
“Schilder niet zomaar. Een 

schilder kan een ‘ziener’ 

worden. Iemand die verrast, 

ons wakker schudt en ogen 

opent voor een nieuwe 

beleving en zingeving 

van het alledaagse. Het is 

een voortrekkersrsrol die 

gewaardeerd en gestimuleerd 

moet worden.”

Koningin Beatrix, tijdens het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst, 1996 
– zoals geciteerd bij wijze van artist statement van Yashmin Campagne op haar website.  
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Op uitnodiging van KultuurKaffee (Vrije Universiteit Brussel) resideert 
Kurt Nahar gedurende 6 weken (van 15 februari tot en met 31 maart) 

in de KK Gallery’. Gedurende deze periode werkt hij er aan een tentoonstelling met 
als titel Misschien, Maybe waarbij hij zich laat inspireren door de Belgische actualiteit. 
Vooral de schandalen in de kerk die recent boven water kwamen, trokken daarbij zijn 
aandacht. Het residentieproject is opgevat als een open atelier, waardoor er steeds de 
mogelijkheid tot dialoog tussen kunstenaar en voorbijganger is. Een inspirerende tijd.
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Sranan Art XposedColofon

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

SAX is mogelijk gemaakt door

Gran tangi!

Beste lezer!

De vierde editie van Sranan Art Xposed rolt nu over uw scherm … SAX nummer 4 is de 
eerste van dit jaar, 2011. Een jaar dat voor ons in het teken staat van veranderingen. Zo 
heeft onze vaste vormgeefster, Sabine Jong A Lock, het SAX-team verlaten voor een 
vaste betrekking bij Digicel. Wij wensen haar veel succes, en we danken haar voor haar 
inzet voor en grote betrokkenheid bij SAX en de Surinaamse kunst in het algemeen. 
Tegelijkertijd verwelkomen wij in ons team Wendy Alberts, die met haar grafisch bedrijf 
Moksi Graphics vanuit Nederland de layout zal verzorgen. Wendy heeft lange tijd in 
Suriname gewoond en gewerkt en wij verheugen ons erop om nu weer met haar te 
kunnen werken!

Een andere verandering die in het verschiet ligt is het verder uitwerken van een plan om 
Sranan Art Xposed groter te maken … We hebben zoveel plannen, en er gebeurt ook 
van alles als we kijken naar de Surinaamse beeldende kunst. In het hoofdartikel, ‘Going 
Places …’, wordt duidelijk dat Sranan art de wijde wereld intrekt. In april zal Ada Korbee 
dan ook een onderzoek doen naar de mogelijkheden om meer sponsors te betrekken 
bij ons project dat nu bestaat uit een webmagazine, een blog en een foto-account die 
allebei steeds regelmatiger geüpdate worden. Tot nu toe is de - no strings attached! - 
sponsoring vooral afkomstig van Readytex Art Gallery, hoewel ook anderen hun steun 
bieden door bijvoorbeeld een bijdrage voor het blog mogelijk te maken. We hopen echter 
ons platform uit te breiden, waardoor we nog veel zichtbaarder worden op internationale 
fora, zowel in woord als door aanwezig te zijn, deel te nemen aan al die dialogen 
en conversaties die er wereldwijd plaatsvinden. Ook willen we al die buitenlandse 
ervaringen veel meer “terug naar huis” brengen.

We hopen dat de lezers van SAX blijven reageren, meedenken, bekritiseren, inspireren, 
debatteren, enzovoorts! 

Veel plezier,

Marieke & the SAX Ladies!

De Surinaamse kunstenaarsgemeenschap doet soms denken 
aan een bontgevederde vogelkolonie in haar veelkleurige 

verscheidenheid. Een ding is echter zeker: deze vogels van 
diverse pluimage zijn bezig hun vleugels uit te slaan. Wereld, wij 
komen er aan! De trans-Atlantische vliegroute is reeds beproefd, 

maar nu worden ook andere bestemmingen aangedaan. Op deze 
pagina’s enkele impressies.

De kunstenaar stuurt tijdens zijn 
verblijf in België mails naar Suriname 

met beeld, maar ook met teksten.  

Een fragment uit  
“Identity crisis”

[...]
ben je diploma ‘s op papier 

of mens 
met ritme 

dat meegaat  
met de wind 

en beweegt op het 
klokketik 
van dada 

ben je maar weer 
een adem 
die komt 
en gaat   

[...]

Na een lange wandeling in Antwerpen 
schrijft Kurt Nahar, “op de tonen en 

stappen van Wim de Pauw” het volgende 
gedicht.

Als het hier niet is, is het ginder

als het hier niet is, is het ginder
als het niet ginder is, is het ietsje verderop

als het ietsje verderop niet is
is het ginder, o mijn kinder, o mijn kinder 

heb nooit hinder
elke stap heeft toch een vinder

ben je moe
probeer te vliegen als een vlinder

Heen …
FOTO Ken Doorson, 2010

Marcel Pinas exposeert eind 2010 
in Saint Laurent du Maroni, in Frans 

Guyana. Een foto van die grote afaka-
tekens die in een bootje zachtjes de 
Marowijnerivier oversteken intrigeert 

me. Begin januari sluit Pinas de 
expositie af en ben ik er bij. Een 

verslag is te lezen op het blog. Op 
de terugweg zit ik nu zelf in de boot, 
tussen de KI en de WI en de KO … 
En het is zo vanzelfsprekend, eb en 

vloed, heen en weer, oost en west, dis’ 
sey en dat’ sey … 

… en weer
FOTO Sranan Art/Marieke Visser, 2011

TEKST Marieke Visser
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http://srananart.wordpress.com/2011/01/12/a-close-look-fu-kaba-a-expo/


Flexible lady, Dhiradj Ramsamoedj, 2010
FOTO Elena Grant, 2011
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Met een vriendin die ik heel lang niet had 
gezien sprak ik in december 2010 over een 
thema dat mij -en vele anderen- mateloos 
intrigeert: identiteit. Hoe de meeste mensen 
geconditioneerd zijn om hun medemensen 
binnen een oogknippering in te delen in 
een hokje. De een worstelt met die in een 
oogwenk toegewezen etiketten meer dan de 
ander. En bij de een is het toegekende hokje 
ook meer van toepassing dan bij de ander. 

De vriendin zei: “Je zou eens met Yashmin 
Campagne hier over moeten praten. 
Haar werk gaat daar ook over.” Yashmin 
Campagne, ook iemand die ik uit het oog 
verloren was. Inmiddels, na een aantal jaren 
in Suriname gewoond te hebben, verhuisd 
naar Trinidad, naar Diego Martin, en naast 
heel wat andere zaken druk bezig te 
schilderen. Via de mail was het contact snel 
gelegd en op de website kon ik het werk 
te zien dat Yashmin Campagne (Nijmegen, 
1 december 1966) in de afgelopen jaren 
maakte. Met name het werk van haar 
expositie Identity gaat op een vrije, speelse 
manier in op het feit dat kleur zo snel 
bepalend is voor hoe mensen naar je kijken 
– en je beoordelen.  

“Het thema dat ik met de werken voor 

Identity probeerde uit te drukken was het 
gevoel van donker/zwart zijn, maar je blank/
wit voelen. Dit vanwege mijn achtergrond, 
opgroeien in een blanke cultuur, namelijk 
in Nederland. Destijds, in mijn jeugd, heb 
ik nooit ervaren dat ik anders was dan 
anderen om mij heen. Maar eenmaal terug 
in Suriname, vanaf 1996, omgeven door zeg 
maar ‘the colorful people’ waarvan ik zelf 
een deel zou moeten zijn, voelde ik me raar 
genoeg niet één van hen.”  

De schilderijen van Identity laten 
zelfportretten zien, reflecties en 
weerspiegelingen, dieren in ‘andere’ 
huiden, bloemen in vervreemdende kleuren 
en doeken waarop een mix van twee 
verschillende culturen afgebeeld is.

De expositie Identity 10-21 maart 2010, 
was georganiseerd door de Nederlandse 
Ambassade en het National Museum & 
Art Gallery in Port of Spain, Trinidad. In 
november 2010 deed Yashmin mee aan een 
groepsexpo Femmes, in Nomade Gallery in 
Coconut Grove, Miami. 

Op het blog van Sranan Art is binnenkort 
een uitgebreidere bijdrage te lezen (en te 
zien) over Yashmin Campagnes werk. 

Yashmin Campagne: 

FOTO’S Courtesy Yashmin Campagne, 2009

1

2

1 Being puzzled, Yashmin Campagne, acryl op canvas, 104x63,5cm, 2009
“Dat ben ik op een witte achtergrond, puzzelstukjes uit mijn lichaam die staan voor het ‘being puzzled about my identity’. 
De puzzelstukken zijn als het ware stukken die uit mijn lichaam weggehaald zijn en die dan weer het witte vlak van de 
achtergrond laten doorschemeren.”

2 Reflection I, Yashmin Campagne, acryl op canvas, 104x104cm, 2009
“Een zelfportret, in een bestaande situatie, kijk in de spiegel naar de reflectie van mezelf in een andere spiegel en zie 
mezelf daarin als een witte persoon.”

“Het gevoel van donker/zwart zijn, maar je blank/wit voelen”

Ontmoetingen kunnen verregaande gevolgen hebben. Tijdens een workshop in Gadani, Pakistan, 
ontmoetten twee jonge kunstenaressen elkaar. Ellen Ligteringen, die nu in Suriname woont, en Rehab 
El Sadek, afkomstig uit Egypte, en thans woonachtig in de Verenigde Staten. Op het Sranan Art blog 
doen Ellen en Rehab verslag van deze ontmoeting en vertellen zij hoe zij een grote rol in elkaars leven 
zijn blijven spelen, lange afstanden overbruggend, door een gevoel van verbondenheid, met behulp van 
internet.
Uit de reactie van een vrouw genaamd Judy uit Canada blijkt hoe dit mensen aanspreekt: “Wow. Thanks 
for writing. A Jamaican born woman living in Canada, exploring ‘art’ and what we can really be /// means 
a lot to hear similar voices.”

Achterin deze SAX, in de pagina’s die onder de noemer 
‘Beyond Borders’ vallen, wordt de recente expositie van 

Sri Irodikromo en Kit-Ling Tjon Pian Gi genoemd. In Cayenne, in Galerie 
L’Encadrier waar veel Surinaamse kunstenaars hun werk ten toon hebben 
gesteld, was in maart hun expo Les Surinamaises aux cimaises te zien. 

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

Flesseninstallatie Kibii wi koni, Marcel Pinas, 2011
FOTO Fe Ramirez, 2011

TEKST Marieke Visser

Suriname is goed vertegenwoordigd 
in het ‘About Change’ 

kunstprogramma van de Wereldbank. Dit is een positieve 
stap voor Surinaamse kunst om verder toe te treden tot een 
wereldwijde kunstmarkt. Het ‘About Change emerging 
artists’ programma is een initiatief van de Wereldbank in 
samenwerking met de Inter-American Development Bank, de 
OAS, en het Caribbean Community (CARICOM) Secretariaat. 

Het eerste evenement, een expositie waarin uitsluitend kunst 
uit het Caribisch gebied wordt belicht, opent eind januari j.l. in 
het Art Museum of the Americas van de OAS in Washington 
DC. In deze expositie, Wrestling with the Image: Caribbean 
Interventions, zijn werken van de Surinaamse kunstenaars 
Marcel Pinas, Sri Irodikromo, Dhiradj Ramsamoedj en 
Patricia Kaersenhout te bewonderen. Vooral de Kibii wi koni-
flesseninstallatie van Marcel Pinas en Dhiradj Ramsamoedj 
zijn Flexible lady krijgen veel reacties. De curatoren van deze 
expositie zijn kunstenaar en curator Christopher Cozier (de 
Trinidadiaanse Cozier was tevens co-curator van de expositie 
Paramaribo SPAN bij De Surinaamsche Bank N.V. in februari 
2010) en kunsthistoricus Tatiana Flores. De expositie loopt van 
21 januari tot en met 10 maart 2011. 
 

Aan de hand van deze Caribische expositie werd er een 
prachtige online catalogus geproduceerd door Richard Mark 
Rawlins van the Draconian Switch in samenwerking met 
het Art Museum of the Americas en de Organisatie van 
Amerikaanse Staten (OAS), welke gratis te downloaden is 
hier.

Na deze expositie zal het werk van alle eerder genoemde 
Surinaamse kunstenaars te zien zijn in de About Change 
expositie in de Wereldbank zelf, aangevuld met werk van 
George Struikelblok, Roddney Tjon Poen Gie, Jhunry 
Udenhout en Hanka Wolterstorff. About Change - Wrestling 
with the Image is te zien van 18 mei-30 juni 2011. 

In het tijdschrift Kunstbeeld schrijft Daphne Pappers een 
korte bespreking van Wrestling with the Image: Caribbean 
Interventions waarbij ze de expositie slechts virtueel bezoekt. 
‘Grenzeloos virtueel kunst kijken’ heet haar artikel. ‘The 
real thing’ blijft onvervangbaar, maar het is een enorme 
vooruitgang dat het world wide web de communicatie, 
inspiratie, discussie en conversatie opengooit en het 
makkelijker maakt om de vleugels uit te slaan.

En zo blijven de vogels vliegen, niet gehinderd door 
geografische begrenzingen. Going places … 9
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Vandaar dat een deel van het werk dan ook voor publieke 
plekken bestemd is. Helaas gaat het in Suriname niet zo 
gemakkelijk. Toestemming aanvragen en vooral krijgen, is 
een lang en ingewikkeld traject, want de overheid is zich er 
jammer genoeg nog niet voldoende van bewust wat kunst 
allemaal kan betekenen. Veel dat ik op dit gebied toch 
doe (bijvoorbeeld mijn ‘I love Su’-installatie), komt uit mijn 
eigen zak. Ik hoop hiermee een stimulans te geven aan 

de overheid, het bedrijfsleven en 
andere kunstenaars, zodat er in 
Suriname veel meer gaat gebeuren 
met betrekking tot kunst in de 
openbare ruimte.

 
Lob’ mi tu tamara, is een vervolg van je thema Lob’ 
makandra. Wat is daar de achterliggende gedachte 
van?
Net als toen verdiep ik me ook nu in veel van mijn ruimtelijk 
werk weer in het lot van kinderen in kindertehuizen. Deze 
kinderen die al zoveel moeten ontberen, hebben net als 
ieder mens vooral liefde nodig. Hier geef ik symbolisch 
aan dat die behoefte niet alleen vandaag bestaat. Ook 
morgen en in de toekomst moeten wij deze kindertjes blijven 
ondersteunen. Dan zijn er ook ouders die hun kinderen in 
tehuizen achterlaten en hun vervolgens lijken te vergeten, 
terwijl de kinderen blijven verlangen naar de liefde en 
aandacht van hun ouders. Dat is triest. Met mijn installaties 
refereer ik veelal naar de behoeftes en verlangens van deze 
eenzame kinderen.
 
Dan heb je ook een aparte performance in petto; wat 
kan je daar over vertellen. 
Ik probeer elke keer nieuwe elementen toe te voegen aan 
mijn exposities. Tijdens de opening en op de laatste dag 
van de expositie gaan dansers (van de Soeki Irodikromo 
Volksacademie voor Kunst en Cultuur) die ik beschilderd 
heb, tegen de achtergrond van grote beschilderde doeken, 
een speciale choreografie opvoeren. Hun bewegingen 
eindigen ten slotte in enkele vaste beeldmomenten, waar 
doek en mens een driedimensionaal schilderij vormen. De 
beschilderingen op doek en danser vloeien dan prachtig 
ineen. Dit nieuwe experiment is voor mij zowel als de 
dansers een spannende uitdaging en we hopen iets 
bijzonders aan het publiek te presenteren.    
 
George Struikelblok heeft ook een eigen website.

n de weken voor zijn nieuwe solo-expositie bezoek ik 
George Struikelblok enkele malen in zijn atelier. Hij 

heeft grootse plannen voor zijn expositie Lob’ mi tu tamara 
en het is er één en al bedrijvigheid. De vloer is bezaaid met 
schilderijen in verschillende stadia, met potjes en emmertjes 
vol verf en penselen. Verspreid door de ruimte staan ook 
diverse ruimtelijke werken in wording die me ontzettend 
nieuwsgierig maken naar het eindresultaat. Ook buiten in 
de garage staan er enorme 3D-replica’s van de figuren in 
zijn schilderijen. En niet te vergeten de dansers! Zij oefenen 
elke zaterdag tegen de achtergrond van een groot schilderij 
een choreografie van sierlijke bewegingen.

De installaties waarmee je bezig bent zijn deels voor 
De Hal en deels voor publieke locaties bestemd. 
Vanwaar die keus?
Kunst in de openbare ruimte heeft me altijd al 
geïnteresseerd. Ik heb me er ook verder in verdiept 
tijdens mijn twee laatste ‘artist in residence’-periodes 
in Nederland en heb toen onder andere veel kennis 

opgedaan over geschikte materialen. Suriname 
heeft zoveel prachtige plekken die uitermate 

geschikt zijn voor publieke kunstinstallaties, 
maar er wordt veel te weinig gebruik van 
gemaakt. Wat we nu hier voornamelijk 

tegenkomen zijn borstbeelden en ‘mannen 
op sokkels’, maar kunst is zo veel meer 

dan dat en dat wil ook tijdens deze expo laten 
zien. Kunst, en vooral ook abstracte kunst, kan 
mensen prikkelen, tot denken aanzetten en 

discussies op gang brengen. Met kunst in de 
openbare ruimte bereik je ook de ‘gewone’ man. 

“Kunst is  

zo veel 

meer dan 

GEORGE STRUIKELBLOK

‘MANNEN OP SOKKELS’”

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

TEKST & FOTO’S 
Cassandra Gummels-

Relyveld

http://caraibischeletteren.blogspot.com/2010/11/srefidensi-monument-george-struikelblok.html
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo 
www.readytexartgallery.com/georgestruikelblok
www.readytexartgallery.com 
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Voor de één een confronterende expositie; voor de ander had het veel verder mogen 
gaan. In elk geval: vernieuwend, anders. Sirano Zalman toonde in december 2010 
tal van ‘larger than life’-naaktfoto’s in De Hal, onder de titel EXE! Expression of 
Emotion. Of, beter gezegd: hij toonde er fotokunstwerken. Zalman schildert met 
pixels, bewerkt zijn foto’s, laag na laag, plaatst zijn modellen in een geheel nieuwe 
omgeving. Mannelijke en vrouwelijke naakten zweven in de lucht, liggen ineengekruld 
op een blad, hangen in een oude gevangeniscel te Fort Nieuw Amsterdam. Voor 
de kunstenaar een manier om emotie via het menselijk lichaam te verbeelden: 

schoonheid, kracht, angst, verlangen … “Ik wil de mensen die ik afbeeld van het aardse losmaken”, zegt hij. Nu is de kunstenaar 
bezig met een nieuw project, waarin hij weer een laag dieper gaat. Het thema waaraan hij werkt is “passie”.  
Wie wil reageren, iets wil inbrengen, een verhaal heeft, een associatie … Sirano verwelkomt alle input via e-mail of via zijn 
Facebook-account. Een mooie spread over deze expo is te vinden in United nr. 13, mrt/aug 2011.

Vredig,Vrij en Vriendelijk, zo heet de expositie in De Hal, in november 
2010. Deze expositie is geïnspireerd door het district Coronie, volgens 
kunstenaar Fineke van der Veen “een district vol paradoxen”. Die inspiratie 
resulteert in een schitterende, verrassende expositie. Het bewijs van hoe een 
tentoonstellingsmaker met een kundig oog en een creatieve (en strenge!) 
selectieve hand een tentoonstelling naar een ander niveau kan tillen. 
Uiteraard speelt ook mee dat de kunstenaars zonder uitzondering boeiend 
en sterk werk hadden gemaakt. Vanaf de eerste stap naar binnen, het terrein 
van De Hal op, tot de laatste stap naar buiten vormt Vredig,Vrij en Vriendelijk 
één indrukwekkende ervaring. Op het Flickr-account van Sranan Art zijn 
beelden van deze expo te bewonderen en kunt u er als het ware zelf door 
heen lopen.  

Kunstenaar Paul Chang woont en 
werkt vanaf 1986 in de VS. Van 10 
t/m 12 februari exposeert hij na vijf 

jaren weer in Suriname, in De Hal aan 
de Grote Combéweg 45: Inspired 

by Nature. De expositie wordt door 
velen ervaren als een oase van rust 

die gecreëerd wordt door kleurige en 
fleurige composities waarin elementen 

uit de natuur centraal staan. 
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August Bohé, Untitled, 2010  
FOTO Sranan Art/Marieke Visser, 2010
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TEKST Cassandra 
Gummels-Relyveld 

& Marieke Visser

Van 17 tot en met 31 december is de expo 
Voortplanting van August Bohé te zien 
in Royal House of Art. Met Voortplanting 
laat Bohé zijn eigen fantasie de loop, zijn 
eigen kunstzinnige interpretatie van het 
voortplantingsproces. Dat resulteert in een 
kleurrijke verrassende expositie, waarin 
de toeschouwers een heel andere kant 
van deze kunstenaar leert kennen. Bohé: 
“Het is wonderbaarlijk: op een wit vlak 
breng je leven. Je maakt anderen blij met 
kleur, dimensie én vorm.” Meer informatie: 
August Bohé, 404076 / 0850-4904 / 0881-
9730, boartus@yahoo.com 

Sirano Zalman - Untitled, foto op canvas, 2010

Tijdens het Suriname Heritage Festival  
in Commewijne tussen 10 en 13 februari 
krijgt ook beeldende kunst een podium. 
Kunstenaars aangesloten bij de FVAS  
werken mee aan de creatie van een 
Gapuro (Javaans woord voor erepoort) 

die op 10 februari bij de opening van het festival onthuld wordt. Dit nieuwe monument dient bij de 
aanmeersteiger nabij het Fort Nieuw Amsterdam nu als prachtige “welkomstpoort” voor gasten 
die er in een bootje vanuit Leonsberg -of elders- aanmeren. Van 13 t/m 20 februari is er ook een 
groepsexpositie te bewonderen in en aan, het gerestaureerde kruithuis van het Fort Nieuw Amsterdam 
zelf. In totaal hebben 21 kunstenaars meegewerkt aan de expositie en de Gapuro.

De Gapuro met individuele 
kunstwerken geschilderd 

op metalen platen door 
kunstenaars van de FVAS 

FOTO’S Sranan Art/
Cassandra Gummels, 2011

Royal House of Art, Paramaribo, Suriname, pakt eind 2010 uit 
met twee mooie expo’s. Patricia Ma Ajong toont in de eerste 
helft van december een aantal kleine werken waar op treffende 
wijze oude Surinaamse woningen afgebeeld zijn, onder de 
titel Overeind staan. De kunstenares: “Het Surinaamse 
huisje uit de 19de eeuw is anno 2010 aan het verdwijnen uit 
het stadsbeeld van Paramaribo. Daarmee verdwijnt weer een 
stukje historie. Deze huisjes maken de stad tot stad. Kan er niet 
iemand deze huisjes redden? Ik hoop dat die emoties gevoeld 
worden wanneer men naar mijn werk kijkt.” Op het Flickr-
account van Sranan Art zijn er foto’s te zien.  Meer informatie: 
Patricia Ma Ajong, maajongpatricia@hotmail.com

Half december 2010 vindt in De Hal de eerste Art 
Market plaats. Alternatief, non-mainstream, anders, 
verfrissend. De Art Market-pioniers: Roberto Tjon A 
Meeuw (meubels en objecten van afvalmateriaal); 
Next Level Art (videokunst); Gloria-Ann Jap (objecten 
gemaakt van natuurlijke materialen); beJules 
(kunstzinnige juwelen); Purcy Tjin (schilderijen en 
koppen van klei); Cheryl Ceder (tassen); Giselle 
Sumter (sieraden); Roetoe Ravales (Dobru t-shirts); 
Henry Lamijo (kindermeubilair) ; Aston Brielle & Cedric 
Cooman (neon art & photoshop); Ellen Ligteringen 
(cacao-kunst); Jon Tjen Tin Koei (chocolade-fontein). 
Let de komende maanden goed op, via het blog 
van Sranan Art wordt bekend gemaakt wanneer de 
volgende Art Market zal zijn. Eén van deze  
maanden dus … 

http://srananart.wordpress.com/2010/11/25/sneak-preview-%E2%80%93-sirano-zalman-exe/
http://srananart.wordpress.com/2010/11/25/sneak-preview-%E2%80%93-sirano-zalman-exe/
mailto:siranozalman%40yahoo.com%20?subject=
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157625882229675/
http://www.paulchang.net/
http://srananart.wordpress.com/2011/02/07/coming-up-inspired-by-nature-paul-chang/
http://srananart.wordpress.com/2011/02/07/coming-up-inspired-by-nature-paul-chang/
http://srananart.wordpress.com/2010/12/22/august-bohe-exhibits-at-royal-house-of-art/
mailto:boartus@yahoo.com
http://surinameheritagefestival.wordpress.com/commewijne-2011/
http://www.suriname-fvas.org/
http://maajongpatricia.com/
http://srananart.wordpress.com/2010/12/09/painter-patricia-ma-ajong-presents-distinctive-suriname-houses/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157625438825789/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157625438825789/
mailto:%20maajongpatricia%40hotmail.com?subject=
http://srananart.wordpress.com/2010/12/18/meanwhile-art-market/
http://srananart.wordpress.com/2010/12/18/meanwhile-art-market/
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Bij de opening van de expositie Vredig, vrij en
vriendelijk in De Hal op 23 november 2010, 
viel Simone Issa meteen op een werkstuk aan 
de rechtermuur, net even voorbij de ingang. 
Het was een mixed media werkstuk zonder 
titel, van kunstenaar Sunil Puljhun. De 
kunstenaar waarschuwt met het werk voor de 
achteruitgang en het dreigend verval van het 
bloeiend district van weleer. 
“Ik denk dat het in eerste instantie de kleuren 
waren die me aantrokken. Het werk sprak 
me direct aan, maar ik dacht bij mezelf: Nee 
Simone, je komt net binnen. Ga eerst rustig 
rondkijken naar alle andere werkstukken die er 
zijn. Er zaten nog andere mooie werkstukken 
tussen hoor, maar niets dat me zo aantrok als 
dit bewuste werk. Toen viel het me op dat er 
aardig wat commotie was rond het werk van 
Puljhun en ik besloot maar snel te handelen. 
Ik wist niet wat er allemaal gezegd werd, maar 
achteraf begreep ik dat meerdere gasten 
inderdaad in het werk geïnteresseerd waren. 
Gelukkig heb ik toen als eerste de knoop 
doorgehakt, want ik had er al de juiste plek 
voor in gedachte. Ik ben blij met mijn keus. Het 
staat in mijn nieuwe huis prachtig aan de muur 
boven een mooi antiek dressoir, het enige dat 
ik uit mijn oude huis meenam. Verschillende 
dingen boeien mij in het werkstuk. Er zitten 
delen in van een gedicht van Michaël Slory 
en dat brengt me terug naar de tijd toen ik als 
kind de dichter wel eens bij mijn vader in de 
winkel zag komen. Het feit dat Puljhun ook een 
boekbladzijde met een historisch stukje tekst 
over Coronie erin meeneemt vind ik prachtig. 
Ik heb toch wel wat met Coronie. Vroeger 
zijn we er wel eens geweest met mijn ouders 
en als rallyrijder kom ik er nu zelf ook vaker. 
Dan is er nog iets dat waarschijnlijk helemaal 
niet de bedoeling van de kunstenaar was, 
maar het deel dat lijkt op zwart grijs gebrand 
hout met daarnaast een helder witte ‘vlam’, 
laat me denken aan witte zandstranden met 
verweerd drijfhout, en ik ben dol op het strand. 
Dit werkstuk spreekt me echt op verschillende 
manieren aan en elke dag weer als ik er 
naar kijk, of een stukje tekst erin probeer te 
ontcijferen, dan ontdek ik weer iets nieuws.”

TEKST Cassandra 
Gummels-Relyveld

Sunil Puljhun, Untitled, mixed media op papier, 2010 
FOTO Readytex Art Gallery/William Tsang, 2010

Sunil Puljhun

TEKST Charl Landvreugd

Over het algemeen begon ik te werken rond 8:00 uur 
‘s morgens. Niet omdat ik zo een vroege vogel ben, 
maar omdat het tegen 14:30 veel te heet was om ook 
maar iets gedaan te krijgen. In mijn geval veranderde 
de interpretatie van het begrip ‘studio’ als een gesloten 
ruimte, naar het uitgestrekte landschap van Moengo. 
Dagen met regen en onweersbuien brachten vanwege de 
enorme neerslag onverwachtse pauzes met zich mee. Het 
positieve daarvan was, dat het op die dagen koel genoeg 
was om tot 17:00 uur in de middag door te werken. Dan 
komt er, als kunstenaar uit het westen, nog bij kijken 
dat het creëren van iets in een land zoals Suriname, een 
volkomen andere ervaring is. Het idee dat van alles en 
nog wat gemakkelijk via het internet te bestellen is, of  dat 
er in de bouwmaterialenwinkels wel van alles te vinden 
zal zijn, kan je gauw vergeten. Behalve dat de omgeving 
totaal verschillend is, wordt je ook gauw gedwongen je 
opvattingen in relatie tot de ruimte, het tempo en de 
mensen te herzien. 
 
Oorspronkelijk was het de bedoeling een grote keramische 
sculptuur te maken die op een publieke plek zou komen 
te staan. Dit bleek echter niet haalbaar binnen de tijd die 
ik ter beschikking had, tenzij ik het in Paramaribo zou 
maken. Ik kwam op het idee het werkstuk te maken van 
aluminium. Aangezien Moengo het bauxietstadje was dat 
vanaf  het begin van de vorige eeuw in de grondstof  voor 

aluminium voorzag, leek dit helemaal geen slecht idee. 
Nadat ik het uitgestrekte zicht op de omgeving ervaren 
had, had ik geen andere keus dan om veel groter te gaan 
werken dan ik normaal gewend was. 

 
 

oen Marcel Pinas met me sprak over het Tembe 
Art project twee jaren geleden, was zijn enthousiasme 

zo groot, dat het direct naar mij oversprong. Zoals ik 
het begreep, was het de bedoeling om door middel van 
dialoog met het Caribisch gebied en de rest van de wereld, 
nationale en internationale belangstelling op te wekken 
voor het gebied en haar bewoners. De wijze waarop 
hij dit alles wilde bereiken was een Artist in Residence-
programma in het mijnbouwstadje Moengo in Suriname. 
De uitnodiging om deel te nemen aan dit fantastisch 
project, was onmogelijk af  te wijzen. Dus daar stond ik 
dan, twee jaren later, gereed om deel uit te maken van 
Marcels visie.

De Kibii Stichting, het overkoepelend orgaan waaronder 
de Tembe Art Residency valt, beschikt in het centrum van 
Moengo over een huis met twee verdiepingen. Gedurende 
mijn verblijf  daar (januari-februari 2011) was ik deel van 
de eerste groep van vier kunstenaars die ook daadwerkelijk 
in het huis logeerden. 
 

Een  

geweldige  

ervaring

Kinderen spelen op een schoolerf in Moengo | FOTO Charl Landvreugd, 2011

http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157625882229675/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157625882229675/
www.readytexartgallery.com/sunilpuljhun
http://www.marcelpinas.nl/
http://www.tembeartstudio.org/
http://www.tembeartstudio.org/
http://www.kibiifoundation.org/
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Terwijl ik werkte aan mijn sculptuur was er tijd om 
bezoekjes te brengen aan Ofia Olo, Ricanau Mofo en 
Dantapu om te werken met de kinderen tussen 3 en 14 
jaar oud. De afspraak is dat op een vaste dag in de week 
één uit onze groep van kunstenaars ‘in residence’ naar het 
dorp gaat om daar een kunstles te verzorgen. Zodoende 
ontmoeten de kinderen elke week een andere persoon, 
met andere interesses. Door middel van deze constructie 
verruimt het idee van de kinderen met betrekking tot 
wat kunst is, of  zou kunnen zijn, en komen zij in contact 
met mensen van overal ter wereld. Daarnaast kregen wij 
de gelegenheid een presentatie te verzorgen op de lokale 
muloscholen. 
 
Al met al, is het een geweldige ervaring geweest om deel 
uit te maken van dit project. Ik denk dat de Tembe Art 
Studio met dit project een stapje dichterbij komt in het 
realiseren van haar doel Moengo, Marowijne en Suriname 
een plekje te geven op de regionale en internationale 
kunstkaart.  
 
 
De Engelse versie van Charl Landvreugds verslag -met meer
beeldmateriaal- is te lezen en zien op het Sranan Art blog.

TEKST Wouter Klein Velderman

Charl Landvreugd is beeldend kunstenaar. Hij is van Surinaamse afkomst, 
groeide op in Nederland en woont nu in New York, VS.  In 2009 was hij 
betrokken bij het Wakaman drawing lines – connecting dots project. 
Charl gebruikt een blog om zijn ervaringen in Moengo te delen. En er is 
natuurlijk ook zijn website voor meer informatie. 

De Tembe Art Studio in Moengo vierde onlangs 
haar eerste verjaardag. Het project is het initiatief 
van beeldend kunstenaar Marcel Pinas, die zijn 
ervaring en kennis wil doorgeven aan de Surinaamse 
gemeenschap, om te beginnen in Moengo, in zijn 
geboortedistrict Marowijne. Op deze manier wil Pinas 
vooral de jeugd motiveren en ondersteunen om hun 
talenten te ontwikkelen. 
Het TAS-project is erg breed van opzet en omvat 
onder meer beeldende kunst-, dans- en muzieklessen 
in de Tembe Art Studio. Verder is er in 2010 hard 
gewerkt aan het Afaka Guesthouse, restaurant 
Masanga en een trainingsfaciliteit te Ofia Olo. Ook 
waren er nationale en internationale kunst- en 
educatieve uitwisselingsprogramma’s, waaronder een 
fotografieproject met Maartje Jaquet uit Nederland. 
Het Artist in Residence-programma dat op deze 
pagina’s aan bod komt in de bijdragen van Charl 
Landvreugd en Wouter Klein Velderman, vormt 
een belangrijk onderdeel van het TAS-project. Dit 
programma is er op gericht méér te zijn dan een leuke 
en leerrijke periode voor de artist in residence. Er is 
intensief contact met de kinderen en volwassenen 
ter plekke, en er blijft een kunstinstallatie achter in 
Moengo. De bedoeling is dat er echt een connectie 
tot stand wordt gebracht. Uit het TAS-persbericht: 
“De TAS staat voor ultieme creatie: het creëren 
van kunstwerken in geheel andere omgevingen en 
omstandigheden, maar ook om meer te leren over 
zichzelf, hoe om te gaan met situaties en hoe te 
reageren daarop.” 
De eerste Surinaamse Artist in Residence (AiR) was 
beeldend kunstenaar Jhunry Udenhout. De eerste 
kunstenaar uit het buitenland was Pieter Kemink, 
keramiek-docent uit Amsterdam. De eerste groep 
die daadwerkelijk in de AiR-woning kon verblijven 
waren Jakup Ferri en Wouter Klein Velderman  
uit Nederland, Sheena Rose uit Barbados en Charl 
Landvreugd uit New York, VS. Op het Sranan Art-
blog zal regelmatig uitgebreid verslag worden gedaan 
in woord en beeld van de Artists in Residence.   
Voor verdere informatie en beeldmateriaal, bezoek de 
website www.kibiifoundation.org of volg Tembe 
Art op Facebook.  

Eén jaar Tembe Art Studio
TEKST Marieke Visser

hier op de een of  andere manier mee te maken. Maar hoe 
het was, vroeger in Suriname, en wat het gaat worden met 
het land, is voor een bezoeker als ik moeilijk te bevatten. 
Wat ik wel merk, is dat er goede hoop is op vooruitgang.

Mickey Mouse, het stripfiguurtje van Walt Disney, 
is een symbool voor een bepaald soort vooruitgang; 
de vooruitgang van de Westerse maatschappij. Een 
vooruitgang waarvan ik vermoed dat niet iedere 
Surinamer zich hieraan wil conformeren. Maar toch 
heb ik ervoor gekozen om een Mickey in Moengo te 
plaatsen. Dat wil zeggen de vorm, want verder zal het 
geheel worden ingevuld op eigen wijze, door inwoners 
van Moengo en kinderen uit de omliggende dorpen. 

Ik vraag hen om mee te denken 
over technieken en materialen en 
(houtsnijwerk-)elementen toe te 
voegen aan Mickey. Ik krijg dagelijks 
hulp van Ras2, de beste houtsnijder 
van Moengo. De kinderen uit 
omliggende dorpen, zoals Ofia Olo, 
Dantapu en Ricanau Mofo zijn op 
het moment bezig om houtsnijwerk 
te maken om toe te voegen aan 
het jasje van Mickey. Uiteindelijk 
zullen Mickey’s benen met een 
kettingzaag worden bewerkt tot 
twee totempalen. Op deze manier is 
Mickey Mouse een vorm, volgestopt 
met verwijzingen naar de plaatselijke 
cultuur, een “customized” symbool 
voor vooruitgang. 
 
 
Een iets langere versie van Wouter 
Klein Velderman’s verslag  -met meer 
beeldmateriaal- is te lezen en zien op 
het Sranan Art blog.

Het Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) 
nodigde mij uit voor een pilot-project bij de 
Tembe Art Studio in Moengo, Suriname. TAS 
is een interessant residency-project waarvan het 
Fonds wil onderzoeken of  het geschikt is om in de 
toekomst meer Nederlandse kunstenaars aan te 
laten deelnemen. Marcel Pinas wilde in eerste 
instantie met TAS een plek creëren waar kinderen 
uit Moengo begeleid worden in hun creatieve 
ontwikkeling. TAS is snel volwassen geworden, 

en de projecten die er worden ondernomen zijn 
meegegroeid. Het Marowijne Art Park is daarvan 
het meest recente voorbeeld. Voor dit project wordt 
de publieke ruimte van Moengo en omgeving 
beschikbaar gesteld aan de hedendaagse kunst. Ik 
besloot om hier een Mickey Mouse te construëren, 
helemaal uit hout opgetrokken. 

Suriname zit in een overgang. Veel van de dagelijkse 
kleine gebeurtenissen die ik hier meemaak hebben 

Mickey Mouse  

in Moengo

Wouter Klein Velderman (Deventer, 1979) is beeldend kunstenaar en 
woont en werkt in Amsterdam, Nederland. Kunstenaar en kunstadviseur 
Gijs Frieling zei in 2006 dit over hem: “De sculpturen en de installaties 
van Wouter Klein Velderman hebben de intuïtieve directheid die voor 
mij duidelijk maken dat hier een ware kunstenaar aan het werk is. Hij 
spreekt over zijn werk en zegt wat het is, en hoe hij het gaat maken, maar 
nooit over wat de boodschap is die het werk moet overbrengen.” Klein 
Velderman heeft een website en een blog.

Mickey Mouse “under construction” | FOTO Wouter Klein Velderman, 2011

De uiteindelijke sculptuur ‘MOVT nr.3’ | FOTO Charl Landvreugd, 2011
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http://srananart.wordpress.com/
http://www.wakamanproject.com/
http://charl-resides.blogspot.com/
http://www.charll.com/
http://www.tembeartstudio.org/
http://www.marcelpinas.nl/
http://maartjejaquet.blogspot.com/
http://pieterkemink.blogspot.com/
http://www.nifca.org/2006/gallery/Ferri_Jakup.html
http://wouterkleinvelderman.blogspot.com/
http://sroseart.tumblr.com/
http://charl-resides.blogspot.com/
http://charl-resides.blogspot.com/
http://srananart.wordpress.com/
http://srananart.wordpress.com/
www.kibiifoundation.org
http://www.facebook.com/Tembe.Art.Studio
http://www.facebook.com/Tembe.Art.Studio
http://srananart.wordpress.com/
http://www.fondsbkvb.nl/
http://www.fondsbkvb.nl/
http://www.tembeartstudio.org/
http://www.marcelpinas.nl/
http://www.gijsfrieling.nl/
http://www.wouterkleinvelderman.nl/
http://wouterkleinvelderman.blogspot.com/
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TEKST Marieke Visser

Symbool van vrijheid 
 
Op de hoek van de Johan Aldolf Pengelstraat en de Henck Arronstraat 
is het Plein 10 oktober 1760. Op 10 oktober 2007 is daar door Caprino 
Allendy en Michel Felisi, toen respectievelijk ondervoorzitter van De 
Nationale Assemblee en minister van Regionale Ontwikkeling, een beeld 
onthuld van de hand van Marcel Pinas. Dit monument, een zogeheten 
“boto ede”, een halve boot van verroest metaal waarvan de punt richting 
de hemel wijst, symboliseert de vrijheid van de marrons. De vrijheid die 
verkregen werd op 10 oktober 1760 toen het vredestraktaat getekend 
werd tussen de marrons en het toenmalig koloniaal bestuur.  Marcel Pinas 
ontworp dit monument in opdracht van Stichting Pina Bosu en Stichting 
Sabana Piti. 

Op 10 oktober 2010 vond hier zoals elk jaar een plechtigheid plaats. Dit 
jaar had een commissie echter het pleintje opnieuw “aangepast” en de 
grijze betonnen sokkel betegeld met hemelsblauwe glanzende tegels. Ook 
was de plaquette verwijderd waarop de eerdere onthullers waren genoemd 
en op de dag zelf werd het beeld als het ware opnieuw onthuld. 

De kunstenaar tekende protest aan; de sokkel had hij heel bewust grijs 
gelaten en hij was niet gekend in de aanpassingen. Inmiddels is de sokkel 
in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Een “wake-up call” voor de 
samenleving om zich er van bewust te zijn dat men niet zomaar mag 
ingrijpen in andermans creatie.

Fatu time … in Suriname …

Mensen bij elkaar brengen, gewoon door samen een kiek te 
nemen, een beetje te chillen of te “limen” zoals men in the 
Caribbean zegt. Dat is het doel  van de fatu bangi’s die Roberto 
Tjon A Meeuw maakt. Geinspireerd door de fatu bangi’s die in vele 
buurten van Suriname te vinden zijn,  begon Tjon A Meeuw begin 
2010 met zijn versie van deze bank, in het kader van Paramaribo 
SPAN. Deze kunstenaar werkt graag met afgedankt hout en ander 
restmateriaal en laat zien dat tweedehands zeker niet betekent dat 
iets ook tweederangs is. Integendeel. And the word is spreading … 

Dyadya uma vereeuwigd  
 
Op 8 maart j.l., de Internationale Dag van de Vrouw, is het kopbeeld 
van de reeds overleden Surinaamse dichteres Johanna Schouten-
Elsenhout onthuld, aan de voorzijde van de Eddy Wessels-gehoorzaal 
bij het Cultureel Centrum Suriname (CCS) aan de Henck Arronstraat, 
Paramaribo. De voorzitter van de Nationale Vrouwen Beweging 
(NVB), Eline Graanoogst, sprak de wens uit dat Surinaamse 
kunstenaars in woord en beeld dyadya vrouwen helpen vereeuwigen. 
Vrouwen zoals “Tante Jo”, maar ook bijvoorbeeld Elfriede Baarn-
Dijksteel.
Het in brons gegoten beeld is gemaakt door Erwin de Vries en de 
onthulling van ervan is gedaan door de directeur van de Centrale Bank 
van Suriname, Otto Ezechiëls,  Eline Graanoogst van de NVB, een 
achterkleindochter van Johanna Schouten-Elsenhout  en de kunstenaar 
Erwin de Vries.  

De Centrale Bank van Suriname heeft het project gefinancierd. Volgens 
Ezechiëls promoot de moederbank hiermee “het goede werk dat De 
Vries uitvoert en het woordkunstenaarschap van Schouten als een grote 
vrouwelijke woordkunstenaar”. De dichteres zou, indien nog in leven, op 
11 juli 2010 haar 100ste verjaardag gevierd hebben. 

Het beeld van Marcel Pinas met betegelde sokkel.  
De kunstenaar is ontstemd  
FOTO Courtesy Starnieuws/Raoul Lith, 2010

De maker en zijn beeld. Johanna Schouten-Elsenhout, Erwin de 
Vries, bronzen object, 2010 
FOTO Courtesy Centrale Bank van Suriname/Frank Doelwijt, 2011

1 Een willekeurige fatu bangi, in de Johan Adolf 
Pengelstraat in Paramaribo 
FOTO Marieke Visser, 2010

2 Een van de eerste fatu bangi’s van Roberto Tjon A 
Meeuw, voor Paramaribo SPAN 
FOTO Readytex Art Gallery/William Tsang, 2010

3 Marieke Visser en Karin Lachmising nemen een 
inspirerende fatu in Boxel, Wanica, Suriname. Made 
by Roberto Tjon A Meeuw, ter gelegenheid van Wan 
Tru Puwema Unplugged, 3 november, 2010  
FOTO Courtesy Karin Lachmising, 2010
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Input voor

Sranan Art Xposed is

welkom! Foto’s, teksten,

kunstwerken, tips, ideetjes:

the floor is yours!

Mail naar  

srananart@gmail.com

3

http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Schouten-Elsenhout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Schouten-Elsenhout
http://stichtingccs.com/index.html
http://nvbsuriname.org/
http://nvbsuriname.org/
http://www.facebook.com/pages/Memre-Elfriede-Baarn-Dijksteel/199981250016846 en Juanita Altenberg http://unaidscaribbean.org/article.php?id=311
http://www.facebook.com/pages/Memre-Elfriede-Baarn-Dijksteel/199981250016846 en Juanita Altenberg http://unaidscaribbean.org/article.php?id=311
http://erwindevries.com/Home.html
http://www.cbvs.sr/dutch/index.html
http://www.cbvs.sr/dutch/index.html
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
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Verschillende kunstenaars die 
als artist in residence meedoen 
aan het project van Tembe Art 
Studio in Moengo, verzorgen 
ook een presentatie op de 
Nola Hatterman Art Academy 
(NHAA) in Paramaribo. 
Inmiddels zijn Jakup Ferri en 
Charl Landvreugd al aan de 
beurt geweest. De presentaties 
van Wouter Klein Velderman 
en Sheena Rose volgen nog. 
De presentaties bieden de 
mogelijkheid wat meer inzicht 
te krijgen in het tot stand komen 
van de kunstwerken van deze 
kunstenaars. Lees elders in SAX 
meer over dit project, en volg het 
blog!

Elk jaar verzorgt Rotary Club Paramaribo een mooie Suriname-bureau-
agenda. Voor 2011 is het thema “land of many colors”. In deze kleurige 
uitgave is veel werk van Surinaamse beeldend kunstenaars opgenomen, 
waaronder de cover van de hand van Rinaldo Klas. De opbrengst 
van deze agenda gaat naar de drinkwaterprojecten in het binnenland. 
Er zijn nog exemplaren te koop (ook enkele oudere edities voor de 
verzamelaar!) bij onder meer Cultuurstudies op het Fort Zeelandia-
terrein.

Op het Sranan Art Flickr-account weer 
nieuwe afbeeldingen van enkele miniaturen die 
gemaakt zijn in het kader van het Pikin Sranan-

project. Zo is onder meer het logeergebouw 
‘Marowijne’ (Albina) nu te zien in het 

Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam, 
zoals het er uit zag in 1968. Het zal daar in het 

Kruithuis permanent  
een plekje krijgen. 

Logeergebouw ‘Marowijne’
FOTO Collectie Pikin Sranan, 2011

Omslag agenda:  Rinaldo Klas, Rainforest series I, 
giclée op canvas, 2010
FOTO Readytex Art Gallery/William Tsang, 2010

Op 5 februari 
2011 overleed de 
kunstschilder Ab 
Jongmans (Alkmaar, 
1934). Naar verluidt is 
hij de eerste kunstenaar 
geweest die in Suriname 
het bos inging en 
dat wat hij zag ook 
vastlegde. Vanaf 1966 
woonde hij gedurende 

enkele jaren in Suriname, waar hij leraar was aan de 
Surinaamse Academie voor Beeldende kunst, tot 1970. In 
veel bedrijfscollecties is werk van Ab Jongmans te vinden.

Een werk van Ab Jongmans uit de 
collectie van Assuria.  
Titel en jaartal onbekend
FOTO Readytex Art Gallery

De bekende kunstcriticus/curator Rob Perrée vertoefde in de 
maand maart weer in Suriname. Een productief bezoek! Hij 
verzorgde in Theater Unique op 17 maart in het kader van 30 
jaar AHKCO een presentatie voor de studenten van dit instituut 
en andere belangstellenden. De titel: ‘Hedendaagse (moderne) 
kunst. Hoe ga je daarmee om?’. En op 19 maart hield Rob 
Perrée een lezing op het IOL-complex over ‘Eigentijdse 
Afrikaanse kunst’. Verder schreef hij voor Parbode een artikel 
over de vraag of er nu wel of niet een nationaal museum moet 
komen en hoe dat dan er uit zou moeten zien … ook in de 
Ware Tijd was een bespreking van Perrée te lezen, evenals in 
Sranan Art Xposed nummer 4! 

In 2011 is de Surinaamse beeldende kunst weer goed 
vertegenwoordigd in de Dutch Caribbean Art Diary. 
Deze editie was alweer de tiende op een rij, elk jaar 
uitgegeven door de Fundashon di Artista. Sinds twee 
jaar doen naast kunstenaars uit Aruba, Bonaire en 
Curaçao ook Surinaamse kunstenaars mee aan dit 
mooie initiatief. Ook voor 2012 staat de inschrijving 
open. De sluitingsdatum voor het inleveren van gegevens 
om een kans te maken voor opname in de 2012-editie is 
30 april 2011. Voor de exacte voorwaarden kan men een 
mail sturen hierover naar srananart@gmail.com 

Eind oktober, begin november is het weer tijd voor de 
46ste Nationale Kunstbeurs.

Vorig jaar werd de Kunst Kijk Route voor het eerst gehouden. Ook in 2011 wordt 
dit initiatief voortgezet. Weer zal Royal Torarica een belangrijk onderdeel zijn van de 

route. Kijk uit naar meer informatie -onder meer via ons blog- over de Kunst Kijk Route 
2011 die in de maand juli zal plaatsvinden. 

TEKST Marieke Visser

Amsoistraat 49, Nieuw Charlesburg, Paramaribo, +597 (0)851 0525 / 547090, e-mail, website

Wilhelminastraat, Nieuw-Amsterdam, Commewijne, +597 (0)32 2225, website | Kind aan 
de ketting, 13 december 2010-30 juni 2011, di t/m vr 09:00-17:00 en za, zo en feestdagen 
10:00-18:00 

 
Koningstraat 63, Paramaribo, Tel.: +597 492608, e-mail

Paltan Tewarieweg 8, Livorno, Paramaribo, 10:00-17:00 | Christine van 
Russel-Henar, de misi van het museum, zegt: “Het moet de bezoekers een gevoel geven alsof ze in een huis van vroeger 
binnen stappen.”
 

Grote Combéweg 45, Paramaribo | 29 maart-03 april 2011, 19:00-21:00 Solo-expositie George Struikelblok Lob’ 
mi tu tamara, org: Readytex Art Gallery| 14-16 april 2011, Groepsexpositie ABKS | 12-14 mei 2011, Keramisten-

expo, org: Soeki Irodikromo Volksacademie voor Kunst Cultuur  | 31 mei-05 juni 2011, Solo-expositie Reinier Asmoredjo, 
org: Readytex Art Gallery | 29 juni-03 juli 2011, Solo-expositie Marcel Pinas Kibii Wi Koni The Event in De Hal, org: 
Readytex Art Gallery | 8-10 juli 2011, FVAS Jubileum-tentoonstelling | 26-30 juli 2011, Eerste solo-expositie hedendaagse 
craft Donasion Akobe, org: Readytex Art Gallery | 23-28 augustus 2011, Solo-expositie Sunil Puljhun, org: Readytex Art 
Gallery | 11-16 oktober 2011, Duo-expositie Kurt Nahar & Remy Jungerman, org: Readytex Art Gallery 
 

Kleine Dwarsstraat 1, Paramaribo, +597 426585 |18t/m21 april 2011, ‘Stille Ontmoeting’: met het simpele 
meer doen, duo-expositie schilder EdKe (Miguel Keerveld) en fotograaf Snesi Su (Johnathan Chen). De 

zoektocht van EdKe en Snesi Su naar mogelijkheden om meer te doen met de omstandigheden zoals die zich voordoen, 
brengt hen naar de basis van waaruit zij scheppen en de toeschouwer kijkt: het licht 
 

Kernkampweg, Paramaribo | 21 juni-28 juni 2011, Solo-expositie Marcel Pinas Kibii Wi Koni The Event in 
KKF-gebouw

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

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

 
Maagdenstraat 44-48, Paramaribo, +597 421750 / 474380, e-mail, website | 
Voor het expositieschema van de Readytex Art Gallery zie De Hal

 
Royal Torarica, Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, +597 473821 / (0)855 3525 | 18 april-7 
mei 2011, Solo-expositie Anand Binda. Later dit jaar zal Anand Binda op uitnodiging van Arte 

Euroamericano participeren in een expositie in Buenos Aires, Argentinië 

Fort Zeelandia, Paramaribo, +597 425871, e-mail, website 

terrein Ons Erf, Prins Hendrikstraat 17-b, Paramaribo, +597 422212, e-mail, website | 26-30 april 2011, 
Tentoonstelling van de kunstwerken die gemaakt zijn door schoolkinderen in het kader van het project 

Marcel Pinas Kibii Wi Koni The Event

http://www.tembeartstudio.org/
http://www.tembeartstudio.org/
http://www.readytexartgallery.com/rinaldoklas/
 http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157626069514097/
 http://www.fortnieuwamsterdam.com/
 http://www.fortnieuwamsterdam.com/
http://www.abjongmans.nl/site.html
http://www.abjongmans.nl/site.html
http://robperree.com/
http://www.parbode.com/
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
mailto:struikelgeo%40yahoo.com?subject=
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo 
www.fortnieuwamsterdam.com
mailto:gallerysingh%40yahoo.com?subject=
www.cbvs.sr
mailto:readytex%40cq-link.sr?subject=
www.readytexartgallery.com
http://anandbinda.com/
mailto:museum%40cq-link.sr?subject=
http://surinaamsmuseum.net
mailto:info.villazapakara%40gmail.com?subject=
http://villazapakara.com/
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TEKST Priscilla Tosari

n eerste instantie bestonden haar schilderijen uit 
achtergronden van felle kleuren, waarop teksten in 

contrasterende tonen werden aangebracht. Vanaf  2003 gaat 
Iris Kensmil (1970) figuratiever werken. Zoals tekeningen, 
waarbij portretten vergezeld van tekst worden afgebeeld. 
Maar ook schilderijen of  installaties bestaande uit portretten 
op gekleurde achtergronden wederom vergezeld door 
teksten. Gaandeweg krijgen haar tekeningen een ander 
karakter. Zwarte vlakken, donkere arceringen en lichamen 
in danshoudingen. Haar geschilderde werken worden 
grauwzwaarder, door donkere verf  heel dik en met korte 
halen aangebracht. In haar installaties werkt ze momenteel 
veel meer met portretten. Deze laat ze zo sober mogelijk om 
de directheid en de betekenis over te brengen. De portretten 
zet ze met inkt neer en voegt daarna kleuraccenten in met 
pastelkrijt. 

De teksten op Kensmils werk trekken de aandacht. Met 
teksten werken vindt ze interessant, omdat letters heel 
‘tekenachtig’ zijn. Teksten zijn heel direct en kunnen 
toeschouwers op een ander spoor brengen. Daardoor kan ze 
als kunstenares het kijkgedrag beïnvloeden. 

In vrijwel alle werken van Kensmil staat de historische 
emancipatiestrijd van de zwarte bevolking centraal. De eerste 
acht pagina’s van Iris Kensmil Negroes [are oké] bestaan uit een 
verzameling van historisch materiaal: prenten, tekeningen en 
foto’s van zwarte mensen die van grote invloed zijn geweest op 
de wereldgeschiedenis. Die ook Kensmils werk beïnvloeden. 
Naast de teksten die onderdeel zijn van haar werken, spelen 
deze figuren, wel of  niet in hun realistische vorm, een grote 
rol in haar werk. Zelf  beschrijft ze het als volgt: “Die beelden 
fascineren mij. Zwart zijn is een beladen iets voor mijzelf  en 
die zwarte emancipatie is nog meer beladen. De emancipatie 
ging buiten mij om, maar als ik over mijzelf  als zwart persoon 
nadenk, kom ik uit bij die emancipatie.”* Haar eerste 
portretten richtten zich het meest op de Afro-Amerikaanse 
geschiedenis. Maar ze maakte ook portretten van de 
Jamaicaanse nationale heldin en leider van de marrons, 
Granny Nanny (ca. 1700-1740) en van Nelson Mandela 
(1918), vrijheidsstrijder en voormalig president van Zuid-
Afrika. Toen Kensmil in 2006 meedeed aan het Wakaman-
project, verdiepte ze zich meer in granmans (opperhoofden 

van de marrongemeenschappen, red.) uit Suriname en 
hun emancipatie in verhouding met Europa. Kensmil wil 
voornamelijk de positieve kant van de zwarte emancipatie in 
haar werken belichten en stelt geen grenzen aan de keuze van 
zwarte helden. 

2010 was een spannend jaar voor Kensmil. 
Het grootste deel van het jaar vertoefde ze in 
New York, waarbij ze artist in residence was 
bij International Studio & Curatorial 
Program (ISCP). Het was een inspirerende, 
maar zware periode. Vooral een periode van 
netwerken, waarbij wekelijks wel twee curatoren 
langs kwamen om haar te ontmoeten en 
haar werk te bezichtigen. Twee keer per jaar 
organiseert het ISCP groepstentoonstellingen 
met alle residenten, waar ze zelf  ook aan 
participeerde. Daarnaast had ze in New York 
ook een expositie met collega-kunstenaar 
Charl Landvreugd met de titel No sdon na 
bakra sturu. De expositie was een hommage 
aan Elfriede Baarn-Dijksteel (1947-2010), 
voorzitter van de culturele vereniging Na 
Afrikan Kulturu fu Sranan (NAKS) in 
Suriname.

Ondertussen had Kensmil zich aangemeld voor 
de tentoonstelling Monumentalism in The 
Temporary Stedelijk van Het Stedelijk Museum 
te Amsterdam. Ze kozen haar werk voor hun 
eerste tentoonstelling. In juli 2010 keerde zij 
daarom terug naar Nederland. The Temporary 
Stedelijk exposeerde ‘Sidonhopo’ 2009/10. Een 
muurschildering waar, op een pastelkleurige panji, een stuk 
van een brief  opgenomen is, die Granman Adjankoeso, 
leider van de Saramaccaner marrons, schreef  aan de 
secretaris van de Volkenbond in Genève. Op de schildering 
bracht Kensmil portretten aan van enkele granmans. De 
muurschildering geeft wederom een emancipatiestrijd weer 
van de zwarte bevolking, deze keer in Suriname. 

Onlangs heeft Het Stedelijk Museum besloten een drietal 
werken van Kensmil aan te kopen naar aanleiding van 
de tentoonstelling Monumentalisme – Geschiedenis en nationale 
identiteit in de hedendaagse kunst. Het gaat daarbij om twee 
tekeningen en een installatie ‘Who Speaks (december 
1982)’, 2008/ 2010. In 2008 maakte Kensmil de installatie 
al. Het werd toen geëxposeerd in Museum Jan Cunen in 
Oss. Het werk bestaat uit 15 portretten van Surinamers 

die in december 1982 vermoord 
zijn. Voor Het Stedelijk Museum 
vernieuwde Kensmil de installatie 
met regels uit een gedicht van 
Edgar Cairo, Te fri sa loi. De 15 
portretten hangen nu tussen deze 

regels van Cairo’s gedicht. De twee tekeningen, ‘Mellow 
Dance’, 2007 en ‘Cool Down the Space’, 2008, die Het 
Stedelijk ook aankocht, tonen figuren die de typische 
Ragga-dansbewegingen maken.

Kensmil staat niet stil. In april doet ze mee aan een 
groepstentoonstelling in Galerie Ferdinand van 
Dieten in Amsterdam. En in september exposeert ze in 
Chicago. Ze maakt dan deel uit van een samenwerking 
van Nederlandse kunstenaars en kunstenaars uit Chicago. 
Kensmil zal gekoppeld worden aan de uit Chicago 
afkomstige kunstenares Carol Jackson.  

Er is al veel geschreven over Iris Kensmil. Ze zat op de 
Academie Minerva in Groningen (1992-1996) en kreeg 
in 2004 het Wim Izaks Stipendium. Het is niet voor 
niks dat Het Stedelijk besloot werk van haar aan te kopen. 
Met haar werken maakt ze en schrijft ze geschiedenis en 
breidt ze de Westerse canon uit. Kensmil is een Black-
European kunstenares en wordt genoemd als één van de 
diasporakunstenaars die momenteel in opgang zijn.

* Iris Kensmil, Negroes [are oké], Galerie Ferdinand van 
Dieten – d’ Eendt. Gestion d’ Images, 2008, p. 21.

Iris Kensmil:  
 

Black-

European 

kunstenares

Priscilla Tosari (Paramaribo, 1978) is kunsthistorica. Naast haar werk 
bij Stichting Beeldende Kunst Amsterdam, schrijft zij op freelance 
basis kunstgerelateerde artikelen. Zij is woonachtig en werkzaam in 
Amsterdam.

Teksten zijn heel direct en kunnen toeschouwers 
op een ander spoor brengen.

Iris Kensmil en haar dochter Crista 
FOTO Courtesy Iris Kensmil

9

Mellow dance, inkt, pastel, spray op papier, 122x125cm, 2007 
Werk van Iris Kensmil aangekocht door het Stedelijk Museum

http://www.kensmil.nl/iris=page=iris.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanny_of_the_Maroons
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://www.wakamanproject.com/
http://www.wakamanproject.com/
http://www.iscp-nyc.org/
http://www.iscp-nyc.org/
http://www.charll.com/
http://628months.blogspot.com/2010/06/no-sdon-na-bakra-sturu.html
http://628months.blogspot.com/2010/06/no-sdon-na-bakra-sturu.html
http://www.facebook.com/pages/Memre-Elfriede-Baarn-Dijksteel/199981250016846?v=wall
 http://www.naks-suriname.com/
 http://www.naks-suriname.com/
http://www.iscp-nyc.org/journal/iris-kensmil-participates-in-exhibition-at-the-temporary-stedelijk-museum-amsterdam.html
http://www.dieten.eu/
http://www.dieten.eu/
http://jacksoncarol.com/home.html
http://www.stichtingwimizaks.nl/
http://www.sbk.nl/index.php
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Input voor 
Sranan Art Xposed
is welkom! 
Bent u
naar een expo geweest?
Stuur uw opmerkingen 
en/of foto’s naar
srananart@gmail.com

In de Nederlandse krant Het Parool 
van 4 maart j.l. een kort bericht over 
een zeldzaam achttiende-eeuws 
glas uit Suriname dat onlangs is 
opgenomen in de collectie van het 
Rijksmuseum te Amsterdam. Op het 
glas staat een voorstelling van de 
Surinaamse plantage Siparipabo. 
Ook is de tekst ‘t welvaren van 
Siparipabo’ erin gegraveerd. De 
suikerplantage Siparipabo die aan de 
Commewijnerivier lag, werd voor het 
eerst vermeld op een kaart uit 1686. 
Het glas krijgt na heropening van het 
museum in 2013 een belangrijke plaats 
op de afdeling over de achttiende 
eeuw, waar het verhaal wordt verteld 
van de plantage-economie van 
Suriname. 

Na succesvolle exposities van Rinaldo 
Klas, Reinier Asmoredjo en George 
Struikelblok  in 2010, nodigt Galerie ‘l 
Encadrier in Frans Guyana nu ook de twee 
Surinaamse kunstenaressen, Kit-Ling Tjon 
Pian Gi en Sri Irodikromo, uit om er hun 
werk tentoon te stellen. In samenwerking met 
de Readytex Art Gallery in Paramaribo 
komt zo van 11 t/m 31 maart in Galerie 
‘l Encadrier te Cayenne de expositie Les 
Surinamaises aux cimaises tot stand. Kit-Ling 
Tjon Pian Gi toont een gevarieerde collectie 
waaronder ook werkstukken uit haar nieuwe 

Hybrid heritage-collectie die de gevarieerde culturele rijkdom van 
Suriname onderstreept. Sri Irodikromo participeert met een collectie 
waarin ze wederom op haar unieke manier de Surinaamse kotomisi en 
de marronvrouw in traditionele pangi, samen met culturele symboliek 
op de voorgrond plaatst.

De kunstenares Kit-Ling Tjon Pian Gi bij 
een van haar werken
FOTO Kit-Ling Tjon Pian Gi, 2011

De kunstenares Sri Irodikromo met een 
bezoeker bij een van haar werken
FOTO Kit-Ling Tjon Pian Gi, 2011

Lime time … in Trinidad …

Chillen ... in Nederland ...

In Alice Yard zette Richard Mark 
Rawlins een Trinidadiaanse fatu 

bangi in elkaar. Architect Sean 
Leonard probeert hem uit … 

FOTO Richard Mark Rawlins, 2010

In Rotterdam was de fatu bangi te vinden 
als onderdeel van de tentoonstelling 

Paramaribo Perspectives 
FOTO Marieke Visser, 2010

De fatu bangi arriveert in Amsterdam 
Zuidoost bij Centrum Beeldende Kunst 
Zuidoost
FOTO Courtesy Centrum Beeldende 
Kunst Zuidoost, 2010

Chilluh!!! In 
Zuidoost is alles 
cooooolll … 
FOTO Courtesy 
Centrum 
Beeldende 
Kunst Zuidoost, 
2010

Sara Blokland e.a. | Identity Bluffs | 12 februari-27 maart 2011 | SMBA 
In haar installatie Home worden met behulp van foto’s en video’s huizen in Amsterdam ontleed. Het materiaal maakte Sara 
niet alleen zelf. Zo gebruikte ze ook foto’s die ze vond in de Amsterdamse archieven. Sara Bloklands expo is voorbij als 
u dit leest, maar houd de naam Sara Blokland in de gaten! In SAX 3 een interessant interview met haar. Download hier 
eerdere edities van SAX.

Kurt Nahar | 15 februari-31 maart 2011 | Kultuurkaffee Gallery 
Nahar heeft voor zes weken in Brussel geresideerd. De residentie deed dienst als open atelier waarbij bezoekers langs 
konden komen en een gesprek met de kunstenaar konden aangaan. Tevens werkte hij aan een expositie, met als werktitel 
Misschien, Maybe, waarbij hij de Belgische actualiteit als inspiratie gebruikte. Op 31 maart wordt de residentie afgesloten 
met een vernissage. Elders in SAX 4 meer over deze expo.

Dan Ernst | Fara wé | 5 maart-3 april 2011 | Galerie 23, Hedendaagse Afrikaanse Kunst 
Een maand lang zal de Surinaamse kunstenaar Dan Ernst een dwarsdoorsnede laten zien van 
zijn werken. Ernst staat voornamelijk bekend om zijn batik en zijn keramiek. In de tentoonstelling 
worden ook grafiek en tekeningen van zijn hand getoond. Op het foto account van Sranan Art 
kunt u veel foto’s zien. 

Stichting Thami Mnyele - 20 jaar | 12 maart-29 april 2011 | CBK Zuidoost
In het kader van het twintig jarig bestaan van Stichting Thami Mnyele 
organiseert het CBK Zuidoost in samenwerking met de Stichting een 
overzichtstentoonstelling. Stichting Thami Mneyele houdt zich bezig met 
de uitwisseling van kunst en cultuur tussen Afrika en Nederland. Afrikaanse 
kunstenaars worden uitgenodigd voor een uitwisselingsprogramma van drie 
maanden. Van de 68 kunstenaars die de afgelopen twintig jaar in het atelier 
verbleven, wordt er werk van 26 kunstenaars getoond. 
Op 14 april 2011 vindt in het Kunstcafé een gesprek plaats met enkele van de 
betrokkenen van deze tentoonstelling en de kunstenaars.

Iris Kensmil | Something Particular | Galerie Ferdinand van Dieten | 16 april-14 mei 2011
Een groepsexpositie met kunstwerken van Iris Kensmil, Toon Teeken, Henk Visch e.a. 

Carib | Kunstroute DMO | Hellouisa Sint Jago, Roxanne Monsanto die ook een blog heeft, Runny Margarita, Vincent 
Jong Tjien Fa en Horacio Stjeward | t\m 30 juni 2011 | Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam
De focus van deze groepsexpositie lag op 10 oktober 2010, de dag dat de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan. Aan 
Caribische kunstenaars woonachtig en werkzaam in Nederland is gevraagd werk te leveren voor deze kunstroute. 

Mensen bij elkaar brengen, gewoon door 
samen een kiek te nemen, een beetje te chillen 

of  te “limen” zoals men in the Caribbean 
zegt. Dat is het doel van de fatu bangi’s 
die Roberto Tjon A Meeuw maakt. 

Geinspireerd door de fatu bangi’s die in vele 
buurten van Suriname te vinden zijn, begon 

Tjon A Meeuw begin 2010 met zijn versie van 
deze bank, in het kader van Paramaribo 
SPAN. Deze kunstenaar werkt graag met 

afgedankt hout en ander restmateriaal en laat 
zien dat tweedehands zeker niet betekent dat 
iets ook tweederangs is. Integendeel. And the  

word is spreading … 

Wat was er allemaal te zien, buiten Suriname, beyond borders, gedurende de 
afgelopen maanden? Zowel op het Sranan Art blog als het Sranan Art fotoarchief 
zijn er mooie verslagen te vinden. Marcel Pinas had een solo-expositie in Saint-
Laurent du Maroni, Frans-Guyana: Kibii wi koni. Heel bijzonder was dat hij deze 
tentoonstelling echt afsloot met een speciaal event: A kba fu a expo Kibii wi koni, 
waarvan verslag is gedaan op het Sranan Art blog en op het foto account. Ook 
op het blog een kleine impressie van De verleiding van Coronie in de Haagse 
Kunstkring in Den Haag, Nederland. 
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eder nieuw boek dat er over ‘Caribbean Art’ verschijnt 
is in principe een aanwinst voor mijn boekenkast. Mijn 

Caribbean Art van Veerle Poupeye (1998), hoe bruikbaar 
en interessant ook nog steeds, is aan uitbreiding en 
vernieuwing toe. Daarom was ik blij met de gelijknamige 
catalogus bij Infinite Islands van Tumelo Mosaka 
(Brooklyn Museum, 2007). Daarin is in ieder geval een 
poging gedaan me visueel bij de tijd te brengen over 
belangrijke kunstenaars uit deze regio. Bovendien mocht 
daarin, bij mijn weten voor het eerst, Suriname echt 
meedoen. Ik was dan ook zeer nieuwsgierig naar Art in the 
Caribbean. An introduction, een boek van Anne Walmsley en 
Stanley Greaves dat onlangs verscheen. Na lezing blijf  ik 
echter met gemengde gevoelens achter.

De ondertitel, ‘An introduction’, had me aan het denken 
moeten zetten. Op zich is het sympathiek als auteurs niet 
de pretentie hebben volledig en uitputtend te willen zijn. 
Tenslotte gaat het hier over een veelomvattend onderwerp 
‘gesitueerd’ in een regio die niet bekend staat om het 
zorgvuldig documenteren van haar eigen cultureel erfgoed. 
Gebrek aan middelen en deskundigheid spelen daarbij 
ongetwijfeld een rol.
Bij deze auteurs lijkt ‘An introduction’ echter een vooraf  
ingebouwd excuus voor inconsequentie en gemankeerde 
informatie, terwijl die tekorten niet nodig waren geweest.
Ze vermelden in hun inleiding dat het boek in de eerste 
plaats een “gallery of  contemporary art of  the Caribbean” 
wil zijn. Dus een verzameling kunstwerken met toelichting. 
Wat dat laatste betreft zit het wel goed. De toelichting bij 
de verschillende kunstwerken is adequaat en bruikbaar. 
Over de keuze valt echter te twisten. Ten eerste zijn het 
maar 40 werken. Nogal beperkt voor een periode van 
meer dan 60 jaar. Verder beginnen de werken pas echt 
‘contemporary’ te worden vanaf  2000. Alsof  er daarvoor 
geen kunstwerken zijn gemaakt die in hun thematiek en 
in hun uitdrukkingsmiddelen aansluiten op internationale 
tendensen en ontwikkelingen. 
Moet dit manco gezocht worden in een achterhaald 
uitgangspunt over het begrip ‘Caribbean’? Ten dele wel. 
De auteurs hebben namelijk gekozen voor kunstenaars 
die in het Caribisch gebied wonen en werken. Caribische 
kunstenaars die zich elders hebben gevestigd tellen niet 
mee. Dat is moeilijk vol te houden voor niet-Europese 
en niet-Amerikaanse kunstenaars in het algemeen. Die 
kenmerken zich juist – van nature of  gedwongen door 

beperkende omstandigheden in hun vaderland – door 
reislustigheid. Is Meschac Gaba, om een willekeurig 
voorbeeld te noemen, geen Afrikaanse kunstenaar meer 
omdat hij al een tijd in Rotterdam woont? Is Remy 
Jungerman Surinamer af  omdat hij in Amsterdam werkt? 
Is Marlene Dumas Zuid-Afrikaanse of  Nederlandse?
Maar los van dit uitgangspunt, heeft de behoudende keuze 
van de auteurs niet ook te maken met hun eigen, nogal 
behoudende opvattingen over kunst? Ik vrees het wel. De 
‘nieuwe’ media (foto, video) en bijvoorbeeld installaties zijn 
duidelijk ondervertegenwoordigd. 

Op zich is het te prijzen om naast een galerie van 
werken historische achtergrond te verschaffen over de 
verschillende (ei)landen binnen de Caribbean. Die kennis 
ontbreekt bij veel geïnteresseerden, die kennis maakt het 
kijken naar en begrijpen van Caribische kunst een stuk 
eenvoudiger. Het boek is immers vooral bestemd voor 
studenten en “anyone with a serious interest in the visual 
arts”, niet voor deskundigen.
Informatie is echter pas informatie als ze klopt.
Als ik me beperk tot het deel over Suriname dan is daar 

volgens de schrijvers tussen, ruwweg, 1990 en 2005 
nauwelijks meer iets gebeurd. Daarmee worden veel 
mensen en veel organisaties tekort gedaan. In de inleiding 
zeggen de auteurs dat het soms moeilijk is om informatie 
te vergaren. Dat is ongetwijfeld het geval. Over dit deel 
van de Surinaamse kunstgeschiedenis hadden ze echter 
terecht gekund bij diverse mensen uit het veld die zeer 
bereikbaar zijn en bij publicaties als Visual Art in Suriname 
(2000), Wakaman (2009) en Paramaribo SPAN (2010). 
Merkwaardig is het ook, dat de inleiding suggereert dat 
het boek bij is tot 2010, terwijl de uitgebreide bibliografie 
– overigens zeer waardevol – bijvoorbeeld wat Suriname 
betreft ophoudt bij 2002. 

Je kunt van opvatting verschillen met auteurs die over 
een bepaald onderwerp schrijven. Dat is niet erg. 
Dat bevordert de discussie en dat is zeker als het over 
‘Caribbean Art’ gaat haast een voordeel. Als je auteurs 
echter ‘betrapt’ op onvolledig geïnformeerd zijn, dan ga 
je twijfelen aan hun hele werk. Wat klopt er nog meer niet 
wat mij als “anyone with serious interest in the visual arts” 
noodgedwongen ontgaat? Mogen studenten blind varen op 
dit boek of  moeten ze het met de nodige argwaan tot zich 
nemen?
In de inleiding citeren Walmsley en Greaves deskundige 
Nicholas Laughlin. Hij zegt dat steeds meer kunstenaars 
en critici “are looking at and discussing new work online, 
sharing images via email, circulating news of  upcoming 
projects and opportunities. This has become the primary 
medium for regional creative exchange for most people of  
my generation.” 
Op zich moedig van de auteurs om deze opvatting vast 
te leggen. Ze vermoedden toen waarschijnlijk niet dat de 
woorden van Laughlin na het lezen van dit boek een zeer 
verstandige aanbeveling zouden worden.

 
Walmsley, Anne en Stanley Greaves, Art in the Caribbean. An 
Introduction, London 2010, ISBN 978 1 873201 22 0, 
US $ 45.-

Caribbean Art voor beginners?

Rob Perrée werkt als freelance schrijver, kunstcriticus en curator, 
gespecialiseerd in hedendaagse (Afro-)Amerikaanse kunst, Afrikaanse kunst 
en kunst die gebruik maakt van nieuwe media. Zijn werk is verschenen in 
talloze catalogi, boeken, tijdschriften en dagbladen. Hij is redacteur van het 
Nederlandse kunsttijdschrift Kunstbeeld. Momenteel werkt hij mee aan een 
boek over Marcel Pinas dat in juni dit jaar zal verschijnen. 

Zoekend naar een vorm waarmee wij met Sranan 
Art Xposed zoveel mogelijk kunnen bereiken (onze 
plannen zijn ambitieus!), herkennen wij elders in de 
wereld dezelfde verlangens, dezelfde behoeften. Twee 
voorbeelden zijn ARC Magazine en Bidoun. Sinds 2004 
heeft de organisatie Bidoun veel gedaan om een groter 
publiek te informeren over kunst en cultuur in het Midden 
Oosten. Bidoun fungeert als een platform en is actief 
op drie gebieden. Het meest in het oog springend is de 
publicatie van het magazine Bidoun. Maar ook is deze 
organisatie betrokken bij educatieve projecten of treedt 
zij op als curator. De website is een inspirerende bron 
voor kunstenaars en kunstliefhebbers die eens door een 
andere bril willen kijken. 
ARC Magazine is een nieuw glossy kwartaalblad 
over Caribische kunst en cultuur. ARC staat voor “Art. 
Recognition. Culture.”. Het wordt uitgegeven vanuit St. 
Vincent & the Grenadines door de kunstenaars Nadia 
Huggins en Holly Bynoe. In de eerste editie staat een 
bijzondere bijdrage in woord en beeld over de Surinaamse 
kunstenaar Sunil Puljhun. Het is bijzonder dat een 
Caribisch initiatief vanaf het begin Suriname als deel van 
de Caribische regio “meeneemt” in het project. Er is ook 
een website die zeer regelmatig ververst wordt. Tevens is 
ARC te vinden op Facebook.

TEKST Rob Perrée

http://www.creativecaribbeannetwork.com/person/2825/en
http://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/infinite_island/
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogosphere/author/mosakat/
http://robperree.com/
http://www.kunstbeeld.nl/index.html
http://readytexartgallery.com/marcelpinas/
http://www.arcthemagazine.com
 http://www.bidoun.org/
http://www.bidoun.org/
http://www.arcthemagazine.com
 http://www.facebook.com/arcmagazine?sk=info

