
“Our imagination flies -- we are its shadow on the earth.”

Vladimir Nabokov
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UITGESPROKENTEKST Cassandra Gummels-Relyveld | FOTO’S Collectie Razia Barsatie/Cassandra Gummels-Relyveld

Op de grens van oud & nieuw een 
kleine terugblik op enkele persoonlijke 
kunsthoogtepunten van het afgelopen jaar.

De reizende expositie Circus Terminal Worldwide had 
als eindhalte Suriname. Nog nooit hing De Hal zo vol en 
nog nooit eerder was er in Suriname werk te zien van zo 
veel buitenlandse kunstenaars, voor deze gelegenheid 
zorgvuldig aangevuld met werk van hun Surinaamse 
collega’s. En al dat fraais kwam uit de niet eens zo grote 
koffer van de eveneens niet zo grote maar onvolprezen 
Chutima ‘Nok’ Kerdpitak, de kunstenares die het brein 
is achter het kunstinitiatief Uncooked Culture. Er was 
een expo, er waren workshops met jonge mensen en 
seniore burgers, er was een presentatie: het was een 
feest! Voor mij een enorme inspiratie en het bewijs 
dat je sommige dingen gewoon moet doen. Nothing is 
impossible. It just hasn’t been done yet. 

Ook ging ik dit jaar naar Nederland en bezocht daar 
het Read My World-festival, de expositie Wanderlust 
in CBK Zuidoost en ja, ik ging naar het Stedelijk 
Museum en zag The Image as Burden van Marlene 
Dumas en How Far How Near – De wereld in het 
Stedelijk. En ik bezocht de moeder van mijn veel te 
vroeg overleden vriend, de kunstenaar Jop Horst. 
Samen met Jop’s moeder keek ik naar een deel van 
zijn werk. Het was verfrissend om weer eens een paar 
weken buiten mijn eigen Surinaamse ‘frame’ te kijken. 
Om te merken dat er toch ook veel verbondenheid is, 
in dat web van Anansi. Om nieuwe dingen te zien. En 
ook om met terugwerkende kracht vast te stellen dat 
we in Suriname aardig wat voor elkaar krijgen met 
weinig mankracht (hoewel vrouwkracht in ons land 
toepasselijker is ☺) en met weinig middelen. 

Ten slotte, een presentatie over de Surinaamse kunst 
in ons eigen huis, het kleurige huis dat we (s)Oso 
Lobi noemen. Een jonge kunstenaar zegt dat hij veel 
van de kunstwerken mooi vindt, maar dat het mooiste 
kunstwerk het huis zelf is. En ik realiseer me dat hij 
benoemt hoe het voor mij voelt. En dat ik altijd zo naar 
mijn leven heb gekeken: we zijn de kunstenaars van 
ons eigen bestaan.  

Maak er dus wat moois van, in 2015! 

Marieke 

Marieke Visser (Bennekom, Nederland, 1962) studeerde 
in Nederland journalistiek en taal- en literatuurwetenschap. 
Als publicist schrijft ze nu vanuit haar eigen persagentschap 
Swamp Fish Press veel over kunst & cultuur. Enkele 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. 

SAX wordt mogelijk gemaakt door

Gran tangi!

 
 
http://readytexartgallery.
com/website/home.
asp?menuid=2&site=arts 
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Wendy Alberts heeft 
vijf jaar in Suriname 
gewoond en gewerkt 
als grafisch vormgever 
en fotografe. Nu heeft 
zij in Nederland haar 
bedrijf Moksi Graphics. 
Ze houdt zich bezig 
met allerlei soorten 
grafisch (druk-)werk en 
fotografeert regelmatig bij 
bedrijven, huwelijken en 
gezinnen.

Op 1 oktober begon Razia 

Barsatie aan haar  

artist-in-residenceperiode 

in Moengo, bij Tembe Art 

Studio (TAS). De band die de 

kunstenares heeft met Moengo 

ontstond echter al eerder. Van 

2008 tot 2012 studeerde Razia 

aan Gerrit Rietveld Academie 

in Nederland. Tijdens een 

stageperiode in Suriname bracht 

ze een bezoek aan Tembe Art 

Studio. Daar was net in die 

periode collega Ravi Rajcoomar 

als artist in residence aanwezig. 

AFSTANDEN VERKLEINEN

Razia Barsatie: artist in 

residence bij Tembe Art 

Studio in Moengo 

Vanaf haar terugkeer in Suriname, nu al iets langer dan 
twee jaar geleden, maakte Razia vaker de tocht naar het 
voormalige mijnbouwplaatsje in het district Marowijne. 
Ze hielp er ook tijdens het Moengo Festival of Theater 
& Dance in september 2014, en ze is ook nu al deel 
van het team dat belast is met de voorbereidingen voor 
het Moengo Visual Arts Festival van 2015. “Ik vind het 
gewoon heerlijk om naar Moengo te rijden. Vaak doe ik 
dat alleen. Dan geniet ik van de omgeving en de rust en 
kan ik goed over van alles en nog wat nadenken.” Dat 
anderen haar vaak vragen of ze niet bang is om naar 
Moengo te gaan, en vooral om er in haar eentje naar 
toe te rijden – wat ze dus helemaal niet is – zette haar 
aan het denken. “Mensen weten eigenlijk zo weinig van 
Moengo. Wat ze weten is alleen dat wat in de pers komt, 
en dat is vaak het negatieve. Maar er is zoveel positiefs. 
Wel vormt de afstand een barrière. Daardoor lijkt slechts 
het negatieve dichtbij en het positieve blijft ver weg. Dat 
vind ik jammer.” 

Toen de gelegenheid kwam voor een eigen artist-in-
residenceperiode bij TAS, wist Razia al snel dat dit het 
onderwerp zou zijn waar ze haar kunstwerk op zou 
gaan baseren. Dat kunstwerk staat er nog niet. Het 
concept is er, de schets is gemaakt, de materialenkeus 
is gedeeltelijk rond, maar in de uitvoering zitten nog 
enkele onzekerheden. Het is ook geen simpel object. Het 
kunstwerk dat Razia zal achterlaten in het Kunstpark van 
Moengo is namelijk een enorm grote telescoop. En liefst 
een die echt werkt. Die telescoop zal dan symbool staan 
voor het verkleinen van de afstand.  
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www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615
www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615
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http://vimeo.com/user6622619
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http://www.moksigraphics.nl/moksi_graphics___grafisch_%26_creatieve_onderneming/Welkom___Contact.html
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http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/16038
http://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-gast-en-buitenlandateliers/buitenlandateliers/tembe-art-studio/ 
http://www.mondriaanfonds.nl/aanvraag/bijdrage-gast-en-buitenlandateliers/buitenlandateliers/tembe-art-studio/ 
http://www.gerritrietveldacademie.nl/nl/
http://www.ravirajcoomar.com/
https://www.facebook.com/pages/Moengo-Festival-of-Music/219915524818539
https://www.facebook.com/pages/Moengo-Festival-of-Music/219915524818539
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Het moet het positieve dichtbij brengen. Het positieve van 
Moengo moet voor een ieder die durft te kijken duidelijk 
zichtbaar worden. Afstand mag geen obstakel zijn als je 
iets nieuws wil ontdekken.  
 
Volgens het originele concept komt de viermeterlange 
telescoop op een heuvel in Moengo te staan en zal deze 
gericht zijn op een mooie plek, of op een mooi object in 
de omgeving. De telescoop zal ‘gedragen’ worden door 
twee mensfiguren die aan de buitenkant afgewerkt zijn 
met bauxietsteentjes uit het gebied. Dat er een telescoop 
komt te staan, dat is zeker. Of het een echte, vergrotende 
telescoop wordt, is afhankelijk van het resultaat van 
Razia’s speurtocht naar echt telescopisch glas. En waar 
precies, en of deze installatie ook echt op een heuvel 
komt te staan, dat wordt heel binnenkort duidelijk. 
“Voor nu is er nog een plan A, een plan B, enzovoorts, 
enzovoorts …”, zegt de kunstenares. “Want als je een 
idee hebt moet je er gewoon voor gaan. Geleidelijk aan 
vind je voor alles wel een oplossing. Wat dat betreft heb ik 
altijd wel alternatieven in gedachten.”

Deze conceptuele denkwijze is iets dat Razia heeft 
meegekregen van haar studie aan de Gerrit Rietveld 
Academie. “Daar gaat men heel erg uit van het 
conceptuele. Je leert dan dat het idee, het concept, 
heel belangrijk is en niet zozeer de uitvoering.” Razia 
is inderdaad heel erg conceptueel bezig als het om 

haar kunst gaat. Ze specialiseerde zich aan de Rietveld 
Academie in videokunst; haar interesse gaat echter vooral 
ook uit naar installatiekunst. Maar ongeacht het medium, 
in het werk van Razia staat het concept centraal. Dat 
was reeds te zien bij haar eerste solo-expositie Anxious 
in Suriname waar ze naast videoanimaties ook een 
dievenijzerinstallatie presenteerde. Het staat centraal 
in recentere projecten (in Frans Guyana en bij Het 
Surinaamsch Rumhuis van de SAB bijvoorbeeld) waar 
ze geurige kruiden in haar kunst verwerkt. De toevoeging 
van geuren maakt van het kunstwerk een bredere 
zintuiglijke ervaring en Razia is zeker van plan om hier 
verder mee te experimenteren. 

Ook tijdens de lessen die ze nu als onderdeel van haar 
residency geeft aan kinderen in Moengo en omgeving, 
maakt Razia gebruik van een interessant concept. In 
plaats van standaard tekenlessen, maakt ze met de 
kinderen korte animatiefilmpjes met de tekeningen 
die zij zelf gemaakt hebben. In de filmpjes beelden de 
kinderen, in woord en in beeld, een zelfbedacht verhaal 
uit. Het concept is ontzettend goed aangeslagen bij de 
kinderen. Ze beginnen elk met een volledig ingekleurde 
tekening van een favoriete plek in hun eigen omgeving 
en een tekening van zichzelf. Het figuurtje knippen ze uit 
en plakken ze aan een kleurpotlood waarmee ze tegen 
de achtergrond van hun omgevingstekening kunnen 
bewegen. Vervolgens groepeert Razia enkele kinderen 

bij elkaar en vraagt hen dan aan de hand van 
de tekeningen en de figuurtjes samen een 
verhaal te verzinnen. De kinderen spelen met 
de figuurtjes, tegen de achtergrond van de 
tekening, het verhaal uit en dit filmt Razia. 
De creativiteit van de kinderen wordt zo op 
verschillende vlakken gestimuleerd. Ze leren 
zich visueel zowel als verbaal uit te drukken 
en leren ook effectief samen te werken. “De 
kinderen vinden het vreselijk leuk. Ze willen 
soms niet eens naar huis.” Razia hoopt het 
resultaat van dit project trouwens ook te 
kunnen presenteren op het Moengo Visual Arts 
Festival in 2015. 

Eind januari zal het kunstwerk van Razia 
Barsatie fier pronken op de plek die de 
kunstenares er uiteindelijk voor heeft 
uitgekozen. Moengonezen groot en klein, 
bezoekers en anderen van de omgeving 
zullen nieuwsgierig turen door het glas om uit 
te vinden wat Razia hen wil laten zien. Iets 
bijzonders zal het zeker zijn. Want als je zelf 
goed durft te kijken en je niet door afstanden 
laat afschrikken, valt er heel wat moois te 
ontdekken. En zeker in Moengo. Succes Razia!

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

De kinderen in Moengo bezig met het 
animatiefilmpjes-project

De schets van het kunstwerk, Razia Barsatie | FOTO Cassandra Gummels-Relyveld, 2014

1. Een installatie met verse 
pepers, door Razia Barsatie 
gemaakt in Frans Guyana 
tijdens een inter-Guyanees 
cultureel festival. “Het ging 
mij om de pepergeur die de 
installatie verspreidde. De geur 
was uiteindelijk het kunstwerk; 
de patronen waren slechts 
presentatie.”

2. Razia’s draadsculpturen, bij 
de open dag bij Prakwaki op 19 
januari 2014

3. Oude rumvaten van 
Suriname Alcoholic Beverages 
N.V. (SAB), door Razia Barsatie 
met kruiden bewerkt tijdens 
de eerste Museumnacht in 
Suriname, in Het Surinaamsch 
Rumhuis (Facebook) op 18 mei 
2014

1. 

1. 

2. 

2. 2. 

2. 

3. 

3. 

9

http://srananart.wordpress.com/2013/04/12/razia-barsatie-presents-anxious/
http://www.facebook.com/HetSurinaamschRumhuis?v=info&tab=page_info
http://www.facebook.com/HetSurinaamschRumhuis?v=info&tab=page_info
www.readytexartgallery.com 
http://www.facebook.com/Prakwaki
http://sabrum.com/
http://sabrum.com/
http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/eerste-museumnacht-ondanks-zorgen-erg-succesvol/
http://www.sabrum.com/www/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=108
http://www.sabrum.com/www/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=108
https://www.facebook.com/HetSurinaamschRumhuis
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Back to Basics: 

DE ‘ONELINERS’ VAN ELS TJONG JOE WAI

Na een heftige koersverandering – het plotselinge 
overlijden van haar geliefde – kwam ze ook weer uit 
op deze basis. Na de eerste rouw kroop aarzelend 

het gevoel naar boven om weer ‘iets’ gaan doen. Maar wat? 
En hoe te beginnen? “Ik maak ook objecten, dus ik hoefde 
niet per se te gaan schilderen of tekenen. Ik had ook kunnen 
gaan plakken of timmeren of lijmen. Maar ik dacht: hou het 
simpel. Begin maar gewoon met een potlood. Begin maar 
met een lijn. Dat werkte zeer bevrijdend. En zo ontstond er 
heel nieuw werk.” 

Ze noemt dit nieuwe werk haar ‘oneliners’. Hoewel het woord 
iets uit de taalkunde is, vindt ze het hier wel van toepassing: 
het gaat immers om een duidelijk en direct afleesbaar beeld. 
Haar oneliners staan op mooi tekenpapier, ze gebruikt ook 
papier dat is gemaakt van bananenblad. Dat laatste haalt 
ze bij Stichting Matoekoe in Lelydorp. De tekeningen zijn 
gemaakt met inkt en een tekenpen. Hoewel ze andere 
kleuren zeker ook fraai vindt, werkt Tjong Joe Wai nu toch 
het liefst met zwart omdat ze de soberheid hiervan het meest 

Els Tjong Joe Wai (Paramaribo, 1952) 
deed de kunstacademie Ruudt Wackers 
in Amsterdam, 1998-2001. Van 2001 
tot 2009 woonde ze in Aeropolis, 
Griekenland. In 2009 vestigde zij 
zich weer in Suriname als beeldend 
kunstenaar en opende er in 2011 Art 
Gallery Sukru Oso.

Chandra van Binnendijk (Paramaribo, 1953) is redacteur en publicist. Ze maakte van 1977 tot 1988 deel uit van de nieuwsredacties van verschillende dagbladen 
en radiostations, en was correspondent voor diverse Caribische media. Na tien jaar zei ze de actieve journalistiek vaarwel en focuste haar werkgebied sindsdien 
voornamelijk op cultuur, kunst en geschiedenis. Ze was als co-auteur betrokken bij een aantal kunstpublicaties waaronder Twintig jaar beeldende kunst in 
Suriname 1975 – 1995 (Amsterdam, KIT Publishers, 1995) en ze was de auteur en samensteller van de kunstcatalogus Zichtbaar (Paramaribo, 2005) over de 
beeldende kunstcollectie van De Surinaamsche Bank. Recente publicaties waar ze als co-auteur en mede-samensteller bij betrokken was zijn Bouwstenen voor 
een betere wereld. 250 jaar vrijmetselarij in Suriname (Paramaribo, 2011) en TOR. A People’s Business (Paramaribo, 2012).

Haar boek, Zonder titel, is nog steeds 
te koop bij Boekhandel Vaco (ook 
op Facebook) en bij Readytex Art 
Gallery (ook op Facebook)

Er zijn ook grotere oneliners op papier dat gemaakt is van de vezel van de bananenplant

Voorafgaand aan haar oneliners 
maakte Els kleine aquarellen van 
figuren die zich in onmogelijke 
posities gemanoeuvreerd hebben. 
Die noemt zij ‘spagaten’.

pakkend vindt voor de kunst die ze nu maakt.  

De oneliners zijn klein, op briefkaartformaat, maar er zijn ook 
grotere, tot aan A-3 formaat toe. Ze begon eerst groot en 
vond dat prettig om te doen. Maar daarna ontdekte ze dat 
klein werken wel heel erg spannend is en dat ze daarin veel 
gestileerder kan zijn. Vooral bij de kleine oneliners gebruikt 
ze een vergrootglas, om niet het risico te lopen dat de lijnen 
elkaar raken waar dat niet de bedoeling is. 

Werken op papier vindt Els Tjong Joe Wai heerlijk. De 
oneliners zijn weliswaar uit een moeilijke periode geboren, 
maar ze geven haar veel plezier. 

Op haar volgende expositie – die gepland staat voor 
midden februari 2015 – zal ze haar oneliners tonen en ook 
enkele aquarellen. Het wordt haar tweede tentoonstelling 
in Suriname. De eerste, genaamd Zonder titel, vond plaats 
in december 2011 en was de expo waarmee ze zich als 
kunstenaar introduceerde in eigen land.

Els Tjong Joe Wai voor een werk dat te zien 
was op haar vorige expositie, Zonder titel

De oneliners van Els Tjong Joe Wai

9

Terug naar de basis. Voor kunstenares Els Tjong Joe Wai is dit haar manier om door de sula’s van 
het leven te koersen. Ze heeft wel vaker ommezwaaien gemaakt. Bijvoorbeeld: ineens opbreken in 
Griekenland waar ze jaren heel tevreden woonde, een galerie runde en op kunstzinnig gebied juist 

een bloeiperiode doormaakte, om terug te keren naar Suriname omdat hier de liefde trok. “Wanneer 
ik van koers verander, is het voor mij belangrijk om naar heel basaal te gaan. Dus potlood of inkt, en 

papier. En dan blijkt dat wat je maar als overgangsfase zag, geweldig leuk werk oplevert.”

http://www.vaco.sr/
http://www.facebook.com/BoekhandelVACO
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://www.facebook.com/Readytex.Art.Gallery
http://artandels.com/
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In deze rubriek een terugblik door middel van enkele foto’s van kunstactiviteiten in Paramaribo. In de tekst 

staan links naar uitgebreide fotoreportages van enkele exposities. Zo kunt u er nog eens ‘doorheen lopen’! 

De Nationale Kunstbeurs is nog steeds op zoek naar een goede 
locatie nu Ons Erf niet langer tot de mogelijkheden behoort. 
Vorig jaar bood DSB Bank uitkomst ter gelegenheid van 

Carifesta XI. In 2014 is gekozen voor Sana Budaya. Ook bij deze editie 
van de NK, de 49ste al weer, mooie toezeggingen van de overheid. Het 
is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Dit jaar is het een jubileumjaar: 50 
keer NK. Het zou goed zijn de komende tijd na te denken over hoe het 
verder moet, hoe het verder kan. Een paar aandachtspunten: 

Ten minste twee werken zijn door het toedoen van toeschouwers 
in stukken gevallen. Een keramiek werk van Kim Sontosoemarto is 
onherstelbaar beschadigd. Natuurlijk moet het publiek voorzichtig zijn, 
maar gezien het laagdrempelig karakter van de NK en de wens om 
veel mensen te bereiken, zal ook de kunstenaar zijn werk goed moeten 
beschermen.  

De selectie ten aanzien van welke kunstenaars mee mogen doen en 
vervolgens de criteria voor toewijzing van een plaats zijn niet duidelijk. 
Dit blijft als een soort grauwsluier over dit evenement heen hangen. 
Misschien moet er ten minste gekeken worden naar de beschikbare 
ruimte voordat er meer plaats wordt vergeven dan er in feite is.  

De wijze van tentoonstellen is ook nog altijd voor veel verbetering 
vatbaar. Veel te veel werken op te kleine panelen; lelijke, slordige, steeds 
onvolledig ingevulde (en vaak ontbrekende) kaartjes bij de kunstwerken; 
een ‘hall of fame’ die eerder op een ‘hall of shame’ lijkt …  

Er is veel moois in Suriname dat het verdient om gezien te worden. 
Soms lijken we echter te vergeten dat we daar ook zorg, aandacht en 
vakmanschap in moeten investeren.    
     
Een beeldverslag van de NK 2014 is hier te vinden. 

De naam van de expositie behoeft geen toelichting: Erwin de Vries  
85 jaar Beeldhouwer Schilder Levensgenieter. Van 21 tot en 
met 23 december 2014 stond deze solo-expositie in De Hal. 

In de expositieruimte was een ruime selectie opgesteld uit het oeuvre 
van Erwin de Vries. George Struikelblok verzorgde de inrichting; 
geen eenvoudige klus met zo een overvloed aan materiaal, maar 
desalniettemin was het een mooi resultaat. Een van de pronkstukken was 
een grote gipsen sculptuur die bijna veertig jaar geleden in brons gegoten 
zou worden maar wegens het ontbreken van de benodigde financiën 
decennia lang in de werkplaats bleef staan. Tot enkele maanden geleden 
het werk weer terugkeerde naar de privécollectie van de kunstenaar. Op 
Sranan Art Xposed’s Flickr-pagina een beeldverslag.

Paverpol-expert Jossy de 
Roode van Paverpol 
International verzorgde op 

13 december 2014 een masterclass 
waarbij studenten hun ervaringen 
met deze textielverharder konden 
verdiepen. De resultaten (en nog 
meer) waren daarna te zien op de 
expositie I Figure. Deelnemers 
aan I Figure waren: Annerose 
Alberga, Margo Chocolaad, Dorette 
Kuster, Warda Marica, Marleen 
Rigot, André Sontosoemarto, Kim 
Sontosoemarto, Vanessa de Vries 
en Carmen Zaandam. Deze expo 
was te zien van 14 en 15 november 
in De Hal. Op de Sranan Art Xposed 
Flickr-pagina foto’s van onder  
meer Ada Korbee.

Een bijzondere tentoonstelling 
was begin juli 2014 te zien in 
restaurant Spice Quest. Daar 

was werk geëxposeerd van Kodzo 
Wilkinson, onder de titel CAMARA. 
Bijzonder aan zijn werk is dat bijna 
alles een voor- en een achterzijde 
heeft.  

Nadat hij met Carifesta XI (2013)
even in Suriname was, keerde 
kunstenaar Kodzo Camara Wilkinson 
(Paramaribo, 1980) in 2014 terug 
uit Guyana om zich weer in zijn 
geboorteland Suriname te vestigen.  

Op de Nationale Kunstbeurs 2014 
heeft Wilkinson de award voor beste 
opkomende kunstenaar gekregen.

Nationale Kunstbeurs 2014 in Sana Budaya:  
kritische kanttekeningen

Heel bijzonder was de kleine expositie, met  
werk van Ro Heilbron, 19 t/m 21 
december 2014, in Artherese. Op 29 

maart 2014 overleed Ro Heilbron. Zijn as werd 
verstrooid op 19 december en zijn weduwe, Jeanet 
Heilbron, besloot aansluitend een tentoonstelling 
te verzorgen. Bij binnenkomst in de expo-ruimte 
(opgezet en ingericht door Jules Brand-Flu) viel 
meteen de – nu lege – urn van de kunstenaar 
op, beschilderd in Ro’s karakteristieke stijl door 
een kleinzoon. De sfeer op de expositie was te 
omschrijven als liefdevol en intiem.  
Voor een foto-impressie kijk hier.

Ro Heilbron in Artherese

Erwin de Vries 85 jaar

I Figure: de veelzijdig-
heid van paverpol

CAMARA:  
Kodzo Wilkinson in 
Spice Quest

1. Patrick Tjon Jaw Chong, 
‘Cultuurbehoud’ | FOTO Marieke 
Visser, 2014  
2. Switi Rauw maakte een 
schitterend gezamenlijk kunstwerk, 
de opbrengst ervan is voor Huize 
Betheljada | FOTO Ada Korbee, 
2014
3. Een mooi werk van Sri 
Irodikromo: ‘Kusuwe’ | FOTO 
Marieke Visser, 2014 
4. Ook Stichting Matoekoe was 
goed vertegenwoordigd | FOTO 
Ada Korbee, 2014
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Erwin de Vries, ‘Vrouw/Ei’, gips, beschilderd, 
1970 | FOTO Marieke Visser, 2014

9

http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157649467667329/ 
http://erwindevries.org/
http://readytexartgallery.com/georgestruikelblok/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157649460593400/
http://www.paverpol.com/prestashop/nl/
http://www.paverpol.com/prestashop/nl/
http://srananart.wordpress.com/2014/11/13/paverpol-exhibition-2014-i-figure/
http://www.suriname-fvas.org/dorette-kuster-oehlers
http://www.suriname-fvas.org/dorette-kuster-oehlers
http://www.facebook.com/groups/55676445237/
http://www.facebook.com/steengoedsuriname
http://www.facebook.com/steengoedsuriname
http://sontoso.com/index.php
http://sontoso.com/index.php
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157649870547632/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157649870547632/
http://srananart.wordpress.com/2014/07/05/exhibition-camara-by-kodzo-camara-wilkinson-july-5-6-2014-spice-quest/
http://srananart.wordpress.com/2014/07/05/exhibition-camara-by-kodzo-camara-wilkinson-july-5-6-2014-spice-quest/
http://srananart.wordpress.com/2014/07/05/exhibition-camara-by-kodzo-camara-wilkinson-july-5-6-2014-spice-quest/
http://srananart.wordpress.com/2011/02/22/exposed-painter-ro-heilbron-still-has-interesting-work-left-in-him/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157649458071280/
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TEKST Cassandra Gummels-Relyveld | FOTO’S Ada Korbee / BEELD  Satya Singh (architect)BITS & PIECES TEKST Chandra van Binnendijk | FOTO Marieke Visser
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BITS & PIECES

Binda’s definitie van spiritualiteit 
is: de behoefte aan dieper en 
intenser leven en zinvol bezig 

willen zijn. Wanneer een kunstenaar 
vanuit deze beschouwing leeft en kunst 
maakt, zal zijn werk veel op de natuur 
gericht zijn en vooral organische vormen 
tonen. Binda citeerde in dit verband 
Mondriaan: “Alles is in de natuur. Wij 
hoeven niets te bedenken. Je moet alleen 
goed kijken.” 

De voordracht ging niet over kerkelijk 
geïnspireerde kunstwerken, maar over 
moderne kunst vanaf het einde van de 
19de eeuw. Baanbrekend in deze periode 
was vooral Wassily Kandinsky, die een 
op gevoel en innerlijk beleven gestoelde 
vormentaal ontwikkelde. Een voorname 
inspiratiebron voor deze Russische 
schilder was het gedachtegoed van 
Rudolf Steiner, de grondlegger van de 
antroposofie en tevens zelf ook schilder. 
Van beide kunstenaars toonde Binda 
diverse werken en ook enkele schilderijen 
van zichzelf. 
 
De natuur is voor Binda zijn voornaamste 
bron van inspiratie. Uit zijn schilderijen 
van dravende paarden, golvende sula’s, 
landschappen met boomstronken 
en luchten met zonsopkomsten en 
-ondergangen spreekt een diepe liefde en 
waardering voor de natuurlijke omgeving. 
Hij betreurt het daarom zeer dat de 
moderne mens zo vervreemd is geraakt 
van de natuur en het materiële op nr. 1 
heeft geplaatst. 

ANAND BINDA
over spirituele kunst

Van de schilder Anand Binda is 
bekend dat hij zich al vele jaren verdiept 
in yoga en geestelijk leven en dat hij 
dagelijks mediteert. Wie anders kon de 
Rozekruisers Orde uitnodigen voor 
een inleiding over het onderwerp kunst 
en spiritualiteit? Begin december hield 
hij zijn lezing in het Amorc-gebouw. 

Anand Binda is diep geraakt door de poëzie van Rabindranath 
Tagore. Zozeer dat hij zich zelfs afvroeg: Wat zou ik voor hem 
terug kunnen doen? Dat werd wat een kunstenaar doet - hij 
schilderde het portret van Tagore. Met een gedicht erop. In 
blauw, de kleur van het hoogste spirituele bewustzijn.

De kleine wijsheid is gelijk water in een glas:
helder, doorzichtig, puur.

Diepere wijsheid is gelijk water in de zee:
donker, mysterieus, ondoordringbaar.

The small wisdom is like water in a glass:
clear, transparent, pure.

The great wisdom is like the water in the sea:
dark, mysterious, impenetrable. 

Rabindranath Tagore

OPENING SOON: 

Een nieuw huis voor Readytex Art Gallery

Readytex Art Gallery aan de Maagdenstraat is al 
enige tijd volledig ‘uit haar voegen’ gegroeid. Aan 
de muren hangen wekelijks mooie en afwisselende 

selecties uit de uitgebreide kunstcollectie van de galerie, 
maar in de opslagruimtes ligt er, onttrokken aan het oog 
van de bezoeker, nog vele malen meer werk. De volledige 
collectie is gelukkig wel virtueel te zien op de website 
www.readytexartgallery.com, maar veel beter is het 
als bezoekers in de galerie zelf een groot deel van de 
kunstwerken persoonlijk kunnen bewonderen. Dat wordt 
binnenkort mogelijk. 
Al maandenlang zijn er, om de hoek aan de 
Steenbakkerijstraat 30, in het ouderlijk huis van Evelyne 
Nouh Chaia-Issa, restauratiewerkzaamheden gaande 
die dit mooie historische pand zullen omtoveren naar het 
nieuwe onderkomen van Readytex Art Gallery. In dit prachtig 
gerenoveerde vier verdiepingen tellende (inclusief zolder) 
voormalig woonhuis, krijgt Readytex Art Gallery eindelijk 

de ruimte om een veel groter deel van haar kunstcollectie 
te etaleren. En net zoals elk kunstwerk een eigen verhaal 
vertelt, vertelt ook dit speciale huis, en zelfs elke ruimte 
binnen het huis, een bijzonder en een heel persoonlijk 
verhaal over de familie en de oprichters van Readytex Art 
Gallery. De aankomende verhuizing van Readytex Art Gallery 
wordt zodoende om verschillende redenen een bijzondere 
mijlpaal voor alle kunstliefhebbers alsook voor de betrokken 
families Issa en Nouh Chaia. 
Vanwege de vele ruimtes die het huis telt, wordt het voortaan 
ook mogelijk om de kunstcollectie op nieuwe en creatieve 
manieren tentoon te stellen. Tijdens de opening die gepland 
staat op 7 februari 2015, de vooravond van de 22ste 
verjaardag van de galerie, zal er op de begane grond een 
expositie van nieuwe kunstwerken geëtaleerd worden. Op de 
andere verdiepingen wordt het werk uit de huidige collectie 
van de gallery tentoongesteld. Houdt u de berichten over de 
opening in de gaten!

9
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Nog midden in het restauratieproces: de nieuwe locatie van Readytex Art Gallery

http://mondriaan.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://www.antroposofie.nl/
www.anandbinda.com
http://www.loge-paramaribo.com/
www.anandbinda.com
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
www.readytexartgallery.com
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts


13SAX10 | JAN2015

TEKST Chandra van Binnendijk | FOTO’S Marieke Visser UIT DE COLLECTIE

Zijn pronkstuk is een vrij onbekende Jules Chin A Foeng. Het heeft een prominente plaats in huize 
Souverein, als je er binnenkomt kijk je meteen tegen ‘De kikker en de kubus’ aan. Ruud Souverein zag het 
schilderij hangen in 1986, toen hij enkele jaren na het overlijden van de veel te jong gestorven kunstenaar 

diens woning bezocht. Het raakte hem onmiddellijk. Toch duurde het nog bijna tien jaar voordat hij het 
zijn eigendom kon noemen, want eerder wilde de familie het niet verkopen. Maar als de ware verzamelaar 
die hij is, bleef Souverein al die jaren steeds belangstelling tonen en bleef hij bieden, totdat er uiteindelijk 

overeenstemming met de nabestaanden werd bereikt. 
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Ruud Souverein is net zo blij met die verovering als met het 
eerste kunstwerk dat hij bijna veertig jaar geleden kocht, een 
vrolijk speels keramisch beeldje ‘Vrouw met hond’ van Lies 
van Vlijmen, waarmee zijn verrassende kunstverzameling is 
begonnen. 

In deze internationale collectie is opvallend veel grafiek te 
zien: er hangen door het hele huis lithografieën, gravures, 
etsen, prenten en pentekeningen aan de muur. Verder valt op 
dat de meeste kunstenaars met meerdere werken aanwezig 
zijn. Zo zijn er enkele werken van de Tsjechische kunstenaar-
filosoof-musicus Karel Demel; fijn en complex werk, gemaakt 
met gecombineerde technieken zoals drogenaaldets en 
aquatint.
Ook is er een fraaie serie gravures in stemmig zwart-wit van 
Gerard Gaudaen, de Belgische kunstenaar die ook veel 
ontwerpen voor ex librisboekmerken op zijn naam heeft 
staan.  

Een andere lieveling in huize Souverein is het grote 

olieverfschilderij van René Zwaga ‘Equilibrium’ in diens 
kenmerkende stijl van vrouwenfiguren in een realistisch-
fantastische omgeving. Ook van deze Nederlandse 
kunstenaar was er meer werk in de collectie. Maar omdat de 
dochter van Ruud helemaal weg was van Zwaga’s ‘Magic 
Circle’ hangt dat schilderij nu bij haar thuis aan de muur. 
 
De liefde voor kunst bij de familie Souverein voert een 
generatie terug naar Ruuds vader, Johan Souverein, 
nu 92 jaar oud en houder van een van de grootste ex 
librisverzamelingen ter wereld. Vader reisde als zakenman 
veel naar de Oostbloklanden waar na de Tweede 
Wereldoorlog een groot gebrek aan papier was. Hij 
smokkelde daarom bij elke reis een voorraad papier mee en 
kreeg in ruil daarvoor kunstwerken terug, waardoor hij een 
unieke verzameling kon aanleggen. Hij gaf ook boeken uit, 
vaak een combinatie van etsen en gedichten, en bibliofiele 
uitgaven. Van hem erfde Ruud dus overduidelijk de liefde 
voor kunst én voor boeken, want ook hiervoor is veel plaats 
ingeruimd in zijn huis in Saramacca.

Ex libris Ruud Souverein door 
Gerard Gaudaen

René Zwaga, ‘Equilibrium’ 
Een van de eerste aankopen van Ruud Souverein is dit beeldje gemaakt door Lies van Vlijmen

Ruud Souverein laat Chandra van 
Binnendijk enkele ex librissen zien

Ex libris Esther Souverein door Hedwig 
Pauwels

9

RUUD SOUVEREIN, 

kunstverzamelaar in hart en nieren

http://www.jules-chin.com/
http://www.vlierhove.nl/2011/10-kunstenaars/10-lies-van-vlijmen
http://www.vlierhove.nl/2011/10-kunstenaars/10-lies-van-vlijmen
http://www.gallery.cz/gallery/en/Vystava/1997_10/
http://www.dbnl.org/tekst/_tie002199701_01/_tie002199701_01_0020.php
http://zwaga.exto.org/ 
http://www.graphia-boekmerk.be/a-hedwigpauwels.htm
http://www.graphia-boekmerk.be/a-hedwigpauwels.htm
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TEKST Marieke Visser | FOTO’S Jasper Vonsée & Henk VonséeIN HET DISTRICT

Pikin Slee
OP BEZOEK IN

Wanneer er gesproken wordt over beeldende kunst in 
Suriname, is de eerste associatie wat betreft de locatie 
vrijwel altijd: Paramaribo. Maar ook ‘tapsei’, oftewel 
‘boven’, zoals alles ten zuiden van het stuwmeer genoemd 
wordt, is er kunst te vinden. Een groep die al heel lang 
aan de weg timmert vanuit het district Sipaliwini is het 
Totomboti-collectief, beter bekend als ‘de rasta’s van Pikin 
Slee’.  

Naast de werkplaats van het kunstenaarscollectief kunnen 
bezoekers ook naar het Saamaka Marronmuseum, 
een initiatief van Totomboti. Buiten het museum zijn er 
bovendien veel grotere kunstwerken in de openbare ruimte. 

De werkplaats van Totomboti, dat ‘specht’ betekent

Etje Alingo Doekoe, die onder 
meer samen met Toya Saaki de 
basis legde voor Totomboti  

+++ Rahied Abdoel die eind maart exposeert in De Hal met Sranan Sa Seti Bun, is tijdens de 
Nationale Kunstbeurs 2014 uitgeroepen tot beste kunstenaar. Twee jaar eerder kreeg hij de 
award voor beste opkomende kunstenaar van NK 2012. +++ Tijdens het Suriname Handicraft 
Festival 2014 is Kim Sontosoemarto in de prijzen gevallen en kreeg zij de eerste prijs en de 
prijs voor de best verzorgde stand. +++ In het kader van SURIFESTA heeft de Federation 
Visual Artists Suriname (FVAS) een reusachtig schilderij gemaakt voor de International Johan 
Adolf Pengel Airport te Zanderij. Een beeldverslag, met foto’s van onder meer Peter Thielen, is 
te zien op de Sranan Art Xposed Flickr-pagina. +++ 

Grote Combéweg 13a, Paramaribo, +597 520 905, e-mail, website | Art & Gifts @ Zus & Zo is iedere dag geopend van 
08:00-19:00

terrein Ons Erf, Prins Hendrikstraat 17-b, Paramaribo, +597 422 212, e-mail, website | De Qi van 
China, interactieve expositie over de levenskracht van China

Aukalaan 2, Paramaribo, +597 (0)719 9461, e-mail, website, ook op Facebook | Open: 
dinsdag t/m vrijdag 10:00-17:00 & zaterdag 08:30-13:30, maandag gesloten 

DeKuS, Design en Kunst uit Suriname

Wilhelminastraat, Nieuw-Amsterdam, Commewijne, +597 (0)32 2225, website | 
Open: maandag t/m vrijdag 09:00-17:00, zaterdag, zon- & feestdagen, 10:00-18:00 

Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam

Mr. Rietbergplein 1 (lobby Hotel Torarica), Paramaribo, +597 476 002, e-mail, website, ook op Facebook | Open: maandag t/m 
vrijdag 08:00-20:00, zaterdag 10:00-20:00 en zondag 10:00-14:00 

Icana 

Zus & Zo 

BITS & 
PIECES

AGENDA SRANAN
Amsoistraat 49, Nieuw Charlesburg, Paramaribo, +597 (0)851 0525 / 547 090, e-mail, website | Op afspraakAtelier Struikelblok

Koningstraat 63, Paramaribo, +597 492 608, e-mailGallery Singh

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

Grote Combéweg 45, Paramaribo, ook op Facebook | 20 t/m 22 maart, Sranan Sa Seti Bun, solo-expo Rahied Abdoel De Hal

Abraham Crijnssenweg 6, Fort Zeelandia-terrein, Paramaribo, +597 470 800, nu ook op FacebookNola Hatterman Art Academy

Pikin Slee, Boven-Suriname-rivier, Sipaliwini, +597 (0)895 2711 / (0)852 9375/ (0)863 2114, websiteSaamaka Marronmuseum

Waterkant 5, Paramaribo, +597 (0)820 9210 en (0)854 0558Mini museum SMS pier

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

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

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

Maagdenstraat 44-48, Paramaribo, +597 421 750 / 474 380, e-mail, website | ook op Facebook 
| Vanaf 7 februari is RAG gevestigd aan de Steenbakkerijstraat 30  | Expositie RAG-kunstenaars, 

open maandag t/m vrijdag 08:00-16:30, zaterdag 08:30-13:30 & op 8 en 13 t/m 15 februari 2015 ook van 19:00-21:00
Readytex / Readytex Art Gallery

Waterkant 5 (SMS pier), Paramaribo, +597 (0)871 6516Suhana’s Art & Craftmarket

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. Surinaams Museum

Villa Zapakara Kindermuseum

Cornelis Jongbawstraat 16a, Paramaribo | Alleen geopend tijdens expo’s | Ook op Facebook | Half februari, expo Els Tjong 
Joe Wai, onelinersSukru Oso

(Carla Tuinfort), SMS-Pier, Waterkant, ParamariboGalerie Egi Du 

Abraham Crijnssenlaan, Moengo, Marowijne | Open (onder voorbehoud!): zaterdag 
& zondag 9:00-13:00 en 16:00-19:00 / Marowijne Art Park  24/7 | De huidige artists 
in residence zijn Razia Barsatie, Ruben La Cruz en Karolien Helweg 

Contemporary Art Museum Moengo (CAMM)

N.B. Data onder voorbehoud!

http://saamakamarronmuseum.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157649467667329/
http://sontoso.com/index.php
http://www.suriname-fvas.org/
http://www.suriname-fvas.org/
http://www.thielendesign.nl/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157647552249204/
mailto:info%40zusenzosuriname.com?subject=
www.twenty4suriname.com/zusenzo
mailto:info.villazapakara%40gmail.com?subject=
http://villazapakara.com/
mailto:%20info%40de-kus.com?subject=
 www.de-kus.com
www.facebook.com/galeriedekus
www.fortnieuwamsterdam.sr/
mailto:icananv%40gmail.com?subject=
www.icananv.com
www.facebook.com/icana.nv
mailto:struikelgeo%40yahoo.com?subject=
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
mailto:gallerysingh%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Abdoels-art/486141418083275 
http://www.facebook.com/pages/Nola-Hatterman-Art-Academy/313136725545267
http://saamakamarronmuseum.com/
http://www.mofa-p.com/media
www.warappakreek.com
www.cbvs.sr
mailto:readytex%40cq-link.sr?subject=
www.readytexartgallery.com
http://www.facebook.com/Readytex.Art.Gallery
mailto:museum%40cq-link.sr?subject=
http://amazonian-museum-network.org/nl/amazone-museum/stichting-surinaams-museum-nl
www.facebook.com/pages/Sukru-Oso/306754126081323?ref=ts&fref=ts
http://artandels.com/
http://artandels.com/
www.srananart.wordpress.com/tag/razia-barsatie/
http://www.lacruzhelweg.nl/
http://www.lacruzhelweg.nl/


17SAX10 | JAN2015

TEKST Chandra van Binnendijk | FOTO’S Niels BastiaensenBEYOND BORDERS | GËINSPIREERD

16 SAX10 | JAN2015

SURINAAMSE INSPIRATIE IN ZUID-AFRIKA: 
de natuurcollages van Jon Daamen 

“De mooiste kleuren krijg ik van bloemblaadjes, de mooiste vormen van 
zaden en zaadpeulen. De zaden van de Afrikaanse tulp*, een grote boom 
met rode bloemen, die ik uit Suriname meenam zijn heerlijk werkmateriaal. 

Luchtig, doorschijnend, vullend en tegelijk ruimte en diepte creërend.”

De werkplek van Jon Daamen, 
‘After the Fires’ in wording

‘After the Fires’ 
Jon Daamen: “Dit werk is gemaakt met kapok voor de wolken en termietenvleugels voor het 
water rond het riet op de voorgrond, beide uit Togo. Uit Suriname komen de speldeknoppen 
(Syngonanthus umbellatus, Eriocaulaceae-familie), een savanneplant. De stelen zijn de 
omgevallen boomstammen, de koppen zijn schapen of struiken op de achtergrond, en 
de jonge speldeknopplanten staan in hun geheel als het riet op de voorgrond. Voor de 
afgebrande bomen op de berghelling gebruikte ik de toppen van protea-meeldraden 
en voor de mistflarden het middelste gedeelte van diezelfde meeldraden. De rook is 
paardenhaar dat in mijn prikkeldraad bleef hangen. Het heet ‘After the Fires’ want het 
geheel heeft de sfeer van een ochtend na de regens die de grote brand van Hermanus 
blusten. Twee jaar geleden reden we na een weekend op de boerderij s ‘morgens vroeg 
geheel verbouwereerd door een fascinerend landschap van zwart geblakerde bergen, 
rookslierten en witte wolken tegen de achtergrond van een door zilver ochtendlicht 
overgoten lagune. Het beeld staat op mijn netvlies gebrand en toen ik met zwart, zilver en 
wit aan de gang ging, kwam het er vanzelf uit.”

‘Zon’ 

Jon Daamen: “Een collage uit de Surinaamse tijd. De 
vlindertjes zijn van Spathodea-zaden – de twee andere 

materialen vond ik bij de Costeriekreek. De collage 
‘Zon’ is jaren geleden in Suriname gemaakt. Inmiddels 

te oud om nog het glas er vanaf te halen, want de 
blaadjes zijn enorm teer en breekbaar geworden.”

‘Omhoog’ 

Jon Daamen: “Deze collage is gemaakt met bloemblaadjes 
van rozen en bougainville uit mijn tuin hier en verder met 

bloemblaadjes van de flamboyant die in Togo in onze tuin stond. 
Uit Suriname komen de fayalobi-bloemetjes, de Spathodea-

zaden en de speldeknoppen. En dan zitten er ook nog 
fijnbosbloemetjes uit ‘die meest zuidelijke punt’ van Afrika in.”

In haar atelier in Tuinplaas aan de Zuid-Afrikaanse 
Kaap is Jon Daamen druk aan het experimenteren. 
Zij maakt tweedimensionale collages van natuurlijk 

materiaal en beeldt daarmee sfeervolle landschappen uit. 
Het soort creaties waarmee ze naam maakte toen ze nog in 
Suriname woonde en werkte. Door haar verhuizing naar Zuid-
Afrika verdween haar kunstenaarschap jarenlang naar de 
achtergrond, totdat een onverwacht bezoek aan haar vorige 
vaderland de vonk weer liet opvlammen. Medio 2014 was ze 
na 17 jaar weer even in Suriname. Ze vertrok er met een tas 
vol zaden en peulen. En met een hart vol inspiratie om weer 
kunst te gaan maken.

Maar je draai weer vinden na zo een lange onderbreking 
is wel een worsteling… De natuur van Suriname heeft ze 
als weinig anderen verkend in de vijfentwintig jaar dat ze er 
woonde. Afrikaanse planten zijn haar nog vreemd, ze heeft er 
nooit eerder mee gewerkt.
“Ik vecht met Kaapse landschappen, Surinaamse luchten 
en twee soorten licht. En omdat mijn werk vaak suggestief 
is, een mengsel van accenten en leegte, moet het goed 
raak zijn om herkenbaar te zijn voor anderen. De beelden 
op mijn netvlies kan ik niet vergelijken met de werkelijkheid 
van hier en nu. Licht in Suriname valt ook heel anders dan 
hier want de zon staat hier veel lager en werpt veel langere 
schaduwen. In de ochtend lijkt het vaak of alles in zilver baadt 
en tegen de avond hebben we vaak oranjeachtig licht. De 
lange schaduwen geven veel diepte aan het landschap.” 

 

Voor haar Afrikaanse werk maakt ze net als in Suriname 
gebruik van zaden, zaadpeulen, gedroogde blaadjes van 
struiken, bomen en bloemen. Maar ook van kapok, toefjes 
paardenhaar die ze vindt in het prikkeldraad om haar 
boerderij, veren en insectenvleugels. En soms ook vissen- of 
schildpadschubben en de vervelde huid van slangen, maar 
alleen die ze gevonden heeft, ze maakt er niets voor dood.

Door haar verblijf op drie continenten herkent ze vormen en 
landschappen van overal in allerlei natuurlijk materiaal, zelfs 
in meeldraden en bloemkolen. Alleen de omgeving verschilt. 
Zo is in Zuid-Afrika alles rustig voor het oog en geordend in 
vlakken en groepjes. Zijn daarom misschien de experimentele 
collages die Jon Daamen nu maakt veel voller dan wat ze 
vroeger deed? Zelf denkt ze van wel. “De beelden die ik nu 
maak zijn abstracter, wilder en voller. Ook vaak veel kleuriger. 
Misschien wel omdat ik de volheid, de rommeligheid en de 
kleurigheid van Paramaribo best mis.”

Met Pasen 2015 zullen de collages van Jon Daamen deel 
uitmaken van een expositie in de Baardskeerdersbos Art 
Route, een aantrekkelijk en druk bezocht initiatief van het 
gelijknamige kunstenaarsdorp waar de schilders, fotografen, 
beeldhouwers, keramisten en gastkunstenaars driemaal per 
jaar hun huizen openen voor het publiek. In het werk dat 
Jon Daamen daar zal laten zien, zijn zaden verwerkt uit de 
peulen die ze opraapte onder de Spathodea aan de Van ’t 
Hogerhuysstraat in Paramaribo. 9* 
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http://www.baardskeerdersbosartroute.com/
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Remy Jungerman is één van de 58 internationale kunstenaars die is geselecteerd voor Prospect 3, 

een belangrijke biënnale in de Amerikaanse stad New Orleans. Op de lijst van kunstenaars staat tussen 

haakjes achter zijn naam ‘Suriname’. Dat intrigeert me. Waarom Suriname en geen Nederland? Wat zit 

er achter die keuze? Het wordt nog extra intrigerend als ik tijdens mijn bezoek aan Prospect 3 op een 

vertegenwoordiger van de Nederlandse museumwereld stuit die me trots vertelt dat Nederland eindelijk 

vertegenwoordigd is in een belangrijke Amerikaanse biënnale. Met wie, vraag ik gespeeld onnozel. Met 

Remy Jungerman natuurlijk. Ze kijkt me aan alsof ik de domste bezoeker ben. 

Context en perceptie, ze spelen een grote rol bij tentoonstellingen.

Franklin Sirmans is de gastcurator van Prospect 
3, een idealistische man die in het ‘normale leven’ 
in dienst is bij het Los Angeles County Museum 

of Art (LACMA) in Los Angeles. Hij is ervan overtuigd 
“that art can have a function in a world where nationality, 
race and religion in (an overwhelmingly way) continue 
to divide rather than unite.” Vanuit die filosofie is het niet 
vreemd dat hij een tentoonstelling heeft gemaakt met een 
groep kunstenaars van wie meer dan de helft gekleurd 
is. Vanuit die gedachte is het evenmin vreemd om de 
Surinaamse afkomst van Jungerman te benadrukken.

Wanneer Europese bezoekers het werk van Jungerman 
in New Orleans zien, zullen de strakke, door De Stijl 
geïnspireerde vormen snel in het oog springen. Je kunt 
ze haast als gematerialiseerde Hollandse nuchterheid 
beschouwen. Geabstraheerde emoties. Voor een 
zuidelijk, deels zwart Amerikaans publiek zijn deze 
werken zonder twijfel cryptischer. Ze staan haaks op 
hun levenslustige levensstijl waarin tijd een rekbaar 
begrip is en waarin muziek en voedsel een prominente 
plaats innemen, vaak als middel om met de slechte 
omstandigheden om te kunnen gaan.

OVER CONTEXT GESPROKEN 

Remy Jungerman in Prospect 3 in New Orleans

9

‘Opete Disguised II’, 2013

‘Horizontal Charm’, 2013

‘Transition Obeah’, 2013    ‘Wise Words’, 2010

In een stad als New Orleans speelt geloof een grote rol. 
Uit haar rituelen – o.a. Mardi Gras en processies bij 
allerlei gelegenheden – blijkt dat ook bijgeloof onderdeel 
van de cultuur uitmaakt. De voodoowinkels overal in de 
stad zijn daar een ander tastbaar bewijs van. 
 
Zuid-Amerikaanse bezoekers zullen zich dan ook meer 
aangetrokken voelen tot werken als ‘Transition Obeah’ en 
‘Wise Words’. Daarin combineert Jungerman elementen 
uit de winticultuur van het Surinaamse binnenland 
met een strakke lattenachtergrond. De foto’s, die 
doorschijnen, geven een letterlijk beeld van de rituelen die 
daar nog steeds worden uitgevoerd, de objecten zijn een 
gestileerde verbeelding daarvan. Bij deze werken zullen 
bij veel Europese bezoekers de nodige vragen opkomen. 
Ze zullen weliswaar nieuwsgierig of geïntrigeerd raken, 
maar ze zullen waarschijnlijk de toelichting op de wand 
hard nodig hebben.
Die dubbelheid in het werk van Jungerman maakt het 
fascinerend, maar ook typerend. Hij heeft meer dan de 
helft van zijn leven in Suriname gewoond en is toen naar 
Nederland vertrokken. Om te kunnen wennen aan zijn 
nieuwe omgeving heeft hij jarenlang werken gemaakt die 
in hoge mate conceptueel zijn, passend in de Westerse 
canon. Bij de dood van zijn vader ontdekt hij dat hij meer 
banden met zijn moederland heeft dan hij lang heeft 

willen toegeven. Vanaf dat moment speelt Suriname 
weer een rol in zijn werk. Anderzijds is hij al zo lang in 
Nederland, dat het onmogelijk is die ‘nieuwe’ invloed te 
negeren. De laatste jaren probeert hij die gespletenheid 
samen te ballen in compact werken. In zijn meest recente 
sculpturen is Suriname teruggebracht tot de stoffen 
waaraan de Marroncultuur zo rijk is. Hij gebruikt die 
stoffen echter meer en meer als sprekende ondergrond 
voor abstracte schilderingen. 
De presentatie in Prospect 3 is in feite een weergave van 
een overgangsfase in zijn kunstenaarschap. Een fase 
die echter, ook voor hemzelf, (opnieuw) interessant is 
geworden omdat het publiek op dit werk anders reageert 
dan het publiek dat hij in Nederland gewend is. De context 
heeft ‘oud’ werk weer nieuw en urgent gemaakt. 
Dat Remy Jungerman voor zijn komende tentoonstelling 
in het Haags Gemeentemuseum (Crossing the water, 
solo-expositie, 21 maart-27 juni 2015) toch weer een 
groot lattenwerk aan het maken is, verbaast me dan ook 
niet. In hoeverre een museum met de grootste collectie 
Mondriaans – over context gesproken – uiteindelijk nog 
zijn invloed zal laten gelden, blijft vooralsnog een open 
vraag.

Prospect 3 is nog tot 25 januari te bezichtigen op 20 
locaties in New Orleans. 

http://www.remyjungerman.com/
http://www.prospectneworleans.org/
http://www.prospectneworleans.org/
http://www.remyjungerman.com/
http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2009/09/lacma-has-new-chief-curator-of-contemporary-art-franklin-sirmans-.html
http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster/2009/09/lacma-has-new-chief-curator-of-contemporary-art-franklin-sirmans-.html
http://www.prospectneworleans.org/
http://www.prospectneworleans.org/
http://www.lacma.org/
http://www.lacma.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mardi_Gras_(feest)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winti 
http://www.prospectneworleans.org/
http://www.remyjungerman.com/
http://www.gemeentemuseum.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondriaan
http://www.prospectneworleans.org/
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Voor wie in Suriname is, bij Readytex Art Gallery, Maagdenstraat 44-boven (en vanaf februari  
op de nieuwe locatie om de hoek aan de Steenbakkerijstraat 30), is er een groot aantal publicaties, 
brochures en dvd’s te koop over beeldende kunst. Zo ook de nieuwste ARC Magazine.  
Ook boekhandel VACO (Facebook), Domineestraat 26, is goed gesorteerd op dit gebied.
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BEYOND BORDERS | BITS & PIECES 

UITGELEZEN

► Erwin de Vries; 85 jaar Beeldhouwer Schilder Levensgenieter / 85 years Sculptor Painter Bon Vivant, Lilian 
Abegg & Erwin de Vries (samenst.), Paramaribo, 2014

Een mooie jubileumuitgave, geheel in Suriname tot stand gekomen. Drijvende kracht hierachter was de vrouw 
van de kunstenaar: Lilian De Vries-Abegg. Bijna al het werk dat tijdens de jubileumexpositie in De Hal te zien 
was, is er in opgenomen. Ook zijn er enkele toespraken afgedrukt van onder meer Carolien Gehrels en Wim 
Pijbes. Meer informatie over de prijs en verkrijgbaarheid van deze publicatie: lilianabegg26@gmail.com.

LEESLIJST

AGENDA | BEYOND BORDERS

B&P | BEYOND BORDERS

Curaçao
Plein Air Festival | 26 februari t/m 07 maart 2015 
| Curaçao 
Open Atelier Route 2015 (op Facebook) | 28 
februari t/m 01 maart 2015 | Curaçao

Nederland  
HOW FAR HOW NEAR – De wereld in het 
Stedelijk | 19 september 2014 t/m 1 februari 2015 
| HOW FAR HOW NEAR – De wereld in het 
Stedelijk is een pleidooi voor meer aandacht voor 
kunst uit regio’s buiten Europa en Noord-Amerika. 
Het startpunt voor dat pleidooi is een selectie 
uit de collectie van het Stedelijk Museum. Naar 
aanleiding van een aantal recente aanwinsten 

van Afrikaanse kunstenaars, onder wie Dorothy Amenuke, 
Meschac Gaba (Museum of Contemporary African Art), 
Abdoulaye Konaté en Billie Zangewa, staat één vraag 
centraal: waarom was het collectie- en tentoonstellingsbeleid 
van het museum vaak zo geografisch beperkt?   

Solo-expositie Ruwe Bolsters, 
RaQuel van Haver | 18 
januari t/m 13 februari 2015 | , 
KNSM-laan 307-309, 1019 LE 
Amsterdam, Nederland | Citaat 
uit een artikel over haar werk: 
“Vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat 
doe ik hier?’ zijn de fundamentele 

vragen die ze vaak aan zichzelf gesteld heeft en die ze nu 
haar ‘modellen’ laat stellen. Dat zijn vaak jongemannen die 
ze in haar omgeving tegenkomt. Stoere macho’s die zich 
een identiteit aanmeten. Door hun houding, hun kleding, hun 
gedrag. Die zich stoerder voordoen dan ze zijn.”

De afgelopen maanden werkt 
Marcel Pinas in CAMM 
(Contemporary Art Museum 
Moengo) met behulp van 
de hele gemeenschap in 
Moengo, aan een 100-meter-
lange wandinstallatie getiteld 
‘Kukuu’. Een deel van deze 

wandinstallatie zal Pinas tonen in 
de expositie SITE Lab 6 : Marcel 

Pinas’s Kukuu die van 23 januari tot en met 15 februari 
2015 loopt. Deze expo vindt zijn oorsprong in Unsettled 
Landscapes: SITElines: New Perspectives on Art of the 
Americas, van 20 juli 2014 t/m 11 januari 2015, in de stad 
Santa Fe in de Verenigde Staten. Deze expositie was de eerste 
editie van SITE Santa Fe’s nieuwe biënnaleserie genaamd 
SITElines (de eerste van drie biënnales over een periode van 
zes jaar) welke zich zal richten op hedendaagse kunst en 

culturele productie van de Amerika’s. 
In marrondorpen is de zorgvuldig ingerichte ‘kukuu’ (keuken 
bestaande uit open keukenkabinetten), traditioneel in elke 
hut, de trots van de marronvrouw en dat is de trots waar 
Marcel Pinas met zijn ‘Kukuu’-kunstproject symbolisch naar 
teruggrijpt. De trots om te laten zien wat voor jou belangrijk 
is en waar jij voor staat. Daarom betrekt hij scholieren, 
mensen uit de omgeving en andere geïnteresseerden bij 
zijn project. Iedereen mag in zijn ‘Kukuu’- installatie, die in 
CAMM te Moengo wordt opgezet, een object plaatsen dat van 
persoonlijke betekenis is. 
 
In januari zullen er vijf kabinetten in Santa Fe geëxposeerd
worden. Van de opbouw van de kabinetten en de participatie 
van de schoolkinderen in Suriname zal een documentairefilm 
getoond worden. In Santa Fe worden lokale kinderen 
uitgenodigd om er hun objecten in te plaatsen, die dan later 
weer naar Moengo gaan.

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? En           onze      acebook-pagina!

Vergeten paradijs
Soms vallen de stapels om.

Dan moet ik echt wat doen aan mijn overbeboeking.

Dit keer viel er een boekje uit dat ik vergeten was.

Possible Paradise van Diana Blok.

Een kunstenaar uit Uruguay die al lang in Nederland woont.

Het is een fotografisch verslag van haar bezoek aan Suriname.

Ruim tien jaar geleden alweer.

Een prachtige verzameling van vooral mensen, maar ook gebouwen en 

locaties.

Mooie mensen, schilderachtige gebouwen, bijzondere locaties.

Die foto’s hebben één keer als tentoonstelling het licht gezien.

In het CBK Zuidoost.

Een logische plek.

In Suriname zijn ze nooit te zien geweest.

Zelfs het boekje heeft de oversteek niet gehaald.

Nu liggen de fotowerken waarschijnlijk in zo’n kil grijs metalen opbergmeubel.

Vergeten, in de steek gelaten.

De boekjes verstoffen op een plank bij de uitgever.

En in mijn te hoge stapel boeken.

Daar moet toch iets aan te doen zijn.

Dat boekje heeft niet voor niets een zichtbare val gemaakt op mijn vloer.

Dat moet een signaal zijn.

Een signaal dat gezien/gehoord wil worden.

Rob Perrée is kunsthistoricus en werkt als freelance schrijver, kunstcriticus en curator, 
gespecialiseerd in hedendaagse (Afro-)Amerikaanse kunst, Afrikaanse kunst, Surinaamse 
kunst en kunst die gebruik maakt van nieuwe media. Zijn werk is verschenen in talloze 
catalogi, boeken, tijdschriften en dagbladen. Hij is redacteur van Sranan Art Xposed, 
hoofdredacteur van Africanah.org en lid van het redactieteam van Pf Photo Magazine. 

Marcel Pinas, ‘Kukuu’  
FOTO Ada Korbee

FOTO Gert 
Jan van Rooij, 
2014

FOTO Auke VanderHoek, 
2014

Marcel Pinas exposeert met ‘Kukuu’ in de expositie SITE Lab 6: 
Marcel Pinas’s Kukuu in Santa Fe in de Verenigde Staten

http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://arcthemagazine.com/arc/home/
http://www.vaco.sr/
http://www.facebook.com/BoekhandelVACO
mailto:lilianabegg26%40gmail.com?subject=
http://www.pleinaircuracao.com/en/
http://curacao-art.com/events/open-atelier-route-2015/
http://www.facebook.com/pages/Open-Atelier-Route-Curacao-2015/1496790087240125
http://stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://stedelijk.nl/tentoonstellingen/how-far-how-near-de-wereld-in-het-stedelijk
http://queenmab31.blogspot.com/2009/08/building-bridges-hosting-dorothy.html
http://www.stevenson.info/artists/gaba.html
http://www.museumofcontemporaryafricanart.com/entree.html
http://cottonglobalthreads.com/exhibit/abdoulaye-konate/
http://billiezangewa.com/
http://www.sbk.nl/index.php?r=site/page&view=expositie&id=96
http://raquelvanhaver.withtank.com/
http://www.marcelpinas.nl
http://srananart.wordpress.com/2011/07/29/kibii-wi-koni-marcel-pinas-the-event-continues-in-moengos-brandnew-museum-camm-contemporary-art-museum-moengo/
http://srananart.wordpress.com/2011/07/29/kibii-wi-koni-marcel-pinas-the-event-continues-in-moengos-brandnew-museum-camm-contemporary-art-museum-moengo/
http://srananart.wordpress.com/2011/07/29/kibii-wi-koni-marcel-pinas-the-event-continues-in-moengos-brandnew-museum-camm-contemporary-art-museum-moengo/
http://sitesantafe.org/event/public-opening-site-lab-6-marcel-pinass-kukuu/
http://sitesantafe.org/event/public-opening-site-lab-6-marcel-pinass-kukuu/
http://sitesantafe.org/exhibition/sitelines-unsettled-landscapes/
http://sitesantafe.org/exhibition/sitelines-unsettled-landscapes/
http://sitesantafe.org/exhibition/sitelines-unsettled-landscapes/
http://srananart.wordpress.com/whats-up-elsewhere/
http://www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615
http://www.dianablok.com/possible-paradise/11.html 
http://dianablok.com/
 http://www.cbkzuidoost.nl/
http://robperree.com/
http://readytexartgallery.com/website/page.asp?menuid=70&site=arts
http://africanah.org/
http://pf.nl/
http://aukevanderhoek.com/


BESTE LEZER

SURINAME:

22 SAX10 | JAN2015

Op deze pagina plaats voor de leuke kanten van het digitale tijdperk. Zonder internet zou de toegang tot de rest 

van de wereld voor de lezers in Suriname (en daarbuiten en vice versa) minder zijn dan een fractie van wat het nu is.
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TEKST Marieke Visser CONNECTEDTEKST Marieke Visser

Bezoek regelmatig ons Sranan Art-blog en lees (en kijk, en geniet van …) onze berichten.

Op ons Flickr-account worden fotoverslagen van exposities in ‘loop-volgorde’ geplaatst, zodat je het gevoel hebt toch 
toeschouwer te zijn, ook al ben je er niet fysiek bij.

Hieronder staan alle onderdelen van het digitale SAX-platform op een rijtje:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze redactie is een groot voorstander van interactieve communicatie, dus schroom niet, en mail, reageer, deel,  
like, Google+ en retweet er maar op los! Een ouderwetse brief mag natuurlijk ook:  
SAX, Postbus 12251, Paramaribo, Suriname.

Een fragment uit de tekst van Rob Perrée over het werk ‘Blauw Misi’ van Sri Irodikromo.  

(…) Het ligt voor de hand om de blauwe figuur als een symbool te zien voor de verkilling veroorzaakt door de snelle 
ontwikkeling van de sociale media en de daarmee gepaard gaande versnelling van de maatschappij waardoor het 
menselijk contact in de verdrukking dreigt te komen. (…) 

Blauw staat ook symbool voor ‘naar binnen gekeerd’. Irodikromo zou ook die variant kunnen hebben verbeeld. Dan zou 
het werk kunnen refereren aan het gevolg van al die ontwikkelingen. De mens schermt zich af.  

Irodikromo heeft geen duidelijk antwoord. Ze roept vragen op, maar wel relevante vragen. Vragen die veel mensen 
hebben over een maatschappij die zichzelf steeds minder rust gunt. (…)

Lost in the Caribbean
KUNST

Op de website www.africanah.org staan vaker interessante artikelen die de SAX-
lezers zeker zullen aanspreken. In juli 2014 verscheen ‘Suriname: Lost in the 
Caribbean’ van de hand van Rob Perrée. 
Africanah.org is een arena voor eigentijdse Afrikaanse, Afrikaans-Amerikaanse en 
Caribische kunst. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier: info@africanah.org.

Maria Popova schrijft op de website 
Brain Pickings de bijdrage ‘How Art 
Can Save Your Soul’. Ze citeert daarin 
filosoof Alain de Botton: “There is 
nothing wrong with [art today]. It’s not 
the art that’s the problem — it’s the 
frame around the art. We are simply 
not encouraged to bring ourselves to 
works of art. . . . The impact of art is 
often not what it should be because 
the frame is wrong.” Er is ook een link 
naar een ander artikel waarin de zeven 
psychologische functies van kunst 
beschreven worden, volgens de visie 
van Alain de Botton en John Armstrong 
in Art as Therapy: het herinneren, de 
hoop, de smart, het herbalanceren, het 
zelfinzicht, de groei en de waardering.

VOORUITBLIKKEN

Op zoek naar een mooi citaat voor de omslag van deze SAX, stuitte ik op het blog 
van An Paenhuysen. Dit citaat is het niet geworden maar het sprak me wel aan: “I 
wish art were more like fashion, looking ahead instead of back. While fashion is now 
busy predicting the trends of 2015, the art world is still going on about the best of 
2014. I can’t even remember what I did last week, so I have no other choice than to 
talk about tomorrow. And I do have a very good feeling about 2015 - I see positive 
signs for change everywhere.” 
An Paenhuysen (België) werkt als historica en curator in Berlijn.

Weblog: http://srananart.wordpress.com 

Facebook: www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615 

Twitter: http://twitter.com/srananart 

Video’s: http://vimeo.com/user6622619 

Foto’s: http://www.flickr.com/photos/srananart/ 

Reacties/aanmeldingen nieuwsbrief: srananart@gmail.com

DE VIRTUELE WERELD

als therapie

Vier webpagina’s die u niet mag missen! 

Beeldende kunst http://srananart.wordpress.com/  
Beeldende kunst www.flickr.com/photos/srananart
Beeldende kunst www.readytexartgallery.com
Beeldende kunst http://www.suriname-fvas.org/ 

Sri Irodikromo, ‘Blauw Misi’, mixed media op canvas, 
70x100cm, 2013 | FOTO Readytex Art Gallery/
William Tsang

Beeldende kunst bekijken en 
kopen, dat kan op verschillende 
manieren. Wanneer je besluit om 
een kunstwerk aan te schaffen 
dan ga je tot aankoop over op 
grond van een aantal factoren. 
De meest eenvoudige manier 
is ‘gewoon’ je hart volgen: wat 
spreekt je aan? Vaak is dat 
persoonsgebonden: een kwestie 
van smaak dus. En soms is het 
zelfs heel praktisch: de muren 
van de woonkamer zijn in een 
bepaalde kleur geschilderd en je 
wilt iets dat er bij past. 

Maar als je eenmaal een echte kunstliefhebber bent, dan weet je dat er méér is. En als je dan leest, luistert, kijkt, dan 
is het soms net alsof er een dimensie bijkomt. De kunst ontsluit zich dan voor je en een nieuwe wereld gaat open.  

Readytex Art Gallery wil kunstkijkers en kunstkopers op weg helpen om hun blik te verruimen op deze manier. 
Vandaar de rubriek: ‘Oog voor kunst’. Om de twee weken bespreekt kunstcriticus Rob Perrée in deze rubriek een 
kunstwerk uit de RAG-collectie. Er zijn nu 26 afleveringen geweest, die gepubliceerd zijn in de Ware Tijd, verzonden 
worden via een mailing en gepost op het Sranan Art-blog. Recentelijk is daar de website Parbonieuws bijgekomen. 
Alle kunstenaars die zijn aangesloten bij Readytex Art Gallery zijn al een keer aan de beurt geweest en inmiddels is 
de tweede ronde ingegaan. Om er een paar te noemen: Paul Chang, Sunil Puljhun, René Tosari, Soeka, Dhiradj 
Ramsamoedj, Rinaldo Klas en Sri Irodikromo.
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