gevierde theaterdocente.
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TEKST Marieke Visser 
FOTO’S Marieke Visser, 2012 | Meer foto’s op Flickr 

Tabiki Productions/Marieke Visser (Boxel, Suriname)

Cassandra Gummels-Relyveld (Paramaribo, Suriname) & 
Priscilla Tosari (Amsterdam, Nederland)  
 
Dan Dickhof (Den Haag, Nederland), Vanda Koorndijk-Kernizan 
(Paramaribo, Suriname), Ada Korbee (Commewijne, Suriname) 
& Rob Perrée (Amsterdam, Nederland/New York, USA) 
 
diversen, zie credits 
 
Moksi Graphics (Dongen, Nederland)

Sranan Art Xposed 7, februari 2013
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Sranan Art XposedColofon
SAX wordt mogelijk gemaakt door

Gran tangi!

Weblog: http://srananart.wordpress.com
Foto’s: http://www.flickr.com/photos/srananart/
Reacties: srananart@gmail.com

E en nieuw jaar, een nieuwe SAX! Het SAX Team blikt terug op een druk jaar vol belangrijke 
gebeurtenissen op kunstgebied en wanneer we kijken naar het jaar dat voor ons ligt, belooft 

ook dat een aaneenschakeling van hoogtepunten te worden. 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Readytex Art Gallery (RAG) is er op 8 februari 
de opening van de Out of Stock-expo. De opening van Readytex Art Gallery, 20 jaar geleden, 
op 8 februari 1993, is heel belangrijk voor de beeldende kunst in Suriname geweest. Evelyne 
NouhChaia nam, ondersteund door haar man Nagib NouhChaia, hiertoe het initiatief in een voor 
Surinaamse ondernemers heel moeilijke periode. Een gewaagde stap maar met fantastisch 
resultaat. Hun dochter Monique NouhChaia SookdewSing zette het mooie werk de afgelopen jaren 
voort en nu is de galerie niet meer weg te denken uit de Surinaamse kunstwereld. Readytex Art 
Gallery is uitgegroeid tot een begrip, met een groep zeer diverse kunstenaars die aangesloten is, 
en een fantastisch team dat garant staat voor goed verzorgde en steeds vernieuwende exposities 
en andere activiteiten. Proficiat! 

In deze SAX veel aandacht voor individuele kunstenaars. Uit eigen land een voorproefje van de 
ontmoetingen die ik had met André de Rooy en Leonnie van Eert. Wie nieuwsgierig is kan verder 
lezen op het Sranan Art-blog! Ook sprak Cassandra Gummels-Relyveld met Ken Doorson. Deze 
kunstenaar is een snel stijgende ster aan ons firmament.  

In Nederland bezocht Priscilla Tosari Wilgo Elshot in zijn atelier. Een kunstenaar over wie bij de 
huidige generatie niet zo veel bekend is. Goed dat we daar verandering in brengen!  

Dan Dickhof deelt zijn indrukken van de expo van Felix de Rooy in Galerie 23, Amsterdam, en 
bespreekt ook de monografie over De Rooy: ego documenta.

De bijdragen van Rob Perrée over Leonardo Benzant en Jabu Arnell zijn op het eerste gezicht 
niet voor de hand liggend in een magazine waarin het ten slotte toch gaat om de beeldende kunst 
die iets met Suriname te maken heeft. Echter, beide kunstenaars hebben roots in ‘the Caribbean’ 
en er zijn allerlei parallellen te trekken met Surinaamse kunstenaars.   

Let ook op onze andere Sranan Art-platforms: het Sranan Art-blog en ons foto-archief op Flickr. 
Ook zijn we met diverse media een samenwerking aangegaan waardoor u de SAX-bijdragen ook 
kunt lezen in EFM Magazine, Suriname HOT en incidenteel in de kunstrubriek in de Ware Tijd. 

Veel lees- en kijkplezier! Marieke & het SAX Team

Marieke Visser (Bennekom, Nederland, 1962) studeerde in Nederland journalistiek en taal- en literatuurwetenschap. Als 
publicist schrijft ze vanuit haar eigen persagentschap Swamp Fish Press veel over kunst & cultuur, geschiedenis en toerisme. 
De laatste drie grote kunstprojecten waar zij aan heeft meegewerkt zijn: Wakaman Drawing lines, connecting dots, 
Paramaribo SPAN en Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event. Thans is zij hoofdredacteur van Sranan Art Xposed.

Op de Nationale Kunstbeurs 2012 was ook Leonnie van Eert (Leende, 
Noord-Brabant, Nederland, 1961) weer aanwezig met haar keramiek. Voor de 

NK 2012 was haar thema ‘de slang’. En hoewel het werk er zeker mocht zijn, haakten 
potentiële kopers af. In tegenstelling tot voorgaande NK’s verkocht de keramiste niets. 

SAX sprak met de kunstenares over haar kunst. Hieronder een deel van dat 
interview. Op het Sranan Art-blog en in de Ware Tijd u meer, op het Sranan Art 
fotoarchief kunt u meer zien.

Hoewel zij geboren is in Nederland woont Leonnie nu alweer zo’n vijftien jaar in 
Lelydorp, in het district Wanica, met haar gezin. “Ik denk dat als ik in het buitenland 
was blijven wonen, ik heel ander werk had gemaakt. Mijn werk in de inheemse 
gemeenschap van Kwamalasamutu, met de mensen en vooral met de kinderen, 
heeft grote invloed op mij gehad. Dat integreer ik in mijn werk. Ook Boven-Suriname, 
de marroncultuur vind ik inspirerend. Of de maluana’s [gedecoreerde ronde houten 
schijven met symbolen er op die gebruikt worden als dakschijf in de nok van de 
gemeenschapshut van de Wayana-inheemsen, MV], de symmetrie daarvan, dat zie je 
in mijn werk terug. De vormen van mijn werk zijn natuurvormen. Ken je die term ‘Tribal 
Art’? Dat voelt heel erg van mij.”

Toen hij vijftien was begon zijn passie voor draad. Vijftig jaar 
heeft André de Rooy (Curaçao, 1947) zijn kunstwerken niet 
met een groter publiek gedeeld. Maar, een paar dagen voor 

zijn 65ste verjaardag, komt daar verandering in. In galerie 
Sukru Oso was er eind december 2012 de expositie 

Fraya Waya te zien. 
 

Op het Sranan Art-blog en in de Ware Tijd een uitgebreid 
verslag van de ontmoeting die SAX met hem had. 

Een fragment:

Leonnie van Eert: 

André de Rooy: 

“Alle werken bestaan uit knooppunten en verbindingslijnen. Hoe geef  
ik iets met draad in de ruimte aan. Dat is de uitdaging. Do more with 
less. Eerst tot het maximale laten uitzetten, dan weer tot het minimale 
terugbrengen.” Hij trekt aan een van de draadkunstwerken die inderdaad 
groter wordt, meer ruimte in gaat nemen. Totdat De Rooy de sculptuur 
weer laat slinken, de verbindingslijnen weer naar binnen gekeerd 
worden. Als een long die uitzet bij het inademen en weer inkrimpt bij 
het uitademen. “Wat ik doe is: met een minimum aan middelen een 
maximum aan ‘gestalt’ uit te drukken.” En met die woorden geeft André 
de Rooy een van zijn kunstwerken een zetje, waarna de draadconstructie 
begint te wiebelen, te bewegen.

 
 
http://readytexartgallery.
com/website/home.
asp?menuid=2&site=arts 

FOTO Courtesy Leonnie van Eert, 2012

http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157632655618421/
http://moksigraphics.nl/moksi_graphics___grafisch_%26_creatieve_onderneming/Welkom___Contact.html
http://srananart.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
http://www.readytexartgallery.com/website/page.asp?menuid=82&site=arts
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/14628
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TEKST Cassandra Gummels-Relyveld | FOTO’S Harvey Lisse

“Ik ga nooit voor   

     standaard!”

Cassandra Gummels-Relyveld werkt als freelance schrijfster, naast haar werk voor Sranan Art Xposed, voornamelijk voor de Readytex Art Gallery 
in Paramaribo, Suriname. Zij schrijft persberichten, websiteteksten en verzorgt het publiciteitsmateriaal rond de exposities en de andere activiteiten van  
de galerie.

Fotografie, als hobby, als beroep, en langzaam maar 
zeker ook als kunstvorm, is in Suriname in opmars. 

Jonge fotografen investeren in goede apparatuur, bekwamen 
zich in de haast ongelimiteerde toepassingen van 
bewerkingsprogramma’s zoals Photoshop en gaan op zoek 
naar feedback door hun werk te delen op sociale media zoals 
Facebook. 

Harvey Lisse (Paramaribo, 1984), is zo een fotograaf. Eentje 
die het nastreeft met zijn fotografie net iets meer, of iets 
anders te doen. Hij wil zich onderscheiden van de rest. “Ik ga 
nooit voor standaard.” Dat is duidelijk. De foto’s die Harvey 
regelmatig plaatst op zijn Facebookpagina springen meteen 
in het oog. Soms zijn het bekende en vertrouwde beelden 
die ook door talloze anderen gefotografeerd zijn, maar in de 
opnames van Harvey is het toch alsof je ze voor het eerst 
ziet. Het begint vaak al met de hoek van waaruit hij de foto’s 
schiet, maar gaat door tot in de details die hij eruit licht, de 
delen die hij extra belicht, of juist onderbelicht. Achter de 
computer gooit hij zijn creativiteit er verder op los. Hij speelt 
met kleur, met vorm, met compositie. Het simpele wordt 
plotseling spannend of interessant, het gewone wordt ineens 
anders. 

Harvey Lisse is er niet in geïnteresseerd een mooi beeld 
of moment vast te leggen. Hij creëert zelf het moment; hij 
bepaalt zelf het beeld. En soms is het ‘all about being in the 
right place, at the right time’. “Zo heb ik al vaker gehoord 
dat ik een echte street photographer ben. Ik heb altijd mijn 

camera bij me en heel vaak zijn het willekeurige momenten 
op straat waarbij mijn oog op iets valt en ik het direct weet: dit 
is een perfecte shot! Wat dat betreft draait het voor mij vooral 
om het gevoel. Als het gevoel goed is, is de shot raak!” 

Harvey heeft zich de meeste kneepjes van het vak door 
zelfstudie aangeleerd, maar heeft ook veel opgestoken van 
ervaren collega’s zoals Mario Castillion en Patrick Krolis 
waar hij regelmatig waardevolle tips en opbouwende kritiek 
van krijgt. Met commerciële opdrachten verdient hij zijn 
brood, maar het vrije werk, het werken vanuit een concept en 
het verder bewerken en uitwerken van dat concept achter zijn 
beeldscherm, dat is waar zijn hart ligt. 

Hij heeft recentelijk mogen samenwerken met de bekende 
professionele fotografen James Whitlow en Alejandro 
Chaskielberg toen zij in Suriname fotografeerden. “Ik 
ben met hun mee geweest op hele aparte en spannende 
fotoshoots en heb verschrikkelijk veel van ze geleerd. Die 
ervaring heeft me ook weer geïnspireerd om me verder in het 
vak te bekwamen. Het liefst zou ik dat voor twee jaren ergens 
in het buitenland doen.” 

En waar droomt Harvey Lisse van? “Van mijn eigen 
fotostudio. Ik zie het al voor me. De klanten komen binnen in 
een mooie grote lobby met mijn foto’s aan de wanden. Dan 
ontvang ik ze in mijn kantoor waar we samen brainstormen 
over de opdracht en over het concept.” 9
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Met deze foto won Harvey de eerste prijs in een fotowedstrijd van de UN in Suriname in 2012. Het thema was freedom

Uit de photoshoot met Gianinni Semedo Moreira, de wereldberoemde 
professionele danser van Surinaamse origine

Jongetjes in een dorp aan de Boven-Suriname-rivier poseren 
voor de camera

Boot op het Van Blommenstein-stuwmeer

http://500px.com/harveylisse
https://www.facebook.com/harvey.lisse/photos_albums
http://www.flickr.com/photos/marioc/
http://bodynsoulphotography.com/users/patrick-krolis
http://www.jameswhitlowdelano.com
http://www.chaskielberg.com/
http://www.chaskielberg.com/
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van Ken Doorson is gelandThe MOTHERSHIP

Beeldend kunstenaar Ken Doorson 
(Moengo, 1978) brengt een 

aanzienlijk deel van zijn leven door in 
diaspora. Eerst op Curaçao en dan in 
Nederland. Hoewel hij al die jaren niet 
bewust met dit thema bezig is, wordt 
Ken steeds nieuwsgieriger naar zijn 
geboorteland. Het keerpunt komt als hij 
in Nederland een echt Hollands tafereel 
met een windmolen schildert, dit aan een 
vriend laat zien die vervolgens reageert 
met: “Als je nu Hollandse molens gaat 
schilderen, dan komt het niet meer goed 
met jou…” Dat zet Ken aan het denken. 
Hij is bezig met iets dat niets met zijn 
eigen identiteit te maken heeft, niets 
met zijn eigen geschiedenis. Vanaf dat 
moment verdiept de artiest zich meer 
en meer in geschiedenis van zijn land 
en in 2005 keert hij voorgoed terug naar 
Suriname. 

Ken Doorson, zelf afstammeling van de 
marrons, raakt gefascineerd door het 
Surinaamse slavernijverleden. Hij vindt 
inspiratie in de verhalen van de slaaf en 
vrijheidsstrijder Boni, in die van Kodjo, 
Mentor en Present, van Alida en vele 
anderen.  

Bekende verhalen uit de geschiedenis 
van ons land uit de 18de en de 19de 
eeuw, maar Ken vertelt ze in zijn kunst 
op een andere, geheel eigen manier; 
een manier die ze terug naar het heden 
brengt. Op een manier die bij deze tijd 
hoort. Het werk oogt modern. Het thema 
is niet letterlijk van de werken af te lezen, 
maar wel de emoties en daardoor ook de 
lading die het thema met zich meebrengt. 
Ken Doorson zoekt naar de juiste 

verhouding tussen kleur en emotie en slaagt 
er aardig in die te vinden. Het werk dat hij 
tentoonstelt in zijn eerste solotentoonstelling 
Mothership is groot en indrukwekkend. Hij 
schildert op doek ‘larger than life’-koppen 
geïnspireerd door figuren uit de Surinaamse 
marrongeschiedenis, met intense blikken, in 
scherp contrasterende kleuren. Ze stralen 
kracht, maar tegelijkertijd ook kwetsbaarheid 
uit. Want hoewel het werk een sterke fysieke 
aanwezigheid heeft, heeft de sfeer die het 
uitstraalt iets fragiels en iets persoonlijks.  

Veel aandacht trekt ook de installatie Mea 
Culpa. Op een tafel bekleed met een 
zwart doek, liggen ongeveer twintig hele of 
gedeeltelijke, aardewerk koppen. Met lege 
blikken staren ze de ruimte in. Achter de 
koppen, precies boven de tafel, hangt een 
groot schilderij van een kerkelijke leider, een 
priester, met ogen gesloten en het gezicht 
naar boven geheven. Zou hij zijn God om 
vergiffenis vragen voor zijn daden? Met 
dit werk doet Doorson een boekje open 
over de kerk en stelt hij de vraag wat hun 
rol is geweest in het slavernijgebeuren en 
hoe dit nog doorwerkt in de diaspora. De 
bedoeling van het werk is niet om daar een 
kant-en-klaar antwoord op te geven, maar 
om het publiek te prikkelen dieper over dit 
onderwerp na te denken. En net zoals in zijn 
schilderijen, slaagt Ken Doorson hier zonder 
meer in. Na een korte reis is zijn ‘mothership’ 
geland. Ken Doorson is thuis.  
 
Proloog – Ken Doorson | 15 september 
2012 | Sukru Oso, Paramaribo
 
Mothership – Ken Doorson | 21-24 
november 2012 | Fort Zeelandia, 
Paramaribo

Een leuk initiatief van zes jonge, 
nog niet gevestigde kunstenaars: 
COME TOGETHER, een 

groepsexpo van Agnes Yang, Enver Lieuw, Ginoh 
Soerodimedjo, Kimberly Yang, Lucius Wouden en 
Se-Sergio Baldew. De locatie was verrassend: het 
Mitra-gebouw op de hoek van de Mahonylaan en de 
Louiselaan. De neutrale, rustige, grote ruimtes was een 
verademing na veel expo’s waar stemmen, muziek en 
een te groot aantal bezoekers in een te kleine ruimte je 
weer even laten realiseren waarom je beter niet naar 
openingen kunt gaan … Zie ook het Sranan Art-blog. MV

COME TOGETHER | 27 november-2 december 2012 | 
Mitra-gebouw, Paramaribo

Miguel Keerveld exposeerde eind 
december in De Hal. Zijn expositie 
heette SHEMACHO – I CHALLENGE 

I. SAX-medewerkster Cassandra Gummels-Relyveld nam een kijkje 
en deed verslag op het Sranan Art-blog. Al bij binnenkomst wordt 
het haar duidelijk: Miguel is anders te werk gegaan dan gewoonlijk. 
“SHEMACHO is een mysterieuze, zeer interessante expositie die met 
mij als kijker gedaan heeft, eigenlijk precies datgene wat de kunstenaar 
zelf ook doet. Op de openingsavond toen ik er was stond ook ik te 
filosoferen, te analyseren ...”

Wilt u meer weten en zien over de expositie kijk dan hier en hier. CGR

SHEMACHO – I CHALLENGE I, solo-expositie EdKe | 20-24 december 
2012 | De Hal, Paramaribo

De Nola Hatterman Art Academy (NHAA) heeft eind 2012 vier nieuwe kunstenaars 
afgeleverd. SAX wenst hun veel succes toe! Proficiat Silvio Alatoe, Isan Corinde, 

Nehomia Lemmer en Dakaya Lenz. +++
Erwin de Vries heeft onlangs zijn schilderij Ode to the Female Nude geschonken aan het 
National Museum of Fine Arts in Havana.html, Cuba. +++ 
Een mooi initiatief in het ’s Lands Hospitaal: In het kader van het project ‘Laughter is the 
best medicine’ hebben de Global Shapers Suriname en de straatkunstorganisatie Switi 
Rauw de kinderafdeling van ‘s Lands Hospitaal opgefleurd met muurschilderingen.

Van 15 t/m 18 november 2012 presenteerde de Nederlandse Ambassade in Suriname in samenwerking 
met Readytex Crafts en Designers at Work (NL) de expositie SURE Suriname! Te zien waren 

kunstnijverheidproducten, ontworpen door Nederlandse designers en vervaardigd door Surinaamse 
crafters. Alle producten waren gemaakt rondom het thema de ‘Surinaamse tafel’.
In de workshop van Designers at Work werd de expositie samen met Surinaamse kunstenaars ingericht 
volgens moderne inzichten in design. De belangrijkste uitdaging was te leren ‘out of the box’ te denken, 
alles kan en alles mag in de creatieve fase. De productiefase leerde dat wat onmogelijk leek toch 
gerealiseerd kon worden. De bezoekers waren lovend over de producten én over de vormgeving. De groep 
die de workshop volgde, gaf na afloop aan dit vaker te willen doen. Miguel ‘EdKe’ Keerveld, een van de 
workshopdeelnemers, bood zijn solo-expositie SHEMACHO – I challenge I aan. In vier dagen werd in een 
zeer inspirerende samenwerking zijn expositie geproduceerd, met hetzelfde resultaat: lovende reacties 
over werken en vormgeving. ‘Out of the box’, we gaan er meer van zien! AK
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Amsoistraat 49, Nieuw Charlesburg, Paramaribo, +597 (0)851 0525 / 547 090, e-mail, website | Op afspraak

Wilhelminastraat, Nieuw-Amsterdam, Commewijne, +597 (0)32 2225, website | Open: ma t/m vr 09:00-
17:00 en za, zo en feestdagen 10:00-18:00

Koningstraat 63, Paramaribo, +597 492 608, e-mail

Paltan Tewarieweg 8, Livorno, Paramaribo, +597 480 365 / (0)894 5261 | Open: 10:00-17:00

Grote Combéweg 45, Paramaribo, ook op Facebook | 08-13 februari 2013, 19:00-21:00, Out of Stock-expositie i.v.m. 20 jaar 
Readytex Art Gallery, org: Readytex Art Gallery | 05-10 maart 2013, samenwerking tussen Readytex Art Gallery & 

Diaspora Vibe Gallery uit Miami | 25-30 maart 2013, solo-expositie Rahied Abdoel PASSION, open: 18:00-21:00

Pikin Slee, Boven-Suriname-rivier, Sipaliwini, +597 (0)716 1446 / (0)712 4404

Waterkant 5, Paramaribo, +597 (0)820 9210 en (0)854 0558

Reynsdorp, Commewijne-rivier rechteroever, +597 (0)865 4130

Abraham Crijnssenweg 6, Fort Zeelandia-terrein, Paramaribo, +597 470 800

Abraham Crijnssenlaan, Moengo, Marowijne | Open (onder voorbehoud!): zaterdag & 
zondag 9:00-13:00 en 16:00-19:00

Soepgroentestraat 46, Kwatta

Zwartenhovenbrugstraat 107-109, Paramaribo, +597 (0)813 0521 | Open: woensdag t/m vrijdag 11:00-16:00 
uur (Let op! Vaak toch gesloten, liever eerst bellen!), website

Zwartenhovenbrugstraat 107-109, Paramaribo, +597 (0)813 0521 | Open: woensdag t/m vrijdag 11:00-
16:00 uur (Let op! Vaak toch gesloten, liever eerst bellen!), website

Cornelis Jongbawstraat 16a, Paramaribo | Alleen geopend tijdens expo’s | Ook op Facebook

(Centrale Bank van Suriname), Mr. F.H.R. Lim A Postraat 7, Paramaribo, +597 520 016, website

Maagdenstraat 44-48, Paramaribo, +597 421 750 / 474 380, e-mail, website | Voor het 
expositieschema van de Readytex Art Gallery zie De Hal

Royal Torarica, Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, +597 473 821 / (0)855 3525, website 

Fort Zeelandia, Paramaribo, +597 425 871, e-mail, website | Open: dinsdag t/m vrijdag 09:00-14:00 & zondag 
10:00-14:00 | Elke zondag worden er gratis rondleidingen gegeven om 11:00 en 12:30.

terrein Ons Erf, Prins Hendrikstraat 17-b, Paramaribo, +597 422 212, e-mail, website | Ster in de stad, expositie over 
het leven in Mumbai en andere activiteiten

Het publiek bekijkt de 
SURE Suriname!-expo  
FOTO Ada Korbee, 2012

Let op! CARIFESTA 
XI komt er aan! Van 

16 t/m 26 augustus staat 
Suriname in het teken van 
de Caribische kunst en 
cultuur! Check de website 
regelmatig:  
www.carifesta.net.

1. Ken Doorson, Kodjo, Mentor en Present, 2012
2. Ken Doorson, Mea Culpa, 2012, installatie met 
schilderij in acryl op doek en koppen van keramiek | 
FOTO’S Cassandra Gummels-Relyveld, 2012

1.

2.

  

(Carla Tuinfort), SMS-Pier, Waterkant, Paramaribo
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http://www.kendoorson.com/
https://www.facebook.com/pages/Sukru-Oso/306754126081323?fref=ts
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Zeelandia_(Paramaribo)
http://srananart.wordpress.com/
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?ref=ts&fref=ts
http://srananart.wordpress.com/2013/01/29/shemacho-i-challenge-i-a-solo-exhibition-by-miguel-edke-keerveld/
http://share.snacktools.com/AF7C9FCF8D6/bzp5r55k
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3690693880664.117570.1674769606&type=1
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
http://www.netssa.com/museum_fine_arts_havana
https://www.facebook.com/GlobalShapersSuriname
https://www.facebook.com/pages/Switi-Rauw/457619060927748
https://www.facebook.com/pages/Switi-Rauw/457619060927748
mailto:struikelgeo%40yahoo.com?subject=
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
 www.fortnieuwamsterdam.com
mailto:gallerysingh%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
www.readytexartgallery.com
www.readytexartgallery.com
www.readytexartgallery.com
http://www.diasporavibe.net/
www.mofa-p.com
www.mofa-p.com
https://www.facebook.com/pages/Sukru-Oso/306754126081323?ref=ts&fref=ts
www.cbvs.sr
mailto:readytex%40cq-link.sr?subject=
www.readytexartgallery.com
http://royalhouseofart.com/
mailto:museum%40cq-link.sr?subject=
 http://surinaamsmuseum.net
mailto:info.villazapakara%40gmail.com?subject=
http://villazapakara.com/
www.carifesta.net
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TEKST & FOTO’S Priscilla Tosari

Op 20 november 
2012 was de opening 
van de Kracht van de 
blokjes-expositie van 
beeldend kunstenaar 
George Struikelblok 

in expositieruimte De Hal te Paramaribo. 
Deze openingsdatum was speciaal door de 
kunstenaar uitgekozen omdat het op die dag de 
Internationale Dag van de Rechten van het 
Kind is. In de expositie stonden dan ook werken 
van kinderen centraal en niet van Struikelblok 
zelf. In de maanden september en oktober is de 
kunstenaar op verschillende kindertehuizen en 
vakantieactiviteiten met kinderen aan de slag 
gegaan met houten blokjes van 15x15cm die ze 
zelf mochten beschilderen. Ieder kind gebruikte 
zijn of haar creativiteit en het resultaat was deze 
sprankelende blokjesexpositie. De beschilderde 
blokjes konden op de expositie gekocht worden 
en de opbrengst was voor de kindertehuizen. Met 
dit project wil Struikelblok kinderen kennis laten 
maken met kunst, ze leren dat ze zelf een inbreng 
hebben en ze laten zien dat ze met hun creativiteit 
kunnen voorzien in hun behoeftes. VKK

Kracht van de blokjes | 21-24 november 2012 | De 
Hal, Paramaribo

Vermoedelijk was de Nationale 
Kunstbeurs in 2012 voor de laatste 
keer in Ons Erf te zien. De algemene 
indruk was dat de sfeer goed was, 

het werk iets meer ruimte kreeg en het niveau weer wat 
hoger lag. De verkopen vielen, met hier en daar een 
uitzondering, wel wat tegen. Toch lijkt de opzet onder het 
nieuwe bestuur goed in de smaak gevallen te zijn. Leuke 
activiteiten die door de FVAS (NB FVAS zit ook op 
Facebook) werden gecoördineerd waren Art in Process 
(het kunstminnend publiek kon het wordingsproces 
van kunstwerken volgen) en de reeks Artist Talks met 
powerpoint-presentaties over kunstonderwerpen plus 
dialoog. Achtereenvolgens gingen de presentaties 
over ‘Artist in Residence’, ‘Moengo Kunstdistrict’, 
‘Cultuuruitwisselingen in de Surinaamse beeldende 
kunstsector tussen 2000-2010’ en ‘FVAS kunstprojecten 
1998-2012’. Zie het Sranan Art-blog voor een bijdrage 
van Vanda Koorndijk-Kernizan over de presentatie van 
Marcel Pinas. MV

Nationale Kunstbeurs 2012 | 26 oktober-3 november 
2012 | Ons Erf, Paramaribo

Van 16 november t/m 1 
december exposeerde 
de gerenommeerde 
kunstenaar Anand Binda 
in Gallery Royal House 
of Art te Paramaribo. 

De expo droeg de naam The beauty in our lives. 
Dat de kunstenaar schoonheid weet te ontdekken 
in de dagelijkse dingen om ons heen, was goed 
te zien in zijn werken. Prachtige natuur, maar ook 
een mooi meisje en een trouwe hond. Binda laat 
zich graag beïnvloeden door het impressionisme 
en dit komt goed tot zijn recht bij zijn waterpartijen 
met indrukwekkende schitteringen. Een weetje dat 
dit onderstreept is dat de kunstenaar al voor de 
opening van deze expo een schilderij van een vijver 
met waterlelies verkocht had! Voor meer informatie 
over de kunstenaar en zijn werk kunt u terecht op 
het Sranan Art-blog van 16 april 2011 en van 15 
november 2012. VKK

The beauty in our lives – Anand Binda | 16 
november-1 december 2012 | Royal House of Art, 
Paramaribo

Tot 24 december 2012 
was bij Boutique 
Hotel Maisonadia 
de groepsexpositie te 

bewonderen van de kunstenaars Ro Heilbron, Robbert Enfield 
en Iwan Verweij. In de lobby en op het balkon zijn schilderijen van 
Heilbron en Enfield tentoongesteld met daar tussen sculpturen van 
Verweij. De drie artiesten zijn samengebracht door de eigenaar van 
Maisonadia en vriend van de kunstenaars, de heer van Genderen. 
 
De titel van de expositie is Srefidensi omdat de openingsdatum een 
dag voor Onafhankelijkheidsdag was. Maar de naam past ook goed 
bij de werken die te zien zijn: sprankelend, positief, krachtig en bij de 
werken van Heilbron veel aandacht voor de inheemse en Afrikaanse 
cultuur. Elementen waar we binnen de Surinaamse erfenis trots op 
mogen zijn.

Enfield heeft gekozen voor het thema ‘Sunny Life’. Sinds 2011 is 
deze kunstenaar terug in Suriname en hij voelt zich hier heel goed 
bij. Zijn recente werken zijn doorspekt met felle kleuren en als 
je goed kijkt dan zie je dat ieder schilderij een zon bevat en een 
positieve titel draagt als A friendly greeting of Soft touch of the Sun. 

Robbert heeft als missie dat mensen ook aan kunst denken als ze 
het land Suriname horen. “Kunst en cultuur zijn belangrijk voor een 
land en volk”, zegt hij. “Ik hoop dat met deze groepsexpo weer wat 
Surinamers en buitenlanders  met een stukje Surinaamse kunst 
kennis hebben gemaakt.” In de komende maanden zal Robbert 
Enfield nog in Suriname en in Nederland exposeren. Volg het 
Sranan Art-blog voor het laatste nieuws hierover. VKK

Srefidensi-groepsexpo | 24 november-24 december 2012 | Boutique 
Hotel Maisonadia, Paramaribo

Aan het begin van het culturele seizoen bezocht ik tijdens 
de Open Atelier Route Zuidoost het atelier van Wilgo 

Elshot. Bij hem geen abstract of conceptueel werk aan de 
muur, maar groots opgezette landschappen en beeldvullende 
portretten.

Elshot behoorde, net als beeldende kunstenaars Jules Brand- 
Flu en Rudi Chang, tot de eerste lichting kunstenaars die niet 
in Nederland, maar in Suriname bij Nola Hatterman (1899-
1984) hun kunstopleiding voltooiden. Hatterman kreeg na de 
Eerste Wereldoorlog les van kunstschilder Charles Haak in 
perspectief, anatomie en kunstgeschiedenis. Het was in deze 
tijd dat zij zich meester maakte van de van oorsprong Duitse 
kunststroming ‘De Nieuwe Zakelijkheid’. Vooral de classicis-
tische tak van deze stroming speelde een grote rol in haar 
typische kunstonderwijs dat in Suriname vanaf circa 1954 
vorm kreeg.

Het classicistisch werken dat zich met name richtte op de 
klassieke beoefening van de schilderkunst en een goede 
academische geschoolde techniek kenmerken de kunst van 
Wilgo Elshot. Het belang van het beoefenen van de klassieke 
schilderkunst dat de oorsprong is van de beeldende kunst als 
een ambacht, komt dicht bij Nola Hattermans devies “Geen 
kunst zonder kunnen.” Net als Hatterman heeft Elshot het niet 
zo met abstracte kunst, die hij bestempelt als een makkeli-
jke manier van beeldend werken. Elk kunstwerk ontstaat 
bij Elshot uit een meditatieve fase van het steeds creëren 
van een ontwerp. Zijn ideeën legt hij eerst vast in een klein 
schetsboekje dat vol staat met voorstudies van nog verder te 
ontwikkelen concepten. De tweede stap is het uitwerken van 
de schets in het groot, door deze met olieverf te tekenen op 
een gekozen drager als doek of papier. Vervolgens wordt de 
voorstelling ingevuld met kleur en van een passende achter-
grond voorzien. 

Opvallend aan de schilderijen van Elshot zijn de donker 
getinte figuren, die het beeld vullen of de landschappen, die 
doen denken aan Suriname. Een gegeven dat ook voortkomt 
uit zijn studie bij Nola Hatterman.

“De waardering van de kunst begint bij 

de herkenning. Het eigen terugvinden – 

herkennen – is de eerste kennismaking van 

een persoon – een volk – met kunst, wel in 

het bijzonder met de beeldende kunst.” 1

Wilgo Elshot:  
 

“Dit ben ik.  
Ik schilder Suriname”

1 Citaat uit E. de Vries, NOLA. Portret van een eigenzinnig kunstenares, 
Amersfoort, 2008, p. 145.
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blokjes

http://www.struikelblokgeorge.8m.com/
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
http://www.worldvision.nl/nieuws/internationale-dag-van-de-rechten-van-het-kind
http://www.worldvision.nl/nieuws/internationale-dag-van-de-rechten-van-het-kind
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157631970329031/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157631970329031/
http://www.suriname-fvas.org/
�https://www.facebook.com/pages/Federation-of-Visual-Artists-in-Suriname/369476713064982?fref=ts
http://srananart.wordpress.com/2013/01/03/marcel-pinas-inspires-to-cherish-own-culture/
http://marcelpinas.com/
http://anandbinda.com/
http://www.royalhouseofart.com/
http://www.royalhouseofart.com/
http://srananart.wordpress.com/2011/04/16/a-close-look-anand-binda-making-art-is-my-mission/
http://srananart.wordpress.com/2012/11/15/solo-exhibition-anand-binda-makes-visitor-reflect-on-pure-beauty/ 
http://srananart.wordpress.com/2012/11/15/solo-exhibition-anand-binda-makes-visitor-reflect-on-pure-beauty/ 
http://www.royalhouseofart.com/
http://www.maisonadiasuriname.com/?lang=en
http://www.maisonadiasuriname.com/?lang=en
http://www.mahoosolutions.com/heilbron/about.htm
http://bluezeppelin.com/gallery/robbertenfield
http://www.flickr.com/photos/srananart/page11/
http://srananart.wordpress.com/ 
http://www.openatelierszuidoost.nl/
www.art-w-elshot.nl
www.art-w-elshot.nl
http://www.nolahatterman.nl/nola-hatterman.html
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TEKST Rob Perrée, Amsterdam, november 2012 

FOTO’S Courtesy Leonardo Benzant

De ommekeer komt op 15 juni 1995. Dan 
eindigt het straatleven van Leonardo 

Benzant abrupt. Hij wordt als gevolg van 
overmatig druggebruik in het ziekenhuis 
opgenomen. Vanaf  dat moment weet hij dat 
hij zijn leven moet veranderen. Hij moet zich 
focussen op het maken van kunst. Hij moet 
gebruik maken van de ‘healing activity’ die 
kunst kan zijn. Tegelijkertijd wordt hij zich meer 
dan ooit bewust van het potentieel van zwarten. 
Ze kunnen meer dan de stereotypie van de 
blanke omgeving wil doen geloven. Ze hebben 
meer dan een beladen slavernijverleden. De 
rebel die zijn dagen heeft doorgebracht op en in 
de straten van Brooklyn wordt een kunstenaar 
die, gevoed door zijn Afrikaanse roots, serieus 
aan een eigenzinnig oeuvre gaat werken. Met 
succes, lijkt het.

De Dominicaanse Republiek en Haïti zitten in 
de genen van Benzant. Zijn ouders komen er 
vandaan. Hij verbaasde zich er altijd over dat 
veel mensen, met name die uit de Dominicaanse 
Republiek zich, bewust of  onbewust, niet 
associëren met Afrika, terwijl bijvoorbeeld de 
muziek waarmee ze zich omringen, het voedsel 
dat ze eten, de rituelen die ze uitvoeren het 
haast onmogelijk maken die roots te ontkennen. 
Voor hem betekende die ontkenning een 
zoektocht naar zijn identiteit. Uiteindelijk leidde 
dat tot één conclusie: “I am a person of  African 
descent, why not acknowledge it.” 

Na zijn initiatie gaat de wereld als het ware 
voor hem open. “You die and you are reborn in 
a metaphysical way. You are given infomation 
about how to work with spirits. How to use 
them in a positive way.” Hij ziet zichzelf  als een 
soort medium dat de herinneringen aan zijn 
voorouders tot leven brengt. Terwijl hij aan het 
werk is komen er bij hem allerlei verhalen naar 
boven, verhalen uit het verleden. “I see a movie 
in my head.” Daarbij krijgt hij het gevoel dat ze 
iets met hem te maken hebben. “As if  the people 
in it are family members.” 

Die verhalen vertaalt hij naar en in zijn werk. 
De laatste jaren zijn dat vooral schilderijen, 
wandsculpturen en tekeningen, maar dat 
zouden ook weer performances of  video’s 
kunnen zijn. Hij beperkt zich niet tot een 
medium. 

Het eerste wat opvalt bij zijn werk is de 
kleurigheid. Kleuren zijn voor hem meer dan 
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I am a person of 

African descent
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Het feit dat Elshots 

figuren met een donkere 

huidskleur worden 

weergegeven, lijkt zijn 

oorsprong meer te 

vinden in zijn gekregen 

kunsteducatie – ‘het 

eigen terugvinden’ – dan 

in Hattermans  

voorliefde voor het 

schilderen van mensen 

van het ‘zwarte ras’. 2

Net als vele van zijn collega’s vertrok Elshot naar Amsterdam waar hij een 
jaar lang beeldende vorming aan de Rijksacademie van beeldende kunsten 
kreeg. Terwijl zijn medestudenten uit zijn Hatterman-periode een andere stijl 
ontwikkelden dan die zij hadden aangeleerd, kon Elshot zich niet vinden in 
de lessen van de Rijksacademie en bleef hij de classicistische stijl van zijn 
leermeesteres trouw. Dit is niet alleen zichtbaar in de ontwerpkeuze van 
Elshot, maar komt ook sterk naar voren bij het vergelijken van zijn composi-
ties met de werken van Hatterman. De lichaamshoudingen van de geportr-
etteerden, de fijne trekken van hun gezichten, gebaren die de figuren met 
hun armen maken en de dichtheid van de landschappen. Dit alles verraadt 
de nog immer aanwezige stijl van Nola Hatterman. 

Elshots inspiratie is de mens en de natuur. Zijn boodschap is daarbij simpel. 
Hij wil de schoonheid van de mens en de natuur dichter brengen bij de 
maatschappij. Hij heeft gekozen voor deze stijl van schilderen waarin hij zijn 
eigen gevoel kan leggen. Ondanks dat Suriname al lang geen thuisbasis 
meer voor hem is, zegt hij: “Dit ben ik. Ik schilder Suriname.”

www.art-w-elshot.nl

2 “Bij voorkeur schilder ik mensen ‘t liefst 
van het zwarte ras, daar die zich voor de 
stijl waarin ik tracht te werken zich het meest 
eigenen.” Citaat uit E. de Vries, NOLA. Portret 
van een eigenzinnig kunstenares, Amersfoort, 
2008, p. 49

Priscilla Tosari (Paramaribo, 1978) is kunsthistorica en galeriehouder van Galerie 23. 
Daarnaast schrijft zij op freelance basis kunstgerelateerde artikelen en heeft ze een eigen 
blog. Zij is woonachtig in Almere en werkzaam in Amsterdam.

9

https://www.facebook.com/leonardobenzant.visualartist
https://www.facebook.com/leonardobenzant.visualartist
www.art-w-elshot.nl
www,galerie23.nl
http://priscillatosari.blogspot.com
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formele middelen, het zijn verbeeldingen van energieën, 
van emoties en van stemmingen. Het hele beeldvlak is 
gevuld. Kleurige vormen gevat in een wirwar van lijnen en 
tekens. Het lijken abstracte of  ten minste geabstraheerde 
werken, maar als je beter kijkt zie je figuratieve elementen 
onderdeel uitmaken van die lijnen. Het zijn er haast 
natuurlijke voortzettingen van. De tekens zijn veelal 
verwijzingen of  symbolen, geïnspireerd door zeer oude 
ideografische tradities (zoals de Congolese). Misschien 
niet voor iedereen te duiden, maar als kijker voel je wel 
dat er meer achter of  onder schuil gaat. Je ziet niet wat 
je ziet. Dat weet je. Het geheel levert een energiek en 
levendig beeld op. Benzant gebruikt in dat verband graag 
het woord ‘ritme’. Hij vergelijkt het maken van zijn werk 
met het spelen van jazzmuziek. Uitgaande van een min 
of  meer vast thema al improviserend en openstaand voor 
de invloeden die zich op dat moment aan je opdringen tot 
een spannende compositie komen. 

De werken waarin hij stoffen gebruikt in plaats van verf  
verwijzen naar de Yoruba-cultuur. Stoffen zijn in Afrika 
niet alleen gekoppeld aan bepaalde, al dan niet religieuze 
rituelen, ze worden, na de afschaffing van de slavernij, 
ook ingezet om een impliciete politieke boodschap af  te 
geven aan de koloniale overheerser. De slavenhandel heeft 
die stoffen naar het westen gebracht, vaak met behoud 
van hun oorspronkelijke betekenis. Voor vele vormen van 
patchwork zijn lijnen door te trekken naar Afrika.

Bij zijn werken van stof  ontbreekt het figuratieve aspect. 
Daarbij gaat het over patronen en het componeren van 
een uitgesproken, kleurrijk geheel. Met alle symboliek die 
daarmee gepaard gaat en opnieuw op een improviserende 
manier tot stand gekomen. In enkele werken worden de 
stoffen opgevuld. Ze groeien zo uit tot wandsculpturen. Of  
de vullingen verwijzen naar traditionele vullingen die een 
helende of  beschermende werking moeten hebben weet 
ik niet, maar dat ligt wel voor de hand. Dat deze werken 
tot stand zijn gekomen in samenwerking met anderen 
- zoals familieleden - is in feite een voortzetting van de 
traditionele manier waarop bijvoorbeeld Amerikaanse 
quilts zijn en worden gemaakt en waarop nog steeds veel 
Afrikaanse kunstenaars hun werken maken (denk aan El 
Anatsui met zijn ‘tapijten’ samengesteld uit doppen van 
flessen). 

Natuurlijk is Afrika een grote inspiratiebron voor Benzant. 
Toch zijn er ook andere, meer basale invloeden. Hij is 
immers een kunstenaar van deze tijd die rondloopt in het 
heden. Zelf  zegt hij dat zijn kleurgebruik en de manier 
waarop hij kleuren combineert of  tegenover elkaar plaatst 
ook te maken heeft met de kleerkast van zijn moeder. Als 
kind was hij gefascineerd door het brede kleurengamma 
van haar kledingstukken en de manier waarop ze die 
in de kast rangschikte. Zijn tekeningen zijn enerzijds 

Mama Kalunga and the Funky World of the Kongo Afrosupernatural Combat

Rob Perrée werkt als freelance schrijver, kunstcriticus en curator, gespecialiseerd in 
hedendaagse (Afro-)Amerikaanse kunst, Afrikaanse kunst en kunst die gebruik maakt 
van nieuwe media. Zijn werk is verschenen in talloze catalogi, boeken, tijdschriften en  
dagbladen. Hij is redacteur van het Nederlandse kunsttijdschrift Kunstbeeld.

geïnspireerd door de snelle schetsjes die zijn vader altijd 
tekende als hij probeerde iets uit te leggen. Anderzijds zijn 
ze zeker ook beïnvloed door de geschreven straattaal, zoals 
ook collega’s als Jean-Michel Basquiat de beeldtaal van 
de buurt liet terugkomen in zijn schilderijen en tekeningen.     

Leonardo Benzant is een veelvraat. Soms schrijft hij 
teksten die het werk van de kunstcriticus overbodig maken. 
Het is niet ondenkbaar dat zijn werk in de richting zal 
gaan van een grotere ruimtelijkheid. Hij beperkt zich nu 
meestal tot het platte vlak omdat zijn werkomstandigheden 
hem daartoe dwingen. Het zou me evenmin verbazen als 
zijn ervaringen met de performance (ook in de betekenis 
van theater) tot een verdere uitwerking komen. Het 
theatrale dat nu al in veel van zijn werken doorschemert 
laat zich niet voor altijd kooien. Video en geluid zullen 
terugkeren als de inhoud er om vraagt en de financiële 
middelen het mogelijk maken.

Hij zal echter altijd de ‘Urban Shaman’ blijven die een 
brug slaat tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, 
die de krachten en tradities van zijn voorvaderen 
zal verwerken en zal combineren met persoonlijke 
herinneringen, gedachtes, dromen en concepten, die 
heden en verleden zal verbinden tot een soms mysterieus 
maar altijd emotionerend geheel. 9

Beings Born from Word and Stitch

http://www.octobergallery.co.uk/artists/anatsui/index.shtml
http://www.octobergallery.co.uk/artists/anatsui/index.shtml
http://robperree.com/
http://www.kunstbeeld.nl/index.html
http://basquiat.com/
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TEKST Rob Perrée, Amsterdam, december 2012  

FOTO’S Courtesy Jabu Arnell

Jabu Arnell (1967) is van plan om de sculpturen die 
hij de laatste jaren maakte in miniatuur uitvoeren. Dat 

doet hij om te kijken wat het ruimtelijk gevolg daarvan 
is. Van zaal naar vitrine. Hij doet het ook omdat veel van 
zijn werk maar een kort leven beschoren is. Niet omdat 
hij daarvoor kiest, maar omdat te weinig opslagruimte 
hem daartoe dwingt. Schetsen maakt hij nooit, dus 
digitale beelden en herinneringen zijn de enige, blijvende, 
vluchtige resultaten van een intensief  productieproces.

Arnell is geboren op St. Maarten. Via een lange omweg 
is hij bij de kunst terecht gekomen. Hij heeft eerst in 
de VS en daarna kort in Amsterdam Internationale 
Betrekkingen gestudeerd. Daar werd met name door zijn 
vader op aangedrongen. Na allerlei baantjes – “ik heb 
tien jaar van mijn leven verknoeid” – kiest hij in 2006 
voor een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in 
Amsterdam. Dat was niet alleen een artistieke keuze, het 
was ook een keuze voor vrijheid. Vrijheid om te doen wat 
hij uiteindelijk het liefste deed en vrijheid om te leven zoals 
hij wilde leven.

Ik zag zijn werk voor het eerst in 2009, op de 
eindexamenpresentatie van de Rietveld. Disco Balls, 

drie grote ballen gemaakt van afvalkarton, tot een 
geheel gemaakt met behulp van slordig neerhangende 
touwtjes en grijs plakband. Een ‘lelijke’ sculptuur met een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht. Een hermetisch werk 
dat emotioneerde. Zo’n werk dat je bijblijft, lang nadat je 
het gebouw hebt verlaten.  

Jabu Arnell werkt niet vanuit een uitgewerkt plan. Het 
vooruitzicht van een tentoonstelling zet hem aan om aan 
de slag te gaan vanuit een dan nog vaag omlijnd idee. Het 
werkproces is nodig om het te concretiseren. Dan ook 
pas weet hij welke media hij gaat inzetten. Als video iets 
toevoegt, dan gebruikt hij video. Als schilderen een functie 
heeft, dan gebruikt hij verf. Hij kiest bij voorkeur voor 
bestaand materiaal als uitgangspunt van zijn werk. Hij 
houdt ervan als het al een leven geleefd heeft. Hij struint 
er de stad voor af  om het te bemachtigen. Gedurende 
het werkproces is het mogelijk dat er nieuwe materialen 
bij komen. Bij een aantal sculpturen voegt hij een tl-buis 
toe. “Dan Flavin was één van de eerste kunstenaars die 
me raakte.” Soms maakt geluid er deel van uit, omdat 
muziek een grote rol speelt in zijn leven. Ambachtelijkheid 
en schoonheid zijn in het werkproces van ondergeschikt 
belang. “Werken aan een kunstwerk is een strijd en dat kun 

je ook zien als je naar mijn werk kijkt. 
Die strijd is zichtbaar en voelbaar.”

Hij omschrijft zijn werk als conceptuïtief. 
Idee en intuïtie vermengen zich tot een 
in eerste instantie weinig toegankelijk 
geheel. Het zit vol tegenstellingen. Oud-
nieuw, lelijk-mooi, werkelijk-onwerkelijk, 
licht-donker, glad-rauw, flexibele 
onderdelen die tot een compact geheel 
leiden etc. Die tegenstellingen zorgen 
voor spanning en frictie en wekken 
daardoor nieuwsgierigheid op. Soms is 
de symboliek de wegwijzer. NikkerFlikker 
uit 2005 is daar een goed voorbeeld van. 
Het zwart-witte (voor)oordeel dat daarin 
verborgen zit wordt verbeeld met een 
kwetsbaar vormgegeven zwarte man 
op een duidelijk in tweeën verdeelde 
ondergrond. Persoonlijke ervaringen of  
een verwijzende titel kunnen ook de weg 
openen naar de inhoud. 

De krul (Icebreaker) uit 2012 is daarvoor 
exemplarisch. Het refereert aan de 
openbare toiletten die het Amsterdamse 
straatbeeld vroeger typeerden (ze zijn 
inmiddels bijna allemaal verwijderd). 
Qua ontwerp zijn ze prachtig, maar de 
smerige staat waarin ze verkeren haalt 
die schoonheid onderuit. Ze voorzien 
in een alledaagse menselijke behoefte, 
maar het zijn ook ontmoetingsplaatsen 
voor homoseksuelen. Ze zijn fris 
groen geschilderd, maar ze stinken 
goor geel. Ze horen bij een grote stad, 

“Werken aan een kunstwerk is een strijd en dat kun 

je ook zien als je naar mijn werk kijkt.”

Conceptuïtieve werken  

                         van Jabu Arnell

Disco Balls, 2009 Acoustic Fear (Blauw Bloed), 2011

Holland Speaks, 2006 NikkerFlikker, 2005

http://jabuarnell.com/
http://jabuarnell.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Flavin
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TEKST Dan Dickhof

In de Amsterdamse Galerie 23 was er in november 

2012 een bijzondere solopresentatie te zien van het 

werk van Felix de Rooy, die in deze maand zestig jaar 

werd. Beeldend kunstenaar, curator, film- en theatermaker, 

schrijver, dichter en niet in de laatste plaats verzamelaar 

Felix de Rooy behoort tot de meest veelzijdige kunstenaars 

die de Cariben hebben voortgebracht. Hij verwijst veelvuldig 

naar zijn gemixte achtergronden, niet alleen van zijn directe 

familie, maar ook van zijn verre voorouders. Hij is geboren 

op Curaçao, leeft en werkt op meerdere plekken, waaronder 

lange tijd in Suriname. 

De expositie bestond uit een selectie vrij recente schilderijen, 
werken op papier en een beschilderd wandtapijt. Wanneer 
het geen assemblages of video-installaties betreft, werkt de 
kunstenaar in een figuratieve stijl. Maar binnen het figuratieve 
varieert het van surrealistisch en psychedelisch tot meer 
realistisch, maar het behoudt zijn weelderige karakter altijd. 
Zelf noemt hij zijn werk ‘Psychisch Realisme’. Kleurrijk is het 
meestal, hoewel soms juist in warme aardetinten. De Rooy’s 
kleurgebruik is fris en bont tegelijk, maar de kleuren worden 
nooit hard tegen elkaar afgezet. Vaker gaan de kleurvlakken 
subtiel in elkaar over. Opvallend is zijn mix van pastel en verf 
bij meerdere werken, die het geheel nog een zachtere en 
rijke toon geeft. Op de grens, daar waar de kleuren in elkaar 
vloeien, ontstaan soms bijna vibrerende effecten door de 
contrasten in de kleuren. Dit versterkt het dromerige karakter 
van de werken. 
 
In het werk van De Rooy is een aantal terugkerende thema’s 
te herkennen, zoals lichamelijkheid, (homo)seksualiteit, 
spiritualiteit, de relatie tussen het ‘Westen’ en het ‘niet-
Westen’ en kolonisatie en dekolonisatie. Vaak is het een mix 
van dit alles. Zijn werk is vol verwijzingen naar verschillende 
culturen en bevat daar ook symbolen van. Ook refereert het 
regelmatig naar de (Westerse) kunstgeschiedenis.  
Zo werd er in Amsterdam een schilderij van de vallende 
Icarus (een klassiek Europees verhaal) samen met het 
schilderij River Spirit getoond. Naast bekende mythen en 

religieuze verhalen uit de wereldgeschiedenis schept hij 
ook zijn eigen ‘spirituele stukken’ als Inner Messiah, River 
Spirit en Forest Spirit. In deze stukken zie je niet alleen 
verwijzingen naar de klassiek christelijke iconografie, maar 
ook lijken er verbindingen te zijn met de denkbeelden uit 
de Surinaamse winti of Cubaanse santeria. Soms zijn er 
metamorfe figuren, in natuurlijke elementen als bomen en 
bergen, waarin je na enig kijken menselijke figuren kan 
ontwaren. De thematiek en de stijl van de werken maakt 
het tot een groep droomachtige schilderijen. De menselijke 
figuren zijn gemaakt door, net als Yves Klein dat deed in de 
jaren zestig, beschilderde lichamen afdrukken te laten maken 
op het doek.  
 
Omdat De Rooy regelmatig als tentoonstellingsmaker 
optreedt, is het dan ook niet verrassend dat hij op het laatst 
spontaan besloot zijn werken te laten vergezellen door de 
manshoge beelden van de Senegalese Cheikh Diouf. Het 
leidt niet alleen tot een interessante dialoog tussen het 
werk van beide kunstenaars, het versterkt elkaar en het 
onderstreept de relatie met de Afrikaanse culturele invloeden, 
die via De Rooy’s voorouders (zowel slaven als kolonisten) 
naar de Cariben en Zuid-Amerika gingen. Het werk van Felix 
de Rooy is uitgesproken en rijk aan betekenislagen waardoor 
het niet altijd even toegankelijk is, maar hij probeert het 
publiek daar mee uit te dagen en ze te laten nadenken over 
zijn universele thematiek.

maar ze worden ook verguisd. In feite zijn het compacte 
samenvattingen van een grote stad. Al die met elkaar 
vloekende aspecten zijn in dat werk samen gekomen. 

Acoustic Fear (Blauw Bloed) uit 2011 is raadselachtiger. De 
neerhangende constructie lijkt te klein voor de ruimte. 
De golfplaat wil geen uitnodigende trap worden. De 
doorleefde stem van Nina Simone op de video – die het 
verschil tussen schoonheid en lelijkheid lijkt op te heffen 
– sluit enerzijds aan op het duidelijk doorleefde materiaal, 
anderzijds is haar koninklijke status niet los te zien van de 
blauwe vlekken op de vloer. De tl-buis op de grond moet 
de lichtbron van de monitor tegenwicht geven, maar de 
rode kleur waarmee ze is omgeven roept minder formele 
associaties op. 

Uit veel werken van Jabu Arnell blijkt een zekere mate 
van getourmenteerdheid. Hij verbeeldt plekken en locaties 
die aantrekken maar die evenzeer afstoten. Zelf  spreekt 
hij in dit verband over ‘vluchten’ als rode draad. Niet 
letterlijk vluchten van de ene naar de andere plek maar 
benadrukken dat zijn aanwezigheid niet vanzelfsprekend 
en niet noodzakelijk is. De kunstenaar die als jongeman 
onbezorgde feesten organiseerde, heeft een letterlijk en 
figuurlijk zwarte kant. Hoewel hij het niet claimt als 
exclusief  voor een zwarte kunstenaar, is hij er zich soms 
pijnlijk van bewust dat “we have to eat the frame”.

Onder andere in de manier waarop hij bestaande 
elementen assembleert tot een pakkend en verrassend 
geheel is zijn bewondering voor een kunstenaar als Jimmy 
Durham zichtbaar. En, ook al is die misschien niet zo 
zichtbaar, zelfs diens gevoel voor humor schemert hier 
en daar door (bijvoorbeeld in Holland Speaks). Ook de 
‘stapelingen’ van Carel Visser en David Hammons 

moeten Arnell niet onbekend zijn.

Jabu Arnell staat pas aan het begin van zijn carrière. 
Desondanks heeft hij al een persoonlijke en herkenbare 
koers uitgezet. Hij geeft aantrekkingskracht een nieuwe 
definitie. 

De miniatuurversies van zijn werken verkleinen weliswaar 
het effect, maar ze weten het origineel moeiteloos op te 
roepen. 

De krul (Icebreaker), 2012

Kleurrijke 
droombeelden van een 
jarige psychisch realist 

Dan Dickhof schrijft kunsthistorische publicaties 
over oude, moderne en hedendaagse kunst voor 
verschillende media – waaronder 8WEEKLY, werkte in 
het veilingwezen en helpt mee met het samenstellen 
van exposities. Hij studeerde aan de kunstacademie in 
Den Haag en werkt zelf als jonge kunstenaar.

> Felix de Rooy, 
Forest Spirit, 

gemengde 
techniek 

op linnen, 
220x130cm | 

FOTO Courtesy 
Galerie 23, 2012

 
>> Felix de 

Rooy, Las Tres 
Potencias, 
gemengde 

techniek 
op linnen, 

220x130cm | 
FOTO Courtesy 

Galerie 23, 2012

Felix de Rooy 
| FOTO Rob 

Moorees, 2012

Felix de Rooy, Icarus, spraypaint, acryl 
en olieverf, 110x220cm, 2008 

Felix de Rooy, River Spirit, gemengde 
techniek op canvas, 130x220cm

FOTO’S Courtesy Galerie 23, 2012
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Input voor Sranan Art Xposed is welkom! 
Bent u naar een expo geweest?

Stuur uw opmerkingen en/of foto’s naar  
srananart@gmail.com

Am I Black, debat | 24 januari 2013, 16:30 | SMBA, Rozenstraat 
59, Amsterdam
Voertaal Nederlands. Toegang gratis, reserveren a.u.b. via 
mail@smba.nl. Met: Dr. Aspha Bijnaar, Sara Blokland, Remy 
Jungerman, Charl Landvreugd, Rob Perrée, Macha Roesink 
en Annet Zondervan.

Is er ruimte in Nederland, en op het Europese vasteland in het 
algemeen, om lokale etnische kwesties onderdeel te maken van 
het lokale kunstdiscours op basis van de vraagstukken die uit de 
zwarte gemeenschap voortkomen? En, op die manier een Afro-
Europees denken over kunst tot stand te brengen dat onderdeel 
kan worden van het kunstbeleid?
+++
SNAKE – Michael Tedja, solotentoonstelling | 2 februari-26 mei 
2013 | Cobra Museum, Sandbergplein 1, Amstelveen | Open: 
din-zon 11:00-17:00. Maa gesloten, evenals 25 december, 1 
januari en 30 april. Open op andere nationale vrije dagen (ook 
indien op maandag en op 5 mei) 
Een selectie tekeningen en schilderijen op papier en linnen uit 
een tien jaar oud oeuvre.
+++
‘Sustainable Art Communities: Creativity and Policy in the 
Transnational Caribbean’, conferentie | Tropenmuseum, 
Linnaeusstraat 2, Amsterdam | 5 & 6 februari 2013
De conferentie is onderdeel van een tweejarig onderzoeksproject 
geleid door Dr. Leon Wainwright (The Open Universiteit, Groot 
Brittannië) en Prof. Dr. Kitty Zijlmans (Universiteit Leiden). 
Wainwright publiceerde eind 2011 Timed out;
Art and the transnational Caribbean. Deelname is gratis maar 
de plaatsen zijn beperkt. Registreren kan bij Marija Jaukovic, 
m.jaukovic@kit.nl.  
Op korte termijn zal er filmmateriaal van de conferentie te zien 
zijn in het Open Arts Archive; op de langere termijn komt er een 
verslag in het Open Arts Journal. In oktober 2013 zal er nog 
een tweede conferentie zijn, nu in London, Groot Brittannië. 
Uit de omschrijving van de conferentie: “The project explores 
how the understanding and formation of sustainable community 
for the Caribbean and its global diaspora may be supported 
by art practice, curating and museums. It fosters networks of 
exchange and collaboration among academics, artists, curators 
and policymakers from the UK and the Netherlands, as well as 
various countries in the English and Dutch-speaking Caribbean 
and their diaspora.”
+++
Solo- tentoonstelling Neil Fortune | 24 maart-19 april 2013 | 
Galerie 23, KNSM-laan 307-309, Amsterdam, +31 (0)20 620 13 
21. Contactpersonen: Fons Geerlings & Priscilla Tosari
+++
Solo-expositie Remy Jungerman | Opening: 30 maart 2013 | 
C + H art space, 2de Kostverlorenkade 50, Amsterdam (hoek 
Jan Hanzenstraat) | Openingstijden: don-zat 11:00-18:00 en op 
afspraak +31 (0)20 753 09 64
+++
Duo- tentoonstelling Ilene Themen met Dagmar de Kok | 9 
juni 2013-einddatum onbekend | Galerie 23, KNSM-laan 307-
309, Amsterdam, +31 (0)20 620 13 21. Contactpersonen: Fons 
Geerlings & Priscilla Tosari

You Don’t Believe in Love But I Believe in You
 –  Tracey Emin | 2 december 2012-23 februari 2013 | White 
Cube São Paulo, Rua Agostinho Rodrigues Filho 550, Vila 
Mariana, São Paulo

 
Rétrospective 1982-2012 – John Lie A Fo | 23 november 
2012-15 februari 2013 | Camp de la Transportation, Saint-
Laurent du Maroni | De catalogus  die onlangs gepubliceerd 
is, is verkrijgbaar voor EURO 45 bij Readytex Art Gallery, 
Paramaribo, Suriname

The catalogue which was published recently is also for sale for 
EURO 45 at Readytex Art Gallery, Paramaribo, Suriname

Second Rex Nettleford Arts Conference “The Creative 
Industries: Sustainability and Social Transformation” | 16-
18 oktober 2013 | The Edna Manley College of the Visual and 
Performing Arts
Call for proposals & papers sluit op 15 april, 2013. Zie de 
website voor meer informatie.
 

 
Onverwachte ontmoetingen. Verborgen verhalen uit eigen 
collectie | 30 november 2012-14 juli 2013 | Tropenmuseum, 
Linnaeusstraat 2, Amsterdam | Open: din t/m zon, 10:00-
17:00, maa tijdens feestdagen en schoolvakanties (m.u.v. de 
zomervakantie) 10:00-17:00. Het Tropenmuseum is gesloten op 
30 april en 25 december.
Met deze tentoonstelling brengt het Tropenmuseum een ode 
aan zijn eigen verzamelingen. Steeds ‘ontmoeten’ twee objecten 
elkaar: kunst, popular art, gebruiksvoorwerpen, voorwerpen 
die worden gebruikt bij rituelen, soms triviale en soms uiterst 
kostbare dingen. Wat voor verhaal vertellen ze gezamenlijk? 
Bijvoorbeeld over de wereld van toen en nu, beeldvorming en 
ontmoetingen tussen culturen?
+++
Imagined Places – Adrian Paci, Zineb Sedira, Bouchra 
Khalili, Claudia Cristovao, Ho-Yeol Ryu | 13 december 2012-
14 april 2013 | Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam 
| Open: din t/m zon, 10:00-17:00, maa tijdens feestdagen en 
schoolvakanties (m.u.v. de zomervakantie) 10:00-17:00. Het 
Tropenmuseum is gesloten op 30 april en 25 december.
Wordt iemands identiteit bepaald door de plek waar hij zich 
bevindt? Deze vraag staat centraal in Imagined Places: een 
tentoonstelling over het verlangen op een andere plek te zijn 
en de realiteit van gedwongen migratie. De deelnemende 
kunstenaars verbeelden met foto’s en film werkelijke en 
imaginaire plekken, vrijwillige en gedwongen reizen.
+++

Kunstzinnige mensen over de hele 
wereld die een connectie hebben met 
het Nederlands-Caribisch Gebied 

kunnen zich aansluiten bij het platform Uniarte. Kijk op 
de website voor meer informatie. De mission statement 
luidt als volgt: “To help upcoming ‘Dutch Caribbean’ artists 
get ahead in their field of expertise and promote art in 
communities that has been exposed to art in a limited 
manner.” Beetje jammer dat dit initiatief tot nu toe nergens 
Suriname specifiek noemt, maar daar kunnen wij als SAX 
Team met behulp van onze lezers zeker verandering in 
brengen! Er is ook een Uniarte-groep op Facebook.

Een interessante nieuwe website die 
reis- en landeninformatie geeft met 
een hoog cultuur-gehalte. Dr. Kris 
Naudts begon The Culture Trip in 2011. 
Hij reisde heel veel en was verbaasd 

om te ontdekken hoe veel tijd er in ging zitten om goede 
informatie te vinden over elk land en over de cultuur. Zo 
kwam hij op het idee voor deze website. SAX hoopt in 
de toekomst ook regelmatig bijdragen te leveren over 
Suriname. Dit initiatief is ook op Facebook te vinden.

 
 

 
 

Vergelijkbaar met Uniarte, echter niet 
alleen gericht op de Nederlandstalige 
landen in de regio is Uprising Art. 
Ook dit is een kunstplatform waar 

Suriname zich bij aan kan sluiten. Er is een website met 
een overzicht van activiteiten, publicaties, locaties en ook 
een webwinkel. Leuk is dat deze website tweetalig is: 
Engels en Frans.

 

TEKST Marieke Visser

TEKST Dan Dickhof

Voor het eerst hebben het Sarnámi Huis (het 
Hindostaans museum), het Haags Historisch 
Museum, Pulchri Studio en Sociëteit de Waterkant 
(een culturele vereniging met bij Suriname betrokken 
leden) in 2012 samengewerkt aan de publieke viering 
van Divali. In één van de bekendste expositieruimten 
van de stad, het fraaie 18de- en 19de- eeuwse pand 
van kunstenaarsvereniging Pulchri Studio, werd 
kunst getoond van Surinaams-Hindostaanse en 
Haagse kunstenaars. Op het Sranan Art-blog een 
interessante bespreking van deze expositie door Dan 
Dickhof. 
 
Divali | 11-29 november 2012 | Pulchri Studio, 
Lange Voorhout 15, Den Haag, Nederland 

http://srananart.wordpress.com/2012/12/03/
divali-a-unique-exhibition-in-pulchri-studio-the-
netherlands

De tips van het SAX Team voor kunstactiviteiten buiten 
Suriname vindt u ook op het Sranan Art-blog op de pagina 
What’s Up Elsewhere? 

The Stuart Hall Project, een film van regisseur John 
Akomfrah  | 17-27 januari 2013 | Sundance Film 
Festival, Park City, Utah
Een korte impressie is te zien op deze website. Een 
citaat uit de filmbeschrijving: “A person’s culture is 
something that is often described as fixed or defined 
and rooted in a particular region, nation, or state. 
Stuart Hall, one of the most preeminent intellectuals 
on the Left in Britain, updates this definition as he 
eloquently theorizes that cultural identity is fluid—
always morphing and stretching toward possibility but 
also constantly experiencing nostalgia for a past that 
can never be revisited.” 
+++
In Development – Christopher Cozier, solo-
tentoonstelling | 25 januari-16 maart 2013 | Opening: 
25 januari 2013, 18:00-20:00 | David Krut Projects, 
526 West 26th Street, 816, New York, NY 10001
In deze expositie snijdt Cozier geometrische patronen 
uit papier. Dit patroon is gebaseerd op de bouwstenen 
die men in het Caribisch Gebied gebruikt voor stenen 
hekken. Deze stenen hebben open ruimtes waardoor 
de wind vrij spel heeft. In het werk van Cozier staan 
deze ventilatiestenen voor de mogelijkheden en 
verlangens van hen die in politieke en sociale transitie 
zijn, verspreid over de wereld. Het patroon is hier te 
downloaden zodat iedereen die dat wil er ook mee 
aan de slag kan en zo bijdraagt aan het uiteindelijk 
kunstwerk. 
Christopher Cozier is in Suriname vooral bekend 
vanwege zijn curatorschap voor Paramaribo SPAN.

Surender Kisoentewari, 
Divalivangoli, primer/
linnen, 2012 | FOTO Dan 
Dickhof,2012
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Curaçao Classics. Beeldende kunst 1900-2010 verscheen 
naar aanleiding van een eind 2010 gehouden expositie 

in het Curaçaosch Museum; Antepasado di Futuro 
[Voorouders van de toekomst]. 

Het overzichtswerk is geschreven door Jennifer Smit en 
Felix De Rooy, zij waren destijds curator van de succesvolle 
expositie. In 2002 verscheen er bij KIT Publishers het 
door prof. Adi Martis en Jennifer Smit Arte. Dutch Caribbean 
Art, waarin men zich in het bijzonder concentreerde 
op kunst uit Aruba en de Antillen. Deze uitgave over 
Curaçao is dan ook van grote betekenis, niet alleen voor 
het eiland zelf  en de Caribische regio, maar vooral ook 
voor de Nederlandse kunstgeschiedenis; een geschiedenis 
waarin vooralsnog weinig onderzoek gedaan is naar de 
kunstontwikkelingen in de voormalige koloniën.

Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen met 
de Surinaamse situatie. Ook op Curaçao werkten 
schilders in het begin van de twintigste eeuw volgens de 
traditionele, Europese academische stijl. Ook het genoten 
kunstonderwijs is vergelijkbaar, hoofdzakelijk gebeurde dit 
in Nederland en in mindere mate in Latijns-Amerika en de 
Verenigde Staten.

Het boek opent met de Zwarte Madonna uit 1950 van 
Charles Corsen (1927-1994), een baanbrekend werk 
in het groeiende culturele zelfbewustzijn van Curaçao, 
vol met verwijzingen naar de Afro-Caribische cultuur. 
Een voorbeeld van de idee van de Black Atlantic. Een 
madonna die niet alleen verwijst naar Europa, maar 
vooral ook naar de onderdrukking vanuit de orthodoxe 
christelijke leer om de Afro-Caribische spirituele 
stromingen als vodou, winti en santeria te onderdrukken. 
Het zijn deze culturen waaraan De Rooy in zijn eigen 
werk veelvuldig aandacht schenkt.

In het boek komen verschillende kunstenaars voor die 
ook in Suriname werkzaam zijn geweest. Om te beginnen 
met de Griek Joannes Pandellis (1896-1965) die zich naar 
Suriname begaf  tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar 
in ‘29 naar Curaçao ging. Hij behoorde tot een van de 
vroegste in de regio werkzame én docerende kunstenaars. 

Het tweede boek dat KIT Publishers dit jaar uitgaf  
in samenwerking met Felix de Rooy is een boek over 

zijn eigen oeuvre. Het is een veelomvattende publicatie 
over de nationaal en internationaal gelauwerde artiest. 
Allerlei aspecten van zijn artistieke bestaan worden belicht. 
Het boek is chronologisch van opbouw en onderverdeeld 
in hoofdstukken over beeldende kunst, theater, film en 
curatorschap. Naast eigen teksten zijn er bijdragen van 
o.a. Charl Landvreugd. Teksten zijn geschreven in 
het Engels, Nederlands en Papiamento. Hoewel het een 
zeer uitgebreide uitgave is, is het jammer dat er bij het 
boek geen toegevoegde dvd is met korte fragmenten 
van zijn film- en theaterwerk. Een groot gemis aan dit 
prachtige eerbetoon in boekvorm, maar belangrijker dan 
het eerbetoon is de documentaire waarde van dit alles. 
Het is voor het grote publiek niet makkelijk in aanraking 
te komen met het werk van De Rooy, zeker omdat het 
zo verspreid in divers is. Het ontbreken van dergelijk 
audiovisueel materiaal heeft misschien te maken met het 
budget, het zou de kosten opvoeren en de budgettering 
rondom dit project heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad. Het boek is namelijk deels betaald door crowd 
funding, een publiek inzamelingsproject via www.
voordekunst.nl.

In het voorwoord van zijn monografie schrijft De Rooy 
in poëtische, soms lichtvoetige en dan weer gezwollen 
taal, over zijn gemengde achtergronden die hem maken 
tot een voorbeeld van de “multi-moksi-meti’s, engelen 
van gemengd vlees”. Bloemrijk taalgebruik is typerend 
voor De Rooy en het lijkt daarmee het equivalent te zijn 
van de rijke, weelderige en soms intense beeldtaal van de 
kunstenaar. De kwaliteit van zijn werk ligt misschien in het 
feit dat het een geheel eigen signatuur heeft en niet voor 
iedereen is weggelegd. De Rooy volgt zijn eigen artistieke 
visie of  dit nu toegankelijk is of  niet.

Van latere datum is het werk van de op Curaçao 
geboren Quintus Jan Telting (1931-2003). Telting 
had Surinaamse ouders, zijn vader Govert Jan was een 
belangrijke Surinaamse schilder. De kunstenaar zou 
veel van de wereld zien en werkte o.a. lange tijd in de 
Verenigde Staten om uiteindelijk naar Nederland te 
vertrekken. Van meer impressionistisch werk, wordt het 
vrij abstract. Zijn werk is geëngageerd, maar verwijst ook 
regelmatig naar zijn liefde voor de jazz via bijvoorbeeld 
titels die verwijzen naar het werk van Thelonious Monk. 
Later wordt het werk weer figuratiever.
En tot slot het werk van Nola Hatterman -leerling; 
Carlos Blaaker. Blaaker studeerde in New York, 
brouilleerde met Hatterman en werkt sinds 2009 in 
Curaçao. Galerie Royal House of  Art heeft regelmatig 
stukken van hem hangen uit zijn vroegere jaren.

Het boek is tot slot helder vormgegeven en bevat vele 
illustraties die begeleid worden door korte basisteksten, 
maar zij geven voldoende indruk. De grotere bijdragen 
van verschillende internationale kunstcritici en curatoren 
maken dit weer goed. Regelmatig sijpelt De Rooy’s 
favoriete woordje ‘bastaard’ in de teksten door, op een 
gegeven moment beginnen die ronkende zinnen wat te 
vervelen, het krijgt wat ‘wijsvingerigs’, maar een kniesoor 
die daar op let. 
Met Curaçao Classics. Beeldende kunst 1900-2010 bereikten de 
auteurs een absolute mijlpaal in de Caribisch-Nederlandse 
kunstgeschiedenis.

Bijzonder is wel dat het boek vooral ook een compleet 
beeld geeft over hoe het werk van De Rooy ontvangen is. 
Niet alleen staan er lovende stukken in, ook is er ruimte 
voor kritische geluiden, soms zelfs felle recensies. Zo spuit 
landgenoot en schrijver/presentator, wijlen Anil Ramdas, 
ongezouten kritiek op De Rooy’s visie en actie over de rol 
van Zwarte Piet in het debat rondom het Nederlandse 
Sint NIcolaasfeest. Daarnaast zijn er kritische recensies 
over enkele toneelstukken van zijn hand. Kortom, een 
uitgebalanceerd boek, waar zowel ruimte is voor lof  als 
kritiek. 

De afbeeldingen maken duidelijk dat in het beeldende 
werk van de kunstenaar een vrij consistente lijn zit. Zijn 
figuratieve stijl toont soms surrealistische en psychedelische 
elementen, op een ander moment is het meer louter 
figuratie. De invloeden van de jaren zestig sijpelen er in 
door, de typische weelderige undergroundstijl is vooral 
goed te herkennen in zijn tekeningen. 
Het boek toont een prachtige selectie van misschien wel 
zijn meest geëngageerde werk, de uit verschillende (soms 
historische) objecten opgebouwde sculpturen, zoals uit de 
serie Cry Surinam. Met name in deze werken komen ook 
zijn Antilliaans-Nederlands-Surinaamse achtergrond naar 
voren, door het gebruik van bijvoorbeeld volkskunst. 

In het gehele werk van De Rooy speelt schoonheid 
een zekere rol, esthetische schoonheid, maar vooral de 
schoonheid en rijkdom van het (spirituele)leven. In het 
gehele oeuvre van De Rooy speelt kwetsbaarheid en 
sterfelijkheid dan ook een zichtbare rol. Misschien is het 
dit contrast tussen schoonheid en vergankelijkheid, een 
klassiek thema in de kunsten, dat De Rooy’s werk zijn 
karakter verleent.

Het boek maakt één ding duidelijk, dat werk van De Rooy 
niet in één hokje te vatten is. Voor Felix de Rooy is een 
beter label dan het tenenkrommende ‘levenskunstenaar’ 
eigenlijk niet mogelijk, maar dan ontdaan van al zijn 
cliché’s, want juist die overstijgt hij. Een levenskunstenaar 
en 21ste-eeuwse variant op de renaissance man; divers, 
intelligent en bijna ongrijpbaar in zijn artistieke werk.

Curaçao Classics; Beeldende kunst 
1900-2010 – Een uitgave van grote 
betekenis

Recent verschenen: ego documenta; 
The testament of my ego in the 

museum of my mind

ego documenta; The testament of my ego in the museum of my mind, Barbara Martijn & Felix de Rooy 
(red.), Amsterdam, KIT Publishers, 2012. ISBN 9789460222092

Curaçao Classics. Beeldende kunst vanaf 1900, Felix de Rooy & Jennifer Smit, Amsterdam, KIT Publishers, 
2012. ISBN 9789460221583
Catalogus bij de tentoonstelling Antepasado di Futuro (Voorouders van de toekomst) die van 9 oktober 2010 
tot 10 januari 2011 te zien is geweest in het Curaçaose museum.

http://www.antepasadodifuturo.com/
http://www.blackatlantic.com/
http://www.kitpublishers.nl/
http://www.charll.com/
http://www.voordekunst.nl/
http://www.voordekunst.nl/
http://jantelting.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Thelonious_Monk
http://www.nolahatterman.nl/nola-hatterman.html
http://www.carlosblaaker.com/
http://www.kitpublishers.nl/33693/KIT-Publishers/KIT-Publishers-Catalogus?ItemID=3278&title=ego-documenta
http://www.kitpublishers.nl/33693/KIT-Publishers/KIT-Publishers-Catalogus?ItemID=3090&title=Curacao-Classics
http://www.antepasadodifuturo.com/
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Het internet is gedurende de laatste tien jaar ook voor 
de Surinaamse kunstenaar een heel waardevol, bijna 

onmisbaar middel geworden om contacten te leggen en het 
eigen werk meer bekendheid te geven. Daarnaast is het 
een vrij toegankelijk portaal voor de kunstenaar die zich wil 
scholen en behoefte heeft aan kennis. Het internet brengt 
ook SAX in contact met kunstenaars met een Surinaamse 
achtergrond die elders wonen. En soms ook met artiesten die 
in Suriname wonen, maar niet zo aan de weg timmeren. 

Sranan Art Xposed is er twee tot drie keer per jaar om in die 
informatiebehoefte te voorzien. Wie de gratis nieuwsbrief wil 

ontvangen stuurt een mailtje naar srananart@gmail.com! 
SAX verschijnt in het Nederlands en in het Engels. 
Daarnaast is er een blog, het Sranan Art-blog met regelmatig 
nieuwe posts. En, let op, ook een rubriek met What’s Up 
in Suriname en What’s Up Elsewhere. Het blog is hier te 
vinden: http://srananart.wordpress.com/.
En dan is er nog het Flickr-account, met leuke fotoreportages 
van exposities en andere kunstactiviteiten. De URL: http://
www.flickr.com/photos/srananart/.
Tips, foto’s, teksten: alles is welkom op  
srananart@gmail.com.

► Forgetting the Art World, Pamela M. Lee, Cambridge, Massachusetts/
London, The MIT Press, 2012. ISBN 978-0-262-01773-2 

Geen gemakkelijk boek, maar wel de moeite waard. Een citaat: “Rather than 
think about the “global art World,” such as it is, as both a phenomenon of 
divisible sociological or economic import and through the imagery it stages 
and sponsors, I endeavor to treat the work of art’s world as an intercessory or 
medium through which globalization takes place.” 

► Six Lines of Flight; Shifting Geographies in Contemporary Art, Apsara 
Diquinzio, Berkeley/Los Angeles/London, San Francisco Museum of Modern 
Art/University of California Press, 2012. ISBN 978-0-520-27431-0 

In een veranderende wereld hebben de vertrouwde ijkpunten plaatsgemaakt 
voor nieuwe hot spots. In Six Lines of Flight dan ook aandacht voor zes minder 
voor de hand liggende kunstwereldjes: Beiroet, Libanon; Cali, Colombia; Cluj-
Napoca, Roemenië; Ho Chi Minh City, Vietnam; San Francisco, VS en Tangier, 
Marokko.

► Destination Art, Amy Dempsey, Berkeley/Los Angeles, University of California 
Press, 2006. ISBN 978-0-520-25025-3 

Tweehonderd mooie en belangrijke hot spots als het om beeldende kunst 
gaat zijn in dit boek vastgelegd. Van het Kröller-Müller-museum in Otterlo, 
Nederland, tot Nikki de Saint Phalle’s The Grotto in Hannover, Duitsland, van 
The Lightning Field, een installatie van Walter de Maria bij New Mexico, VS, 
tot het Chichu Art Museum in Naoshima, Japan. Prachtige foto’s maken de 
reislust in elke kunstliefhebber wakker!

► John Lie A Fo; Retrospective 1982 > 2012, Anne-Marie Pichart-Libert & 
David Redon (red.), Galerie L’Encadrier, 2012. ISBN 978-2-9543281 

De catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Saint- Laurent du Maroni 
in La Guyane Française. De expo is nog te zien tot en met 15 februari 2013. 
De catalogus kost Euro 45 en is in Suriname ook te koop bij de Readytex Art 
Gallery.

► NIEUW!  Behind the Scenes; Cultural entrepreneurship in developing 
countries, Theatre Embassy, Amsterdam, KIT Publishers, 2012. ISBN 
9789460222139

► NIEUW!  Onverwachte ontmoetingen; Verborgen verhalen uit eigen 
collectie, Paul Faber & Wayne Modest, Amsterdam, KIT Publishers, 2012. ISBN 
9789460222191

► Verzamelaars en volksopvoeders; Musea in Suriname 1863-2012, 
Pepijn Reeser, Leiden, KITLV Press, 2012. Libri Musei Surinamensis 6. 
ISBN 97-8906-7183-925 

Dit boek is ontstaan uit een samenwerking tussen het Nationaal 
Historisch Museum, het Surinaams Museum en KITLV Press, Leiden. 
Het resultaat is een prachtig vormgegeven uitgave waarin je blijft bladeren. 
Het illustratiemateriaal is alleen al de moeite waard, maar de zorgvuldig 
geschreven bijschriften en teksten maken het boek nog meer tot een mooi 
bezit. 

► Wijd open ogen; Stukken over kunst en kijkplezier, Gijsbert van der Wal, 
Amsterdam, De Bezige Bij, 2012. ISBN 978 90 234 7314 5

Wijd open ogen leest alsof je met een goede welbespraakte en zeer 
belezen vriend naar kunst kijkt. Van der Wal schrijft nergens ingewikkeld 
maar heel boeiend en origineel op een haast babbelende manier over grote 
kunst en laat je opnieuw kijken en weer nieuwe dingen ontdekken. Een 
heerlijk boek!

► Beeldende Begrippen; Begrippen in beeldende vormgeving, Bert 
Boermans, Arnhem, LAMBO, 2011. Vijfde editie, druk 2011 (eerste druk 
2010). ISBN 978-90-77318-96-6 

“Een kunstwerk kan in de smaak vallen of juist afschrikken. Daarmee wordt 
de verleiding erg groot om met het spreekwoord ‘over smaak valt niet te 
twisten’ een meningsverschil af te doen. Dan ben je over beeldende kunst 
en architectuur snel uitgepraat. En dat is eigenlijk jammer, omdat er zo veel 
over te denken en te zeggen valt.” Vanuit die gedacht heeft Bert Boermans 
in deze uitgave allerlei begrippen op het gebied van beeldende kunst, 
vormgeving en bouwkunst samengebracht. In heldere taal krijgt de lezer 
steeds meer handvatten aangereikt om over kunst te denken en te praten. 

► Changing Perspectives; Dealing with Globalisation in the 
Presentation and Collection of Contemporary Art, Mariska ter Horst 
(samenst. & red.), Amsterdam, KIT Publishers, 2012. ISBN 9789460221958

Globalisering heeft wereldwijd impact op hoe wij de wereld om ons heen 
– en dus ook beeldende kunst – ervaren. Met de komst van internet zijn 
geografische uitgangspunten niet langer bepalend voor onze visie. In 
Suriname is er wat de beeldende kunst betreft de laatste jaren een sterke 
heroriëntatie op de regio gaande. Changing Perspectives biedt veel 
aanknopingspunten in de conversatie hierover.    

► Curating Subjects, Paul O’Neill (red.), London/Amsterdam, Open 
Editions/De Appel Arts Centre, 2011. Tweede editie (eerste editie London, 
2007). ISBN 978-0-949004-16-1 

In Suriname is het begrip ‘curator’ nog niet erg bekend. Een curator is 
iemand die een tentoonstelling ‘maakt’: de kunstwerken selecteert die 
daar te zien zullen zijn en beslist hoe deze geëxposeerd zullen worden. In 
augustus 2012 was er een groep curatoren in spé in Suriname, allemaal 
deelnemers aan het ‘Curatorial Programme’ van De Appel. Als onderdeel 
van dit programma bezochten zij Suriname en doken daar in onze 
bruisende kunstwereld. Zij brachten voor SAX deze uitgave mee, waarin er 
veel bijdragen staan over het maken van tentoonstellingen. 
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