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“I don’t think  
  

when I’m working. 
  

I try to think 
about life.”

about art

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Basquiat
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GEZIENTEKST Marieke Visser

In Nederland schreef iemand een artikel over wat 
mensen wel tegen freelancers met een creatief 
beroep zeggen maar niet #tegendebakker. 
De Nederlandse (freelance) journaliste Franka 
Hummels lanceerde deze hashtag en meteen 
reageerden daar honderden mensen op die dit 
fenomeen herkenden. 

Wat voorbeelden:
• @frankahummels We hebben geen vergoeding 
beschikbaar, maar je krijgt wel een heel leuk podium, 
goed voor je exposure #tegendebakker
• @elsbeth_tWitt ‘Ik weet dat je die krentenbollen 
al bijna af hebt, maar we hebben vergaderd en we 
willen nu toch croissants.’ #tegendebakker
• @rianneklazinga Betalen? Oh. Ah. Ok. Nou 
ja, ik dacht: dat broden bakken is toch een soort 
hobby he? En we kennen elkaar viaviaviavia, dus... 
#tegendebakker
• @Juuleke70 Maar als het straks gaat lopen 
betalen we je wel hoor. Zie het als een investering in 
jezelf. #tegendebakker
• @Jan_vanderSpoel Brood? Brood? Kunt u 
niet wat anders maken? Denk out of the box 
#tegendebakker
• @marnixamsterdam ‘HOEVEEL? Voor een beetje 
meel, gist en water?!’ #tegendebakker
• @FotograafRogier Ik heb 6 maand geleden met 
u gesproken over een opdracht van 2000 broden. 
Dat gaat nu spelen. Kunt u morgen leveren? 
#tegendebakker
• @_IlseWolf “Dank voor de offerte, de voorbeelden, 
het voorwerk, maar de neef van mijn buurman blijkt 
ook redelijk brood te bakken” #tegendebakker

De vertaalslag is snel gemaakt, ook in Suriname 
zijn er heel veel dingen die wel gezegd worden 
tegen een kunstenaar (of schrijver over kunst, 
of ieder ander die zijn brood verdient met een 
kunstzinnig vak) maar niet #tegenFernandes of 
#tegenOmuSnesi. 

Vanaf deze plek een creatief 2016 toegewenst, vol 
erkenning en waardering (jaaaa … ook financieel!) 
voor de mensen die het leven een stuk mooier en 
interessanter maken en ook voor de mensen van 
Fernandes en alle omu’s! 

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.

Het kunstevenement van het jaar 2015 in Suriname was zonder enige twijfel het Moengo Festival of Visual 
Arts Tembe fu libi. En ik was er bij! Nu was dat minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Want het is nog niet zo 

gemakkelijk om in Moengo te komen. Eigenlijk is het niet eens erg ver. Nu de Oost-Westverbinding gerehabiliteerd 
is, ben je er in nog geen anderhalf uur. Onderweg koop je een lekkere bakabana, je zorgt dat je leuke 

medepassagiers hebt en zoefff … daar ben je. Maar psychologisch is het toch een grote stap. He-le-maal naar 
Moengo. De weg naar Moengo is zowel letterlijk als figuurlijk lang en vol (werkelijke en denkbeeldige) hindernissen.

Eenmaal in Moengo beland was het een ware onderdompeling in 
kunst. Overal waar je maar keek was er iets te zien. En meteen 
merkte ik dat ik daardoor anders ging kijken naar de wereld om 
me heen. In zeker opzicht bewuster, en met een opener blik. Er 
was zo veel te ervaren dat ik niet meer overal een mening over 
had. Ik hoefde niet meer van elk werk iets te vinden. Wat zeer 
bevrijdend voelde. Drie dagen dwaalde ik in goed gezelschap door 
Moengo, genoot ik van alle kunst, maar ook van het interessante 
en levendige seminar, van de leuke ontmoetingen, van boeiende 
gesprekken. De steken die mensen hadden laten vallen, de 
gemiste kansen, de technische details, alle op- en aanmerkingen 
die ik normaalgesproken met mijn imaginaire rode potlood maak 
in gedachten: dat alles viel in het niet bij de intense en verrijkende 
ervaring die deze Moengo-experience was.

Weer thuis aangekomen, teruggekeerd over de lange weg naar 

(en van) Moengo, drong het pas goed tot me door hoe bevoorrecht 
ik was geweest. Op de voorpagina van de Ware Tijd had men het 
over de ‘Spookstad Moengo’ en ‘Afgodische kunst’. In de social 
media eveneens bijna uitsluitend negatieve etiketten die haast 
gretig op Tembe fu libi geplakt werden. Door collega-kunstenaars 
werd er afgegeven op de expositie, terwijl de meerderheid niet 
eens de moeite nam naar de expo te komen kijken. Scepsis leek de 
scepter te zwaaien in de gezapige wereld van de stadskunstenaars. 
Zeurpietige opmerkingen over de niet nauwkeurige ‘afwerking’ 
van de beeldengroep ‘Wake up and live’ en hoogdravende 
veroordelingen van het verdwenen werk van Miguel Keerveld in de 
vorm van een doodskist – ‘CONTINUUM’ – openden mij opnieuw 
de ogen. Waar ik eerst zelf ook nog een aarzeling gevoeld had of 
het choquerende effect dat kunst kan hebben in Moengo op zijn 
plaats was of niet, wist ik nu zeker hoe belangrijk het is dat kunst 
geen concessies doet door om de hete brij heen te draaien. Het 

Moengo Festival of Visual Arts Tembe fu libi | 78 kunstwerken, door ca. 50 kunstenaars, initiatiefnemer Marcel 
Pinas, curatoren Remy Jungerman & Rob Perrée | Moengo, Marowijne | 14 augustus-20 september 2015

The long & winding road to

Moengo

Sra Stre Art C (SR), ‘Wake up and live’, 2015 / FOTO Harvey Lisse, 2015

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. Thans is zij hoofdredacteur van Sranan Art Xposed. 
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http://www.flickr.com/photos/srananart/albums/72157657705922525
http://www.marcelpinas.nl/
http://www.marcelpinas.nl/
http://www.remyjungerman.com/
http://robperree.com/
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TEKST Rob Perrée GEZIENGEZIEN

3. 

Rondlopen in een droom. Dromen mag. Dromen moet 
2007
Een enthousiaste kunstenaar, zittend onder een boom naast de Surinamerivier. Zo was de ontmoeting met Marcel Pinas 
in 2007 bij de Nola Hatterman Art Academy. Hij sprak inspirerend en zijn gezicht straalde een prettige gretigheid uit. Hij 
was krachtig in zijn overtuiging. Mensen benaderen, in de hoop dat die hem verder konden helpen om zijn droom en visie te 
verwezenlijken. Pinas was egoïstisch op een mooie manier, niet voor zichzelf, maar vanwege zijn dromen. De regio van zijn 
jeugd wilde hij weer op de rails krijgen. Moengo was een mooie stad, maar door de Binnenlandse Oorlog (1986-1992) was 
van al het fraais niets meer over en werd het een plek van vergane glorie.

2015
Pinas is echter vastbesloten Moengo met zijn kunst en visie, en vooral met hulp van mensen uit de (inter)nationale 
kunstwereld, weer op een positieve manier op de kaart te zetten. De heersende armoede en achterstand, maar ook de 
mentaliteit van een deel van de gemeenschap zijn Pinas een doorn in het oog. Door mensen naar Moengo te laten afreizen 
om kunst te bewonderen, zullen ze gebruik maken van bijvoorbeeld de lokale horeca. Door kunstenaars gebruik te laten 
maken van daar aanwezige materialen blijft het geld van bezoekers rouleren binnen de gemeenschap.
Hier een kunstproject realiseren is op z’n zachtst gezegd een opmerkelijk idee. Maar wat een geweldig en gedurfd idee. Het 
kan de mensen verder helpen qua geld en eigenwaarde. Trots zijn op wat je samen kan bereiken is daar een voorbeeld van. 
Waar we over tien jaar staan weet niemand. Maar dromen mag, dromen moet. De visie van Pinas is te aantrekkelijk om 
niet te proberen. Hoe het ook loopt, het kan niet mislukken. Door het feit dat het tal van mensen wereldwijd met elkaar 
verbonden heeft, mensen uit Moengo, kunstenaar of  niet, en van ver daarbuiten. Mensen praten over het verhaal en de visie 
van Pinas en geven het vol enthousiasme door. Het was bijzonder door zijn zich ontplooiende droom te mogen lopen.

spreekwoord ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ 
gaat hier helemaal op. Zelf ben ik iemand die graag de weg van 
de diplomatie bewandelt, maar ik zag met mijn heropende ogen 
nu haarscherp dat dat niet altijd de beste weg is, in elk geval 
niet als we vooruit willen komen. Natuurlijk heeft een kunstenaar 
de vrijheid om uitsluitend esthetisch fraaie kunst te maken. Maar 
voor een project als Moengo is het juist goed, en in mijn visie 
onontkoombaar, om als kunstenaar een dialoog aan te gaan 
met je omgeving. Dat dat confronterende en soms choquerende 
resultaten oplevert, zegt iets over die omgeving. Het zegt iets 
over de situatie waarin de bewoners van Moengo zich bevinden. 
En dat is nu eenmaal geen vrolijke situatie. 

Naarmate de weken verstreken, realiseerde ik me hoezeer het 
onvermogen (en de onwil) om om te gaan met confronterende 
zaken iets zegt over de situatie waarin wij ons in Suriname 
bevinden. We sluiten de ogen en doen er het zwijgen toe ... 
We behouden liever ons alom bekende gevoel voor humor 
dan dat we zeggen dat het genoeg is geweest. Terwijl er 
voor veel mensen echt niets meer te lachen valt. We zeggen 

“chup” en “blijf stil”, we halen graag de Almachtige er bij en we 
zeggen hooguit dat sommige dingens on-kan zijn. We wijzen 
op de vruchtbare Surinaamse grond en zeggen dat mensen 
beter kunnen gaan planten in plaats van te klagen, maar we 
houden onze mond over het kwik dat de vissen vergiftigt en 
het landbouwgif dat de groenten verziekt, en dat het lastig is 
om in de tuin te werken als je al twee banen hebt. Kortom: we 
blijven liever in onze ‘comfort zone’ dan dat we voor ‘the long & 
winding road to Moengo’ kiezen. We hebben nog een lange weg 
te gaan. ‘Wake up and live.’ Die boodschap is doorgekomen. Bij 
mij. ‘Loud & clear.’ 
  

N.B.: Over de kunstwerken – waarover uiteraard ook bijzonder veel 
te vertellen valt – schreven Chandra van Binnendijk en ik een verslag 
voor Africanah.org: ‘Tembe fu libi: Moengo Festival of Visual 
Arts: the exhibition’. (Wie de Nederlandse versie van dit artikel 
wil ontvangen, zoals het gestaan heeft in de Ware Tijd: stuur een 
mail naar srananart@gmail.com.) In bovenstaand artikel beperk 
ik me tot de indruk die de expositie als geheel op mij maakte. Een 
overweldigende indruk dus!

TEKST Dan Dickhof

Dan Dickhof is een kenner en liefhebber van de Surinaamse beeldende kunst. Kort voor de Moengo Triënnale 
‘Tembe fu libi’ van start ging, sprak hij met Marcel Pinas, bezocht hij Moengo en schreef de volgende impressie.

Op een zonnig terras in een ver land
Omringd door pratende en etende mensen

Ik ken ze niet
Ze kennen elkaar

Hun praten wordt de ondertoon van mijn gedachten
Die gaan terug naar Moengo

Hoe groot kan een contrast zijn

In september liet ik Moengo achter
En een grote internationale tentoonstelling

Die Moengo op de kaart moest zetten
Die Suriname op de kaart moest zetten

Die het project Moengo van Marcel Pinas 
Moest voortstuwen in de aarzelende vaart der twijfelaars

Is dat gelukt?
Ja 

Nee

Dat de tentoonstelling er is gekomen
Is een wonder

Gezien de omstandigheden
Geld, faciliteiten, mankracht, professionaliteit

Dat de tentoonstelling de grenzen heeft verlegd
Is een feit

Kunst in Suriname hangt niet alleen aan de muur
Kunst in Suriname is meer dan een schilderij of een tekening

Kunst in Suriname hoeft niet nationaal te zijn
Kunst mag een vermenging zijn van low en high art

Kunst respecteert de verschillende culturen 
Door ze naast, door en tegenover elkaar te zetten

Kunst heeft de taak te confronteren
Mensen wakker te schudden

Op het verkeerde been te zetten

Wat heeft de tentoonstelling bereikt?
Weinig

Wie heeft de tentoonstelling bereikt?
Nog minder

Moengo kreeg zijn eerste kennismaking
En moest nog wennen

Ging maar aarzelend, met grote twijfels en dus mondjesmaat 
overstag

Dat was te verwachten
Maar... Paramaribo vond Moengo te ver
Zoals Amsterdam Rotterdam te ver vindt

In Rotterdam vinden ze dat Amsterdamse arrogantie
In Moengo vinden ze dat niet vreemd

 
Dat zelfs de professionelen andere dingen te doen hadden

Het niet nodig vonden zich te spiegelen aan

Of te meten met
Of gewoon te genieten
Vonden wij wel vreemd

Het buitenland heeft nooit van het Moengo-project gehoord
Noch erover gelezen
De publiciteit stond nog niet eens naast de kinderschoenen
Het belang van goede publiciteit
Kreeg geen personele, professionele onderstreping
Dat de catalogus vooral daarvoor gemaakt was
Bleef onderbelicht
Die ligt ergens op een plank te verstoffen

Als ik schrijf wil ik gelezen worden
Anders moet ik een andere bezigheid zoeken
Als ik iets organiseer
Wil ik dat het gezien wordt
Anders moet ik iets anders gaan doen
Kunst is geen hobby voor een paar mensen

Of hebben we het niet goed genoeg gedaan?

Evengoed een gemiste kans?
In zekere zin wel
Suriname is een geïsoleerd kunstland
Een paar kunstenaars hebben contact met het buitenland
De meesten vinden het prettig thuis

Wil de kunst zich ontwikkelen
Dan moet ze open staan voor wat er elders gebeurt
Dan moet ze elders binnen halen
Dan moet ze elders laten zien
Of naar elders toegaan

Diverse kunstenaars hebben hun werk
Dat ze in Moengo hebben gemaakt
Daar achter gelaten
Dat zou het begin van een internationale
Vaste collectie kunnen zijn
Geïnstalleerd in het voormalige ziekenhuis
Toegankelijk voor iedereen 
Ondersteund door een leesbare catalogus

Mag dat dan het bescheiden resultaat
Van het Moengo-project zijn?
 

De zon begint te verdwijnen
Het terras loopt langzamerhand leeg
Ik reken af 
En wandel in denktempo naar 
Mijn appartement op de berg

Terug naar Moengo

Voor de eerste Moengo Triennale, Tembe fu libi, was Rob Perrée samen met Remy Jungerman als curator 
betrokken bij het project van Marcel Pinas. Tevens was hij de redacteur onder wiens leiding de catalogus bij 

de expositie tot stand kwam. Voor SAX schreef hij een column die zijn overpeinzingen weergeeft.
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Terry Rathje (US), ‘No One Confines You 
So There Is No Need To Be Set Free’, 
2015 | FOTO Harvey Lisse, 2015

Kunstheks ontmoet kunstspook. Sra Stre Art C (SR), 
‘Wake up and live’, 2015 | FOTO Marieke Visser, 2015

Jakup Ferri, ‘Muscle Memory’, 2015 | FOTO 
Marieke Visser, 2015

9

Los Angeles, december 2015

02 SAX11 | JAN2016

http://www.marcelpinas.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Oorlog
http://africanah.org/tembe-fu-libi-moengo-festival-of-visual-arts-the-exhibition/
http://africanah.org/tembe-fu-libi-moengo-festival-of-visual-arts-the-exhibition/
mailto:srananart%40gmail.com?subject=sax11
http://robperree.com
http://www.remyjungerman.com/
http://www.marcelpinas.nl/


07SAX11 | JAN201606 SAX11 | JAN2016

KUNSTENAARSPAGINA’S TEKST Miguel Keerveld

Concept en doel
Vrijheid is het thema en ook belangrijkste benadering om te 
werken met de kinderen. Werken vanuit dit thema kan hun 
denken en hun voelen voeden. Het doel met kinderen in 
dialoog te gaan over vrijheid, vertaalt zich op verschillende 
manieren. Het wordt een samensmelting waarin filosoferen 
–  een belangrijke basis om met elkaar te leven –  op gang 
komt. 

Proces en product
Vanuit mijn fascinatie voor ‘morgen vandaag vastleggen’ 
laat ik kinderen van Moengo –  een gebied dat getroffen is 
door de Binnenlandse Oorlog en waar mijn grootvader 
van afkomstig is –  vertrouwd raken met mij, elkaar en hun 
ouders of andere volwassenen. Wat mij opviel als een van 
de problemen in dit district: heel weinig initiatief nemen, 
wachtend op wat? Dát wil ik vangen in een kunstwerk. Ik 
vind het vooral belangrijk om een werkstuk te maken met de 
volwassenen van de toekomst. Kinderen kunnen zo nu al 
kunst maken voor hun eigen kinderen waardoor verschillende 
generaties hiervan genieten. Bewust werken aan je toekomst 
en iets vastleggen uit eigen overtuiging is een belangrijk 
spanningsveld voor de kinderen en mij. Het resultaat is 
een kunstinstallatie van uit keramiek vervaardigde maskers 
gemaakt door kinderen. Dit werk heet ‘Tama Kibii Tide’ 
[morgen vandaag vastleggen]. Daarnaast vormt een collage 
van o.a. kindertekeningen van hen – gemaakt om in de sfeer 
te komen – een tweeluik. Het wordt een schilderij ‘Kinderen 
voor Kinderen’. Dit werk vangt het kind in mij en verbindt het 
met de kinderen in Moengo.  
Wanneer ik in december jl. langsloop bij OS Wonoredjo, 
waar ‘Tama Kibii Tide’, de kunstinstallatie met maskers, op 
de voorgevel wordt gepresenteerd, valt me gelijk op dat er 

nog maar de helft hiervan over is. Gelukkig heb ik het delen 
en ontvangen van de kinderen ook in het tweeluik – nu 
eigendom van Stichting Kibii – gevangen, denk ik bij mezelf. 
Ik hoop dat dit werk zorgvuldig wordt bewaard, want deze 
ervaring is zowel voor de kinderen in Moengo als mijzelf erg 
bijzonder. Samen durfden we iets te vertellen. Het verhaal dat 
past bij onze eigen realiteit, waar deze niet is afgesloten door 
omstandigheden buiten ons. Met dit ideaal probeer ik kunst te 
gebruiken als een symbool voor iets dat tijdloos is. En precies 
daar ontmoeten de kinderen, ik en volwassenen elkaar. 

‘CONTINUUM’
Door samen te filosoferen met de Moegonese kinderen heb ik 
een hoop inspiratie en frustratie opgedaan. Ik heb als individu 
én meer nog als kunstenaar ruimte gehad om na te denken 
over tijd, plaats en geest. Mijn opvattingen hierover zijn in het 
individuele kunstwerk ‘CONTINUUM’ verwoord. Dit werkstuk 
kwam tot stand door interactie met de kinderen, en is ook 
geïnspireerd door gesprekken en feedback van Kurt Nahar 
en Tirzo Martha (kunstenaar uit Curaçao). In dit werkstuk 
verbind ik twee thema’s met elkaar: vrijheid en gebondenheid. 
Dan ontstaat –  nog voor de opening van het festival –  
commotie over enkele kunstwerken. Ook over ‘CONTINUUM’, 
bestaande uit verschillende elementen die opdoken tijdens 
mijn zoektocht naar de zin en de onzin van het leven. 

Deelname aan dit festival is een geweldige ervaring en duwt 
me ergens naar toe. Meer nog, het geeft me een gevoel van 
erkenning en ik ben daardoor geraakt. Want ik ontvang een 
zeer grote waardering van enkele gelovige Moengonezen. 
Het is duidelijk dat het werk iets bij hen oproept. De context 
waarin dat deel van de lokale gemeenschap enkele 
kunstwerken plaatst, is goed. Het zijn aanhangers van de 

Kunst verdient zijn plek in de maatschappij. Zo kunnen we samen overtuigingen uit het 
verleden conserveren en overbrengen naar de toekomst. De kunstmaker die het verlangen 

heeft iets te zeggen, blijft zoeken naar die mogelijkheid. 
Voor mij was deelname aan het Moengo Festival of Visual Arts (MFVA)

een van die zoektochten waarin kunstenaars proberen accent te leggen op denken, doen, 
praten en luisteren. Wat de toeschouwer uiteindelijk zag, hoorde en rook, nam hem mee naar 
wat voor sommigen een reis was en wat anderen ervoeren als een strijd. Kortom, het festival 
nam degenen die durfden mee in een wereld om te proeven van de toekomst. Wie dit doel 
van kunst niet wilde of kon begrijpen, miste de interactie tussen het product en het proces. 

Mijn zoektocht in het Moengo Festival of Visual Arts  

‘Tama Kibii Tide’ 
[morgen vandaag vastleggen]

‘het geeft me een gevoel van erkenning 
en ik ben daardoor geraakt’

Miguel Keerveld, ‘Kinderen voor Kinderen’, 2015 | FOTO Ada Korbee

Beeldend Kunstenaar Miguel Keerveld (Paramaribo, 1982) studeerde van 2001-2003 aan de Nola Hatterman Art Academy (NHAA). Hij gaf er de 
voorkeur aan zich verder te ontwikkelen als autodidact. Vanaf 2004 ontwikkelt zijn artistieke loopbaan zich door o.a. deelname aan de Nationale 
Kunstbeurs en vier solo-exposities, naast deelname aan groepstentoonstellingen in voornamelijk Paramaribo. In 2012 richt Miguel zijn adviesbureau op. 
Eerder verscheen op het SAX Sranan Art Xposed-blog deze post over Miguel Keerveld.

1&3. Miguel Keerveld, ‘CONTINUUM’, 2015 | FOTO Ada Korbee
2. CONTINUUM, work in progress, detail, 2015, St. Theresia | FOTO Ravi Rajcoomar

1. 2.

3.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Oorlog
http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=22&name=Kurt%20Nahar&name2=Nahar,%20Kurt
http://tirzomartha.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/albums/72157657705922525 
http://srananart.wordpress.com/2013/01/29/shemacho-i-challenge-i-a-solo-exhibition-by-miguel-edke-keerveld/
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kerk die vrezen dat deze kunstwerken geesten kunnen 
oproepen die niet te bezweren zijn. Mij lijkt juist dat wat 
deze werken teweeg brengen, onafhankelijk denken 
kan stimuleren. Enkele kunstenaars delen ook hun 
mening over de commotie via artikelen in de Ware 
Tijd. Daarin lees ik minstens twee keer dat er door 
enkele kunstenaars geen rekening is gehouden met de 
plaatselijke gemeenschap. Ik lees in hun ‘ontwikkelde kijk’ 
– gevormd tijdens hun kunststudie – een weerspiegeling 
van de terughoudendheid in onze maatschappij. Dat 
vind ik jammer. Dat kunstwerken worden bekritiseerd, is 
uitstekend! Onbegrijpelijk is voor mij wel wat men bedoelt 
met: de kunstenaars hebben niet nagedacht over de 
context van de gemeenschap. Een stemmetje diep in 
me zegt daarop verdrietig: “Dit is precies wat ik bedoel 
wanneer ik onderscheid wil maken tussen plaatjesmakers 
en kunstenaars. Ik zie helaas nog een beetje te veel van 
eerstgenoemde als ik om me heen kijk.”
 
Proloog
Elke overtuiging om kunst te maken die past in het 
alledaagse en/of rekening moet houden met angsten 
van een gemeenschap, laat ik bewust ver van me gaan. 
Of nee, het treft me diep in mijn hart om heden ten dage 
kunst te maken waarbij rekening wordt gehouden. Als ik 
me afvraag wat mijn drijfveer is als kunstenaar, kom ik 
tot de conclusie: durven je kop uit het zand te steken en 
mensen een spiegel voor te houden. Kunstenaars die zo 
denken, doen een gemeenschap meer leven weet ik nu 
eindelijk.

Dat een kunstwerk vaak meerdere betekenissen heeft, 
is niet nieuw. Het verzamelen van de verschillende 
interpretaties is belangrijk voor het proces dat aan het 
ontwikkelen vooraf gaat. Marcel Pinas zet dit in gang in 

Moengo, Marowijne. Het moet het grootste kunstdistrict 
van Suriname worden. Misschien maakt Marcel het 
zelf niet mee. Maar durven om een zaadje te planten 
vanuit visie voor ontwikkeling is erg dapper. Daarvoor 
spreek ik mijn bewondering uit. Een festival als dit, met 
uitspattingen in verschillende samenwerkingsvormen 
en commoties, geeft voldoende ruimte aan diverse 
partijen om na te gaan denken en om te durven. Van 
artiesten vraagt het om aan de slag te gaan en te zoeken 
naar alternatieve methoden, vormen en technieken om 
hun werk te vernieuwen. Zo ervaar ik dit initiatief zelf. 
Ik hoop dat dit ook een stimulans wordt voor andere 
kunstenaars die anno 2015 nog bescheiden denken en 
handelen en uitdaging uit de weg gaan. Ik kijk tevreden 
terug op deelname aan MFVA 2015. Gedurende 8 weken 
aaneensluitend werken met schoolkinderen uit het district 
Marowijne, naast het werken met andere kunstenaars, 
heeft zeker iets met mij gedaan. Omgekeerd heb ik 
samen met andere kunstenaars een wezenlijke bijdrage 
kunnen leveren aan het tot stand brengen van Marcel 
Pinas’ missie: Marowijne maken tot het kunstdistrict van 
Suriname. Nu is de beurt aan Paramaribo.

Toegift
Na afloop van het festival hoor ik een meisje van 
ongeveer 6 jaar oud, met haar vingers wijzend naar 
de ‘spoken’ van het werk ‘Moengo Wake Up And Live’, 
zeggen dat ze ‘s avond wakker zullen worden en opstaan. 
Ik vraag hoe ze daarbij komt. Het blijkt dat ze heeft 
opgevangen wat ouderen vertellen. Iets anders dat opvalt 
in Moengo is het fenomeen ‘hangmannen’ bij winkels 
i.p.v. ‘hangjongeren’. Voor mij een bewijs dat Marcel 
Pinas, die zich richt op de jongeren, goed bezig is. “Is met 
het MFVA de vinger op de juiste wond gelegd?” denk ik 
bij mezelf. 

TEKST Cassandra Gummels-Relyveld | FOTO’S Ada Korbee

TEKST & FOTO’S Ada Korbee

GEZIEN SOEKI

BITS & PIECES
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Bigiyari | Soeki Irodikromo | Readytex Art 
Gallery, Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo | 23 
juli t/m 1 augustus 2015  
 
Tien jaar na zijn vorige solo-expositie in 2005, 
presenteert Soeki Irodikromo eindelijk weer een 
bijzondere solo-expositie aan zijn publiek. De 
expositie in Readytex Art Gallery viert naast het 
indrukwekkende oeuvre van deze ‘stonfutu’ van 

de Surinaamse kunst, vooral ook 
zijn 70ste verjaardag en het krijgt 
daarom ook de toepasselijke titel 
Bigiyari. In zijn openingstoespraak 
gaat oud-directeur van de RBTT-
bank en liefhebber van Soeki’s werk, 
Anne Harmsma, in op de CoBrA-
beweging waar Soeki voor een groot 
deel van zijn carrière inspiratie uit 
heeft geput. Sporen van de CoBrA-
stijl zijn nog steeds in het werk 
van Soeki terug te vinden, maar 
de nieuwe collectie manifesteert 
ook de plotselinge drang van de 
kunstenaar om wat realistischer te 
werk te gaan. De expositie toont een 
boeiende combinatie van vertrouwde 
abstracte Soeki-composities, 

prachtige keramische sculpturen, en 
een serie realistische schilderijen 
waarin klederdracht, dans, kleur en 
cultuur duidelijk de overhand hebben. 
Ook laat de kunstenaar enkele 
keramische koppen zien waar hij 
nog aan werkt. Welke stijl of techniek 
Soeki Irodikromo ook gebruikt, de 
zeer bedreven hand van de meester 
en zijn immense passie voor de 
kleurrijke en gevarieerde Surinaamse 
cultuur zijn altijd goed van het 
werk af te lezen. Het zal vooral 
interessant zijn om te zien of deze 
nieuwe neiging naar het realisme van 
blijvende aard is, of dat het hier om 
een tijdelijke fase gaat. We wachten 
op de volgende solo-expositie …

De verjaardagsexpositie 
van Soeki Irodikromo

Denken en doen:  
verrassend werk bij NHAA

Initiatief voor afgestudeerden 
NHAA

Denken en doen | Expositie leerlingen van Ruben 
Cabenda en Annemarie Daniël | Nola Hatterman Art 
Academy, Fort Zeelandia-terrein, Paramaribo | 20 t/m 22 
juni 2015 
 
Op de expositie Denken en doen was verrassend 
werk te zien van tweede- en derdejaars studenten van 
NHAA. Zij volgden de lessen van Ruben Cabenda en 
Annemarie Daniël, beiden vorig jaar afgestudeerd van de 
Gerrit Rietveld Academie en nu docent (officieel: artistiek 
medewerker) op de NHAA. Op de Sranan Art Flickr-
pagina is een album te zien met begeleidende tekst van 
Ada Korbee.

Sinds midden 2015 is Paramaribo 
een nieuwe expositieruimte rijker: 
het Craftgebouw in de Palmentuin. 
Onlangs afgestudeerde kunstenaars 
van de Nola Hatterman Art Academy 
(NHAA) krijgen de gelegenheid om 
hier hun werken te exposeren. Het 
directoraat Cultuur van het ministerie 
van Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur stelt deze ruimte beschikbaar: 
een mooi gebaar. Opkomende 
kunstenaars hebben niet direct de 
middelen een expositie te organiseren 
op een locatie die voor algemeen 
publiek toegankelijk is. Paul de Jong 
was de eerste kunstenaar die zijn 
werk presenteerde, van 2 t/m 16 juni 
2015 en Nehomia Lemmer volgde 
met haar expositie van 1 t/m 14 
augustus 2015. Zij toonde schilderijen 
en keramiek. De NHAA stimuleert 
de kunstenaars omdat dit een mooie 
manier is om te beginnen met het 
naar buiten brengen van je werk. 

Miguel 
Keerveld i.s.m. 

leerlingen OS 
Wonoredjo, 
‘Tama Kibii 
Tide’, 2015 
FOTO Ada 

Korbee
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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. 

http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=11&name=Marcel,%20Hendrik%20Pinas&name2=Pinas,%20Marcel,%20Hendrik
http://caribbean-beat.com/issue-122/marcel-pinas-art-presence#axzz3uORFsPKt
http://caribbean-beat.com/issue-122/marcel-pinas-art-presence#axzz3uORFsPKt
 http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=113
http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=8&name=Soeki%20Irodikromo&name2=Irodikromo,%20Soeki 
http://www.readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://www.readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://www.readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=8&name=Soeki%20Irodikromo&name2=Irodikromo,%20Soeki
http://www.readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
 http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=113
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cobra_(kunst)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cobra_(kunst)
http://www.flickr.com/photos/srananart/albums/72157655145118918
http://africanah.org/ruben-cabenda/
http://africanah.org/ruben-cabenda/
http://srananart.wordpress.com/2013/12/08/search-for-dna-of-beauty-and-spirituality/  
http://www.flickr.com/photos/srananart/albums/72157655145118918
http://www.flickr.com/photos/srananart/albums/72157655145118918
www.readytexartgallery.com
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TEKST Karin Lachmising | FOTO’s Readytex Art Gallery/William TsangGEZIEN

9

Dhiradj zijn werk is een totaal samengaan 
van denken, penselen, verf, kleur, doek 
en titel waarmee hij verwarrende en soms 
absurde waarheden aan het licht brengt. 
De titels van zijn werk gaan in dialoog 
met wat wij zien. Zoals in ‘Brothers’, 
waar de uitstraling van het doek een 
totaal tegengestelde lading geeft aan de 
betekenis van dit woord. Alsof het woord 
in cynische zin uitgesproken wordt. ‘Zijn 
dit echt broers?’ lijkt het schilderij je te 
vragen. Zijn penseel wist de ogen en 
de mond die verwarring scheppen en 
tegelijkertijd vertonen andere figuren valse 
smalende gezichten of schetsen een beeld 
van een leven zonder enige zingeving. 
Dit is vooral te zien in ‘My best friend’ en 
het bijna tergende stille beeld van ‘Lone 
fisherman’ en ‘Outdated dream’. Geen 
donkere kleuren, noch grove harde of 
scherpe lijnen om het leed, de pijn of de 
ondraaglijkheid van valse handelingen, 
onderdrukking, vernietiging en macht weer 
te geven. Golvende lijnen en oogstrelende 
kleurencombinaties versterken de roep 
om te kijken naar de hedendaagse 
normvervaging en het disrespect: geld 
dat de boventoon voert in ‘Achter onze 
ruggen’, een toespraak tot het volk vanuit 
een autoritaire positie in ‘The Party’. Zowel 
titels als beelden laten je nadenken over 
hoe onze hedendaagse samenleving 
zich beweegt, soms in confronterende 
statements. Zoals het kleurige ‘Blue sunny 
Sunday’ dat een hoofd in blauw op een 
prachtig gedekte tafel serveert, het zinloze 
geloof in bescherming in ‘The protector’ 
waar een figuur door middel van een 
paraplu zich beschermt tegen een buiten 
proporties grote voetstap van verdrukking 
of het beeld van een totaal niet toereikende  
bescherming in ‘Self defense’ en ‘The 
victim’.  

Dhiradj verstaat de kunst titels en het 
werk in een zo sterke verbinding met 
elkaar te laten samengaan, dat de 
werkelijkheden van onze leefomgeving 
pijnlijk zichtbaar worden. Alsof tekst en 
beeld de handen ineengeslagen hebben 
om te graven in de psyche van onze 
hedendaagse maatschappij. Soms met 
de stille ondertoon of we niet reeds in een 
‘Selfie march’ de pure verbinding van mens 
tot mens kwijt raken. Daarmee verwerft 
Dhiradj met In My Mind’s Eye zich ook een 
plek buiten de grenzen van Suriname. 

Karin Lachmising (1964), onafhankelijke schrijver, communicatiestrateeg en toneelschrijver. Zij werkt op het gebied van interculturele 
communicatie en ontwikkeling vanaf 1985 en is een multidisciplinair persoon. Haar debuut gedichtenbundel Nergens groeit een boom 
die haar aarde niet vindt is uitgegeven door Uitgeverij In de Knipscheer, 2013 en haar eerste theater monoloog Ode aan Helstone werd 
uigevoert met de Nationale Volksmuziekschool en Jeugdtheaterschool On Stage Suriname. Haar essays verschijnen in het maandelijks 
opinieblad Parbode. Zij is één van de leidinggevenden bij CARIBNET (Facebook), het netwerk voor Caribische Kunst Presentators. 

In My Mind’s Eye | Dhiradj Ramsamoedj | 
Readytex Art Gallery, Steenbakkerijstraat 
30, Paramaribo | 12-21 november 2015

Mochten we vinden dat de titel 
niet past bij het schilderij, dan wil 
hij dat graag horen, zei Dhiradj 
Ramsamoedj tijdens de opening 
van zijn solo-expositie In My Mind’s 
Eye. Uitgedaagd door deze open 
uitnodiging van de visuele kunst aan 
de woordkunst liep ik vervolgens 
een paar dagen na de opening nog 
eens in alle rust langs alle 34 werken, 
geëxposeerd in Readytex Art 
Gallery. Ik probeerde bij elk werk 
zelf een titel te bedenken vanuit het 
beeld dat ik zag; iets dat me niet 
gemakkelijk afging. 
 

De waarheid van de samenleving  
in een

‘selfie march’

Dhiradj Ramsamoedj, ‘The victim’, olieverf op doek, 113,5x80cm

Dhiradj Ramsamoedj, ‘Brothers’, acryl op doek, 113,5x80cm

Dhiradj Ramsamoedj, ‘The Party’, olieverf op doek, 113,5x80cm

Dhiradj Ramsamoedj, ‘My best friend’, olieverf op doek, 113,5x80cmDhiradj Ramsamoedj, ‘An outdated dream’, olieverf op doek, 113,5x80cm

http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=108
www.waranasolutions.blogspot.com
http://www.indeknipscheer.com/karin-lachmising-nergens-groeit-een-boom-die-haar-aarde-niet-vindt-gedichten/
http://www.indeknipscheer.com/karin-lachmising-nergens-groeit-een-boom-die-haar-aarde-niet-vindt-gedichten/
http://www.parbode.com/
www.facebook.com/caribnetarts?fref=pb&hc_location=profile_browser
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=108
http://www.readytexartgallery.com/dhiradjramsamoedj/
http://www.readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://www.readytexartgallery.com/dhiradjramsamoedj/
http://www.readytexartgallery.com/dhiradjramsamoedj/
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=108
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=108
http://www.readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://www.readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
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“Niets 

is wat het 

lijkt”
Over the years | René Bosshard | De 

Hal, Grote Combéweg 45, Paramaribo | 
01-04 oktober 2015 

In deze expositie toonde beeldend kunstenaar René Bosshard 
(Zwitserland, 1957) een overzicht van de werken die hij maakte in de 
periode 1979-2015. De titel verwijst daar ook naar, en dus is het een 
titel die de lading dekt, zo lijkt het. Mijns inziens echter maar ten dele 
en daarom ben ik zo vrij er een uitspraak van René Bosshard aan toe 
te voegen: “Niets is wat het lijkt.”

Sinds 2006 woont René in Suriname, in Saramacca. 
Hij bouwde er zijn eigen huis en gaf zijn werken een 
plek thuis. Niet aan de muren maar in een van de open 
ruimtes die hij als opslag bestempelde. Daar zag ik begin 
2015 zijn schilderijen voor de eerste keer en maakte ik 

echt kennis met de kunstenaar. Ik 

was verrast door zijn werk en vroeg hem of hij al eens 
had gedacht over exposeren in Suriname. Hij reageerde 
enigszins bescheiden, hij was er nog niet aan toe. Zijn 
werk wel, vond ik. Of hem dat nu heeft uitgedaagd? Het 
maakt niet uit, wat telt is dat ruim een half jaar later in 
De Hal zijn werken te zien waren. Bij de inrichting werd 
de kunstenaar bijgestaan door een goede vriendin, een 
galeriste uit Zwitserland. Het resultaat vond ik prachtig, 
het was een wandeling door zijn artistieke wereld, langs 
zijn merendeels abstracte werken, van kleine verstilde 
collages tot grote kleurrijke schilderijen. 
René stuurde me op de laatste dag van zijn expositie nog 
wat teksten, voor PR. Te laat voor toen, nu neem ik ze 
graag op in deze terugblik. Ze geven zijn werk een extra 
lading, voor wie het wil zien. Zien dat niets is wat het 
(echt) lijkt. En, om de kunstenaar te citeren: “Wij denken 
dat wat wij zien de waarheid is, maar wij kunnen nooit 
echt zeker zijn in ons oordeel.”

De expositie was niet druk bezocht, misschien zijn we in 
Suriname nog te veel aan het kijken en nog te weinig op 
zoek naar het zien wat het lijkt? Of is het kunstpubliek hier 
niet rijp voor het werk van deze kunstenaar? In zijn eigen 
zoektocht vraagt René Bosshard zich af: “Is schoonheid 
slechts een illusie?” Hij voegt daaraan toe dat visuele 
verschijnselen zo ver zijn als die kunnen schijnen en 
dat het onderscheid tussen mooi en lelijk in het donker 
vervalt.
René: “Mooi alleen is niet mooi, zoals alleen zoet niet 
lekker is zonder bijvoorbeeld een beetje zuur of bitter.”
En dan de laatste, voor mij zijn meest treffende: 
“De schoonheid volgt harmonische wetten, die ook 
natuurwetten zijn. De gulden snede, het goddelijke cijfer 
1.618, de mathematische rij van Fibonacci 0–1–1–2–3–5–
8–13... en, zoals te vinden bij slakkenhuizen, ananas ...” 

Ik zie, als ik goed kijk, die schoonheid in alle natuur. Dus 
misschien ook in de kunstbeleving hier, als ik heel heel 
erg goed kijk? En anders nodigen we René uit om nog 
een keer zijn werk te laten zien, van kunst krijgen we 
nooit genoeg. Toch? 9
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Ada Korbee (Rotterdam, 1952) woont en werkt sinds 2008 in Suriname en is als freelancer 
werkzaam op het gebied van kunst- & cultuurmanagement. In die hoedanigheid is zij sinds 
2010 als productiemanager werkzaam voor Readytex Art Gallery.

http://readytexartgallery.com/


TEKST Priscilla Tosari | FOTO’S Courtesy Galerie 23 

TEKST Priscilla Tosari
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BEYOND BORDERS | GEZIEN

BEYOND BORDERS | BITS & PIECES

AGENDA SURINAME | BITS & PIECES

+++ Op donderdag 6 augustus 2015 lanceerde Readytex Art Gallery haar 
eerste donderdagavondfeature. Vanaf nu zal de gallery één keer per maand 
ook ‘s avonds geopend zijn, steeds op de eerste donderdag van de maand van 
19:00-21:00 uur. Dit biedt het publiek de mogelijkheid om buiten de reguliere 
en drukke openingstijden van de binnenstad rustig te komen genieten van de 
prachtige kunstwerken in de galerie. Op de eerste verdieping is er dan aandacht 
voor een bijzonder thema of een specifieke kunstenaar. Tot nu toe was de focus 
gericht op Hanka Wolterstorff, Leonnie van Eert, Shaundell Horton, Miguel 
Keerveld en Sunil Puljhun. Op 4 februari is de beurt aan Bart Krieger. Hij zal 
dan zijn boek 50 Surinaamse Kunstschatten presenteren en een expo openen: 
Surinaamse Kunstschatten in Readytex Art Gallery. +++ 

BITS & PIECES

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, Facebook

Aukalaan 2, Paramaribo, +597 (0)719 9461, e-mail, website, 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, Facebook | Open: maandag t/m vrijdag 
08:00-20:00, zaterdag 10:00-20:00 en zondag 10:00-14:00 

Icana 

Zus & Zo 

AGENDA SRANAN

Koningstraat 63, Paramaribo, +597 492 608Gallery Singh

Prinsessestraat 43, Paramaribo, ++597 422 703 / (0)894 5261, website, Facebook | Open: maandag t/m vrijdag van 
10:00-17:00 en op afspraak

Het Koto Museum

Grote Combéweg 45, Paramaribo, +597(0)472 808, FacebookDe Hal

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

Pikin Slee, Boven-Surinamerivier, Sipaliwini, ++597 680 8752 / (0)716 1446 | Open: dinsdag t/m zondag 
van 10:00-15:00

Saamaka 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

Steenbakkerijstraat 30, Paramaribo, ++597 421 750, e-mail, website, Facebook Readytex Art Gallery

Waterkant 5 (SMS pier), Paramaribo, +597 (0)871 6516

Verlengde Keizerstraat 35, Paramaribo, ++597 (0)851 0525, e-mail, 
website | Op afspraak

Suhana’s Art & Craftmarket

Stichting G-Art Blok; Contemporary Art & Studios i.o

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

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

Contemporary Art Museum Moengo (CAMM)

N.B. Data onder voorbehoud!

Stilte | George Struikelblok | Galerie 23 Hedendaagse Afrikaanse Kunst | 
SBK KNSM | 26 juli t/m 30 augustus 2015

De solo-expositie van George Struikelblok in Amsterdam vond plaats in de 
periode juli-augustus 2015. Met als titel Stilte en als thema ‘de dood’, had de 
expositie een andere lading dan de vorige tentoonstelling, Bosi’s & brasa’s, 
die nog vergezeld werd van een 3D-dansperformance. 
In plaats van kleurrijke schilderijen met dartelende abstracte figuren, voeren 
donkere tinten nu de boventoon. De figuren zijn statischer en worden vaker 
vergezeld van een klein jongetje met gebogen hoofd dat als collage op de 
drager is aangebracht. Wie zich in Struikelbloks oeuvre heeft verdiept, weet 
dat de kunstenaar zich altijd heeft laten inspireren door het onderwerp familie 
en door het verlies van zijn vader. Waar hij zich bij zijn vorig werk meer focuste 
op de liefde voor zijn gezin, is het nu duidelijk de donkere kant van het missen 
van een vaderfiguur dat hem bezig heeft gehouden. Voor Struikelblok was het 
maken van dit werk een moeizaam proces. Tegelijkertijd is het wel zijn meest 
persoonlijke werk ooit. Hij maakte de werken al in 2011, tijdens zijn residency 
in Vermont Studio Center, Verenigde Staten. Pas na vier jaar vond hij het tijd 
om ze tentoon te stellen. 

Donkere tinten 
voeren de boventoon bijStilte

1. George Struikelblok, ‘Misi yu lobi’, 2011 | 2. George Struikelblok, ‘Mi nanga en’, 2011 | 3. George Struikelblok, ‘A waka bun’, 2015

In de avonduren is het heerlijk door de galerie te dwalen en te genieten van de kunst 
FOTO Ada Korbee, 2015

Drieluik
Stichting Cimaké presenteerde op 7 
december de filmpremière van Astrid 
H. Roemer. De wereld heeft gezicht 
verloren van regisseur Cindy Kerseborn. 
Deze documentaire is het sluitstuk van een 
drieluik over Nederlandse schrijvers uit de 
West. Eerdere documentaires gingen over 
Edgar Cairo en Frank Martinus Arion. 
Onderdeel van dit traject was ook de 
expositie in het CBK Oost in Amsterdam 
Roemers Drieling, genoemd naar de 
trilogie van Astrid H. Roemer, aan wie 
onlangs de P.C. Hooftprijs toegekend is. De 
trilogie is een literaire verbeelding van een 
tribunaal dat nooit heeft plaats gevonden, 
namelijk de berechting van de daders 
van de Decembermoorden. Tijdens de 
tentoonstelling hebben 9 internationale 
kunstenaars zich laten inspireren door 
Roemers trilogie. Met werk van onder 
andere Iris Kensmil en Marlène Dumas. 

Solotentoonstelling 
Ook van Iris Kensmil: een 
solotentoonstelling SOLO 6 Iris Kensmil 
in Club Solo te Breda met een overzicht 
van geschilderde en getekende portretten. 
De tentoonstelling, die liep van 1 t/m 29 
november 2015, is in samenwerking met 
het Van Abbemuseum georganiseerd. 

Srefidensi
Suriname- Nederland 40 jaar later 1975 
– 2015: een tentoonstelling in het kader 
van 40 jaar srefidensi. Over de hoogte- en 
dieptepunten in de relatie Suriname-
Nederland aan de hand van beeld- en 
fotomateriaal in Museum Volkenkunde 
te Leiden. Initiatiefnemer en projectleider/
curator is Ellen de Vries (publicist, 
researcher). Bij de expositie zijn ook de 
kunstinstallaties ‘Not Mama’s Umbrella. 
Stof tot nadenken’ van de kunstenaars 
Renée Koldewijn en Isan Corinde en 
‘Politiek Textiel’, een bijdrage van het 
o.l.v. Neil Fortune, te zien. [nu definitief 
verlengd t/m 1 mei]

Iris Kensmil, 
‘Black 
Star’, detail, 
olieverf 
op linnen, 
90x75cm, 
2015
FOTO Gert 
Jan van Rooij

Eline Visser en Lesley 
Reingoud, ‘Bondru 
ini defrenti, eenheid 
in verscheidenheid’, 
2015 

1.

3.

2.

Input voor Sranan Art Xposed is 

welkom! Foto’s, teksten, kunstwerken, 

tips, ideetjes: the floor is yours!

Mail naar srananart@gmail.com

Volg SAX op Facebook! 

www.readytexartgallery.com
mailto:info%40zusenzosuriname.com?subject=
www.twenty4suriname.com/zusenzo
mailto:info.villazapakara%40gmail.com?subject=
http://villazapakara.com/
http://www.facebook.com/Villa-Zapakara-136895776341488/?fref=ts
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
http://www.hetkotomuseum.org/
http://www.facebook.com/kotomuseum/
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Nola-Hatterman-Art-Academy/313136725545267
http://www.mofa-p.com/media
www.warappakreek.com
www.cbvs.sr
mailto:office%40readytexnv.com?subject=via%20SAX
www.readytexartgallery.com
http://www.facebook.com/Readytex.Art.Gallery
mailto:struikelgeo%40yahoo.com?subject=via%20SAX
www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
mailto:museum%40cq-link.sr?subject=
http://www.surinaamsmuseum.net
www.facebook.com/pages/Sukru-Oso/306754126081323?ref=ts&fref=ts
http://www.sbk.nl/index.php?r=site/page&view=expositie&id=128
http://readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=12&name=George%20Struikelblok&name2=Struikelblok,%20George  
http://www.sbk.nl/galerie23
http://www.sbk.nl/galerie23
http://readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=12&name=George%20Struikelblok&name2=Struikelblok,%20George
http://www.sbk.nl/index.php?r=site/page&view=expositie&id=128
http://www.flickr.com/photos/srananart/albums/72157628178224643
http://vermontstudiocenter.org/
http://www.cimakefoundation.eu
http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/de-wereld-heeft-gezicht-verloren-film-van-kerseborn-over-roemer/
http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/de-wereld-heeft-gezicht-verloren-film-van-kerseborn-over-roemer/
http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/de-wereld-heeft-gezicht-verloren-film-van-kerseborn-over-roemer/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Cairo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Martinus_Arion
http://www.cbkamsterdam.nl/
http://www.cbkamsterdam.nl/agenda/246
http://nl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Roemer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden
http://iriskensmil.nl
http://www.marlenedumas.nl/
http://iriskensmil.nl
http://clubsolo.nl/solo6-iris-kensmil/
http://clubsolo.nl
http://vanabbemuseum.nl
http://volkenkunde.nl/nl/Suriname-Nederland-40jaar
http://volkenkunde.nl/nl/Suriname-Nederland-40jaar
http://volkenkunde.nl/
http://www.reneekoldewijn.nl/
http://isancorinde.com/
http://www.neilfortune.com/
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/SAX-Sranan-Art-Xposed-121474048032615/?ref=hl


16 SAX11 | JAN2016 17SAX11 | JAN2016

TEKST Chandra van Binnendijk | FOTO’S Courtesy De stilte van het ongesproken woordUITGESPROKEN
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 zijn Een eigen 
gezicht/Twaalf jaar decentralisatie in Suriname (Paramaribo, 2014) en DUMAN - Leven en werk van winti duman Elly Purperhart (Paramaribo, 2015).

Poëzie verbeeld: het werk van

Antoinette van Maarschalkerwaart
Licht en schaduw. Transparantie. Organische vormen. Vergankelijkheid. Het zijn thema’s die op allerlei 
verschillende manieren terugkomen in het werk van Antoinette van Maarschalkerwaart. Ze is er al 

jaren door gefascineerd en onderzoekt en experimenteert met diverse materialen, verfsoorten en grafische 
technieken. Haar gelaagde creaties hebben een wat dromerige sfeer. Ze lijken ‘onaf’ doordat ze buiten de 

grenzen van het werk gewoon verder kunnen doorlopen, net zoals wij tijdens een boswandeling altijd alleen 
maar het ene kleine stukje voor onze voeten zien terwijl we weten dat er om ons heen een ogenschijnlijk 

oneindige jungle is. Als toeschouwer krijg je zo alle vrijheid om erbij te fantaseren. 

Juist hierom passen de schilderijen en 
de foto’s van deze kunstenares perfect 
bij gedichten – ze zijn dan ook een fraaie 
verbeelding van de poëzie van drie 
vooraanstaande Surinaamse dichters in 
de prachtige publicatie De stilte van het 
ongesproken woord; Tiri fu den wortu… 
di no taki (Haarlem, In de Knipscheer, 
2014).  

In deze uitgave staan gedichten van 
Trefossa, Shrinivási en Dobru die op 
muziek zijn gezet door de levenspartner 
van Van Maarschalkerwaart, Dave 
MacDonald. Hij initieerde op basis van 
zijn composities een literair muziekproject 
dat behalve de publicatie ook een serie 
theatervoorstellingen in Nederland omvatte. 
Voor de voorstellingen moest er voor het 
publiek dat geen Sranantongo of Hindi 
spreekt een vertaling komen, tekst die dan 
werd geprojecteerd op de achtergrond van 
het podium. Om daar een mooi geheel van 
te maken koos Antoinette voor elk nummer 
een van haar schilderijen die qua sfeer 
het best bij het betreffende gedicht paste. 
Hoewel ze het werk niet speciaal voor dit 
project maakte, passen tekst en beeld toch 
prachtig bij elkaar. 
 
 Ze vertelt: “Op de een of andere manier viel 
het gewoon samen. Ik denk omdat Dave 
en ik allebei Suriname als inspiratiebron 
hebben, en de dichters eigenlijk ook. Het 
past allemaal zoveel beter dan wat ik van te 
voren had kunnen bedenken. Soms zag ik 
pas bij de voorstellingen hoe goed het paste. 
Dat was kippenvel ... Zou ik eerst de tekst 

hebben gekregen en daar dan het schilderij 
bij moeten maken, dan zou het in feite een 
opdracht zijn. Dan moet je iets en dat vind ik 
veel moeilijker.” 

Ze werd ongetwijfeld wel beïnvloed door 
de muziek. Omdat ze thuis het proces van 
componeren van Dave had meegemaakt, 
kende ze elke noot. Dat is in dit geval een 
voordeel geweest, vindt ze. “Als je een 
portret van iemand tekent, kan dat soms 
wel heel goed zijn, maar wanneer je iemand 
tekent die je heel goed kent, dan zie je dat er 
vanaf. Ik denk dat het bij deze schilderijen in 
die sfeer zit, dat je zo doordrongen bent van 
het geheel.” 

De foto’s in het boek maakte zij allemaal in 
Suriname. Net als veel van haar schilderijen 
hebben deze ook vooral natuur, bossen, 
bomen, bladeren en lichtval als onderwerp. 
Antoinette komt sinds 1993 regelmatig 

naar Suriname en vindt hier altijd weer 
verrassingen. De vergankelijkheid der 
dingen die zo duidelijk zichtbaar is in het 
tropische klimaat maakt steeds weer indruk 
op haar. Het vormt een niet aflatende bron 
van inspiratie. “De temperatuur laat dingen 
groeien, maar de vochtigheid zorgt weer 
voor schimmels, wat trouwens ook prachtige 
patronen met zich meebrengt. De natuur is 
hier overweldigend. Zoals alles door elkaar 
groeit: het een ondersteunt het ander, de 
symbiose tussen verschillende organismen. 
Het zou een metafoor kunnen zijn voor de 
bevolking….”  

Werken met de uitgeverij voor de publicatie 
bracht haar in een heel andere rol dan ze 
als grafisch ontwerpster gewend was. Nu 
hoefde ze alleen maar de geselecteerde 
afbeeldingen aan de vormgever van het 
boek af te geven. “Dat was het spannendste 
moment. Omdat ik niet wist wat hij ervan 
ging maken. Als extraatje had ik ook nog bij 
elk gedicht een foto gezocht, om hem alle 
ruimte te geven. Uiteindelijk is het een heel 
mooi boek geworden. Toen ik het in handen 
kreeg dacht ik: prachtig.”

1. Presentatie van het gedicht ‘Nacht’ (‘Neti’) 
van Trefossa 

2. Tijdens de theatervoorstelling De stilte 
van het ongesproken woord is goed te zien 
hoe de presentatiedia’s van Antoinette 
van Maarschalkerwaart gebruikt worden. 
Deze slide heeft een gedicht van Dobru 
er op staan: ‘Pina’, en in het Nederlands 
‘Armoede’ 
3. Presentatie van het gedicht ‘Opzij!’ 
(‘Way!’) van Trefossa 

1.

3.

2.

Antoinette van Maarschalkerwaart (1964) studeerde in 1991 af  aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, in grafische vormgeving. Ze werkte 
tien jaar als ontwerper, maar ontwikkelde zich daarna in de vrije kunsten. 
Ze maakt ruimtelijk werk, maar is de laatste jaren meer aan het schilderen. 
Haar schilderwerk heeft veel met textuur te maken, met patronen en met 
gelaagdheid waarbij licht en kleur een belangrijke rol spelen.

De omslag van de publicatie De stilte 
van het ongesproken woord
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http://www.antwa.nl/
http://www.indeknipscheer.com/de-stilte-van-het-ongesproken-woord/
http://www.indeknipscheer.com/de-stilte-van-het-ongesproken-woord/
http://www.indeknipscheer.com/de-stilte-van-het-ongesproken-woord/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trefossa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Shriniv%C3%A1si
https://nl.wikipedia.org/wiki/R._Dobru
http://www.surinamstars.com/Dave%20MacDonald.html
http://www.surinamstars.com/Dave%20MacDonald.html
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TEKST Rob Perrée | FOTO’S Courtesy andriesse eyck galerie   
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Nieuw werk van

Natasja Kensmil
verstilde gewelddadigheid

Gospel Walkers | Natasja Kensmil | andriesse eyck 
galerie, Amsterdam, Nederland | 5 september t/m 17 
oktober 2015  
 
 

De teksten van Marlene Dumas willen nog 
wel eens warrig of cryptisch overkomen, maar 
soms zegt ze in een paar woorden meer dan 
een criticus in een heel artikel. Een paar jaar 
geleden leverde ze een tekstbijdrage aan een 
boekje over het werk van Natasja Kensmil 
(Amsterdam, 1973). Ze omschreef het werk van 
haar collega daarin met de woorden: “Natasja 
paints silence with noisy scenes.” Die zin is 
bij mij blijven hangen. Ze gidst me door de 
presentatie van haar nieuwe werk, een paar 
maanden geleden, in een Amsterdamse galerie. 

Gospel Walkers – de titel van de tentoonstelling – 
is opnieuw een verzameling heftige werken waarin 
macht, machtsvertoon en machtsmisbruik domineren. 
Ze gaat, zoals zo vaak, terug in de geschiedenis – de 
christelijke geschiedenis deze keer – op zoek naar 
gruwelijke gebeurtenissen. Ze vindt die bijvoorbeeld in 
oude getijdenboeken waarin o.a. de verhalen staan over 
de gewelddadige dood van heiligen. Zoals het verhaal 
van Sint Agatha die, omdat ze weigerde de geliefde te 
worden van de landvoogd, beestachtig gemarteld werd. 
Haar borsten werden afgesneden en ze werd over een 
bed met brandende kolen gesleurd. Het is daarbij niet 
haar bedoeling de aandacht te richten op specifieke 
gevallen zoals Agatha, ze gebruikt die slechts als 
voorbeeld ter onderstreping van haar algemene macht-
thematiek. Ze wil de duistere kant van mensen laten zien, 
de achterkant van machthebbers.  

Ze brengt de gruwelijkheden redelijk realistisch in beeld, 
maar ze past daarbij middelen en methodes toe die dat 
realisme een andere lading geven.  

De oorspronkelijke getijdenboeken werden vaak 
geïllustreerd met miniaturen, scènes uit de verhalen 
die op die pagina in woorden waren weergegeven. Die 
miniaturen werden omringd door een soort kleurige 
guirlandes en veel in goud uitgevoerde versieringen. 
De mate waarin dat gebeurde, was afhankelijk van de 
rijkdom van de opdrachtgevers van dergelijke boeken. Die 
versieringen gaven de scènes glans of ze ontdeden ze 
van de hevigheid van hun inhoud.  

Natasja Kensmil heeft niet de bedoeling de werkelijkheid 
van haar verhalen te verdoezelen, maar ze plaatst er 
wel een scherm voor, een sierlijk uitgevoerd raster dat 
iets terugneemt van de heftigheid zodat de kijker niet 

onmiddellijk zijn blik afwendt, maar uitgenodigd en 
overgehaald wordt toch te kijken. Ze creëert wat afstand, 
ze bouwt stilte in. Ze legt een transparante steen op 
het graf van de doden. Duidelijk in afwijking van haar 
bronnen zijn de kleuren van haar werken teruggebracht 
tot sombere grijzen en zwarten. Een ander bewijs dat 
Kensmil geen enkele behoefte heeft de inhoud mooier 
voor te stellen dan ze is. Sterker nog, ik denk dat ze 
bewust afstand neemt van de nogal huichelachtige, dure 
versierkunst van kloosterlingen en kunstenaars. Die 
lieten zich vaak gebruiken om hun opdrachtgever – de 
paus, een adellijke mecenas, een kardinaal - in een beter 
daglicht te plaatsen.  

Schilderijen over de dood hebben vaak de bedoeling 
die dood tot leven te brengen, in herinnering te roepen. 
Kensmil laat zien dat ook daarbij de manier van 
schilderen of tekenen een grote rol kan spelen. Zij kiest 
voor een beweeglijke, expressionistische stijl die de 
letterlijkheid uit haar werk weghaalt en de levendigheid 
inbrengt. Omdat de mate waarin ze de verf opbrengt 
nogal wisselt, is het zelfs mogelijk haar stijl achteloos of 
slordig te noemen. Bedoeld slordig, wel te verstaan. 

In deze tentoonstelling is ook een serie kleine werken op 
papier te zien. Door de directheid van het tekenmedium 
weet ze daarin die losse stijl nog beter tot zijn recht 
te laten komen. In deze werken durft ze ook stukken 
ongebruikt te laten en ze voegt zelfs hier en daar wat 
kleur toe. Zonder geweld te doen aan de inhoud, maakt 
ze die inhoud minder hermetisch. Als bij een gedicht 
bouwt ze stilte in door weg te laten.  

Natasja Kensmil is weliswaar in Nederland geboren, 
maar ze is van Surinaamse afkomst. Die afkomst 
manifesteert zich niet in haar werk. Die vermijdt ze 
bewust: “Dat wil ik niet benadrukken, ik wil iets te melden 
hebben door de figuren die ik schilder.” 

Deze tentoonstelling laat zien dat ze heel veel te 
melden heeft. Door de geschiedenis in te gaan en naar 
voorbeelden te zoeken, maakt ze het thema macht 
universeel. Impliciet herschrijft ze zo de geschiedenis die 
de neiging heeft zichzelf beter voor te doen dan ze was. 

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 en hoofdredacteur van Africanah.org. Van 20 januari tot 27 februari 2016 is er een tentoonstelling 
van Afrikaanse kunst te zien waarvoor Perrée curator is - What about Africa? - bij Witteveen Visual Art Centre in Amsterdam, Nederland.

Natasja Kensmil, ‘Agatha van Catania’, olieverf op doek, 
90x120cm, 2014
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9Amsterdam, september 2015

http://andriesse-eyck.com/exhibitions/10
http://natasjakensmil.nl/en
http://andriesse-eyck.com/
http://andriesse-eyck.com/
http://www.marlenedumas.nl/
http://natasjakensmil.nl/en
http://andriesse-eyck.com/exhibitions/10
http://heiligen.net/heiligen/02/05/02-05-0250-agatha.php
http://natasjakensmil.nl/en
http://natasjakensmil.nl/en
http://robperree.com/
http://readytexartgallery.com/website/page.asp?menuid=70&site=arts
http://africanah.org/
http://witteveenvisualart.nl/
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een Rotterdamse kunstroute als eerbetoon
Ro Heilbron

Afgelopen zomer was er in de 
binnenstad van Rotterdam, 
ten tijde van Keti Koti, een 
kunstroute langs de Kruiskade 
die het werk van Ro Heilbron 
(Paramaribo, 1938-Rotterdam, 
2014) presenteerde. Heilbron 
werd geboren in Suriname en 
was sinds 1970 werkzaam in 
Rotterdam, waar hij enkele  
jaren een galerie runde. 
Het getoonde werk van  
Heilbron was zo gevarieerd 
dat de toevallige passant 
wellicht niet zou herkennen 
dat de werken van één en 
dezelfde kunstenaar waren. 
Van indringende portretten 
in expressionistische stijl, 
popartachtige schilderijen over 
de revolutie en typische koloniale 
architectuur uit Suriname tot 
decoratieve en meer exotische 
werken, geïnspireerd op 
ondermeer de Mayacultuur, uit 
zijn late periode. 

Ro Heilbron: Eerbetoon aan een kunstarbeider, georganiseerd door het CBK 
Rotterdam | Ro Heilbron | Kruiskade, Rotterdam, Nederland | 1 t/m 31 juli 2015

Autodidact 
In het autonome werk van Ro Heilbron kwam zijn 
oorspronkelijke achtergrond, de grafische industrie, 
regelmatig terug, zowel in techniek als in stijl. Hij 
schilderde zelfs een periode met drukinkt, dat 
was goedkoper dan de dure olieverf. Uiteindelijk 
zou hij voornamelijk werken met betaalbare en 
sneldrogende acrylverf. De man die zichzelf liever 
‘kunstarbeider’ dan ‘kunstenaar’ liet noemen, was 
begonnen als zetter in een drukkerij en maakte 
daarnaast illustraties voor strips en schoolboeken. 
Als autodidact zou hij zich ontwikkelen tot beeldend 
kunstenaar. In die hoedanigheid werkte hij aan 
onder andere toneeldecors, boekillustraties, hout- en 
linosneden en muurschilderingen. 

In 1963 kreeg hij zijn eerste expositie in het casino 
van hotel Torarica in Paramaribo. Vanaf het begin 
was zijn werk geëngageerd en had hij oog voor de 
armoede om zich heen, iets waar ook zijn eigen 
gezin mee te maken had. Zijn vader was weinig 
bij zijn gezin en overleed toen Ro nog maar acht 
jaar was. Een stimulans voor zijn carrière was de 
ontmoeting met de bekende kunstenaar Erwin de 

Vries (Paramaribo, 1929) die hem aanmoedigde door te gaan 
en te kiezen voor zijn eigen stijl en die niet te laten verpesten 
door academisch onderwijs.  

Activisme 
In Nederland ging Heilbron de barricaden op tegen de oorlog 
in Vietnam, zowel in zijn schilderijen als met spandoeken op 
de straten. Het gedeelde koloniale verleden van Suriname en 
Nederland was een thema in zijn oeuvre. Evenals de reactie 
van het Nederlandse publiek op vluchtelingen, een thema dat 
nu weer actueel is geworden, in een serie uit de jaren negentig. 
Koloniaal geweld, racisme, armoede, honger, het kwam 
allemaal aan de orde en Heilbron verwees er expliciet naar in 
zijn titels. Opmerkelijk was ook zijn aandacht voor minderheden 
in de Surinaamse gemeenschap als de marrons en inheemsen. 
Opvallend in zijn artistieke oeuvre is de serie werken die hij 
maakte naar aanleiding van de Revolutie in Suriname. Eerst 
was hij ‘pro revolutie’, maar later veranderde dit. 
De kunstenaar wilde het publiek de ogen openen voor zaken 
die speelden in wat hij nog altijd noemde de ‘Derde Wereld’, 
een term die tegenwoordig in onbruik is geraakt. In zijn 
handelen als kunstenaar en als mens was hij een ware activist, 
die via zijn beeldende werk mensen deelgenoot probeerde 
te maken van voor hem belangrijke maatschappelijke 
onderwerpen. Hij was daarmee ook een kind van zijn tijd, 
opkomend in de jaren zestig en zeventig van de twintigste 
eeuw, bij uitstek de (postkoloniale) periode van publieke 
protesten en maatschappelijke discussies onder de toenmalige 
jongeren. 

Surinaamse huisjes 
Ro Heilbron was één van de eerste kunstenaars die zich bezig 
hield met het weergeven van de karakteristieke Surinaamse 
houten huisjes en hij is dat altijd blijven doen. Zijn reden was 
even doeltreffend als opmerkelijk. Op deze simpele manier 
kon hij de Surinamer verleiden met een herkenbaar beeld 
en proberen ze bewust te maken van de eigen Surinaamse 
cultuur. Het was ook een motief om subtiel commentaar te 
leveren op de situatie: armoedige huisjes als het minder ging, 
of juist fraaie huizen, om louter de schoonheid over te brengen.

White Cube 
Bij Heilbron de ‘kunstarbeider’, de ‘Derde Wereldkunstenaar’, 
de activist, paste de traditionele white cube-presentatie niet. 
De kunstroute op de Kruiskade was dan ook allesbehalve 
een traditionele presentatie van schilderijen. In Toko 51, 
een uitgebreide vintage pop-up store, waren veel van 
zijn popartachtige, door de onafhankelijkheid en revolutie 
geïnspireerde werken te zien. Hiervoor was een tweetal 
wanden in de winkel ingeruimd. De schilderijen waren in 
een heldere en sterk grafische beeldtaal vormgegeven. 
Egaal gekleurde vlakken dienden als achtergrond voor in 
voornamelijk zwart-wit weergegeven militairen, waaronder 
Desi Bouterse (Domburg, 1945) en zijn volgelingen, dikwijls 
omgeven door een enthousiaste bevolking. Het deed soms 
denken aan de posters uit de Cubaanse Revolutie. De 
titels waren veelzeggend zoals ‘Fri’ (Vrij), ‘Vredesbelofte’ en 
‘Revolutie’. De laatste vormde het keerpunt in zijn denken over 

het militaire bewind, hij 
besefte dat de revolutie 
niet de oplossing bood 
voor een beter Suriname. 
Deze serie werken 
behoorden tot de beste 
van de kunstroute, qua stijl 
en uitgewerkte thematiek 
zijn deze na al die jaren 
nog altijd indrukwekkend. 
Militaire thema’s bracht 
Heilbron op een directe 
en aantrekkelijke wijze 
over, dat zijn ideeën over 
die periode in dertig jaar 
veranderd zijn, doet daar niets 
aan af. 
Bij een groenteboer verderop hing tussen twee ananassen een 
klein schilderijtje van een Surinaams houten huisje, menigeen 
zal er aan voorbij gelopen zijn. Het werk: ‘Onderkomen’ (1973), 
toonde een vervallen hoog huis in een desolaat landschap 
zonder mensen en met een dreigende lucht. Het vormde een 
groot contrast met de ernaast gehangen tropische vruchten, 
een vrolijk beeld. 
Een hippe kledingzaak, met een felverlichte opvallende etalage 
toonde enkele late werken van Heilbron. Tussen de nieuwste 
sneakers en glinsterende tassen hingen zijn op de Zuid-
Amerikaanse en Afrikaanse cultuur geïnspireerde schilderijen. 
Een grappig podium voor de socialistisch bewogen kunstenaar 
die wars was van materialistische uitingen. 
De meest traditionele presentatie was in een snackbar, van 
een schilderijtje met een wit huisje. Net boven de eethoek, met 
ouderwetse rood-wit geblokte tafels. Een fraai plekje, kunst 
voor boven de bank. 

Controversieel? 
Dat niet alle schilderijen zo gemoedelijk werden ontvangen, 
bleek uit het feit dat achteraf niet iedere ondernemer zo 
gelukkig was met de deelname aan het project. Sommigen 
kwamen erop terug, durfden bepaalde stukken niet op te 
hangen en haalden ze weg uit de winkels. Niet uit onwil, maar 
uit commerciële belangen die mogelijk geschaad konden 
worden. Schilderijen met mannen met geweren waren toch 
wat ongemakkelijk, vond men. Ro Heilbron was bij uitstek 
anti geweld, kennelijk hadden ze de boodschap niet echt 
begrepen en gaven zij daar het publiek ook de kans niet toe. 
Toen Heilbron zelf galeriehouder was, bood hij tien jaar lang 
in Galerie Solidair een podium aan alternatieve kunstenaars 
die bij de meer commerciële galeries geen kans maakten. 
Van commerciële belangen was de kunstenaar wars. Hij was 
betrokken bij de maatschappij waarin hij leefde en waarin hij 
als kunstenaar zijn stem wilde laten horen, pas in de laatste 
jaren liet hij puur estheticisme toe in zijn werk. De kunstroute 
meanderde door Heilbrons Rotterdam, onopvallend, maar  
niet onbelangrijk!  
 

Download de plattegrond van de wandelroute hier. 
Ro Heilbron, ‘Tori’ [Gesprek] / FOTO 
Archief CBK Rotterdam/Max Dereta

Snackbar op Ro Heilbron-
wandelroute / FOTO Dan Dickhof

Ro Heilbron, muurschildering 
‘Vrouwen’ / FOTO Dan Dickhof 
Ro Heilbron, ‘Fri’ [Vrij] / FOTO Archief 
CBK Rotterdam/Max Dereta

Ro Heilbron, titel onbekend / FOTO Dan Dickhof
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Dan Dickhof is kunstenaar, kunsthistoricus 
en museumconservator. Als conservator 
is hij verbonden aan Panorama Mesdag, 
Den Haag. Hij schrijft over kunst voor o.a. 
Sranan Art Xposed (SAX).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ro_Heilbron
http://www.cbkrotterdam.nl/agenda/ro-heilbron-eerbetoon-aan-een-kunstarbeider/
www.cbkrotterdam.nl
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http://erwindevries.org/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ro_Heilbron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desi_Bouterse
http://www.cbkrotterdam.nl/wp-content/uploads/2015/06/routekaart-Ro-Heilbron2.pdf
http://www.panorama-mesdag.nl/
http://srananart.wordpress.com/
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TEKST Priscilla Tosari UITGELEZEN

►Nationale Kunstbeurs 2015, Morea Malone & Pricella Sibelo-Ledes (red.). Stichting Nationale Kunstbeurs, 
Paramaribo, 2015  
Ook in 2015 verscheen er weer een catalogus bij de NK, zoals elk jaar. In 1965 is de kunstbeurs voor het eerst 
gehouden, dus 2015 was een kroonjaar. Geen speciale catalogus, maar wel een bijzonder fotoboek. Daarover in 
een blogpost op het Sranan Art-blog binnenkort meer. Voor informatie over de catalogus en de speciale uitgave 
kunt u een mail sturen naar bestuurslid Patrick Tjon Jaw Chong. 

►Tembe fu Libi, Rob Perrée (red.). LM Publishers, Utrecht, 2015. ISBN 978-94-6022-409-6 
De catalogus van de Moengo-expositie Tembe fu libi is nog niet in alle winkels te koop. Jammer, want het boekje 
biedt veel informatie in woord en beeld over de kunstenaars die deel uitmaakten van dit Surinaamse kunstzinnig 
hoogtepunt van 2015. De catalogus is voor slechts SRD 30 te koop bij de administratie van Stichting Kibii, p/a PAS-
gebouw, Verlengde Keizerstraat 92, Paramaribo, Suriname, moengofestival@kibiifoundation.org, ++ 597 520 311 
/++ 597 875 5005. Kijk uit naar de bespreking van deze catalogus door Karin Lachmising op het Sranan Art-blog.

►Jules Chin A Foeng (1944-1983). Kunstenaar | Leraar | Activist, Paul Faber. LM Publishers, Utrecht, 2015. ISBN 
978-94-6022-400-3  
Een mooi eerbetoon aan een belangrijke Surinaamse kunstenaar. Over de boekpresentatie in Nederland leest u op 
de pagina hiernaast meer. In Suriname is het boek nog niet gelauncht en is het voorlopig uitsluitend bij het bedrijf 
Michi Natural Foods te koop, Michilaan 5, Paramaribo, Suriname, ++597 530 163.

►Pangaea II; New art from Africa and Latin America, Osei Bonsu (inleiding en kunstenaarsteksten), Roxie Warder 
(red.). Saatchi Gallery, London, 2015. ISBN 9781909413078 
Wat is het toch fijn wanneer er mensen zijn die je van tijd tot tijd nieuwe publicaties sturen waardoor je werkelijk 
‘beyond borders’ kunt kijken en kennis nemen van nieuwe namen en ontwikkelingen. Zoals de catalogus bij de 
expositie Pangaea II, genoemd naar het supercontinent dat Afrika en Zuid-Amerika vroeger vormden, die van 11 
maart t/m 17 september 2015 in de Saatchi Gallery te zien was.

Kunst is overal om je heenBoekpresentatie 
Paul Faber 
Jules Chin A Foeng. Kunstenaar, Leraar, Activist

50 Surinaamse Kunstschatten
Begin september werd, in het 
Centrum Beeldende Kunst 
Zuidoost in Amsterdam, het boek 
van kunsthistoricus Bart Krieger, 
50 Surinaamse Kunstschatten, 
gepresenteerd. Ruim vier jaar 
schreef Krieger voor het opinieblad 
Parbode over kunstwerken die 
betrekking hadden op Suriname. 
Vijftig van deze kunstschatten zijn nu 
gebundeld. 

Kriegers analyses van de 
kunstwerken worden ingedeeld 
onder verschillende kopjes, zoals 
‘Wat zien we?’ en ‘Wat voelen we?’. 
Op deze speelse en educatieve 
manier beschrijft Krieger de werken 
en leert hij ons kijken naar kunst. 
Belangrijk bij zijn beschrijvingen zijn 

de beeldverhalen. Door te refereren 
aan beeldmateriaal, al dan niet 
afkomstig uit de beeldende kunst, 
weet hij verbindingen te maken die 
de blik van de toeschouwer verruimt. 
Een aantal opmerkelijke kunstwerken 
is door Krieger geselecteerd. Zo 
lezen we over het voor Suriname 
iconische standbeeld ‘Kwakoe’ van 
Jozef Klas en de ‘Indianen’ van Noni 
Lichtveld, maar komen we ook meer 
te weten over het servies van Josiah 
Wedgwood, een voorstander van 
de afschaffing van de slavernij. Door 
deze verscheidenheid aan werken 
maakt Krieger de lezer duidelijk dat 
kunst overal om je heen is en dat je 
zeker verder moet kijken dan alleen 
de museale objecten en kunstwerken 
die in een ‘white cube’ hangen. 

Op 27 november jl. werd de langverwachte monografie van 
beeldend kunstenaar Jules Chin A Foeng (1944-1983) 
gepresenteerd in Galerie 23, Amsterdam. Gelijktijdig met het 
boek werden er ook werken van Chin A Foeng tentoongesteld, 
een kleine selectie van circa 20 werken direct afkomstig van 
de erven van Chin. Bijzonder aan de tentoonstelling was dat 
de werken een mooi overzicht gaven van het oeuvre van 
de kunstenaar: de verschillende stijlen die hij hanteerde, de 
verschillende technieken die hij gebruikte. Tevens illustreerden 
ze het artistieke verhaal van de kunstenaar dat auteur en 
kunsthistorucus Paul Faber heeft beschreven in het boek. 
Chin A Foeng heeft tijdens zijn kunstenaarschap verschillende 
stijlsoorten ‘uitgeprobeerd’. 
Daarbij behoren natuurlijk zijn 
(academische) tekeningen. 
Maar ook werken die duidelijk 
geïnspireerd zijn door grote 
meesters als Rembrandt 
(gebruik van clair-obscur) en 
Picasso (duidelijke referentie 
bij zelfportret naast Picasso’s 
‘Les Demoiselles d’ Avignon’). 
Hij raakte bedreven in de 
prentkunst: houtsnedes en 
viscosityprints (een techniek 
die hij zich in de VS eigen 
maakte) en aan het einde 
van zijn kunstenaarschap 
legde hij zich toe op het 
fotorealisme. Al deze stijlen 
waren mooi vertegenwoordigd 
in de expositie, waarbij 
Chins kracht met name in de 
prentkunst en de realistische 
werken in het oog sprongen. 

Minder zichtbaar in de 
expositie was Chins 
maatschappelijke 
gedrevenheid in de 
Surinaamse kunstwereld. 
In de monografie geeft Paul Faber daar een goede indruk 
van. Het boek begint met de geboorte van de kunstenaar, 
beschrijft de prille jaren van zijn kunstenaarschap, zijn jaren 
in de leer bij Nola Hatterman samen met collega’s Armand 
Baag, Ruben Karsters en Frank Costen en zijn vertrek naar 
Nederland voor verdere studie in Tilburg begin jaren zestig. 
In Nederland heeft hij succes met tentoonstellingen, goede 
recensies en uiteindelijk zijn aanmelding bij de Amsterdamse 
Rijksakademie. Teleurstelling was er ook, later bij het niet 
winnen van de prestigieuze Prix de Rome, waardoor hij 

besloot om in 1965 terug te keren naar Paramaribo. 

De oprichting van het Nationaal Instituut voor Kunst en 
Kultuur (NIKK) in Suriname komt tevens aan bod in het 
boek. De academie was volgens Faber gestoeld op Chins 
uitgesproken ideologische standpunten. Tegelijkertijd lezen 
we over Chins politieke activiteiten, zijn voorzitterschap van 
de Bond voor Leraren en zijn korte gevangenschap in de 
jaren zeventig. Naast deze bezigheden was hij in die tijd ook 
als kunstenaar enorm actief, met bijvoorbeeld portretten die 
hij in opdracht maakte, het ontwerpen van boekomslagen en 
postzegels, en het uitbrengen van een eigen dichtbundel. Het 

was ook in deze periode dat 
hij verschillende stijlen leek 
uit te proberen, hetgeen 
zich uitte in zowel kubistisch 
als surrealistisch werk tot 
abstract, geometrisch werk. 
Vlak voor de 
onafhankelijkheid van 
Suriname in 1975, besloot 
Chin naar Amerika te 
vertrekken om zijn Master 
of Arts te halen aan de 
Universiteit van New 
York. Het was daar dat hij 
zich bekwaamde in het 
fotorealisme, een stijl die 
hij sindsdien zou hanteren 
en waarin hij ook bedreven 
raakte. In het najaar van 1976 
was hij terug in Suriname. 
Twee jaar later kwam zijn 
Beeldende vorming op school 
uit, een kunsthistorische en 
kunstbeschouwelijke methode 
voor docenten van het 
middelbaar onderwijs.
Na de militaire coup van 1980 
werd Chin benoemd tot hoofd 
Culturele Educatie onder het 

ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport. Hierdoor kreeg hij de 
kans om een plan voor een nieuwe academie te ontwerpen. 
In 1981 werd de AHKCO (Academie voor Hoger Kunst- en 
Cultuur Onderwijs) opgericht met Jules Chin A Foeng als 
eerste directeur. 
Het boek eindigt met de vraag wat Chins betekenis is geweest 
voor de Surinaamse beeldende kunst. Zijn idealistische visie 
wordt geprezen als wel zijn grote invloed op het kunstonderwijs. 
Faber beschrijft Chin ook als pionier van het fotorealisme 
en staat stil bij zijn inbreng op de serieuze beoefening van 

de keramische kunst in Suriname. Als laatste 
wordt Chins betrokkenheid bij zijn land en 
zijn landgenoten genoemd: een gegeven dat 
als een rode draad door het hele boek loopt. 
Toch ben ik benieuwd naar de invloeden op 
de generatie kunstenaars na Chin. In hoeverre 
heeft zijn gedachtegoed over het Surinamisme 
kunstenaars na hem beïnvloed? Met andere 
woorden, heeft Chins ideologie een blijvende 
stempel gedrukt op de Surinaamse kunst en hoe 
uit zich dat? In hoeverre is Chins nalatenschap 
nog concreet aanwezig in de Surinaamse 
kunstwereld? Een interessant vraagstuk, waar ik 
de uitwerking van mis in het boek. Toegegeven, 
daar leent zich deze monografie ook helemaal 
niet voor. Paul Fabers Jules Chin A Foeng. 
Kunstenaar, Leraar, Activist beschrijft het leven 
en het oeuvre van deze kunstenaar op een mooie 
manier en is een goede aanvulling voor de rijke 
Surinaamse kunstgeschiedenis.

Voor een preview kijk hier.

► 50 Surinaamse Kunstschatten, 
Bart Krieger. Caribbean Media 

Group, Paramaribo, 2015. ISBN 
9789079557073

► ► Eén van de 50 Surinaamse 
kunstschatten, Noni Lichtveld, 

Houten indiaan,  
1962, 275 X 175 cm

BIJSCHRIFTEN FOTO’S: 
1. Jules Chin A Foeng, ‘Zelfportret in ronde spiegel’,  
  olieverf op doek, 1975/1976 
2. Jules Chin A Foeng, ‘Portret grootmoeder’, olieverf op  
 doek, 1973 
3. Jules Chin A Foeng, ‘Vrouw met mand’, houtsnede  
 (proefdruk), 1972
4. Jules Chin A Foeng, ‘Chinese slippers’, olieverf op  
 doek, 1980/1981 
5. Jules Chin A Foeng, ‘Abstracte compositie’, olieverf  
 op doek, ca. 1974
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Priscilla Tosari (Paramaribo, 1978) is kunsthistorica. Naast haar werk voor Stichting 
Beeldende Kunst Amsterdam schrijft zij op freelance basis kunstgerelateerde artikelen 
en heeft ze een eigen blog. Zij is woonachtig in Almere en werkzaam in Amsterdam. 
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