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Beste lezer
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In beweging

De Surinaamse beeldende kunst is in beweging. Er gebeurt van alles, expositie na presentatie

na evenement volgen elkaar in hoog tempo op. Van de tijd waarin men kunst zag als een 

verzameling traditionele tweedimensionale schilderijen zijn we opeens beland in een tijdperk 

waarin ook verrassende installaties, interdisciplinaire projecten en kunst in de openbare 

ruimte geen onbekende begrippen meer zijn. 

Het laatste grote meetmoment was voor velen de expositie (met publicatie) Twintig jaar 

beeldende kunst in Suriname 1975-1995. Daarna verscheen nog een heruitgave van dit boek 

van Chandra van Binnendijk en Paul Faber, Beeldende kunst in Suriname. De twintigste eeuw /

Visual art in Suriname. The Twentieth Century waarin ook nieuwere ontwikkelingen waren 

opgenomen zoals de mogelijkheid voor jonge Surinaamse kunstenaars om zich verder te 

scholen op Jamaica, aan het Edna Manley College for Visual and Performing Arts. 

Een hoogtepunt de afgelopen jaren was het initiatief van De Surinaamsche Bank om haar 

collectie ten toon te stellen en ook in een mooie publicatie vast te leggen: Zichtbaar, in 2005. 

Enkele jaren later volgde de Centrale Bank van Suriname met Talent, in 2007.

Een andere ontwikkeling is de toename aan uitwisselingsprojecten en samenwerkings-

verbanden waardoor veel meer kunstenaars de kans krijgen ook eens in het buitenland rond te 

kijken. Vermont Studio Center, de Rietveld Academie, het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam

(CBK) dat de motor is achter het ArtRoPa-project, de Rijksacademie te Amsterdam: allemaal 

instituten waar thans regelmatig contact mee is. Ook het Edna Manley-instituut te Jamaica is

nog steeds een plek waar kunstenaars uit ons land zich graag verder laten scholen.

tekst Marieke Visser 

Met ingang van de eerste editie van Sranan Art Xposed kunt u 
voortaan nog beter op de hoogte blijven van alles wat er in
Suriname gaande is op het gebied van beeldende kunst:
véél, héél véél! 
Daarbij kijken we ook over de grenzen: wat doen Srananmans
elders in de wereld, wat zijn ontwikkelingen en nieuwsfeiten die
ook voor ons land van belang zijn. 
We koppelen terug, we leggen verbanden, we dragen uit, 
we dagen uit, we zoomen in, we zoomen uit ...

Sranan Art Xposed is de naam van het webmagazine dat vier
maal per jaar gratis digitaal verspreid wordt. Wilt u zich opgeven
voor toezending? Dan kan dat op srananart@gmail.com.
Geef aan of u de Nederlandse of de Engelse editie wilt ontvangen.
Ook is er een (Engelstalig) weblog waar u de informatie altijd kunt
terugvinden: http://srananart.wordpress.com.  En natuurlijk is  er 
de website van Readytex Art Gallery: www.readytexartgallery.com. 
Twee keer per jaar verschijnt er bovendien een rijk geïllustreerde 
bloemlezing uit Sranan Art Xposed als katern in United Magazine. 

Het team van Sranan Art Xposed bestaat uit Cassandra 
Gummels-Relyveld en Marieke Visser in Suriname en Priscilla
Tosari in  Nederland. Readytex Art Gallery helpt mee om
Sranan Art Xposed mogelijk te maken.

Veel lees- en vooral ook kijkplezier!

Marieke, Cassandra, Priscilla

Dit jaar begon met de vertoning van

de oneminutes, de expositie Waka-

man drawing lines – connecting dots

in Fort Zeelandia, een solo-expositie

van Wilgo Vijfhoven in Readytex Art

Gallery, een solo-expositie van

beeldhouwer Roy Brielle in Royal

House of Art, de opening van de

Volksacademie voor Kunst & Cultuur,

de benoeming van Ron Flu tot ere-lid

van de FVAS ... Het is te veel om op

te noemen. Ook was er de opening

van Fernandes Klip waarbij voor het

eerst zo een duidelijke connectie

tussen art en living werd gelegd.

Waarheen?
Wegwijzer bij de Nola Hattermann Art Academy
(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

Wakamans bij Casa Blanca, Mungo
(Foto: Adi Martis, 2009)

Wilgo Vijfhoven, Zonsopkomst 
Olie op doek, 80 x 90 cm

Ron Flu, Dragon Lady
Olie op doek, 80 x 90 cm

Opening Fernandes Klip
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Uitgesproken: Jhunry Udenhout

“Maar dit kan ik ook!”

Jhunry Udenhout is een Surinaamse beeldhouwer die zich het vak volledig door zelfstudie eigen 

heeft gemaakt. Van mahoniehout creëert de kunstenaar levensechte menselijke sculpturen 

en abstracte werken in boeiende composities, allen gebaseerd op een zorgvuldig uitgedacht 

concept. Begin dit jaar brengt Jhunry dankzij het ArtRoPa-kunstuitwisselingsproject tussen 

Rotterdam en Paramaribo een maand door in Nederland. Hier wil hij kennis maken met andere 

vormen van kunst, vooral driedimensionale kunst, en wil hij zichzelf meten met internationale 

collega’s en grote meesters van weleer. 

Waar ben je in Nederland naar toe geweest en wat maakte daar de meeste indruk op jou? 

“Ik ben naar zoveel musea en exposities geweest dat ik het uit het hoofd niet eens meer weet. 

Wat mij echter het meest geboeid heeft is een expositie van een Engelse beeldhouwer (Tony 

Cragg, red. SAX) bij Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. De diversiteit aan materialen 

zoals kunststof, samengeperst multiplex, brons, glas, hout en staal en de unieke uitvoering van 

ideeën, dat maakte diepe indruk. Meer dan ooit zou ik ook willen experimenteren met andere 

materialen, maar daar heb ik momenteel helaas noch de middelen noch de faciliteiten voor.”

Je bent ook naar Frankrijk geweest. Wat maakte daar de meeste indruk?

“Het werk van mijn grootste idool Michelangelo in het Louvre natuurlijk! Hij is één van mijn 

grootste inspiratiebronnen geweest toen ik begon. Veel van mijn zelfstudies en de eerste ana-

tomische werkstukken zijn gedaan aan de hand het werk van Michelangelo, uit de boekwerken 

die ik toen bestudeerde. En nu stond ik daar voor Michelangelo’s werk De slaaf. Mijn eerste 

reactie was letterlijk:’Wow! Dit is écht Michelangelo!’ Toen ging ik het nauwkeurig bestuderen 

en de volgende reactie die eruit flapte was: ’Maar dit kan ik ook!’ Mijn begeleiders die naast 

mij stonden, keken me op dat moment stomverbaasd aan. Maar ik kan het écht ook!”

Waren er ook dingen waar je minder van onder de indruk was?

“Ja, toch wel. Vreemd genoeg was het de sculptuur De kus van weer een ander idool van mij, 

Auguste Rodin. We bezochten het Rodin Museum en ik verheugde me vooral op dit werkstuk. 

Toen ik er echter voor stond, ging een intens gevoel van teleurstelling door me heen. Ik kan 

het niet eens goed verklaren, maar het was niet wat ik ervan verwacht had. Tja, dat was nou 

eenmaal zo. Maar van de meeste andere werken in het museum was ik wel ontzettend onder 

de indruk. Er was ook prachtig werk te zien van verschillende minnaressen van Rodin die ook 

vaardige beeldhouwsters waren. Dat was verrassend en zeker ook bijzonder interessant.” 

tekst Cassandra Gummels-Relyveld

(Hoewel ook het Best Western Elegance Hotel reeds vorig jaar heel 

erg duidelijk maakte dat kunst en gastvrijheid een synergetische 

combinatie zijn.) In Burgerking is er een prachtige wandschildering 

te zien van John Djojo (die deel uit maakte van het Waka Tjopu-

collectief in de jaren ’80 en vorig jaar een beeld ter herinnering aan 

de Javaanse immigratie te Mariënburg vervaardigde). De SAB heeft 

een zeer fraai glas-in-lood-werk van Jules Brand-Flu aan de straat-

kant van haar bedrijf laten plaatsen. In de pers wordt er meer en 

meer aandacht aan Surinaamse kunst besteed: vooral dagblad de 

Ware Tijd  levert met berichtgeving uit binnen- (Meredith Helstone) 

en buitenland (Stuart Rahan) een belangrijke bijdrage. Ook verzorgt 

Carla Tuinfort elke twee weken op de donderdagmiddag om 15:30 

een boeiende rubriek op Radio 10 (FM 88.1) over kunst en cultuur. 

En het aantal exposities van Srananmans (en -uma’s) in Nederland 

neemt drastisch toe. 

Deze trend wordt alleen maar voortgezet. De Taal van mijn 

Penseel, de solo-expositie van Rinaldo Klas was zo druk 

bezocht dat het Readytex-gebouw bijna uit zijn voegen 

barstte. Hetzelfde gold voor de expositie (én filmvertoning, 

én boekpresentatie!) van Kit-Ling Tjon Pian Gi, De kracht van 

vrouwen, in het spiksplinternieuwe VAT-gebouw. Nauwelijks 

opgeleverd of het leek al te klein, zo groot was de belang-

stelling! Royal Torarica bracht in samenwerking met Royal 

House of Art een groeps-

expositie Royal Art 

Experience en van Robbert Enfield de solo-expo The Time. 

En ook voor de komende maanden wordt het er week na 

week interessanter op, voor de kunstliefhebbers. Kenneth 

Flijders komt met een solo-expo in Readytex Art Gallery, 

Kurt Nahar zal het werk dat hij tijdens zijn verblijf op de 

Rijksacademie heeft gemaakt presenteren, van George 

Struikelblok mogen we weer een en ander horen ...

En nu, nu is er Sranan Art Xposed, twee keer per jaar uw gids i n 

kunstland in United Magazine en vier keer per jaar digitaal, 

in uw inbox, als u zich opgeeft via srananart@gmail.com. 

Get on board, get on board...

Muurschildering John Djojo 
bij Burger King
(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

Glas-in-lood SAB, Jules Brand-Flu
(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=83&name=Jhunry Udenhout&name2=Udenhout, Jhunry
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Gezien
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Een kleurrijke en verrassende expositie was De taal van mijn penseel

van Rinaldo Klas. De kunstenaar heeft zijn penseel vrij en onbelemmerd

aan het ‘woord’ gelaten in Readytex Art Gallery, juni j.l. Een uitgebreid

beeldverslag vindt u hier terug. 

Rinaldo Klas, Change, 2009 (expositie De taal van mijn penseel)
(Foto: Readytex Art Gallery/William Tsang, 2009)

Een tentoonstelling én een boek: Kit-Ling Tjon Pian Gi is ‘sterk’ voor de 

dag gekomen met De kracht van vrouwen, in juli j.l. te zien in het 

nieuwe VAT-gebouw en thans het gelijknamig tweetalig

boek in de boekhandel. Kijk zelf mee! De expositie is georganiseerd 

in samenwerking met Readytex ArtGallery. 

Kit-Ling Tjon Pian Gi, Petrogliefen uit het land van Jayvredice 3, 2009 
(expositie/boek De kracht van vrouwen) | (Foto: Readytex Art Gallery/William Tsang, 2009)

Robbert Enfields werk, onlangs te zien in Royal House of Art, is mede 

geïnspireerd door het thema tijd. The Time is voor hem een vervolg

op zijn algemene thema Loneliness of Childhood. 

Enfield heeft samen met Marcel Pinas, George Struikelblok

en Humprey Tawjoeramhet Edna Manley College of Visual

and Performing Arts doorlopen op Jamaica, van 1997 tot 1999.

Thans woont hij op de British Virgin Islands. Regelmatig keert

hij terug naar zijn geboorteland omdat het belangrijk voor hem is

zijn werk ook met het Surinaams publiek te delen. 

Robbert Enfield, Shattered Time, 2009 | (Foto: Courtesy Robbert Enfield, 2009)

Het thema is Togetherness; de kunstenaar is Raimen Bijlhout,

die in 2006 afstudeerde aan de Nola Hatterman Art Academy.

In 2008 heeft hij zijn tweede solo-expositie New Beginnings

in het Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperacíon (IVCC).

Togetherness is gehouden in augustus 2009, in het Cultureel

Centrum Suriname (CCS) en gaat over “de eenheid van de cultuur

van de stadsnegers en de boslandcreolen (angisa en pangistoffen)”.

Bijlhout is tevens verbonden aan het Psychiatrisch Centrum

Suriname (PCS) waar hij twee dagen per week de cliënten begeleidt

bij het tekenen en schilderen. Hij brengt ze de technieken

bij en laat het inhoudelijke aan de kunstenaar over.

Raimen Bijlhout, Untitled, 2009 (expositie Togetherness)
(Foto: Courtesy Raimen Bijlhout, 2009)

Op 30 juli opent in Sana Budaya Kunst in Sana, de expositie die deel is van

het feestprogramma ter herdenking van 119 jaar Javaanse immigratie

in Suriname. Van verschillende kunstenaars verbonden aan de Vere-

niging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) en de Volksacademie

en ook van de keramistengroep van Soeki Irodikromo is daar een grote

variatie aan werkstukken zoals keramiek, batik, schilderijen en hout-

snijwerk te bewonderen. 

Raku-gestookte Keramiek (Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels, 2009)

In het Instituto Venezolana para la Cultura y la Cooperacion (IVCC) tonen 

van 31 juli tot en met 7 augustus de studenten van kunstenaar Cliff 

San A Jong hun kunnen. De stijl is overwegend klassiek en realistisch

te noemen en stillevens en portretten hebben in deze expositie  de overhand.

Voor studente Carol Chen Poun Joe die recentelijk haar 3-jarige 

studieperiode bij San A Jong afsloot, is dit tevens haar afstudeerex-

positie. Haar werk is zeker opvallend en wordt tijdens de expositie 

overal hoog aangeprezen.

Satya, Carol Chen Poun Joe (Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels, 2009)

Tien studenten van de Nola Hatterman Art Academy (NHAA) sluiten  een

intensieve werkperiode (samenwerkingsproject tussen de Gerrit Rietveld 

Academie in Amsterdam en de NHAA in Paramaribo) van vier weken, op

7 augustus in de NHAA af met de tentoonstelling Mapping Paramaribo.

De aankomende kunstenaars laten door middel van tekeningen, tekst,

foto’s en sculptuur diverse aspecten van de stad zien. De deelnemers zijn

Jeanet Oord, Radha Ramdat Misier, Melvio Dikang, Natasha Carron,

Delisie Abouna, Francis Ajaiso, Shaundell Horton, Fabian de Randamie,

Paul de Jong en Annemarie Daniël. Een levendige expositie met heel

uiteenlopende onderdelen. Helaas: goede kaartjes met informatie over

kunstenaar en werk ontbraken. 

Mapping Paramaribo (Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

Onlangs ook een eindpresentatie van de mo A-studenten van het IOL in het

Instituto Venezolana para la Cultura y la Cooperacion (IVCC): Ronald 

Dijokromo, Stefani Deno, Christine Torsoh, Rodney van Halen,Chanel 

Oosterling, Jaritha Hoogdorp en Yvonne Mac Intosh. Een opvallend werk

daar: Spruitjes van vriendschap, een installatie waarin gaas verwerkt is, van

Jaritha Hoogdorp. De IOL-studenten volgen de opleiding niet om kunstenaar te

worden maar om hun didactische vaardigheden op dat gebied te ontwikkelen.

Spruitjes van vriendschap, Jaritha Hoogdorp (Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=50
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=14&name=Kit-Ling Tjon-Pian-Gi&name2=Tjon-Pian-Gi, Kit-Ling
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=51
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
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Uit de collectie
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Op straat

Voor kunst hoef je niet altijd naar een museum of een galerie. Denk maar aan monumenten

zoals het Statenmonument van Stuart Robles de Medina, of Baba en Mai van 

Krishnapersad Khedoe. Steeds vaker maken we ook in Suriname kennis met kunst in de 

openbare ruimte. Hier enkele voorbeelden van wat je, al lopend door de stad, of rijdend 

door de straten in het district, tegen kan komen. Zelf ook een leuke foto voor deze rubriek?

Stuur hem op naar Sranan Art Xposed, wij plaatsen hem graag! srananart@gmail.com

Een beeldschone zwarte vrouw, met een door de maan blauwpaars gekust lijf, staart je aan 

met een trotse, zelfverzekerde blik. Ongedwongen doch statig presenteert ze een verleidelijk, 

haast sprookjesachtig tafereel tegen de glinsterende achtergrond van het wateroppervlak.

Dit bijzondere schilderij van kunstenaar Cliff San A Jong heeft een ereplek in het huis van

Michelle Mannes en Randy Gummels. Als housewarmingpresentje krijgt Michelle dit

schilderij uit de privécollectie van Rein van Ommeren twee jaar geleden van zijn weduwe kado. 

Wat vindt Michelle zelf het meest speciale van dit schilderij? 

“De sexy blik in de ogen van de vrouw en de prachtige kleur van haar huid.”

tekst Cassandra Gummels-Relyveld

Cliff San A Jong 
(Titel en datum 

onbekend)
Olie op doek, 
156 x 127cm

Collectie 
Michelle Mannes

(Foto: Sranan Art/
Cassandra Gummels-

Relyveld, 2009)

Glas-in-lood SAB, Jules Brand-Flu, Cornelis Jongbawstraat
(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

Tiptips, George Struikelblok, Nieuw-Amsterdam
(Foto: Readytex Art Gallery/William Tsang, 2007)

Batra Yusu, petflessen-installatie, 
Dhiradj Ramsamoedj, Surinamerivier

(Foto: Collectie Dhiradj Ramsamoedj)

Faaka tiki-bos, Marcel Pinas, Oostwestverbinding, Mungo
(Foto: Adi Martis, 2009)
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• In juli j.l zijn afgestudeerd aan de Academie voor Hoger 

Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) Tapasia Daryanani, 

met als thema Less Fortunate, oftewel armoede, en Manuela

Tjin A Soe met het thema Vruchten, een fascinerende 

wereld nader bekeken. Specialisatie van de beide beeldend

kunstenaars is autonome kunst (tekenen/schilderen). 

Al eerder, voor de start van het collegejaar 2008-2009, 

studeerde Soeharto Kromosetiko af met als specialisatie 

grafische vormgeving. Zijn afstudeerproject hield een 

totale facelift in van de huisstijl van de CCS-Bibliotheek.

Op 14 augustus j.l. studeert Racquel Yhap af van de 

AHKCO. Haar studierichting is Grafische Vormgeving en die 

avond geeft zij haar afstudeerpresentatie in het IVCC. Het 

project waarmee zij dit doet is het verzorgen van de gehele huis-

stijl van het bedrijf Publishing Services Suriname. Coördinator

Beeldende Kunsten, Patrick Tjon Jaw Chong, sprak lovende 

woorden over het doorzettingsvermogen van Raquel Yhap. 

Een groot probleem bij het AHKCO is dat studenten vroegtijdig 

afhaken en het belang van een diploma niet lijken in te zien.

• De Volksacademie voor Kunst & Cultuur opende in januari

2009 haar deuren, op het terrein van Sana Budaya aan 

de Jozef Israëlstraat 82 te Paramaribo. Inmiddels worden

er al vele lessen verzorgd. Voor een overzicht van wat de 

Volksacademie te bieden heeft bent u terecht op de website

www.vhji.org > Kunst & Cultuur / > Volksacademie. 

• Paramaribo SPAN is de titel van een spannend project

dat begin 2010 zal resulteren in een opzienbarende

expositie en een prachtboek, in het teken van een samen-

werking op het gebied van de beeldende kunst. Daarbij

is er vooral veel aandacht voor jonge kunstenaars.

Paramaribo SPAN is een project dat is opgezet

door het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK), 

De Surinaamsche Bank (DSB) en KIT Publishers. 

De Surinaamsche Bank viert in 2010 haar 145ste verjaardag 

en de expositie met seminar die vanaf 26 februari 2010 van 

start gaan zullen dan ook plaatsvinden op een toplocatie, in

de voormalige directeurswoning en de daarbij behorende tuin

 van de bank. Het CBK is in februari 2007 gestart met het project

ArtRoPa (Art Rotterdam Paramaribo). Dit project is onderdeel 

van een vierjarige samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Gemeente Rotterdam en de Republiek Suriname. De 

Surinaamse kunstenaars die in het kader van ArtRoPa naar 

Nederland gegaan zijn, evenals de Nederlandse kunstenaars 

die naar Suriname zijn gekomen nemen aan deze

tentoonstelling deel. Heel bijzonder is dat voor het eerst een 

Caribische curator is aangetrokken om de expositie samen

te stellen, Chris Cozier uit Trinidad. Eveneens uit Trinidad

is Nicholas Laughlin, hij gaat een weblog opzetten. Volg www.

artropa.nl voor het laatste nieuws en bezoek de blogspot. 

• In de serie kunst-dvd’s is er nu ook over Marcel Pinas

een aflevering verschenen. Camerawerk van Raoul Wijngaarde

met een voice-over van Cassandra Gummels. Met deze

documentaires wil Readytex Art Gallery een groot publiek

laten kennismaken met de drijfveren van Surinaamse

topartiesten. Overigens biedt beeldend kunstenaar Paul Woei

kunstliefhebbers ook een kijkje achter de schermen door 

middel van dvd’s over zijn werk.   

• Volgend jaar is Fernandes 100 jaar oud en Michel Brahim

wil zeker kunst een rol geven in de viering daarvan. De exacte

plannen zullen met de Readytex Art Gallery en de FVAS 

(Federation of Visual Artists in Suriname) nader worden uit-

gewerkt. Als deel van de plannen zal Fernandes in ieder geval 

jaar elk jaar een kunstwerk aanschaffen en deze doneren

aan één van de Surinaamse musea. Dit zodat jongeren in 

Suriname kunnen meegenieten van de rijke kunstuitdruk-

kingen van hun getalenteerde landgenoten. Verder verklapt

Michel Brahim dat er gedurende het gehele feestjaar van 2010 

door Fernandes elke maand een speciale kunst- of cultuur-

gerelateerde activiteit georganiseerd zal worden.

Chris Cozier aan het woord
Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

Logo - ontwerp Raquel Yhap 

Michel Brahim over Fernandes Klip
(Foto: Readtytex Art Gallery /William Tseng, 2009)

Kunst DVD Marcel Pinas

Blogspot Paramaribo SPAN

Boven Werk Tapasia Daryanani 
Onder Werk Manuela Tjin A Soe

http://christophercozier.blogspot.com
http://nicholaslaughlin.blogspot.com
http://paramaribospan.blogspot.com
http://www.readytexartgallery.com/
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Bij de Nola Hatterman Art Academy was er onlangs een presentatie van de kunstenaars 

Neil Fortune, Sunil Puljuhn en Ravi Rajcoomar. Fortune heeft er inmiddels twee jaar opzitten 

als student aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en is inmiddels weer in Nederland 

voor het laatste jaar. Nieuwsgierig waar Fortune mee bezig is? Kijk hier, hier en hier. 

Ook Razia Barsatie en Marlon Kromotaroeno studeren aan de Rietveld Academie, zij zijn 

net aan het tweede jaar begonnen. Puljuhn en Rajcoomar hebben met deze presentatie een 

gastdocentschap aan de Rietveld afgesloten. Alledrie waren de kunstenaars zeer te spreken 

over hun ervaringen in Nederland.

Sunil Puljuhn en Ravi Rajcoomar hebben tevens samen met Remond Mangoensemito en Raul 

Wongsodihardjo deelgenomen aan de expositie Multiculturalism in Den Haag. 

+++ Rinaldo Klas is gedurende de maanden augustus en september artist in residence in het 

Vermont Studio Center, VS +++ Roberto Tjon A Meeuw is, evenals Roddney Tjon Poen Gi en 

Ravi Rajcoomar, tot eind oktober te gast in Rotterdam via het ArtRoPa-project. Tjon Poen 

Gie en Rajcoomar keren eind september terug +++ Kenneth Flijders en Dhiradj Ramsamoedj 

vertrekken voor een maand als gastdocent naar de Rietveld Academie in Amsterdam, NL, 

in het kader van het uitwisselingsprogramma tussen Nola Hatterman Art Academy en Gerrit 

Rietveld Academie +++ De Frans-Guyanese kunstenaarsfederatie heeft onder andere Rinaldo 

Klas en Kurt Nahar uitgenodigd voor een expo van 14 september tot 8 november in Kourou 

+++ Uit Nederland komen er ook kunstenaars naar Suriname. Navin Thakoer en Bas Princen 

komen in september. Ook Arnold Schalks komt een maand later weer naar Suriname waar hij 

met Alida Neslo aan een project zal werken. 

On the road
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Leesvoer

Kit-Ling Tjon Pian Gi is een kunstenaar die ook multi-

disciplinair werkt. Tijdens haar grote solo-expositie in 

het nieuwe VAT-gebouw werd eveneens de film UMA 

vertoond die zij samen met Karel Doing maakte en is 

ook het gelijknamige boek gepresenteerd: De kracht van 

vrouwen. In het tweetalige boek zijn alle kunstwerken

van de expositie terug te vinden en maakt het publiek

kennis met Kit-Lings steeds groeiende liefde 

voor de schrijfkunst. Met haar fictieve verhalen die 

het zelfde thema omvatten als de kunstwerken,

presenteert de kunstenares een publicatie waarin beeld

en woord bewust in gelijke mate van belang zijn.

De kracht van vrouwen /
The Strength of Women, 
Kit-Ling Tjon Pian Gi. 
Paramaribo, 
Publishing Services 
Suriname, 2009. 
www.publishingservices.com 
ISBN 999 1470047

Een ander klimaat, 
letterlijk en figuurlijk: Vermont 

(Foto: Collectie Kurt Nahar, 2008)

www.youtube.com/watch?v=KIGamDnjN0E
www.youtube.com/watch?v=pWHemAF82r8&feature=related
www.youtube.com/watch?v=nZdgWE2qKzU&feature=channel


De website van de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs (AHKCO) is inmiddels 

geheel vernieuwd. Coördinator Beeldende Kunsten, Patrick Tjon Jaw Chong, is tevreden over 

dit resultaat van een jaar hard werk. Kijk zelf op www.ahkco.net. Ook is er op de website meer 

informatie te vinden over het project theoneminutes in Suriname. De AHKCO is officieel de 

vertegenwoordiger voor theoneminutes in Suriname.

Interessant om te weten is dat inmiddels aardig wat Surinaamse (in de meestomvattende 

betekenis van het woord) kunstenaars hun eigen websites en/of webpagina’s hebben:

   

Op www.youtube.com zijn bovendien ook filmpjes te vinden van Reinier Asmoredjo, 

Sri Irodikromo, Rinaldo Klas , Kurt Nahar en Marcel Pinas.  Wie bij You Tube zoekt op stichting-

maldoror kan daar een heel aardige collectie filmpjes aantreffen die een aantal zaken vastleggen 

die voor de Surinaamse kunstgeschiedenis van belang zijn.
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Status: Verbonden
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Agenda Suriname

•  Stichting Art Laboratorium
 Suriname (ArtLab.sr) organiseert 

van 22 t/m 25 oktober 2009 het 
2de Rain Forest Kunst Festival in 
samenwerking met het Cultureel

Centrum Suriname (CCS), dat tevens de locatie voor het RFKF zal zijn. 
Het thema van deze editie is Global Warming. Het festival omvat het 
Rain Forest Podium met dans, muzieken theater uit eigen land en uit het 
buitenland; de Rain Forest Kunst Beurs met beeldende kunst, crafts 
en ecotoerisme en bedrijven en (milieu-)organisaties die voorlichting 
zullen geven over hun activiteiten in het Surinaamse tropisch regenwoud; 
en de uitgave van een Rain Forest Kunst Agenda. Ook is er een educatief 
programma voor VOJ scholieren.

Dagelijks – Atelier Struikelblok, Amsoistraat 49, Nieuw Charlesburg, Paramaribo, +597 (0)851 0525 / 547090,  
       struikelgeo@yahoo.com, www.struikelblokgeorge.com
Dagelijks – Fort Nieuw Amsterdam, Wilhelminastraat, Nieuw-Amsterdam, Commewijne, +597 (0)32 2225, 
                  www.fortnieuwamsterdam.com

•    Vanaf 30 augustus 2009: Sculpturen van Jhunry Udenhout 
•    In maart / april 2010: Straatkunst in Suriname in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor 
               de Tropen, Amsterdam

Dagelijks – Gallery Egi Du / Lifestyle Interiors (Carla Tuinfort), Geertruidastraat 22 / Kaikoesiestraat 1345, 
                  Paramaribo, +597 (0)881 6821 / 451202, ctuinfort@yahoo.com
Dagelijks – Gallery Singh, Koningstraat 63, Paramaribo, Tel.: +597 492608, gallerysingh@yahoo.com
Dagelijks – Gallery Steinhoff, Cornelis Jongbawstraat 13, Paramaribo, +597 421146, gallerysteinhoff@sr.net
Dagelijks – House of Art, Kleine Dwarsstraat 1, Paramaribo, +597 426585
Dagelijks – Krasnapolsky Hotel, Lobby, Domineestraat 39, Paramaribo, +597 475050
Dagelijks – Readytex / Readytex Art Gallery, Maagdenstraat 44-48, Paramaribo, +597 421750 / 474380, 
                  readytex@cq-link.sr, www.readytexartgallery.com

•    12 aug t/m 22 aug : Double mini-feature: Kurt Nahar en Dhiradj Ramsamoedj
•    16 sept t/m 26 sept  : Double mini-feature Reinier Asmoredjo en Hanka Woltersdorf
•    13 t/m 27 oktober  : Solo-expositie Kenneth Flijders
•    29 okt t/m 7 nov : Nationale Kunstbeurs
•    18 nov t/m 28 nov : Mini-feature George Struikelblok
•    16 dec t/m 26 dec : Double mini-feature Humphrey Tawjoeram en Paul Chang

Dagelijks – Royal House of Art, Royal Torarica, Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, +597 473821 / (0)855 3525

•    September t/m oktober: Tentoonstelling van werken uit de 70’s, 80’s & 90’s van oude meesters zoals    
               Erwin de Vries, Q. Jan Telting, Ron Flu, Paul Chang, Soeki Irodikromo en Hans Lie.

Dagelijks – Surinaams Museum, Fort Zeelandia, Paramaribo, +597 425871, museum@cq-link.sr, 
                  http://surinaamsmuseum.net

•    Opening 7 augustus (duur circa twee maanden) tenstoonstelling Ni’na Kali’na, een verhaal 
               van de Kali’na Tilewuyu 
•    21 december t/m 28 februari: Erwin de Vries, Ode aan de Vrouw

Reinier Asmoredjo 

Anand Binda 

Carlos Blaaker

Henna Brunings  

Paul Chang

Ray Daal

Plu de la Fuente

Johan Doelradjak  

Ken Doorson

Kenneth Flijders

Ron Flu 

Gillion Grantsaan

Anita Hartmann

Paul Irodikromo      

Soeki Irodikromo

Sri Irodikromo     

Remy Jungerman

Patricia Kaersenhout

Henry Soekarman Kartotaroeno  

Iris Kensmil

Rinaldo Klas of Rinaldo Klas

Dorette Kuster

Charl Landvreugd 

John Lie A Fo  

Armand Masé  

Kurt Nahar 

Marcel Pinas of Marcel Pinas 

Ravi Shankar Rajcoomar

Kim Sontosoemarto

George Struikelblok of George Struikelblok   

Humphrey Tawjoeram  

Ilene Themen 

Kit-Ling Tjon Pian Gi of Kit-Ling Tjon Pian Gi  

Roddney Tjon Poen Gie 

Hariandi Todirijo 

René Tosari

Jhunry Udenhout 

Wilgo Vijfhoven   

Rolina van Vliet

Erwin de Vries

Paul Woei

Hanka Wolterstorff

Ay Xiang 

Sirano Zalman  

www.readytexartgallery.com/reinierasmoredjo
www.anandbinda.com
www.carlosblaaker.com
http://www.facebook.com/album.php?aid=2006341&id=1448037905&l=8781ca07f3
www.readytexartgallery.com/paulchang
www.norcab.com/raydaal/index.html
www.dlfd.net
http://cid-834393c7406df585.profile.live.com/
www.kendoorson.com
www.readytexartgallery.com/kennethflijders
www.readytexartgallery.com/ronflu
www.ogrigillion.org
http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=33&name=Anita Hartmann&name2=Hartmann, Anita
www.readytexartgallery.com/soeki
www.readytexartgallery.com/sri
www.remyjungerman.com
http://kaersenhout.com
www.readytexartgallery.com/soeka
www.kensmil.nl
www.rinaldoklas.net
www.readytexartgallery.com/rinaldoklas
http://dorette.deviantart.com
www.charll.com
www.readytexartgallery.com/johnlieafo
www.readytexartgallery.com/armandmase
www.readytexartgallery.com/kurtnahar
www.marcelpinas.nl
www.readytexartgallery.com/marcelpinas
www.ravirajcoomar.com
www.sontoso.com
www.struikelblokgeorge.com
www.readytexartgallery.com/georgestruikelblok
www.readytexartgallery.com/humphreytawjoeram
www.readytexartgallery.com/ilenethemen
www.kitlingtjonpiangi.net
www.readytexartgallery.com/kitlingtjonpiangi
www.readytexartgallery.com/roddneytjonpoengie
www.hariandi.com
www.readytexartgallery.com/renetosari
http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=83&name=Jhunry Udenhout&name2=Udenhout, Jhunry
www.readytexartgallery.com/wilgovijfhoven
www.readytexartgallery.com/rolinavanvliet
www.erwindevries.com
www.paulwoei.com
www.readytexartgallery.com/hankawolterstorff
www.readytexartgallery.com/ayxiang
www.siranozalman.com
http://www.koejake-art.nl/
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• De Nationale Kunstbeurs wordt dit jaar voor 

de 44ste keer gehouden, van 30 oktober tot en met

7 november. De locatie is Ons Erf, Prins

Hendrikstraat 17a, Paramaribo +597 472020 /

425687, onserf@surimail.sr. 

Open: maa t/m zat: 09:00-13:00 en 18:00-21:00, zon: 

18:00-21:00. Ook dit jaar weer kan het publiek een 

mooi overzicht verwachten van de kunstproductie in 

de diverse disciplines!

• ArtLab.sr bereidt een expositie 

voor van de Franse fotograaf/etnoloog 

Pierre Verger, die onderdeel zal zijn van 

de Rain Forest Kunst Beurs. Pierre Verger

(Parijs 1902 -Salvador de Bahia 1996) reisde

in de jaren ‘40 van de afgelopen eeuw onder 

andere door het Marowijne- en Cottica

-gebied  waar hij het leven, de cultuur

en de religie van de marrons op foto 

vastlegde, in het bijzonder de bewoners

van Wanhati. Deze foto’s in combinatie

met de foto’s die gemaakt werden in 

Afrika, Haïti en Brazilië, geven een goed 

beeld van de overeenkomsten in culturele 

en religieuze uitingen van Afrikanen en 

hun afstammelingen op het Amerikaanse 

continent. De expositie wordt op 9 oktober 

officieel geopend en duurt tot 1 november. 

(Foto: Courtesy Rain Forest Kunst Festival/Pierre Verger)

Geef u op voor 

ons gratis webmagazine

4 x per jaar 

Sranan Art Xposed 

in uw inbox

srananart@gmail.com
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Wakaman & andere grensoverschrijdende kunstprojecten

Gillion Grantsaan, Remy Jungerman en 

Michael Tedja zijn de initiators van het 

Wakaman-project, een onderdeel van 

het project Intendant Culturele Diversiteit 

van het Fonds voor Beeldende Kunsten 

Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) 

dat in 2007 van start gaat. De doelstel-

ling van Wakaman is het onderzoeken van 

Surinaamse kunst en deze uiteindelijk op 

de internationale kaart te zetten.

Iris Kensmil & Kurt Nahar, installatie, 2009 (expositie Wakaman 
drawing lines–connecting dots) | (Foto: Adi Martis, 2009)

Tijdens de boekpresentatie van Wakaman drawing lines – connecting dots, waarmee

Jungerman en Grantsaan hun deel van het Wakaman-project aflsuiten, vraag ik me

af of de oorspronkelijke doelstelling gehaald is. Geven de hieronder vermelde tentoon-

stellingen én de boekpresentatie wellicht antwoord op mijn vraag? Geniet het werk

van Surinaamse beeldend kunstenaars nu grotere bekendheid in de wereld? Nadat Tedja zich 

afscheidt van Jungerman en Grantsaan, stort hij zich op Eat the Frame. Hoe deze tentoon-

stelling tot stand komt, is terug te lezen in zijn roman Hosselen die begin 2009 verschijnt.

Tedja vraagt twaalf kunstenaars met een verschillende afkomst om werken te maken. Zij 

leveren werk in uiteenlopende disciplines, zoals installaties, tekeningen en schilderijen.

De kunstenaars zijn onder meer afkomstig uit Nederland, de Verenigde Staten, Marokko, 

Zuid-Afrika en Suriname. Suriname wordt vertegenwoordigd door René Tosari, Eric Reding

en Dwight Marica. Met Eat the Frame wil Tedja de kunstwereld vooral laten zien dat hij genoeg 

heeft van de stigmatisering van de Surinaamse beeldende kunst. Juist door kunstenaars

met een verschillende afkomst met elkaar in een vooraanstaande Nederlandse galerie te 

laten exposeren, verwijdert hij de grenzen die mensen aan kunst geven. Er bestaat niet 

zoiets als zwarte of witte kunst. Kunst wordt een universele taal die in de literaire kunst-

werken, zoals Tedja schrijft, te lezen is. Eat the Frame is een mooie tentoonstelling geworden,

waarbij je als bezoeker niet in één keer de boodschap begrijpt. Wat zijn de overeenkomsten

van de kunstenaars en hun werken? Deze tref je niet in stilistische kenmerken. Hun gelijkenis

zit in de Kunst zelf en de wijze waarop kunstenaars hun expressiviteit tonen.

Bij de expositie Licht aan Zee AA in Den Helder worden Afrikaanse kunstenaars aan Caribische

kunstenaars gekoppeld. Curator en kunstenaar Georges Hanna is nieuwsgierig naar de 

overeenkomsten tussen deze kunstenaars. En die zijn er zeker. Ik heb het niet louter

over het kleurgebruik dat de gemiddelde beschouwer als eerste opmerkt. 

Beyond Borders
tekst Priscilla Tosari

www.bisdomparamaribo.org/lang-nl/afdelingen/dienst-gcc
www.wakamanproject.com
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Het is vooral de  onlosmakelijke verbondenheid met de roots van de kunstenaar 

en het in kaart brengen van universele maatschappelijke problemen. Hun identiteit

en achtergrond lijkt één en is bepalend voor hun kunst.                                  

De individuele kunstwerken zijn van een grote kwaliteit en bij het bekijken van de tentoon-

stelling wordt je geslingerd van de ene heftige kunstuiting naar de andere, door middel van 

levensgrote beelden die de realiteit pijnlijk duidelijk maken of indringende teksten die je 

meebrengen naar een zwaar verleden.                                                                                

Als gastcurator van de tentoonstelling treedt Remy Jungerman op. Samen met Iris Kensmil

en Kurt Nahar presenteert hij werken onder de titel ‘Born on Wednesday’, naar het Surinaams

gebruik om baby’s te vernoemen naar de dag van hun geboorte. Met Marcel Pinas

vertegenwoordigen zij de Surinaamse kunst bij Licht aan Zee AA. Waar Tedja

Surinaamse kunst centraal stelt door parallellen met andere ‘kunstnationaliteiten’ te vinden, 

zetten Jungerman en Grantsaan Suriname in het centrum van de beeldende kunst, met de 

expositie in februari j.l. in Paramaribo, Suriname, Wakaman drawing lines – connecting dots 

en het verschijnen van het gelijknamige boek in juli. Ze koppelen drie Surinaamse kunstenaars

aan drie Nederlandse kunstenaars van Surinaamse afkomst. Gedurende drie maanden houden 

Marcel Pinas, Ori Plet en Kurt Nahar contact met respectievelijk Charl Landvreugd, Patricia 

Kaersenhout en Iris Kensmil. De uitkomst van hun dialogen dienen om Surinaamse beeldende

kunst te doorgronden en dit over te brengen aan de rest van de internationale kunstwereld. 

De dialogen tussen de kunstenaars monden uit in een grote tentoonstelling in Fort Zeelandia,

Paramaribo, in februari 2009. Dit alles leidt tot het boek WAKAMAN: drawing lines – 

connecting dots. Contemporary Art Suriname dat begin juli gepresenteerd is. Behalve een 

uitleg over Wakaman en de invulling met de kunstwerken van de participerende kunstenaars,

zijn er ook essays in het boek van Luciel Becker, Chandra van Binnendijk, Adi Martis, Rob 

Perrée en Marieke Visser. Het resultaat is een boek geschikt om de Surinaamse kunst en 

haar origine gedeeltelijk te begrijpen. Gedeeltelijk, want Wakaman is slechts een begin. 

Interessant is dat boven beschreven tentoonstellingen op verschillende manieren de 

Surinaamse kunst analyseren. Zo wordt Surinaamse kunst in Eat the Frame kunst en geen 

zwarte kunst door de verschillen met andere kunstnationaliteiten te laten vervagen en de 

gemeenschappelijke overeenkomst (Kunst!) te accentueren. Georges Hanna brengt de 

Surinaamse kunst samen met andere niet Westerse kunststromingen om een gezamenlijke 

identiteit te vinden. Wakaman begeeft zich dicht bij de bron, maar wel met invloeden uit 

Nederland en de Verenigde Staten. Want Surinaamse kunst heeft universele waarden. De afgelopen

projecten brengen met zich mee dat Surinaamse kunst volop in beweging is. De toon is gezet.  

Eat the Frame: t/m 22 augustus 2009, Galerie Nouvelles Images. Met werken van René

Tosari, Carl Pope, Gean Moreno, Jean Bernard Koeman, Anton Vrede, Hamid el Kanbouhi,

Dwight Marica, Eric Reding, Miek Hoekzema, Mirjam Kort, Kaleb de Groot

en Moshekwa Langa. Curator: Michael Tedja.
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Licht aan Zee AA: 
t/m 29 augustus  2009, De Kunstuitleen, Den Helder. Met 
werken van Remy Jungerman, Iris Kensmil, Marcel Pinas,
Kurt Nahar, David Bade, Tirzo Martha, Papa Adama, 
Luan Nel, Vitshois Mwilambwe en Meshac Gaba. Curator:
Georges Hanna,gastcurator: Remy Jungerman.

Eat the Frame!, 
Michael Tedja  Amsterdam, KIT Publishers & DFI Publishers, 
2009. ISBN 9789460220333

WAKAMAN: 
drawing lines - connecting dots. Contemporary Art Suriname, 
Gillion Grantsaan & Remy Jungerman, 2009. Bestellingen: 
IDEA BOOKS. ISBN 9789077966525. 
Zie ook www.wakamanproject.com

René Tosari, Diversity is Power, gemengde techniek op 
doek, (10x) 150 x 100 cm, 2009 (expositie Eat the Frame)
(Foto: Courtesy Galerie Nouvelles Images, 
Den Haag, Nederland)

Beyond Borders Agenda

• Op 25 september opent op Curaçao in de Mon Art Gallery in het Renaissance Rif 
Fort te Otrabanda, de expositie Boundless roots met foto’s van Franciska Relyveld 
en Kalebas art van Carola Auceps. Franciska is geboren en getogen in Suriname 
maar woont al vele jaren op Curaçao. Aangedreven door de pracht van de natuur in 
afgelegen en ongerepte gebieden, brengt zij op Curaçao en ook tijdens haar vakanties
in Suriname, vele uren door achter de lens van haar fototoestel. In de  expositie
Boundless roots presenteert zij, afgedrukt op canvas, een prachtcollectie van
 Surinaamse natuurfoto’s. Mon Art Gallery, van 25 september tot en met 5 oktober 2009.

• Sylvia Lo-A-Njoe exposeert onder de titel Paintings and portraits samen
met Hugo Vermeulen Objects in de Waterland Photo Gallery in Broek in Waterland,
 NL, van 12 september t/m 1 november 2009.

• Erwin de Vries krijgt een grote overzichtstentoonstelling aangeboden door 
de Kunsthal in Rotterdam, van 12 september t/m eind november 2009. Aansluitend 
komt de expo naar het Surinaams Museum in Fort Zeelandia, alwaar hij officieel 
geopend wordt op 20 december, een dag voor Erwins 80ste verjaardag. De expo 
zal duren t/m 28 februari 2010. Tevens krijgt deze grote kunstenaar nog dit jaar de 
oeuvreprijs van de stad Amsterdam.

• Kurt Nahar en Rinaldo Klas nemen van 14 september tot 8 november deel 
aan een expositie in Kourou, La Guyane Française. De expositie wordt georgani-
seerd door de Mitaraka associatie in samenwerking met het stadhuis van Kourou.

• Kurt Nahar neemt deel aan de Cultural Crossroads National Juried Exhibition
in de VS van 8 oktober tot 20 november. De expositie wordt georganiseerd door de 
AAWS – Associated Artists of Winston Salem en wordt gejureerd door curator en
directeur van Diaspora Vibe Gallery, Rosie Gordon-Wallace.

Sylvia Lo-A-Njoe, 
(Foto: Courtesy 
Waterland Art 
Gallery/Olaf Klijn)

Tentoonstelling 
Erwin de Vries
80ste verjaardag

www.nouvellesimages.nl
www.lichtaanzee.nl
www.ideabooks.nl
www.monartgallerycuracao.com
www.freewebs.com/dekorsou/
www.sillylokunst.com
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Beyond Borders Bits & Pieces
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Invisible Men – work on paper by Patricia

Kaersenhout is een heel bijzonder kunstboek,

schitterend uitgegeven door Eindeloos uitgevers,

www.eindeloospublishers.com. 

Kaersenhout is overigens ook een deelneemster

aan het project Wakaman drawing lines –

connecting dots. Van de uitgevers-website: 

“Geïnspireerd door het boek Invisible man 

van Ralph Ellison gaat Patricia Kaersenhout

op zoek naar de onzichtbare mannen uit 

haar leven. Ze opent deuren en slaat ze 

weer dicht. En soms als ze even oog in 

oog lijkt te staan met haar onzichtbare

man, kijkt hij dwars door haar heen.

 

Op de pagina’s van een oud biologieboek, 

waarin tekeningen staan van ingewanden,

huidstructuur, haar, spijsvertering etcetera,

probeert ze het onzichtbare te visualiseren; van geest tot vlees. 

In dit boek worden zowel voorkanten als achterkanten getoond; het onzichtbare zichtbaar

en het zichtbare onzichtbaar.”

Invisible Men – work on paper by Patricia Kaersenhout. Tekst en redactie werden verzorgd

door Eva van Leeuwen, een interview met beeldend kunstenaar Patricia Kaersenhout

is gedaan door Rob Perrée. Eindeloos uitgevers, 2009. ISBN 078-90-78824-02-2

Beyond Borders Leesvoer
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Input voor 
Sranan Art Xposed is 

welkom! Foto’s, teksten, 
kunstwerken, tips, ideetjes: 

the floor is yours! 

Mail naar
srananart@gmail.com.

Colofon

Sranan Art Xposed
Weblog: http://srananart.wordpress.com/
Foto’s: http://www.flickr.com/photos/srananart/

Reacties: srananart@gmail.com
Uitgave: Readytex Art Gallery 
Tekst & redactie: Cassandra Gummels-Relyveld (Paramaribo, Suriname), 
     Priscilla Tosari (Amsterdam, Nederland) & 
                           Marieke Visser (Paramaribo, Suriname)

Fotografie, tenzij anders vermeld: Readytex Art Gallery / William Tsang
Lay-out: Sabine Jong A Lock

• Kurt Nahar doet dit jaar met één van zijn werkstuk-

ken mee aan de Biënnale van Venetië, Italië. Zijn werk wordt 

geëxposeerd in het NY Arts Venice Pavillion als deel van de 

Works on Paper-expositie van 7 juni tot 22 november 2009.

De Works on paper-expositie zal na afsluiting van de

Biënnale overgebracht worden naar Beijing, China, alwaar

het tentoongesteld zal worden bij the NY Arts Beijing

Gallery voor een periode van één maand.

Werk van Eric Reding & Werk van Eric Reding & Dwight Marica, 2009 (expositie Eat the 
Frame) (Foto: Courtesy Galerie Nouvelles Images, Den Haag, Nederland)

Werk Kurt Nahar & Remy Jungerman, 2009 (expositie Licht aan Zee AA)
(Foto: Courtesy Georges Hanna)

• Een interessante website is de digitale versie van het 

Caribisch cultureel tijdschrift Small Axe. Van recente datum 

verscheen er ook een artikel van Rob Perrée, over het project

van Remy Jungerman & Gillion Grantsaan Wakaman drawing 

lines – connecting dots. Kijk op de website www.smallaxe.net >

sx space > works en dan naar onder scrollen. Daar staat ook 

een interessant artikel over Marcel Pinas, van Nancy Hoffmann.

Iets verder naar beneden is de bijdrage van Rob Perrée te 

vinden. Hij wijst op het belang voor de Surinaamse kunstenaars 

om de blik meer richting Caribisch gebied en Latijns-Amerika 

te richten en de keerzijde die er kan kleven aan een te grote 

afhankelijkheid van het voormalig moederland. 

• Marcel Pinas heeft dit jaar tot nu toe twee grote solo-

exposities in Nederland gehad. Kibri a Kulturu in Gemak,

Den Haag (25 april t/m 21 juni) en Kibii Wi in het Stedelijk 

Museum te Schiedam (24 mei t/m 23 augustus). Met zijn 

cultuurgeïnspireerde multi-media installaties en werkstukken 

kaart hij de problematiek aan waar marron- en inheemse

gemeenschappen in Suriname dagelijks mee geconfronteerd 

worden. 

Werk van Marcel Pinas, 2009 (expositie Kibri a Kulturu in Gemak, Den Haag)

• Van 17 juli tot 23 augustus hangt er ook werk van Dhiradj

Ramsamoedj op de expositie Something Different van de 

APW Gallery in New York.

Dhiradj Ramsamoedj, Memory Plates (Foto: Courtesy Dhiradj Ramsamoedj, 2009

SAX is 
mogelijk 
gemaakt
door:

Gran tangi!




