
Een tekst van Jnan Adhin, geschreven te Nieuw-Nickerie op 10 maart 
1957, zoals geciteerd door zijn zoon Rakesh Adhin bij de presentatie 
van de nieuwste toevoegingen van Surinaamse helden door kunstenaar
Erico Smit op de Dja Dja Skotu, Zus & Zo, oktober 2009.

“De oplossing van het cultuurprobleem van Suriname kan ons inziens 
niet liggen in uniformiteit van godsdienst en cultuur, die slechts culturele 
armoede met zich zal kunnen brengen. Een tuin wint veel meer aan be-
koorlijkheid, wanneer er verscheidene soorten en kleuren van bloemen  
in staan, die bij elkaar passen en niet op elkaar parasiteren, doch elkaar 
juist aanvullen. Verscheidenheid, mits geschraagd door een diepere 
eenheid, is het symbool van levendigheid en vitaliteit; eenvormigheid 
is het symbool van verveling en doodsheid. (...) Laat geen enkele groep 
zich minderwaardig of meerwaardig gevoelen, doch gelijkwaardig, hoe-
wel anderswaardig. Laat elke groep op de haar karakteristieke wijze,  
in actieve coöperatie en harmoniemet andere groepen, het hare bij-
dragen tot de culturele ensociale opbouw van Suriname. Laat er geen 
eenvormigheid eneentonigheid zijn, doch eenheid in verscheidenheid!”

“eenheid in verscheidenheid”
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Beste lezer
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SPANnende tijden

“Voor het eerst”, “uniek”, “heel bijzonder” en “historische gebeurtenis”: al deze termen zijn van 

toepassing op het kunstproject dat op dit moment achter de schermen gestalte krijgt: Paramaribo  

SPAN. Ter gelegenheid van haar 145-jarig jubileum biedt De Surinaamsche Bank N.V. de voor- 
malige directeurswoning in de achtertuin van het hoofdkantoor aan de Henck Arronstraat als plat-
form aan voor jonge kunstenaars (19 uit Suriname en 10 uit Nederland). Op 26 februari is er een 
feestelijke opening voor genodigden en vanaf 27 februari tot en met 14 maart gaan de deuren 
open voor iedereen die het meemaken wil. Paramaribo SPAN is een expositie die zijn naam waar 
maakt! 

Het idee voor deze expositie ontstond toen men nadacht over een goede afsluiting van het  

ArtRoPa-project, een cultureel uitwisselingsprogramma van Centrum Beeldende Kunst Rotterdam  
(CBK) waarbij kunstenaars uit Rotterdam enige tijd in Suriname werkten en kunstenaars uit  
Paramaribo op hun beurt gedurende enkele weken in Rotterdam aan de slag gingen. De Surinaamsche  

Bank die dit jaar haar 145-jarig bestaan viert, sloot zich hierbij aan. Ook KIT Publishers toonde 
zich bereid om een mooi boek uit te geven bij deze expositie.

Voor het eerst... hebben zoveel jonge kunstenaars zo een grote vrijheid om te werken gekregen. 
Dat heeft er toe geleid dat veel kunstenaars werk hebben gemaakt waarmee, zeker voor Suriname,  
nieuwe wegen ingeslagen wordt. Filmbeelden in combinatie met een installatie bestaande uit lege 
flessen en blikjes die samen iets zeggen over het leven in een grote stad: een schepping van Steve 
Ammersingh. Het project Een Lekkers van Ellen Ligteringen omvat onder meer zelfgemaakte cho-
coladebonbons waarbij de reacties van de ‘proefpersonen’ vastgelegd worden. 

Jeroen Jongeleen heeft een instal- 
latie met meerdere monitors op sok-
kels waarop stadsbeelden te zien 
zijn. Een kast waarin zich replica’s 
van hersenen bevinden: een idee 
dat uit het brein van Raoul Neto 
Wongsodihardjo is ontsproten. Ach-
terin de tuin een klein schuurtje met 
daarin een drieluik van Sunil Puljhun 
over het reizen door de tijd. Kortom: 
een bruisend en dynamisch geheel 
van expressieve uitingen. Ook het 
publiek kan zo op een heel andere 
manier kunst bekijken: een blikver-
ruimende ervaring.

tekst Marieke Visser 

De fatu bangi symboliseert heel goed waar  

Paramaribo SPAN voor staat: het Surinaamse 

element, niet voor de hand liggend, en het universele 

chill-/fatu-/lime-gevoel ...

(Foto: Jurgen Lisse, 2010)

Sunil Puljhun, Time Will Tell, 
mixed media, 2010
(Foto: Sunil Puljhun, 2010)

Bas Princen, 
Sedimentation Reservoir,  
LAMBDA print, 2009
(Foto: Bas Princen, 2009)

Raul Neto Wongsodihardjo,  
Split Personality, ontwerp, 2009
(Courtesy: Raul Neto Wongsodihardjo) 

Met trots presenteren wij de tweede editie van Sranan Art Xposed. Het enthousiasme 
waarmee nummer één ontvangen is door onze lezers, is werkelijk overweldigend geweest! 
Toen we voor het eerst spraken over de mogelijkheden voor een Surinaams kunsttijd-
schrift, het zij in druk, het zij digitaal, toen hadden wij natuurlijk wel bepaalde ver-
wachtingen. Iedereen die bij Sranan Art Xposed betrokken is heeft een stevige dosis 
geloof in de Surinaamse kunst. Zoals we in het vorige nummer schreven: de Surinaamse 
kunst is in beweging. Er gebeurt van alles, de belangstelling neemt toe en ook begint de  
Surinaamse kunst haar vleugels uit te slaan om de wijde wereld in te trekken. Dat  
Sranan Art Xposed positieve reacties zou opleveren, daar gingen we dus wel van uit. 
Maar dit overtrof al onze verwachtingen! 

Een inbox waar de nieuwe aanmeldingen maar bleven binnenstromen! Uit alle wind- 
streken, uit Nederland en uit Zwitserland, uit Paramaribo en uit Nieuw-Nickerie, uit 
North Carolina en uit Port of Spain. 

“Zojuist gesmuld van jullie nieuwe initiatief; het heeft de ergernis rond kou en regen  

even doen vergeten.”

“Very interesting!”  

“Dames, Gefeliciteerd! Wat een prachtig tijdschrift... En vanuit een Nederlandse herfstdruil 

bereiken mij toch aardig wat Caribisch/tropisch inspirerende gedachten!”

“Wat een fantastisch initiatief!”

Ook uit Zuid-Spanje bereikte ons een heel bijzonder schrijven: 

“Beste kondreman,

Vanuit het zuiden van Spanje wil ik jullie van harte gelukwensen met de prachtige art  

collectie. Mijn vriendin stuurde mij dit en heb met open mond zitten kijken naar al het talent 

in Suriname. Ben in 1958 vertrokken naar Nederland, dus toen ik twee jaar geleden na 31 

jaar weer naar Suriname ging keek ik mijn ogen uit naar al de veranderingen. Ik ben zo 

trots te zien wat mijn landgenoten  allemaal schilderen en beelhouwen. Ik woon al 26 jaar in 

Spanje en heb al 6 jaar schilder- en tekenles. Er is heel wat uit mijn hand gegaan in al die ja-

ren. (...) Mijn naam is Carla May, ik ben bijna 72 jaar oud. Ik hoop volgend jaar met Godswil 

weer Suriname te bezoeken. (...) Ik wens jullie veel succes en geluk en hoop de Readytex Art 

Gallery te bezoeken als ik weer terug ga. 

Hartelijke groeten, Carla May”

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

Enjoy!
Marieke, Cassandra, Priscilla & Sabine

Nevenstaande werken, evenals  
Let Them Talk van Risk Hazekamp 
dat op de cover gebruikt is, zijn  
vervaardigd voor Paramaribo SPAN

http://paramaribospan.blogspot.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/
http://www.dsbbank.sr/
www.artropa.nl
http://www.kitpublishers.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=33693&ItemID=2777
http://www.flu01.com/
http://srananart.wordpress.com/
http://srananart.wordpress.com/
http://srananart.wordpress.com/
http://srananart.wordpress.com/
http://srananart.wordpress.com/


Zo ontstaan er weer nieuwe verbindingen, er ontstaat contact, en belangrijker nog: communicatie, 
met mensen over de gehele wereld. Om in Wakaman-termen te spreken: ook bij Paramaribo 
SPAN is er sprake van: drawing lines, connecting dots. 

Voor het eerst ... Al eerder heeft De Surinaamsche Bank laten zien de beeldende kunst een 
warm hart toe te dragen. Vijf jaar geleden bij het 140-jarig bestaan heeft de bank haar jubileum  
ook met een expositie luister bijgezet. Zichtbaar, was toen de titel, zowel van de expo als van de 
begeleidende publicatie van Chandra van Binnendijk. Toen stond de eigen collectie centraal, 
een waardevolle verzameling die door de jaren heen gestaag gegroeid is en die door kunst-
kenners unaniem geroemd wordt. Hiermee heeft De Surinaamsche Bank een trend gezet, 
en ook andere bedrijven hebben laten zien dat beeldende kunst in hun ogen een waardevol  
onderdeel van het maatschappelijk én economisch leven vormt. Maar nu gaat de bank nog een 
stap verder. Door als het ware tegen de curatoren en de kunstenaars te zeggen: “The floor is 
yours!” biedt de bank niet alleen een podium, maar ook een opstap naar een toekomst waarin 
méér mogelijk lijkt, een toekomst die open ligt.

Paramaribo SPAN: 

wat – waar – wanneer – wie – toegang – meer informatie  

Wat: 
Paramaribo SPAN. Hedendaagse kunst in Suriname

Waar: 
De Surinaamsche Bank N.V., Henck Arronstraat 26-30, Paramaribo

Wanneer: 
27 februari tot en met 14 maart 2010. Maa-vrij: 17:00 – 21:00, 

zat: 17:00 – 22:00 en zon: 10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00

Wie: 
Steve Ammersingh, Pierre Bong a Jan, Dani Djojoatmo, 

Karel Doing, Ken Doorson, PLU de la Fuente, 

Risk Hazekamp, Casper Hoogzaad, Sri Irodikromo, 

Jeroen Jongeleen, Ellen Ligteringen, Jurgen Lisse, 

Kurt Nahar, Marcel Pinas, Bas Princen, Sunil Puljhun, 

Ravi Rajcoomar, Dhiradj Ramsamoedj, Arnold Schalks, 

Otto Snoek, George Struikelblok, Navin Thakoer, 

Roberto Tjon A Meeuw, Roddney Tjon Poen Gie, 

Jhunry Udenhout, Raul Neto Wongsodihardjo, 

Hulya Yilmaz, Sirano Zalman & Mels van Zutphen

Toegang: Vrij

Meer informatie: http://paramaribospan.blogspot.com/
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Ellen Ligteringens keukentafel: het 
Een Lekkers-project wordt voorbereid
(Foto: Ellen Ligteringen, 2010)

Pierre Bong A Jan heeft zelf een 
tatoeagemachientje gemaakt
(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

George Struikelblok, stickerontwerp, 
thema: groei, 2010
(Courtesy: George Struikelblok)

Ken Doorson, Tipple Box (prototype), 2010
(Courtesy: Ken Doorson)

Dhiradj Ramsamoedj, 
Flexibel mannetje (zelfportret), 2009 

(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)
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Voor het eerst ... is er een expositie waarin er zo een grote rol  
voor een curator is weggelegd. Het woord ‘curator’ betekent 
‘tentoonstellingsmaker’. Bij mijn weten is er in Suriname  
alleen eerder zo bewust een curator aan het werk geweest bij de 
expositie Synergy in het Instituto Venezolano Para la Cultura y 
la Cooperación (IVCC), in 2007, toen galeriehoudster Monique 
Nouh Chaia een zeer weloverwogen selectie heeft gemaakt 
en ook de werken geheel naar eigen inzicht met een achterlig-
gende gedachte geplaatst heeft in de ruimte. Ook bij Wakaman  
Drawing lines – connecting dots was er een curator die 
nauw met de deelnemende Wakaman-kunstenaars samen-
werkte: beeldend kunstenaar en medeinitiatiefnemer van het 
Wakaman-project Remy Jungerman. Voor Paramaribo SPAN 
selecteerde curator/kunstenaar Christopher Cozier uit Trinidad  
& Tobago de Surinaamse kunstenaars. Thomas Meijer zu 
Schlochtern van het Centrum voor Beeldende Kunsten te  
Rotterdam koos uit het werk dat de Nederlandse deelnemers 
aan het ArtRoPa-project naar aanleiding van hun verblijf in 
Suriname hebben gemaakt. 

Voor het eerst... is een expositie van beeldende kunst zo 
veel meer dan een verzameling tentoongestelde werken. Het 
is een hele happening. Gedurende de duur van de expositie 
zijn er verschillende activiteiten, zoals een sprankelende 
discussiemiddag over beeldende kunst en een bustocht naar 
Moengo, naar het project  
van Marcel Pinas. Maar 
ook een hotte party staat 
op het programma en er is 

veel interactie mogelijk met de kunstenaars, waarvan sommi-
gen tijdens de expositie hun atelier openstellen. Bij Dhiradj  
Ramsamoedj is de plek waar hij werkt zelfs zijn belangrijkste aan-
deel in de tentoonstelling.  

Voor het eerst... begeeft de Surinaamse kunstwereld zich 
op deze schaal in de digitale wereld, zetten wij stappen in  
cyber space. In de aanloop naar de tentoonstelling heeft 
Nicholas Laughlin uit Trinidad een Paramaribo SPAN-(web)
blog met de Surinaamse en Nederlandse kunstenaars opgezet. 
Hij wil een discussie initiëren over de samenwerking en de  
positie van de Surinaamse beeldende kunst. Ook is er op  
Facebook een Paramaribo SPAN Group opgericht.

http://paramaribospan.blogspot.com/
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=30 
www.wakamanproject.com
www.wakamanproject.com
www.remyjungerman.com
http://christophercozier.blogspot.com/
www.artropa.nl
http://nicholaslaughlin.blogspot.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=249628063207&ref=mf
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Wat kan het publiek allemaal nog van Sri Irodikromo verwachten?
 
“Als kunstenaar blijf je steeds zoekende, wil je steeds meer. Ik heb steeds de behoefte groter 
te gaan werken en ik wil nog meer materialen uit de natuur in mijn werkstukken incorporeren. 
Mijn eerst-volgende uitdaging is Paramaribo SPAN, de grote expositie die eind februari 2010 
geopend wordt bij De Surinaamsche Bank. Hiervoor heb ik samen met Kurt Nahar iets speciaals 
in petto. Het publiek mag uitkijken naar een werkstuk van enorme proporties en een fascinerend 
thema. Mijn werkstuk is geïnspireerd door dat deel van de winticultuur van de marrons waar 
elementen van de inheemse cultuur in voorkomen. Wie meer wil weten moet deze expositie niet 
missen.”

“Het was alsof ik in Nederland vast was blijven steken”

Sri Irodikromo keert in 2005 voorgoed terug naar Suriname. Ze zegt 

haar baan in Nederland op en gaat met haar gezin een nieuwe toe-

komst tegemoet in het land waar zij altijd naar is blijven verlangen. Ze is 

de dochter van de bekende Surinaamse kunstenaar Soeki Irodikromo 

en heeft zelf diploma’s van verschillende kunstopleidingen in Suriname 

en Nederland op zak. Vastberaden zal zij in Suriname haar eigen kunst

carrière gaan opbouwen. 

 

Waarom geen kunstcarrière in Nederland, maar wel in Suriname? 

“In Nederland had ik best een leuke baan en ik maakte er ook kunst, 

vooral batikken deed ik veel. Maar toch beviel het leven daar niet. Ik 

koos in mijn kunstwerken uitsluitend voor Surinaamse thema’s en de 

drang om naar Suriname terug te keren werd steeds sterker. Het was 

alsof ik in Nederland vast was blijven steken. Ik werkte klein en durfde 

niet groter te werken. De werkstukken van mijn eerste expositie in de 

Readytex Art Gallery in Suriname (2005) had ik in Nederland geschil-
derd. Het was een serie mooie, maar kleine schilderijen van historische 
Surinaamse gebouwen. Het werk werd in Suriname goed ontvangen, 
maar zo wilde ik niet blijven werken. Ik was op zoek naar een nieuwe 
uitdaging.”

Je werk heeft hier inderdaad een hele metamorfose ondergaan? 
Hoe komt dat?

“Ik voel me in Suriname gewoon vrijer. De ruimte speelt ook wel een 
rol, maar hier zit ik vanwege mijn vader weer middenin de Surinaamse 
kunstwereld en in de multiculturele gemeenschap die me altijd geïnspi-
reerd heeft. Ik heb er hier veel meer zin in. Het werkstuk waar het voor 
mij echt mee begon en dat veel in me heeft losgemaakt hangt bij mij 
thuis. Het is een groot rood gebatikt doek, doormidden gescheurd en 
weer gedeeltelijk aan elkaar vastgehecht, waar ik op gebatikt, gestem-
peld en geborduurd heb en ook plantwortels aan bevestigd heb. Vanaf 
toen gingen de remmen los. Ik werk nu ook op canvas groot, ik scheur 
mijn doeken, gebruik pangistoffen, combineer verschillende technieken  
en schilder in een uitbundig kleurenpalet. Ik gebruik de traditionele  
tekens en symbolen van de verschillende Surinaamse culturen in al 
mijn composities en vooral de Surinaamse kotomisi is een favoriet  
thema in mijn kunstwerken.”

Uitgesproken: Sri Irodikromo
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Sri tijdens het batikken van haar 
werkstuk voor Paramaribo SPAN 
(Foto: Sranan Art/Cassandra 
Gummels, 2009)

Met een vaste hand worden de 
figuren eerst met was op het 
doek aangebracht
(Foto: Sranan Art/Cassandra 
Gummels, 2009)

Batikattributen
(Foto: Sranan Art/Cassandra 
Gummels, 2009)

tekst Cassandra Gummels-Relyveld

Het werkstuk van Sri waar alles mee veranderde
(Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels)

http://paramaribospan.blogspot.com/
www.readytexartgallery.com/kurtnahar
http://www.readytexartgallery.com/sriirodikromo/	 
http://www.readytexartgallery.com/soeki	 
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=11


Stemwijzer is de naam van de expositie die op 12 januari opent in het 
Surinaams Museum te Fort Zeelandia. De expositie toont een breed 
scala aan informatieve, kunstzinnige en anderszins interessante objec-
ten die allemaal te maken hebben met de politieke ontwikkelingen in 
Suriname vanaf de koloniale tijd, tot en met het proces naar de aan-
staande verkiezingen van 25 mei 2010 toe. Zo staan er van kunste-
naar René Tosari mooie linosneden gebaseerd op de idealen van de  
revolutie in de jaren tachtig, van Kurt Nahar een moderne kunstinstallatie 
welke de misstanden van het militaire regime met objecten en gedichten  
abstract uitbeeldt en van Ron Flu mooie olieverfschilderijen die op kari-
katuurachtige wijze spot drijven met enkele opvallende momenten uit de 
Surinaamse politiek. Een mooie tekst van Rappa, Stemwijzer, inspireert 
de jongeren tot stemmen en van kunstenaar Erwin de Vries zijn er bron-
zen beelden (kopstukken) te zien van Henck Arron en Johan Adolf Pengel.  
Fotomateriaal, krantenknipsels, officiële documentatie, informatieve teksten, 
propagandamateriaal van verschillende politieke partijen, en allerlei andere 
gerelateerde objecten maken, zoals het ook de bedoeling is van de initiatief-
nemers, van deze expositie een waardevolle bron van informatie voor alle 
stemgerechtigden. Iedereen, maar vooral jongeren en scholieren worden 
welkom geheten op de expositie die tot en met 31 augustus blijft staan.

Studenten bij de expositie Stemwijzer. Op de achtergrond links, 
prenten van René Tosari en rechts, schilderijen van Ron Flu.

(Foto: Readytex Art Gallery/William Tsang, 2009)

De Mini Feature van kunstenaar John Lie A Fo opent op 15 januari in de 
Readytex Art Gallery. In deze mini feature van Lie A Fo, die in Frans Guyana 
woont, komt zijn interesse voor de cultuur en rituelen van de boslandbewo-
ners van zijn geboorteland Suriname duidelijk tot uiting. In een abstracte, 
soms bijna kinderlijk aandoende stijl schildert hij pakkende composities met 
daarin verwerkt zijn fascinatie voor in dit geval de spirituele riten van de marrons. 
Flessen, slangen, beelden en andere belangrijke spirituele gebruiksvoorwer-
pen vertellen in een abstracte doch expressieve beeldtaal de magische ver-
halen van een wereld waar het natuurlijke en het spirituele onlosmakelijk met 
elkaar verweven zijn. Op de expositie wordt ook de bedreiging die de mens 
vormt voor bijvoorbeeld het voortbestaan van de zeeschildpaddenpopulatie 
in ons kustgebied (dit weliswaar op meer realistische wijze) heel duidelijk 
uitgebeeld. 

John Lie A Fo, Gsembe-Matjoema, 2009 
(Foto: Readytex Art Gallery/William Tsang)

Ode aan de Vrouw, de overzichtsexpositie van Erwin de Vries die ter  

gelegenheid van zijn 80ste verjaardag opent in het Surinaams Museum op 
20 december.
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Gezien
tekst Cassandra Gummels-Relyveld & Marieke Visser

Een prachtige selectie van werkstukken uit het gehele oeuvre van de 
Vries is daar tot en met 28 februari te zien. Het werk van de Vries is 
kleurrijk, sensueel en met overtuigende zelfverzekerdheid geschilderd of 
geboetseerd. Impulsieve en gepassioneerde afbeeldingen van de vrouw 
verklappen zijn fascinatie voor vrouwelijk schoon en sensualiteit, maar 
ook de portretten en de driedimensionale beelden getuigen van zijn gro-
te vaardigheid als kunstenaar. Volgens Thea Valk van Falcon Advertising, 
Promotion & Services, de projectdrager, geeft de overzichtstentoon- 
stelling de bezoeker een goede impressie van de energie, expressie, 
veelzijdigheid en erotische vrijheid die Erwin gedurende de afgelopen 
60 jaar kunstenaarschap als beeldhouwer en kunstschilder aan de dag 
heeft gelegd. 

In september 2009 was deze zelfde overzichtstentoonstelling Ode aan de 
Vrouw in de Kunsthal in Rotterdam te zien. Bij gelegenheid van de opening 
van de expositie in Ons Suriname in augustus j.l. is Erwin onderscheiden 
met het teken behorende bij het ereburgerschap van de stad Amsterdam. 
Dit omdat er van geen enkele kunstenaar zoveel werken staan in deze stad 
als van Erwin, namelijk 27 stuks, waarvan het monument Slavernijverleden  
in het Oosterpark het bekendste en tevens grootste is.

In Suriname was er een uitgebreid scholierenprogramma voor VOS-
leerlingen gekoppeld aan de overzichtstentoonstelling om de jeugd ken-
nis te laten maken met het werk van Erwin de Vries, maar ook met de  
kunstenaar achter het werk door middel van twee documentaires.
Een uitgebreide foto-reportage is te vinden op het Flickr-account van 
Sranan Art.

(Foto: Courtesy Falcon Advertising, Promotion & Services, 2009. NB foto met FVAS-cadeau Hijn Bijnen) 

Double Feature Humphrey Tawjoeram en Paul Chang, in de Readytex Art 

Gallery vanaf 19 december. Van Humphrey Tawjoeram zijn het voornamelijk 

zijn abstracte landschappen die er geëtaleerd staan. In met het paletmes 

dik aangebrachte vlakjes acrylverf in koele blauw-, grijs- en paarstinten, 

hier en daar afgewisseld met opvallende felle details, zitten de abstracte 

natuurlandschappen kundig verwerkt. Ook de in de Verenigde Staten 

woonachtige Paul Chang verwerkt voornamelijk landschappen in zijn schil-

derijen en giclée-prints. Zijn stijl is echter meer figuratief, soms wat semi-

abstract. Bloemen, bomen en andere tropische landschapselementen

worden in overwegend herfstachtige tinten op het doek weergegeven.

Paul Chang, Savannah flower 3
(Foto: Readytex Art Gallery/William Tsang, 2009)

Als onderdeel van het scholen-
programma worden de scholieren 
opgehaald met één van de Kunst-
mobielen; twee verschillende rijdende 
exposities waarbij het werk van Erwin 
gepresenteerd wordt op NVB-bussen 
die tevens worden ingezet op de 
route Commewijne en Tourtonne.

Het cadeau van de FVAS, een  
installatie met daaraan door  
alle kunstenaars en bezoekers  
beschilderde, getekende,  
beschreven Parbo bierviltjes 

Scholieren die participeren aan het 
educatief programma vragen Erwin 
“het hemd van het lijf”

http://www.readytexartgallery.com/renetosari/
http://www.readytexartgallery.com/kurtnahar
http://www.readytexartgallery.com/ronflu/
www.erwindevries.com/Home.html
www.erwindevries.com/Home.html
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://www.readytexartgallery.com/humphreytawjoeram/
http://www.readytexartgallery.com/paulchang/


Voor kunst hoef je niet altijd naar een museum of een galerie. Op het Onafhankelijkheidsplein staan 
de standbeelden van Johan Adolf Pengel (door Stuart Robles de Medina) en Jaggernath Lachmon 
(door Erwin de Vries). En wie richting Albina rijdt ziet in de omgeving van Mungo en Moiwana  
diverse kunstwerken van de hand van Marcel Pinas. Steeds vaker maken we ook in Suriname 
kennis met kunst in de openbare ruimte. Hier enkele voorbeelden van wat je, al wandelend door 
Paramaribo of door de straten in het district, tegen kan komen. Zelf ook een leuke foto voor deze 
rubriek? Stuur hem op naar Sranan Art Xposed, wij plaatsen hem graag! 

Het wordt een begrip, de Dja Dja Skotu bij Zus & Zo. Volgens Dave Edhard en Bryan van ’t Kruys 
die het initiatief namen hiervoor, zijn de beeltenissen van Surinaamse “heroes” op de schutting van 
Zus & Zo een inspiratiebron en tevens een eerbetoon. Al eerder kregen Sophie Redmond, Jules 
Chin A Foeng, Albert Helman, Anton de Kom, Louis Doedel, Lieve Hugo, Papa Touwtjie en Dobru 
een plaatsje op de Surinaamse Hall of Fame. Eind 2009 werden daar vijf nieuwe dyadya Sranan-
man aan toegevoegd: Frank Essed, Trefossa, Jnan Adhin, John Kamperveen en Henk Tjon. Van 
Jnan Adhin hebben wij een inspirerende quote op de cover van deze Sranan Art Xposed geplaatst. 
De kunstenaar die deze vijf helden vereeuwigde heet Erico Smit.
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Uit de collectie

Thuis bij Gré en Eddy Fitz Jim ligt er overal kunst. Geen grote imposante doeken of beelden, maar 
een gevarieerde verzameling kunstwerken van bekende en minder bekende kunstenaars en ook 
van Gré zelf. Want Gré is een getalenteerde keramiste en haar eigen werk is op vele plekjes door 
het hele huis heen te bewonderen. Oude schilderijtjes van de windmolen nabij hun vroegere woon-
plek in Nederland gemaakt door een buurman die kunstenaar was, prachtig werk van een nichtje 
dat praktisch blind is, mooie portretten van de kinderen Jop en Afke, geschilderd door Erwin de 
Vries die in de jaren tachtig vaak een lekker broodje vis bij de familie thuis kwam eten. Verder 
ook mooi beschilderde borden, werk van Sabine Ensberg en ook een schilderij uit 1991 van Lilian 
Abegg, de vrouw van Erwin de Vries. Door de jaren heen wordt de collectie regelmatig aangevuld 
met bijzondere kunstwerken die een speciaal plekje weten te veroveren in de harten van het echt-
paar Fitz Jim. Met trots toont Gré de twee “Struikelblokjes” die ze begin 2009 bij de expositie in  
Fernandes Klip aanschafte. Het werk van George Struikelblok heeft haar altijd gefascineerd en 
deze twee schilderijen behoren dan ook tot haar favorieten. Zo ook het charmante dikke vrouwtje, 
een beeldhouwwerk van 

kunstenaar Armand Masé dat ze eind jaren 90 in het Waaggebouw bij Botty Sanchez kocht. Daar 
schafte ze ook een heel apart beeldhouwwerk van een helaas onbekende kunstenaar aan; een  
onafgewerkt, funky en modern stuk houtsnijwerk waar Gré helemaal weg van is. 

Heeft u ook iets bijzonders in uw collectie dat u graag met de lezers van Sranan Art Xposed  
wil delen? Laat het ons weten: srananart@gmail.com

tekst Cassandra Gummels-Relyveld

Dja Dja Skotu
(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)
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Links:
George Struikelblok, Untitled II, 2008, 
mixed media op vinyl, 30 x 30 cm
(Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels, 
2009)

Rechts:
Armand Masé, titel en jaar onbekend, 
sculptuur van mahoniehout, 
12 x 13 x 15 cm
(Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels, 
2009)

Links:
Erwin de Vries, Portret Afke, 1993, 

olieverf op doek, 20 x 18 cm
(Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels, 

2009)

Rechts:
Gré Fitz Jim, Maskers op mahonie, 2006, 

keramiek op mahoniehout, 119 x 18 cm
(Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels, 

2009)

Op straat
tekst Marieke Visser 

Jnan Adhin op de Dja Dja Skotu
(Foto: Sranan Art/Marieke Visser, 2009)

http://www.erwindevries.com/Home.html
http://www.erwindevries.com/Home.html
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=47
http://www.i-museum.nl/struikelgeo
http://www.readytexartgallery.com/armandmase/


Ontmoetingen
tekst Cassandra Gummels-Relyveld

• Op donderdag 4 februari presenteren het directoraat  
cultuur en de kunstenaars van de FVAS in de KKF een showcase  
van de Surinaamse participatie aan de Shanghai 2010 Wereld-
expositie EXPO 2010 - Shanghai met als thema Better city,  
Better life. Een groep van verschillende lokale kunstenaars heeft 
de voorafgaande weken hard gewerkt om tal van kunstzinnige  
objecten af te maken die de Suriname-booth in Shanghai  
een karakteristiek Surinaams tintje zullen geven. Met onder 
andere diorama’s, een schaafijskar, totempalen en een korjaal  
worden op sprekende wijze de cultuur en het stadsgezicht 
van Suriname uitgebeeld. De beeldend kunstenaars Jhunry  
Udenhout, Soeki Irodikromo, George Struikelblok, Marcel  
Pinas, Dona, Daniël Djojoatmo, August Bohé, Ray Daal,  
Patrick Tjon Jaw Chong, Ardie Setropawiro, Anand Binda, Stanny  
Handigman, Sri Irodikromo en Kit-Ling Tjon Pian Gi, werkten  
aan deze artefacten. Ook fotograaf Roy Tjin en fotograaf/grafisch 
ontwerper Hedwig PLU de la Fuente leverden een bijdrage.  
Door Sergio Fung Loy van ABT, Adviesbureau Bouwtechniek, 
is het concept voor de Suriname-booth tot een schitterend  
architectonisch 3D-model uitgewerkt, welke door het uit-
voerend Chinese ontwerp- en constructiebedrijf in Shanghai  
gebouwd wordt. Op de showcase in KKF wordt ook een  
informatie-filmpje over het ontwerp van de World Expo, het 
Caricom Paviljoen en het conceptdesign van de Suriname-
booth vertoond. 

• Op 27 november opent onder grote publieke belang-
stelling op het terrein van Ons Erf het kindermuseum Villa 
Zapakara. Het museum opent met de interactieve expositie 
Paleisgeheimen waarin de koninklijke cultuur en tradities van 
de Ashanti in Ghana prachtig worden weerspiegeld. In het  
museum zal de Surinaamse jeugd afwisselend met verschillen- 
de culturen uit de wereld kennis maken en zijn er wekelijks 
ook tal van andere leuke activiteiten op het gebied van kunst, 
cultuur, muziek, dans en andere creatieve uitingen op het  
program. 

• In verband met haar op handen zijnde dertig-jarig bestaan 
organiseert de Academie voor Kunst- en Cultuur-onderwijs  
(AHKCO), richting Beeldende Kunsten, dit jaar regelmatig bij-
eenkomsten. Zo hield Dr. Lorenzo Pace, Professor of Art, Univer-
sity of Texas, Edinburg, Texas op 14 januari een lezing getiteld  

Het prachtig beschilderde “container
kantoor” van Villa Zapakara

(Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels, 2009)

De Surinaamsche Bank N.V. die dit jaar 145 
jaar bestaat, is door Erwin de Vries verrast 
met een schitterend kunstwerk. In deze 
prachtige bedrijfscollectie zal dit werk een 
mooie plaats krijgen. 
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Bits & Pieces

Jamal dos Santos, houtsnijwerk, 2009
(Foto: Courtesy Kurt Nahar, 2009)
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Tijdens zijn verblijf in Kourou voor deelname aan een expositie  
georganiseerd door de plaatselijke Mitaraka-kunstenaars- 
associatie in oktober 2009, komt Kurt Nahar in contact 
met de Braziliaanse kunstenaar Jamal dos Santos. Bij hem 
brengt Kurt, na enige verwarring betreffende zijn accommo- 
datie in Frans Guyana, het grootste deel van zijn tijd door. 
De leefomstandigheden van Dos Santos zijn volgens Nahar,  
die trouwens niet gauw geschokt is (zelf heeft hij tijdens 
zijn studieperiode in Jamaica ook veel moeten ontberen), 
zeer slecht. Desondanks creëert de Braziliaanse kunstenaar 
werkstukken waar Nahar bijzonder van onder de indruk is.  
Dos Santos gebruikt afvalmaterialen zoals metaal, hout, pvc-
buizen en andere willekeurige vondsten en maakt daarmee  
indrukwekkende driedimensionale werkstukken en installaties.  
In plaats van een beitel gebruikt hij een elektrische slijpmachine  
om met verassende precisie en snelheid, in het materiaal 
prachtige ontwerpen te kerven die hij verder afwerkt met 
schoenenpoets. “Als kunstenaars in Suriname zijn wij toch 
aardig verwend. Wij stappen voor onze materialen al snel 
naar de winkel”, zegt Nahar. (Note red.: Ook in Suriname  
gebruiken kunstenaars zoals Nahar zelf, Roddney Tjon Poen 
Gie, Kenneth Flijders, George Ramjiawansing en vele anderen, 
afval- of gevonden materiaal in hun kunstwerken)
 
Dos Santos is in Frans Guyana ondermeer bekend voor zijn 
beschilderingen op bussen en zijn artistieke decoratie van de 
trucks voor de jaarlijkse carnavalfestiviteiten. Verder zijn er een 
groot metalen monument en een gigantische houten totempaal 
van de kunstnaar geplaatst bij twee rotondes in Kourou.

In Kourou ontmoet Kurt ook Surinaamse kunstenaars die even-
als Dos Santos vele risico’s en ontberingen trotseren door in 
de eerste instantie illegaal naar Frans Guyana te immigreren 
in de hoop daar een veelbelovende toekomst in de kunst 
op te bouwen. En soms met succes. Zo zijn bijvoorbeeld Lobi  
Cognac en Ruben Makosi, beiden afgestudeerd van de Nola 
Hatterman Art Academy, ondertussen gevestigde kunste-
naars in Frans Guyana die ook op internationaal vlak nu hun 
vleugels uitslaan.

http://www.villazapakara.com
http://www.villazapakara.com
http://www.kingbotho.com/htm/illustraties/KIFOKO_clip_image006.jpg
http://www.kingbotho.com/htm/illustraties/KIFOKO_clip_image006.jpg
http://sranan-news.blogspot.com/2007/10/voor-inheemsen-is-moeder-natuur-echt.html
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“Using Art, Musi, Dance, Theatre for Social Change Worldwi-
de”. Ook Adi Martis verzorgde op 22 januari in dit kader een 
presentatie in Ons Erf, waarbij hij voor het goed opgekomen 
publiek de Caribische context schetste waar onze beeldende 
kunst deel van uitmaakt. 

• Op 8 december presenteren de kunstenaars Kurt Nahar 

en Marcel Pinas in de tuin voor het Fort Zeelandia een open-
luchtkunsttentoonstelling ter nagedachtenis van de slachtoffers  
van de Decembermoorden op 8 december 1982. Van Nahar 
zijn er aan de bomen op het terrein vijfentwintig posters te 
zien waarop de initialen van de 15 slachtoffers en verschil-
lende gerelateerde gedichten, gedrukt tegen de achtergrond 
van bestaande kunstwerken, zijn weergegeven. Marcel Pinas 
vervaardigt uit zwart-witte pangi stoffen 15 kransen welke aan 
de buitenmuur van het Fort gehangen worden. 
 
• In het kader van het uitwisselingsprogramma tussen 
de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam en Nola Hatterman 
Art Academy (NHAA) verzorgden kunsthistoricus Adi Martis 
en kunstenaar Remy Jungerman, van 5 tot en met 28 januari 
als gastdocent een cursus voor de studenten van het NHAA. 
Omdat het curriculum van NHAA voornamelijk op de prakti-
jk gericht is, concentreren de twee gastdocenten zich tijdens 
de lessen meer op de theorie en dit wordt door de studenten 
als zeer positief ervaren. Theorie en praktijk wordt tijdens de 
lessen zoveel als mogelijk geïntegreerd en uitgaande van de 
nieuw aangeleerde theorie (gekozen is voor dada, surrealisme, 
popart en installaties) creëren de studenten een serie werk-
stukken (studies) die zij op vrijdag 29 januari aan het publiek 
presenteren. 

Dennis Tauwnaar, voorzitter van Stichting DETA, zet zich in voor 
het project ‘Pikin Sranan Educatief Ontspanningsoord’. Hij wil 
een miniatuurstad van houten huisjes laten verrijzen op een ruime  
locatie waar er dan ook een multifunctioneel centrum opgezet kan 
worden. “Door de jaren heen raakt Suriname al haar historische 
gebouwen kwijt. Om een stuk van de Surinaamse geschiedenis 
te behouden heeft de Stichting DETA een plan bedacht om een  
miniatuurstad te bouwen. Op deze manier zal het cultureel erfgoed 
van Suriname behouden worden. Meer informatie is te krijgen bij 

Dennis Tauwnaar, pikinsranan@yahoo.com

Fragment van een installatie van de 
studenten van NHAA met als thema de 

aardbeving op Haïti (Foto: Sranan Art/Cassan-
dra Gummels, 2010)

Kransen van Marcel Pinas (Foto: Sranan Art/ 
Cassandra Gummels, 2009)

Remy Jungerman, Adi Martis, Rinaldo Klas 
en de studenten van NHAA (Foto: Sranan Art/

Cassandra Gummels, 2010)
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Agenda Suriname

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

• Vanaf 12 maart 2010 tot eind april 2010 wordt in het Openlucht 
museum Fort Nieuw Amsterdam een grote tentoonstelling  
gehouden rond het thema: ‘Straatkunst in Suriname’. Deze  
bijzondere kunstvorm is in het dagelijke straatbeeld van Suriname  
te bewonderen in onder meer de vorm van geschilderde  portretten 
op personenbussen, als grote reclameschilderingen op winkels 
en als versieringen op schaafijskarretjes. Tammo Schuringa  
is samen met Paul Faber en Chandra van Binnendijk het brein achter 
dit project. Dertien kunstenaars hebben de opdracht gekregen  
om op 1 vierkante meter een werk te maken dat gekoppeld 
is aan hun beroepspraktijk. Gekoppeld aan de tentoonstelling  
is een boek dat op de dag van de opening gepresenteerd 
wordt. De tentoonstelling is na april te bewonderen in CBK 
Zuidoost, Amsterdam. 

 De kunstenaars die hun werken zullen vertonen zijn Dennis Riebeek, Ramon Bruijning, Nishar  
Khodabaks, Johnny Khodabaks, Manoodj Gangadin, Bietje Kramer, Winston van der Bok, Ray Daal, 
André Sontosoemarto, Amatsoedir Mohamadigsan, Elvis Sim Sjoe, Hendry Singoredjo en Lloyd Wolff.

Dagelijks – Gallery Egi Du / Lifestyle Interiors (Carla Tuinfort), Geertruidastraat 22 / Kaikoesiestraat 1345, 
       Paramaribo, +597 (0)881 6821 / 451202, ctuinfort@yahoo.com
Dagelijks – Gallery Singh, Koningstraat 63, Paramaribo, Tel.: +597 492608, gallerysingh@yahoo.com
•   5 febr t/m 28 febr :Groepsexpo. Thema: Elk moment is een nieuw begin
•   In apr/mei   :Groepsexpo. Thema: Bondru kon na wan
•   3 t/m 25 juni  :Groepsexpo. Thema: Immigratie/Voor dit land heb ik gekozen

Dagelijks – House of Art, Kleine Dwarsstraat 1, Paramaribo, +597 426585
Dagelijks – Krasnapolsky Hotel, Lobby, Domineestraat 39, Paramaribo, +597 475050
Dagelijks – Readytex / Readytex Art Gallery, Maagdenstraat 44-48, Paramaribo, +597 421750 / 474380, 
                  readytex@cq-link.sr
•   27 feb t/m 14 mrt  : Expositie ‘Happy Birthday’ ivm 145-jarig bestaan De Surinaamsche Bank 
•   23 t/m 27 maart : Solo-expositie René Tosari Dichter bij de oorsprong, nieuwe Kunsthal,  
                                     Grote Combéweg 45, Paramaribo 
•   april   : Mini Feature Soeka

Dagelijks – Royal House of Art, Royal Torarica, Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, +597 473821 / (0)855 3525
•   27 febr t/m 14 mrt   : Expositie ‘Royal Art in Motion’ 
•   27 febr  : Opening ‘Royal Art in Motion’ met live painting Carlos Blaaker,  
    modellen showen beschilderde mode creaties, Meeting the Artists

Dagelijks – Surinaams Museum, Fort Zeelandia, Paramaribo, +597 425871, museum@cq-link.sr
•   21 december t/m 28 februari: Erwin de Vries, Ode aan de Vrouw

Dagelijks – Gudu Oso, koto- en angisa-museum, Paltan Tewarieweg 8, Livorno, Paramaribo, 10:00-17:00
•   Christine van Russel-Henar, de misi van het museum zegt in de Ware Tijd van 19 november 2009: 
   “Het moet de bezoekers een gevoel geven alsof ze in een huis van vroeger binnen stappen.”   
   Van Russel-Henar heeft tien jaar aan het museum gewerkt.

Dagelijks – De Surinaamsche Bank N.V., Henck Arronstraat 26-30, Paramaribo, ma-vr: 17:00-21:00, 
   za: 17:00-22:00 & zo  : 10:00-13:00 & 17:00-20:00 
•   27 feb t/m 14 mrt       : Paramaribo SPAN. Hedendaagse kunst in Suriname

Schaafijskar
(Foto: Tammo Schuringa)

http://www.readytexartgallery.com/kurtnahar/
http://www.readytexartgallery.com/kurtnahar/
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas/
www.struikelblokgeorge.com
www.fortnieuwamsterdam.com
www.readytexartgallery.com
http://surinaamsmuseum.net 
http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net/website/nieuws.asp?menuid=41&id=68117 


15

Wilt u mailings ontvangen over het programma? Laat het weten via srananart@gmail.com
* Meer informatie en registreren voor een bezoek aan het Adjie Gilas Project van Dhiradj Ramsamoedj en voor 
Moengo SPAN – Een bustocht naar het kunstdistrict van Marcel Pinas kan op de expositie, De Surinaamsche 
Bank, Henck Arronstraat 26-30, Paramaribo.
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Sinds 2007 bestaat er tussen de Nola  
Hatterman Art Academy (NHAA) te  
Paramaribo en de Gerrit Rietveld Academie  
(GRA) in Amsterdam een uitwisselings-
programma. Studenen uit Suriname krijgen  
dan de gelegenheid om een opleiding  
te volgen in Amsterdam, terwijl docenten 
van de Rietveld les kunnen geven op de 
NHAA. In 2007 was Neil Fortune de eerste  
student die naar Amsterdam kwam, in 
2008 gevolgd door Trimo Kromotaroeno 
en Razia Barsatie. Op de Rietveld ontmoet 
ik een enthousiaste Razia Barsatie. 

Trots laat ze mij haar werkplek zien: op een muurtje verschillende schetsen en voorwerpen, over 
een stoel grote vellen beschilderde papier en op een tafel diverse verfpotjes. Razia vertelt dat ze 
met een driedimensionaal werk bezig is. Ze laat me drie voorstudies zien waarvan één een met 
veel kleuren beschilderde tekening is, waaruit een figuur is gesneden. De uitsnede hangt nu aan 
de grote muur achter haar werkplek. Het is Razia’s tekening naar een ontwerp van William Blake 
van een slaaf die om zijn middel aan een galg hangt. 

Niet alleen uit Surinaamse geschiedenis haalt Razia haar inspiratie. Al voor haar opleiding aan 
de NHAA had ze een fascinatie met portretten. Haar streven was om gezichten zo nauwkeurig  
mogelijk te tekenen. Ook nu is de fascinatie nog steeds aanwezig. Tegenwoordig is het zicht-
baar in schetsen van haar eigen gezicht die abstract zijn weergegeven of een portret van Nola  
Hatterman dat ze “gewoon voor zichzelf” tekende. 

De start aan de Rietveld viel soms zwaar. Zo moest ze terug naar de basis, terwijl ze die goed 
beheerste na het NHAA. Maar spijt heeft ze absoluut niet. Op “Nola” heeft ze een klassieke op-
leiding achter de rug, terwijl ze op in Amsterdam meer onderzoek kan doen en daardoor ook 
meer kan geven in haar werk. Tammo Schuringa, docent aan de Rietveld Academie, beaamt dit.
Rietveld-docenten geven op een andere manier les, veel persoonlijker en conceptueler. Deze  
manier van lesgeven is vernieuwend voor studenten van de NHAA. Als ik vraag naar de ontwikkeling 
die Razia sinds de Nola Hatterman Art Academy heeft gemaakt, vertelt zij dat zij nu eindelijk in staat 
is te creëren wat de toeschouwer begrijpt. Na de NHAA maakte Razia veelal abstracte werken. Zij 
wist zelf waar haar werken over gingen, maar het publiek niet. Het werk vindt ze nu meer beeldend,  
er zit een boodschap in. Om dit te bereiken laat zij zich sturen door haar gevoel. Inspiratie krijgt 
ze door naar musea te gaan. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de  rest van de wereld. “Als je 
kunstenaar wil worden, moet je reizen. Er is echt heel veel te zien.”  

Beyond Borders
tekst Priscilla Tosari

Razia Barsatie (Foto: Sranan Art/Priscilla Tosari, 2009)

 

Paramaribo SPAN Programma

27 februari t/m 14 maart 2010, 
maa-vrij: 17.00-21.00, 
zat: 17.00-22.00,
 zon:10.00-13.00 & 17.00-20.00 
Let op! Op 1 maart gesloten i.v.m. Holi Phagwa

 
Logo Paramaribo SPAN

Ontwerp: Sabine Jong A Lock

Datum Activiteit Tijd Plaats

27 feb Art Conversations Part I – 
An Afternoon in the Garden

13.30-16.00 De Surinaamsche Bank, 
Henck Arronstraat 26-30

27 feb Adjie Gilas 
Project van Dhiradj Ramsamoedj

19.00-21.00 Jagdeiweg 8, Kwatta 
*Registreren op de expositie!

28 feb Art & Coffee 10.00-13.00 De Surinaamsche Bank

28 feb Moengo SPAN 
Een bustocht naar het  kunstdistrict van 
Marcel Pinas

07.30-19.00 Moengo 
*Registreren op de expositie!

28 feb I in the sky 
Project van PLU de la Fuente

19.00-00.00 Baba & Mai-plein,  
Kleine Combéweg

1 maart Adjie Gilas Project 
van Dhiradj Ramsamoedj

19.00-21.00 Jagdeiweg 8, Kwatta 
*Registreren op de expositie!

6 maart Art Conversations Part II – 
Video Art; Exploring New Forms

18.00-21.00 De Surinaamsche Bank

7 maart Moengo SPAN 
Een bustocht naar het  kunstdistrict van 
Marcel Pinas

07.30-19.00 Moengo 
*Registreren op de expositie!

7 maart Art & Coffee 10.00-13.00 De Surinaamsche Bank

7 maart Art Conversations Part III – 
SPAN Art meets Street Art, 
the Beat of the Street

18.00-21.00 De Surinaamsche Bank

14 maart Art & Coffee 10.00-13.00 De Surinaamsche Bank

14 maart Art Conversations Part IV – 
The Next Level

18.00-21.00 De Surinaamsche Bank

Razia Barsatie: “Als je kunstenaar wil worden, moet je reizen”

http://paramaribospan.blogspot.com/
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Ricardo Burgzorg
(Foto: Sranan Art/Priscilla Tosari, 2009)
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• Kunst van overleven. Marroncultuur uit Suriname,  
Tropenmuseum, Amsterdam, 6 november 2009 t/m 9 mei 2010 
De Surinaamse Marroncultuur wordt ook wel het best bewaarde 
stukje Afrika buiten Afrika genoemd. De tentoonstelling toont de 
ontwikkeling van de marroncultuur en stelt de vraag of en hoe 
deze kan overleven aan het begin van de 21ste eeuw. De expositie  
werd samengesteld door Tropenmuseum-conservator Alex van 
Stipriaan en gastconservator Felix de Rooij. Het Tropenmuseum  
is het eerste museum in Nederland dat een grootschalige  
tentoonstelling wijdt aan deze cultuur. Kunstenaars die werken 
leverden voor deze tentoonstelling zijn onder andere Oscar  
Adogo, Totom Boti, Guno Bodo, André Mosis, Obentiye en Marcel 
Pinas. Een interessante kijk van kunstenares Patricia Kaersenhout  
op de expo vindt u op het blog van Paramaribo SPAN.

• De tentoonstelling Straatkunst in Suriname is vanaf 
4 juni 2010 ook te zien in Nederland, bij Centrum Beeldende 
Kunst Zuidoost te Amsterdam, tot en met 21 augustus. Vervol-
gens in oktober in Heden, Den Haag en in CBK, Rotterdam in 
november/december. Tijdens de tentoonstelling in CBK komen 
twee Surinaamse schilders naar Nederland voor een artist-in-
residence-programma. 

• Vanuit de British Virgin Islands stuurt Robbert Enfield 
een update van zijn plannen naar Sranan Art Xposed. “Ik ben 
niet bang om mijn schilderijen wereldwijd te exposeren”, zegt 
hij. “I’m inspi red by my Imagination and Emotional Spirit.’’ 
In maart 2010 gaat Enfield exposeren in de Nola Hatterman  
Galerie in Amsterdam, Nederland. Thema: “timeless childhood” In  
de Mutual Gallery in Kingston, Jamaica, zal hij, eveneens in  
maart, meedoen aan een groepsexpo:  ART FRESH. Ook Suriname  
kan weer een expo van Enfield verwachten in juli dit jaar.  

• Pulchri Studio en Bodega de Posthoorn: ‘Sribi Switi, 
san e psa’ - 15 maart t/m 5 april 2010 & Vreemde Vogels -  
27 maart t/m 5 april 2010 Naar aanleiding van de samenwerking 
met de Nola Hatterman Art Academy in Paramaribo en de ac-
tiviteiten die Stichting Boekids jaarlijks organiseert in Suriname, 
gaan vooraanstaande Surinaamse kunstenaars naar Nederland 
voor twee bijzondere kunstexposities. Rondom deze exposities 
zullenworkshops beeldende kunst en poëzie plaats vinden op 
scholen en tijdens het festival. Het beste werk van de leerlingen 
wordt tentoongesteld. De exposerende kunstenaars zijn o.a. 
Kurt Nahar, Marcel Pinas, Patricia Kaersenhout en Rinaldo Klas. 
De exposities zijn gratis toegankelijk.  

Sfeerbeeld Kunst van overleven
(Foto: Sranan Art/Priscilla Tosari, 2009)

Beyond Borders Agenda

Hostages of Hope and Fear, 
Robbert Enfield,34.5x29 inches, 

acrylic mixed media, 2010
(Image: Courtesy Robbert Enfield, 2010)

Ricardo Burgzorg - My first Art Collection 

Op zijn 23ste opende hij Galerie Dakota in Amsterdam. In de jaren daarna werkte hij voor De Nieuw  
Amsterdam en het Volksbuurtmuseum in Den Haag. Ricardo Burgzorg, zijn roots liggen in  
Suriname, is vrijwel zijn gehele carrière actief geweest in de culturele sector. Als fervent kunst- 
verzamelaar merkte hij dat mensen om hem heen deze interesse niet deelden. Dit was opmerke-
lijk, omdat het hoogopgeleide mensen betrof, die er financieel meer dan redelijk voor stonden.  
De belangrijkste reden hiervoor was dat men de drempel tot galeries als hoog ervoer en weinig 
kennis van beeldende kunst had, zo merkte hij. Burgzorg besloot daarom My first Art Collection 
(MfAC) op te richten.

MfAC is een trainingsprogramma voor hoogop-
geleide mensen tussen de 30 en 45 jaar, zowel 
autochtoon als allochtoon. Op verschillende wijze 
maken zij kennis met contemporaine beeldende 
kunst met het uiteindelijk doel een eigen kunst-
collectie te aan te leggen. Dit doen zij door middel 
van het unieke trainingstraject dat bestaat uit be-
zoeken aan musea, galerieën, kunstverzamelaars 
en lezingen. De opleidingen worden in verschillen-
de steden gegeven, zoals in Amsterdam, Arnhem,  
Den Haag en Groningen. 

Burgzorg heeft twee doelstellingen. Zijn eerste 
doelstelling is mensen stimuleren een eigen kunst- 
verzameling te starten. Zijn tweede doelstelling is  
dat deze doelgroep wordt gewezen op hun verant-
woordelijkheid voor het cultureel erfgoed en het  
huidige kunstklimaat. Om de doelstellingen te be- 
reiken, moet het kopen van kunst door particulieren  
gestimuleerd worden. Het is immers door deze aan-
kopen dat de kunstmarkt zich kan ontwikkelen.

Hoe ziet de toekomst van My first Art Collection er-
uit? Het volgend seizoen wordt er uitgebreid naar 
Arnhem en/of Groningen. De ambitie is gericht op 
het realiseren van een programma in alle provincies 
in het land. En wellicht dat het buitenland ook volgt. 
In het najaar van 2010 start de volgende selectie van 
MfAC. Inschrijven kan al eerder. 

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.myfirstartcollection.com

Sranan Art Xposed is de naam van het webmagazine 
dat vier maal per jaar gratis digitaal verspreid wordt. 
Wilt u zich opgeven voor toezending? Dan kan dat 

op srananart@gmail.com. Geef aan of u de  
Nederlandse of de Engelse editie wilt ontvangen. 

Ook is er een (Engelstalig) weblog waar u de  
informatie altijd kunt terugvinden: http://srananart.
wordpress.com. Hier kunt u onze foto’s bekijken: 

http://www.flickr.com/photos/srananart/. 
En natuurlijk is er de website van Readytex Art  

Gallery: www.readytexartgallery.com  
Twee keer per jaar verschijnt er bovendien een rijk 

geïllustreerde bloemlezing uit Sranan Art Xposed als 
katern in United Magazine. 

www.tropenmuseum.nl
http://www.kaersenhout.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/2010/01/notes-on-art-of-survival.html
www.myfirstartcollection.com
http://srananart.wordpress.com
http://srananart.wordpress.com
http://www.flickr.com/photos/srananart/
www.readytexartgallery.com


  

• Van 21 november tot en met 5 december was op  

Curaçaoin Galerie Alma Blou (Landhuis Habaai, Otrabanda) 

de expositie Kara dòrná te zien van kunstenaar Vincent Jong 

Tjien Fa. Jong Tjien Fa heeft zijn roots in Suriname en Sint 

Maarten. Hij is geboren in Suriname maar woont vanaf zijn 

dertiende afwisselend op Sint Maarten en Curaçao en is 

nu reeds enkele jaren als arts en kunstenaar werkzaam in  

Nederland. Kara dòrná is zijn tweede expositie op Curaçao 

en de opening geschiedt door kunstenaar en regisseur Felix 
de Rooy. 

• Van woensdag 18 november tot en met 16 december 
2009, exposeert Grace Ashruf Rahusen in The Frameshop & 
A.R.T. op Aruba met Treasures, haar vierde solo-expositie.  
De kunstenares verwerkt in de collectie op deze expositie  
eeuwenoude Indiaanse symbolen in moderne composities met 
prachtige kleurencombinaties. Daarbovenop brengt zij haar  
eigen ‘krabbel’ of ‘geschrift’ aan waarmee zij het verband legt 
tussen de capaciteit van de mens toen en nu, om zich met hun 
verbeelding en handen creatief uit te drukken. In een pers- 
bericht uitgegeven ten tijde van de expositie zegt Grace: “Waarom  
schilder ik? Omdat ik het kan. Dat is het gewoon. Waarom schil-
derden ancient people op stenen muren en rotsen? Omdat ze 
het konden. Omdat denken en dan reageren op die gedachten  
een deel van het mens-zijn is.”

Grace Ashruf Rahusen, Treasure, 2009
(Foto: Courtesy Grace Ashruf Rahusen)  

• Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het  
district St. Laurent, wordt op 12 december in Frans Guyana een 
bijzonder monument van kunstenaar Ruben Makosi onthuld. 
Het monument is een totempaal met een afmeting van 4 meter  
hoog en 1 meter in diameter welke door de kunstenaar uit 
groenhart vervaardigd is. Ruben Makosi is een kunstenaar van 
Surinaamse afkomst die in 1990 naar Frans Guyana vertrok 
en die ondertussen als kunstenaar ook bekendheid geniet in  
 Brazilië, Parijs, Martinique en Guadeloupe. Het monument dat 
het verleden, het heden en de toekomst van St.Laurent uitbeeld, 

is geplaatst op de rotonde van St. Laurent du Maroni.
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• Neil Fortune is inmiddels al geruime tijd in Nederland op 
de Rietveld Academie bezig. Onlangs stuurde hij foto’s op van 
zijn deelname aan een expo van de Gerrit Rietveld Academie in 
de Oude Kerk te Amsterdam. Zijn statement: “My research is 
how to produce ‘art’ in a social-political context. Departing from 
European and American modernity, ‘glossy and glamorous’,  
where every-body is a winner, living on top of each other in 
modernistic buildings while using third-world energy and  
resources to climb into the sky in hope to find the future.  
Inserting this state of mind into different atmospheres, a  
religious one in this case, enables me to create a body of  
different dimensions for the theme of poverty.”

State of Mind, Neil Fortune, installatie van kippengaas, textiel, houtlijm en 
krantenpapier, 2010 (Foto: Courtesy Neil Fortune, 2010)

De Dono Code, Tropenmuseum, Amsterdam, 10 september 

2009 t/m 28 februari 2010 Heri Dono (Jakarta, 1960) woont 

in Yogyakarta en is één van de meest internationaal beken-

de kunstenaars van Indonesië. Net als in Suriname hebben 

Indonesische kunstenaars te maken met Westerse accep-

tatie binnen de canon van internationale kunst. Dono heeft 

internationale bekendheid gekregen door zijn kunst te trans-

formeren in een taal die voor alle culturele achtergronden 

begrijpelijk is. Zijn roots speelden daarbij een grote rol. Hij 

spreekt zelf van ‘glocal art’: een samenvoeging van global 

en local. 

• Religious Curaçao. Rituals & Traditions, Sinaya Wolfert 
(1964) in de Melkweg Galerie, 10 december 2009 t/m 10 januari  
2010. Sinaya Wolfert probeert in haar werk het onzichtbare 
zichtbaar te maken. Op Curaçao leven mensen van verschil-
lende religies vreedzaam met en naast elkaar. Met name het 
Christendom, Hindoeïsme, Islam en Jodendom zijn daarbij  
vertegenwoordigd. Wolferts foto’s tonen verhalen van mensen 
die zich, vaak achter gesloten deuren, hechten aan religieuze  
rituelen en tradities. Haar foto’s zijn gebundeld het fotoboek 
Religious Curaçao. Rituals & Traditions. 

Sinaya Wolfert, Religious Curaçao (Foto: Courtesy Melkweg Galerie)
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http://www.kasdialmablou.net/
www.vincejtf.com
www.vincejtf.com
http://www.tropenmuseum.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=37987
www.tropenmuseum.nl
www.sinayawolfert.nl
www.melkweg.nl
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Aan de expositie Paramaribo SPAN die van 27  
februari tot en met 14 maart 2010 in Paramaribo 
te zien is, is ook een boek gekoppeld: Paramaribo  
SPAN; Hedendaagse beeldende kunst in Suriname, 
onder redactie van Thomas Meijer zu Schlochtern 
en Christopher Cozier, uitgegeven door KIT  
Publishers, Amsterdam. Naast beeldmateriaal 
bevat het boek essaysen interviews met kunste- 
naars. Er zijn bijdragen van onder meer: Drs.  
Sigmund L.J. Proeve, Thomas Meijer zu Schloch-
tern, Chandra van Binnendijk, MariekeVisser, 
Fred de Vries, Liesbeth Babel, Christopher Co-
zier, Nicholas Laughlin, Siebe Thissen, Arnold 
Schalks en Ralph van Meijgaard. Roy Tjin neemt 
de fotografie in Suriname voor zijn rekening,  
Otto Snoek in Rotterdam. Het boek verschijnt 
in het Portugees, Engels en Nederlands in 
een oplage van 3.000 exemplaren.  

Bij de tentoonstelling Straatkunst in Suriname, vanaf 12 maart in  

Suriname en vanaf 4 juni in Amsterdam, verschijnt een rijk geïllustreerde  

publicatie met de titel: Schaafijs en wilde bussen; Straatkunst in  

Suriname. Dit schitterend boek is geschreven door Chandra van  

Binnendijk, Paul Faber en Tammo Schuringa. Uitgever KIT Publishers,  

Amsterdam. 

Leesvoer

Input voor 
Sranan Art Xposed is 

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

the floor is yours! 

Mail naar
srananart@gmail.com

Colofon

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

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

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

SAX is 
mogelijk 
gemaakt
door:

Gran tangi!

Wie wil weten wat er de afgelopen maanden is gebeurd op kunst-
gebied in Suriname doet er goed aan online een kijkje te nemen 
op het Sranan Art-blog of in het Sranan Art-fotoarchief. 

George Struikelblok en Roddney Tjon Poen Gie exposeerden  
in Readytex Art Gallery van 18 tot en met 28 november. De 
emotionele groei van George Struikelblok is in zijn werk 
goed te volgen. Ook nu weer is er in de composities en in de  
vormen een nieuwe speelsheid waar te nemen. Roddney Tjon 
Poen Gie exposeert hier de werkstukken die hij creëerde tijdens 
zijn recente artist in residence-periode aan het kunstinstituut  
Duende in Rotterdam. 

Royal Triple Women Art Exhibition, gehouden in het Royal  
Torarica hotel in samenwerking met Royal House of Art van  
23 tot en met 25 oktober. Onder de schijnwerpers in deze  
expositie: het werk van de drie kunstenaressen Sabine Ensberg- 
Steinhoff, Sharda Devi Harkhoe en Ingrid Indiaan. Drie kunste-
naressen met elk een heel eigen, unieke stijl. 

Inspiration, de nieuwste solo-expositie van Kenneth Flijders 
opent onder grote publieke belangstelling op 13 oktober in  
Readytex Art Gallery. Geïnspireerd door de prachtige Surinaamse  
natuur, de gevarieerde cultuur, indrukken uit zijn eigen omgeving 
en zijn favoriete herinneringen, schildert Flijders met acryl en ook 
wel mahonie-extract op grote doeken, op papier en op oude 
vensters en deurpanelen. 
 
Buglahé, de solo-expositie van Edke (Miguel Eduard Keerveld) 
gehouden op zaterdag 19 september in Commewijne. De naam 
van de expositie is de bijnaam die hij als kind van zijn nu over-
leden grootmoeder kreeg en deze expositie is dan ook aan haar 
opgedragen. 

Chuttie, een solo-expositie van George Ramjiawansing die begin  
september te zien was in het Instituto Venezolano para la  
Cultura y la Cooperation (IVCC). Daarna heeft de expo langere 
tijd in Galerie Singh gestaan. De betekenis van “chuttie” is “vrij”. 
Met dit thema als uitgangspunt toont de kunstenaar een geva-
rieerde collectie kunstwerken. 

De Nationale Kunstbeurs is eind 2009 voor de 44ste keer  
gehouden, van 30 oktober tot en met 7 november. Zoals elk jaar 
keert de discussie terug: hoe vindt de selectie plaats, zijn de 
regels te streng gehanteerd of juist te soepel? Moet er andere 
criteria vastgesteld worden, wie bepaalt wat ‘echte’ kunst is en 
wat een te laag niveau heeft? Interessante gesprekken, die on-
getwijfeld leiden tot interessante ontwikkelingen. In de komende 
edities van Sranan Art Xposed komen we hier uiteraard uitge-
breid op terug. Stuur ons een mail met uw gedachten hierover:  
srananart@gmail.com  

George Struikelblok, Makandra, 2009 (Dou-
ble Feature Readytex Art Gallery, George 
Struikelblok en Roddney Tjon Poen Gie)
(Foto: Sranan Art/Cassandra Gummels)

Edke (Miguel Eduard Keerveld),  
Dienaar – meester, 2009
(expositie Buglahé)(Foto: Sranan Art/
Cassandra Gummels, 2009)

Kenneth Flijders, The road that leads to gold, 
2009 (expositie Inspiration)
(Foto: Readytex Art Gallery/ 
William Tsang, 2009)

http://srananart.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://srananart.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://www.readytexartgallery.com/georgestruikelblok/
http://www.readytexartgallery.com/roddneytjonpoengie/
http://www.readytexartgallery.com/roddneytjonpoengie/
http://www.duendestudios.nl/
http://www.readytexartgallery.com/website/event.asp?menuid=17&site=arts&id=52
http://www.readytexartgallery.com/kennethflijders/

