
“‘Bidoun’ betekent ‘zonder’ 

in zowel Arabisch als Farsi. 

In onze hedendaagse 

context, verwijst het naar de 

statenloosheid waarin velen 

van ons verkeren – soms 

vrijwillig, soms niet.”

Van de website van Bidoun, een organisatie (en magazine) die fungeert als platform 
om een groter publiek te informeren over kunst en cultuur in het Midden Oosten.
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Een gedachte vooraf. 

Jaren geleden reed ik weg, weg van het huis waar 
mijn vader tot vlak voor zijn dood gewoond 
had. Mijn zusje en broertje keken me aan en 
vroegen hoe ik het ervaren had. Ik kon geen 
antwoord geven, nee: ik wílde op dat moment geen 
antwoord geven. Later begreep ik waar die onwil 
om mijn gedachten onder woorden te brengen 
vandaan kwam. Een al te snel omzetten van mijn 
gedachten, gevoelens en ideeën in woorden is 
voor mij hetzelfde als ik hetgeen in mijn hoofd zit 
stort in onverzettelijk, onkneedbaar beton. Door 
niet meteen een mening te uiten geef  ik mezelf  
de mogelijkheid om dingen nog van een andere 
kant te bekijken. Zo zijn mijn herinneringen aan 
die confrontatie met mijn vaders laatste dagen in 
dit aards bestaan niet gestold in een droefgeestig 
beeld vol treurigheid, maar geven zij juist die 
leuke man weer met zijn gekkigheden die me zo 
dierbaar zijn.  
 
Terug naar het hier en nu. Paramaribo, 6 juli 2011. Met de 
woorden “Het is voor Suriname, van Suriname en door 
Suriname” besluit George Struikelblok op die dag zijn 
toespraak bij de onthulling van de betonnen uitvoering van 
zijn I♥SU-monument, bij de ingang van het Fort Zeelandia-
complex. 

De voorgeschiedenis: in de nacht van 24 november 2010 
plaatst beeldend kunstenaar George Struikelblok op eigen 
initiatief een houten kunstwerk aan de Waterkant, vlakbij Fort 
Zeelandia. Ter gelegenheid van 35 jaar onafhankelijkheid 
wil Struikelblok een statement maken. Met deze impulsieve, 
ludieke actie hoopt hij een nationaal gevoel teweeg te 
brengen dat uiteindelijk zal leiden tot natievorming. De 
bedoeling was dat het er een dag zou staan; enkele dagen 
hooguit. Maar het langs wandelend publiek reageert 
enthousiast. De een na de andere groep toeristen en 
passanten gaat op de foto met het Srefidensi-monument, dat 
zo naadloos aansluit op die andere I♥SU-hype. Struikelblok 
verplaatst het houten gevaarte naar het Fort Zeelandia-
terrein en vlakbij Koning Wilhelmina staat het nog enkele 
maanden tot het uiteindelijk door weer en wind geveld wordt. 
Struikelblok krijgt veel verzoeken om het opnieuw op te zetten 
en besluit dit te doen, maar nu in een betonnen uitvoering. En 
zo krijgt een niet goed doordacht concept dat bedoeld was 
als een ééndagsstatement, een soort guerilla-kunst-actie, 
opeens een wel heel definitieve vorm. De kunstenaar krijgt 
toestemming van het Directoraat Cultuur om voor enkele 
maanden een betonnen werk te plaatsen op de plek waar het 
nu staat. Sponsoren springen bereidwillig bij. Bij de opening 
zijn er spontaan ‘I love Su’-scanderende kleuters, spreekt 
een lyrische Peter Waterberg en houdt Hillary de Bruin van 
Cultuurstudies een emotionele toespraak waarin zij haar 
dankbaarheid uit. 

En dan … Dan barst de storm los. Op diverse blogs, in 

de kranten, op straat, via de mail, via Facebook: op al die 
fora vallen kunstenaars, kunstkenners, kunstliefhebbers en 
allerlei anderen over elkaar heen om hun ongenoegen te 
uiten. Boosheid, ongeloof, verdriet en andere hoogoplopende 
emoties vinden hun weg. Rolf van der Marck en Henry 
Carbière Falls spreken zich uit op hun blogs. 
Ellen Ligteringen reageert op Facebook. Zij denkt dat de 
heftigheid van haar reactie te maken kan hebben met het 
karma van het beeld van George. “Voor mij is het beeld een 
blok geladen met intense agressie. Een contradictie want het 
pretendeert over liefde te gaan.”

Patrick Tjon Jaw Chong stuurt een mail rond waarin hij de 
definites van de termen ‘monument’ en ‘logo’ deelt. Zijn 
conclusie: “Een logo kan geen monument zijn!” 

Men is op de eerste plaats verontwaardigd over het 
kunstwerk zelf: is het wel een kunstwerk, de betonnen 
uitvoering, het feit dat het geplagieerd is, de snel uitlopende 
verf, de afwerking, het ontwerp, het gebruik van de afkorting 
SU voor Suriname.  Maar bijna even boos is men over de 
keuze voor de locatie: op een plek die zo centraal staat in de 
geschiedenis van ons land blijkt het Srefidensi-monument 
voor velen een onverdraagbare doorn in het oog.

Pim de la Parra biedt het volgende aan in een mail die 
hij rondstuurt: “Graag wil ik meehelpen aan de finale 
ontmanteling van dit werk, opdat deze plek weer vrij zal 
komen en de historische omgeving niet verder zal ontsieren.”
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Tabiki Productions/Marieke Visser (Boxel, Suriname)

Dan Dickhof (Nederland), Cassandra Gummels-Relyveld (Paramaribo, Suriname) & 
Priscilla Tosari (Amsterdam, Nederland)  
 
tenzij anders vermeld: Cassandra Gummels-Relyveld (Paramaribo, Suriname), Ada 
Korbee (Paramaribo, Suriname), Readytex Art Gallery/William Tsang (Paramaribo, 
Suriname), Priscilla Tosari (Amsterdam, Nederland) & Marieke Visser/Sranan Art 
(Paramaribo, Suriname) 
 
Moksi Graphics/Wendy Alberts (Dongen, Nederland)

Hoofdredactie

Redactie

 
Fotografie

 
Lay-out 

Sranan Art XposedColofon SAX is mogelijk gemaakt door

Gran tangi!

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

Beste lezer!

Keeping you posted … De vijfde editie van Sranan Art 
Xposed alweer … SAX nummer 4 werd voor het eerst 
vormgegeven door Wendy Alberts, met haar grafisch 
bedrijf Moksi Graphics dat in Nederland gevestigd is. Ze 
heeft mooi werk geleverd en ook nu blijkt dat landsgrenzen 
eigenlijk steeds minder belangrijk zijn. Beperkingen zijn 
er alleen voor degenen die daarvoor kiezen. Ook voor 
een ander project, Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event, 
werkten de Surinaamse SAX-redacteuren met een in 
het buitenland gevestigde vormgever om met een heel 
vernieuwend resultaat voor de dag te komen: Richard 
Mark Rawlins van CMB Creative in Trinidad. En in SAX 5 
nu ook een heer die onze redactie komt versterken: Dan 
Dickhof. Welkom!

Misschien vanwege die grenzeloosheid, of beter gezegd: 
grensoverschrijdendheid, dat een expositieaankondiging 
die me zeer raakte in de afgelopen maanden deze was: 
Stefanie Kettels Anywhere is Somewhere Else. Overal is 
ergens anders. In London deed deze Duitse kunstenares 
een residency die ze afsloot met een expositie. Meer is 
er hier over te lezen. Door een collagetechniek en het 
omzetten van computerbeelden naar schilderslinnen 
creëert Kettel vervreemdende landschappen. 

Ons SAX-platform dat de wereld tussen nergens en 
ergens een plaats wil bieden, de veranderende wereld, 
de transformerende wereld, bestaat inmiddels uit een 
webmagazine, een blog en een foto-account die allebei 
steeds regelmatiger geüpdate worden. Tot nu toe is de 
- geheel belangeloze - sponsoring vooral afkomstig van 
Readytex Art Gallery, hoewel ook enkele schrijvers en 
fotografen een wezenlijke (gedeeltelijk) vrijwillige bijdrage 
om het blog en het foto-account mogelijk te maken. 

Veel lees- en kijkplezier,

Marieke & the SAX Ladies & Gentleman!

Afspraken maken met elkaar over wat er in de openbare ruimte 
mag staan, en vooral ook: waar. Laten we bepaalde historische 
plekken ongemoeid? Moet een kunstwerk altijd in harmonie zijn 
met de omgeving? 
Bekijken hoe er een beoordelingsinstituut kan komen dat op een 
objectieve flexibele en onafhankelijke manier dit soort kwesties 
beoordeelt. Niet een instituut dat kijkt of de juiste plakzegel is 
gebruikt en of de projectaanvraag van de correcte enveloppe 
voorzien is. 
Een grote openbare discussie aanzwengelen over wat kunst is, 
en aan welke eisen een monument of een ander kunstwerk in de 
‘public space’ moet voldoen. Leren om een onderscheid te maken 
tussen kunst en toegepaste kunst; na te denken over begrippen 
als vormgeving, kunstnijverheid, vakmanschap, amateurisme, 
gedenktekens, monumenten – dat alles kan ook een veel grotere 
waardering voor visuele uitingen opleveren. Uiteindelijk leidt dat 
hopelijk ook tot een grotere zorgvuldigheid die terug te zien zal zijn 
in de omgeving. 
Een pluspunt van de commotie was mijns inziens het feit dat 
zoveel mensen zich uitspraken. Kritiek op elkaar is goed. De 
kunstenaar zegt dat hij tot de onthulling geen enkel woord van 
kritiek heeft vernomen. Nu kan je daarop zeggen dat hij om 
commentaar had moeten vragen vooraf, maar het feit blijft dat het 
goed is naar een grotere mate van openheid en eerlijkheid naar 
elkaar toe binnen de samenleving te streven. 
Tegen de kunstenaars zou ik willen zeggen: denk je idee goed 
door. Niet omdat een idee verwezenlijkt KAN worden MOET dat 
ook gebeuren. En als je water bij de wijn moet doen vanwege 
bepaalde beperkingen: maak pas op de plaats en vraag je af of je 
je publiek minder kan geven dan de volle honderd procent.

-

-

-

-

-

TEKST Marieke Visser
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I♥SU
 NIET IEDEREEN HOUDT VAN 

Stefanie Kettel, Nebenumstände 
haben verwirrend eingegriffen [Andere 

omstandigheden hebben verwarrend 
ingegrepen], 2011

FOTO Courtesy Stefanie Kettel, 2011

http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
http://blaw-blaw.blogspot.com/2011/07/het-is-maar-hoe-je-het-bekijkt-maar-ik.html?spref=fb
http://carbiere.blogspot.com/2011/07/i-love-su.html?spref=fb
http://carbiere.blogspot.com/2011/07/i-love-su.html?spref=fb
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://srananart.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
http://moksigraphics.nl/moksi_graphics___grafisch_%26_creatieve_onderneming/Welkom___Contact.html
http://www.cmbcreative.com/
http://www.transnational.org.uk/events/126-train-open-lecture-stefanie-kettel-balmoral-artist-in-residence-anywhere-is-somewhere-else-introduced-by-toshio-watanabe-
http://srananart.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
http://www.readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
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TEKST Cassandra Gummels-Relyveld

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. 

Pursuit of perfection, Xavier Robles de Medina, 2011
FOTO’S Courtesy Xavier Robles de Medina, 2011

Kort geleden viel mij in de Art Gallery van Readytex een 
nieuwe serie werkstukken op. Van deze kunstenaar was er 
nooit eerder iets in de galerie te zien geweest, maar ik wist 
wel wie hij was, want ik had op Facebook wel eens eerder zijn 
werk gezien. Het gaat hier om het werk van Xavier Robles 
de Medina. Hij is een kleinzoon van de bekende Surinaamse 
kunstenaar Stuart Robles de Medina en hij mag zichzelf gerust 
ook een talentvolle en veelbelovende kunstenaar noemen. 

Over een tot twee jaren heeft Xavier twee diploma’s op zak van 
SCAD (Savannah College of Art and Design); een bekende 
universiteit voor creatieve beroepen in Savannah, Georgia, 
USA. Eén in de schilderkunst en één in animatie. Hij koos eerst 
als hoofdrichting animatie. Dat gaf volgens Xavier toch iets 
meer zekerheid voor werk in de toekomst. Een veilig besluit 
dus … Vanwege zijn passie voor schilderen koos hij binnen 
zijn curriculum ook enkele vakken in die richting. Maar het 
duurde niet lang voordat Xavier tot het besef kwam dat hij zijn 
eerste liefde, schilderen, onmogelijk een minderwaardige plek 
kon geven binnen zijn studie. De beslissing om er een tweede 
‘major ‘ van te maken was vervolgens gauw gemaakt.

“In de klassen voor mijn ‘painting’ studie voelde ik me meteen 
thuis. Daar werd ik geapprecieerd, omarmd bijna, en ik wist dat 
ik op de juiste plek was. Ik denk dat ik daar veel meer opval 
of uitblink, omdat ik daar doe waar ik ook echt goed in ben. 

Ook zijn er in die studierichting, in tegenstelling tot Animatie, 
veel minder studenten, dus het contact met de docenten is 
persoonlijker.” Als Xavier over tekenen en schilderen spreekt, 
dan heb je gauw door waar zijn passie ligt. Zijn portretten, 
zowel getekend als geschilderd zijn inderdaad buitengewoon 
goed. Xavier schildert in een realistische stijl en zijn onderwerp 
is meestal de mens. Met zijn werk verteld hij een verhaal. De 
serie prints die Xavier nu bij Readytex Art Gallery heeft staan 
zijn daar een goed voorbeeld van. De serie heet ‘The pursuit of 
perfection’ en is het resultaat van een project dat hij voor een 
van zijn vakken moest uitvoeren. Hij raakte ervoor geïnspireerd 
door het boek van Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray, 
een verhaal van een man die zijn ziel verkoopt in ruil voor de 
eeuwige jeugd en perfecte schoonheid van zijn evenbeeld 
zoals vastgelegd in een portret die een bekende schilder van 
hem gemaakt heeft. 

Xavier trekt in zijn werk een vergelijking met de schijnperfectie 
van mannequins. Hij is gefascineerd door de prachtige 
anatomische sculpturen van de meesters van weleer en ziet 
mannequins als een soort moderne, perverse en verkapte 
versie daarvan. Hij creëert een serie werkstukken, inclusief 
een videoperformance, waarin hij zichzelf opstelt als op 
zoek zijnde naar de perfectie die de mannequins verbeelden. 
Daarvoor scheert hij in de video zijn hoofd kaal. Hij schildert 
in olie op linnen een portret van zichzelf samen met enkele 

even kale mannequins. “Maar mannequins zijn helemaal niet 
perfect. Ze zijn niet echt, ze zijn een product van commerciële 
massaproductie en mijn werk is ook bedoeld om een contrast 
aan te geven”.

Ziet Xavier zichzelf als een Surinaamse kunstenaar? “Daar 
heb ik eigenlijk zelf nog nooit over nagedacht. Ik heb een heel 
beschermde jeugd gehad in Suriname en ben vanaf heel jong 
(16 jaar) al uit Suriname vertrokken om in het buitenland naar 
school te gaan. Maar mijn grootvader Stuart Robles de Medina 
is altijd mijn grootste inspiratiebron geweest en daar ben ik 
trots op. Ja, ik zou het niet erg vinden om als Surinaamse 
kunstenaar beschreven te worden. Maar ik plaats mezelf het 
liefst niet in een bepaalde categorie. Ik doe gewoon waar ik het 
meest van houd en dat is voor mij nu het belangrijkst.”

Xavier volgt overigens de ontwikkelingen op het gebied van 
kunst in Suriname wel op de voet en is erg onder de indruk 
van vele Surinaamse kunstenaars. “Hoewel ik zelf het liefst 
realistisch werk, heb ik veel waardering voor verschillende 
vormen van kunst. Als het om kunst gaat dan beoordeel ik 
iets niet op de stijl, maar op het gevoel dat het me geeft; 
het moet me raken, me aanspreken. Ik ben bijvoorbeeld erg 
geïnteresseerd in het werk van kunstenaars zoals Kurt Nahar 
en Dhiradj Ramsamoedj. Zij werken vanuit een concept en 
principes waar ze sterk in geloven en dat vind ik belangrijk”. 

Hoe zal de toekomst van Xavier er uitzien? Antwoord daarop 
is er nog niet. Doorstuderen wil hij wel, maar op de universiteit 
adviseren de docenten daar nog even mee te wachten. Hij 
is nog te jong zeggen ze; hij moet zichzelf nog “vinden”; het 
is te vroeg om nu vast te stellen waar hij zich verder in wil 
verdiepen. Dat is beslist goed advies. Want hoe getalenteerd 
en hoe kundig dan ook, voor Xavier is dit nog maar het 
begin. Zijn huidige werk wordt, bewust of onbewust, nog veel 
gestuurd en gevormd door zijn studie en zijn ervaringen op de 
universiteit. Dus of hij nu al een echt eigen handschrift etaleert 
... Nee, waarschijnlijk niet. Ook hij kan niet voorspellen welke 
richting hij in de toekomst opgaat. 

“Ik denk er over na om na mijn bachelors’ diploma voor 
enige tijd naar New York te verhuizen.” In de immense en 
gevarieerde ‘artscene’ van New York hoopt Xavier Robles 
de Medina zich verder te kunnen ontwikkelen. Hij zal daar 
op zoek gaan naar een kunstinstituut waar hij zich als ‘artist 
in residence’ bij kan aansluiten. Wonen en werken in New 
York, dat is dus, zoals het er nu uit ziet, de volgende stap voor 
Xavier Robles de Medina. En wie weet wat de toekomst verder 
voor hem petto heeft. Only time will tell! 9

Xavier Robles de Medina

www.readytexartgallery.com
http://www.readytexartgallery.com
https://www.facebook.com/?ref=home#!/theartofxavier
https://www.facebook.com/?ref=home#!/theartofxavier
http://www.scad.edu/
http://theartofxavier.blogspot.com/2011/07/prints-at-readytex-gallery-suriname.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Picture_of_Dorian_Gray
http://www.youtube.com/watch?v=nJ3_HFYe1Hs
http://www.readytexartgallery.com/kurtnahar
http://www.readytexartgallery.com/dhiradjramsamoedj
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TEKST Diederik SamwelTEKST Steve Ammersingh, Cassandra Gummels-Relyveld,  
Didi Samwel & Marieke Visser  

FOTO’S Sranan Art Flickr Account
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Op de website van Starnieuws, 25 juni 2011, zegt kunstcriticus Rob Perrée: “Op het gebied van 

beeldende kunst gebeurt momenteel ontzettend veel in Suriname. Er komen steeds meer exposities 

en daar komen ook nog eens een hoop mensen op af. Ik heb alleen het idee dat het schrijven 

over kunst achterblijft bij deze ontwikkeling.” In het kader van Kibi Wi Koni Marcel Pinas The Event 

verzorgde Rob Perrée de workshop ‘Kritisch schrijven over beeldende kunst’. Een tiental mensen 

nam deel hieraan, waaronder enkele toehoorders. Vier mensen schreven een bespreking van de 

expo(‘s) van Marcel Pinas: Steve Ammersingh, Cassandra Gummels-Relyveld, Didi Samwel en 

Marieke Visser. Die zijn hieronder te lezen. Cassandra Gummels-Relyveld, Didi Samwel en Marieke 

Visser verwerkten het commentaar dat zij ieder afzonderlijk van Rob Perrée ontvingen. Ook Steve 

Ammersingh maakte een tweede versie. Hij kreeg naast het commentaar van Rob Perrée bovendien 

feedback van Luciel Becker, kunstfilosoof en WildcoastArt-kunstenaar.

Plotseling vult de loods zich met een zacht en warm geluid. 
Het klinkt meer ingetogen dan de wekkers die elke minuut 
in de andere zaal afgaan. Het is afkomstig van duizenden 
zilverkleurige lepels die aan nylon draadjes aan het plafond 
hangen. Ze bewegen zachtjes op de zwoele wind die door de 
massieve schuifdeuren naar binnen waait. Een tingelend geluid 
wanneer de lepels elkaar raken. Wie goed kijkt, ziet dat er op 
elke lepel een teken is gegraveerd. Wie iets minder goed kijkt, 
ziet een langzaam wiegende zilveren wolk. “Net alsof het leeft. 
Het klinkt mooi. ’t Is net alsof je fluisterstemmen hoort”, zegt mijn 
zoon (11). 

Wat de kunstenaar met die wekkers zou bedoelen? “Ja hè, hè”, 
verzucht een van mijn dochters (14), “dat het tijd is natuurlijk! 
Hoog tijd kennelijk, want er gaat elke minuut een hele serie 
wekkers af. Dat het tijd is om dood te gaan misschien. Kijk maar 
naar al die schedels die ernaast liggen.” 

Maar voor wie zou het dan de hoogste tijd zijn? We gaan op zoek 
naar het antwoord in twee met zwarte schermen afgescheiden 
videozaaltjes. Daar zijn filmpjes van vroeger te zien. Ze gaan 
over houtkap, de winning van palmolie en goud en dat de 
ondernemers het in het bos niet zo nauw nemen met het milieu. 
“Daar zijn ze niet zo blij mee in het binnenland”, denkt mijn 
jongste dochter (9). “Zouden ze daarom al die barbiepoppen 
aan elkaar vast hebben gebonden? De touwtjes zitten behoorlijk 
strak; straks stikken ze nog.”

Mijn oudste dochter (16) staat iets verderop. Ze geeft toe dat de 

geruite plastic tassen waarin filmpjes van Afrika (“net Suriname 
toch?”) worden geprojecteerd, ook wel iets hebben. Maar 
uiteindelijk valt ze vooral voor het enorme carré van ingepakte 
flessen. “Al die verschillende kleuren maken het heel vrolijk.” 
Terwijl haar broer eromheen loopt en uitrekent dat het er dik 
drieduizend moeten zijn, bedenkt ze dat het nog een behoorlijke 
klus moet zijn geweest om al die flessen in pangistof te wikkelen. 

Toevallig weet ik dat de kunstenaar een paar weken lang hulp 
heeft gekregen van schoolkinderen. Zoals ze hem met hun klas 
ook hebben geholpen met het beschilderen en versieren van de 
totempalen die buiten op het parkeerterrein staan opgesteld, en 
met het graveren van de zilveren lepels. “Dan zijn die kinderen 
dus ook een beetje kunstenaar”, vindt de jongste. Meteen daarop 
besluit ze dat het tijd is om te gaan eten. 

In het restaurant volgt een korte evaluatie. Algemene indruk: 
ze vonden de overzichtsexpositie van Marcel Pinas best mooi, 
lekker ruim ingericht en niet zo moeilijk allemaal. Zo valt het 
eigenlijk best mee om een keertje naar een tentoonstelling te 
gaan. En wat de kunstenaar ermee zou bedoelen? Simpel: meer 
aandacht voor de natuur en de mensen van het binnenland. Voor 
je het weet, gaat iedereen dood. 

De jongste twee snappen trouwens heel goed waarom Pinas 
een beetje boos is. In het 10 Minuten Jeugdjournaal hebben ze 
hem van de week horen zeggen dat hij trots is dat het publiek 
in Paramaribo nu kan zien wat hij heeft gemaakt. Maar dat hij 
tegelijkertijd niet begrijpt dat die kunstwerken eerder in Amerika, 

Nederland en Duitsland op tentoonstellingen 
stonden. De kinderen vinden dat ook 
merkwaardig. Het is toch een heel gedoe 
om al die flessen, pangi’s, lepels, tassen, 
schoolbanken, barbiepoppen, schoenen, 
wekkers, schedels en katapulten in te pakken 
en op de boot zetten? Laat hem gewoon 
lekker in Suriname nieuwe dingen in elkaar 
zetten; dan hebben de mensen hier er ook 
wat aan.

Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event | solo-expositie Marcel Pinas | KKF, Paramaribo | 21-28 juni 2011

Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event | solo-expositie Marcel Pinas | De Hal | 29 juni-3 juli 2011 

Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event | solo-expositie Marcel Pinas | Moengo | 30 juli-30 oktober 2011

2. Het grote probleem blijft dat de inhoudelijke 
onderbouwing van de mening veelal ontbreekt. Vaak 
blijft een oordeel steken in een al dan niet 
emotionele reactie op wat de schrijver ziet of 
ervaart. Vooral dat laatste. Duiding ontbreekt.
3. Een poging om het werk van Pinas in een 
context te plaatsen ontbreekt ook. Dat is al 
moeilijk, geef ik toe, als je wel een duidelijke 
kunsthistorische achtergrond hebt, maar het is wel 

belangrijk om een beeld te geven van of een 
oordeel te geven over het niveau van de 
tentoonstelling.
4. Soms staat bewondering een kritisch 
oordeel in de weg. Dan wordt een 
persoonlijk ‘verhaal’ een verhaal over 
jezelf en niet meer over het werk van 
de kunstenaar.

Als gezegd, ik zou het liefst een en 
ander mondeling toelichten. Hopelijk 
komt dat er nog van in oktober.
Ik ben wel blij dat er toch een start 
gemaakt is met een discussie over een 
belangrijk thema: het ontbreken van 
kunstkritiek.
Iedereen die daaraan mee heeft gewerkt 
dank ik zeer.

Rob Perrée 

Amsterdam, juli 2011

De oorspronkelijke bedoeling was, om een workshop 
kunstkritiek te geven aan beginnende schrijvers of 
aan gespecialiseerde studenten die erover dachten 
om het schrijven over kunst als (neven)beroep te 
kiezen.
Om wat voor reden dan ook, lukte het niet om voor 
deze opzet deelnemers te vinden.
Toen was een aantal professionele schrijvers zo 
vriendelijk om in te stappen en de discussie over 
het ontbreken van kunstkritiek in Suriname aan te 
gaan. 
Dat werd een bijzondere en nuttige bijeenkomst. 
Een start waarbij een serieuze poging werd gedaan 
om de problematiek onder woorden te brengen en te 
zoeken naar de mogelijke oorzaken. 
Die bijeenkomst mondde uit in een onverwachte 
opdracht. Waarom gaan we niet proberen om 
allemaal een review te schrijven over de 
tentoonstelling(en) van Marcel Pinas? Dan 
hebben we in de toekomst wellicht concrete 
aanknopingspunten om de discussie voort te zetten.
Die reviews zijn geschreven.
Hoewel ik er de voorkeur aan geef om mijn 
commentaar persoonlijk toe te lichten in een 
volgende bijeenkomst, wil ik toch alvast een paar 
opmerkingen plaatsen.

1. Het voordeel van deze groep was, dat het 
schrijven op zich geen probleem was (of leek te 
zijn). De ene schrijft misschien beter of mooier 
dan de ander, maar alle deelnemers beheersen 
het vak. Dat zou in de oorspronkelijke opzet 
ongetwijfeld anders zijn geweest. 9

www.flickr.com/srananart
http://robperree.com/
http://robperree.com/
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heeft. Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event is 
veel meer dan uitsluitend een – indrukwekkende – 
esthetische ervaring; meer nog is het een spirituele 
belevenis. Een confrontatie die tot nadenken stemt. 
Geen onverdeeld plezierige confrontatie overigens, 
omdat het werk letterlijk aangeeft dat er geen tijd te 
verliezen is, dat onzorgvuldigheid en nalatigheid meer 
schade hebben aangericht dan we ons realiseren. 
Het werk Kibii Wi Koni staat centraal op de expo, 
hoewel de installatie met de duizenden klingelende 
lepels, Sanfika, bij veel toeschouwers het meeste 
indruk maakt. Kibii Wi Koni. De silhouetten van de 
voorvaderen die uit Afrika verscheept werden over 
de zee. De figuurtjes deinen in de wind boven de 
indrukwekkende flessencompositie. Soms zijn ze 
zwart, soms zijn ze wit. Het is maar hoe je er naar 
kijkt. Doet het er toe? De vorm blijft duidelijk: het zijn 
mensen. Mensen aan wie we veel te danken hebben. 
Mensen die ons respect verdienen. Respect dat wij 
ook zelf dienen te verdienen.  

Wanneer ik met mijn kinderen de tentoonstelling 
bezoek vraag ik wat ze het mooiste vonden. Jeenah, 
ze is acht, hoeft niet lang na te denken. “Dat iedereen 
zo blij was. En ook zo aardig was voor elkaar. Dat 
was het allermooiste.”

Helemaal aan het begin, bij de ingang, staan 
twee grote totempalen. Daarachter een 
vijftal korjaalpunten, bijeen in vergadering. 
Kuutu. De vijf boto ede’s symboliseren de vijf 
marrongemeenschappen. Al eerder dit jaar zag ik het 
werk in Frans Guyana, in Saint Laurent du Maroni. 
Ook daar, waar het midden op de expo een plaats 
had, maakte Kuutu al diepe indruk op me. Diverse 
voorwerpen uit de wintireligie maken deel uit van 
deze installatie. Verschillende bladeren, pemba 
doti (krijtsteen), wat lemmetjes. Kuutu gaat over 
wat verloren is gegaan, ook de Kromanti-taal. Ik 
denk bij mezelf dat het niet altijd nodig is een taal te 
spreken om toch de boodschap te begrijpen. Op de 
openingsavond, vang ik een conversatie op. Of het 
niet prachtig zou zijn om op de vijf bootpunten een 
glazen schijf te leggen, zou dat niet een schitterende 
eetkamertafel zijn? Een moment blijf ik geschokt 
achter in verwarring, in Babylonische verwarring? 
Does the message gets lost in translation? Ik krijg 
visoenen van doe-het-zelf-Sanfika-pakketten, 
lepelinstallaties op elk gewenst formaat, voor al uw 
balkons en prieeltjes. De wekkers van A libi rinkelen 
luid en schudden me wakker. Deze keer geven ze 
me niet het opgejaagde, nerveuze gevoel dat het 
al te laat is. Maar weet ik, opgelucht, dat ook een 
eettafeluitvoering van Kuutu de kracht van deze expo 
niet kan aantasten. At least some people were found 
in translation.

Kibii Wi Koni 

Marcel Pinas The Event

De twee exposities rond Kibii Wi Koni 
Marcel Pinas The Event in Paramaribo 
zijn achter de rug. Marcel Pinas 
kreeg vooral bij de eerste, de kans 
een langgekoesterde droom te 
verwezenlijken. Hiermee kon hij in 
een grote overzichtstentoonstelling 
eindelijk met de Surinaamse 
gemeenschap het werk delen dat 
hij in andere landen al aan het 
publiek getoond had. Hiermee 
kon hij eindelijk aan het grote 
Surinaamse publiek zijn verhaal en 
zijn boodschap kwijt en aandacht 
vragen voor zijn missie in zijn 
geboortedistrict Marowijne. 

Zijn droom verwezenlijkt hij in de 
grote overdekte hal van het KKF-
gebouw aan de Kernkampweg. 
Binnen een week transformeert hij, 
samen met een grote groep collega 
kunstenaars en vrijwilligers, een lege, 
kale en koude zaal tot een levendige, 
ademende ruimte waar kunst en 
cultuur met elkaar versmolten zijn, 
zonder dat de één de ander te kort 
doet. Op 21 juni, de dag van de 
officiële opening presenteert Pinas 
een intrigerende ruimte waar beeld 
en geluid en iets dat niet zichtbaar of  
hoorbaar, maar absoluut wel tastbaar 
is, zorgen voor een opmerkelijke sfeer 
en lading. 

Ik moet er wel bij vertellen dat ik 
Marcel Pinas al vele jaren ken en 
dat ik al vele jaren voor hem en 
over hem schrijf  en dat ik dus zijn 
werk en zijn missie al die tijd van 
dichtbij heb gevolgd. Wanneer je 
daar zo nauw bij betrokken bent, 
dan is het ook onvermijdelijk dat 
je meegesleept wordt en besmet 
wordt bijna, door zijn drive en zijn 
passie en zijn plannen voor de jeugd 
van Marowijne. Maar zou je dan 
tegelijkertijd juist niet verwachten dat 
ik er nu veel minder door geraakt zou 
kunnen worden? Ik heb immers alle 
werkstukken die in de KKF stonden 
al vele malen op foto’s gezien. 
Waarom zouden ze nu toch zoveel 
indruk op me maken? 

Maar in dit geval is het juist omdat er zoveel meer schuilt 
achter het werk dan het indrukwekkende beeld op 
zich. Begrijp me niet verkeerd. De kunstwerken op zich 
spreken me ook ontzettend aan! Wat dat betreft is Pinas 
mijns inziens een meester in compositie, in ruimtelijke 
vormgeving en in het creëren van werk met een maximale 
‘visual impact’. Dit bereikt hij door onder andere te spelen 
met een knappe combinatie van omvang, eenvoud en 
veelvuldigheid. Het is vveel, maar nooit te veel, er is rust, 
er is ruimte en geen enkele onnodige afleiding die het 
effect zou kunnen verstoren. Dat is heel duidelijk waar te 
nemen in werkstukken zoals Reconnecting met de geruite 
tassen, in What is left met de zwarte waterzakken, in Feti 
met de katapulten en niet te vergeten in A Libi, met de 
schedels en wekkers tegen een houten achterwand waaruit 
één herhaaldelijk houtsnijwerkmotief  is gesneden. 

In elk van deze stukken werkt Pinas met één of  enkele 
visuele elementen, maar dan wel in grote hoeveelheden. 
In Reconnecting bijvoorbeeld hangt Pinas talloze 
roodblauwgeruite plastic tassen, op verschillende hoogtes, 
aan nylon draadjes van het plafond. In enkelen zit er 
een klein tv scherm gemonteerd waarop filmpjes te zien 
zijn van marktscènes die Marcel tijdens zijn reis naar 
Kameroen opnam. Deze plastic tassen vielen hem daar 
in Afrika meteen op omdat die ook in Suriname vaak te 
zien zijn. “Maar ook in China zie je ze overal”, vertelt een 
Chinese vriendin van mij die verdwaasd naar dit werkstuk 
kijkt. Dus dat dit voor Marcel een link tussen Afrika en 
Suriname symboliseert spreekt haar niet zo aan. Ook 
de artistieke waarde ziet ze niet in. Voor haar lijken het 
gewoon een stel goedkope, alledaagse plastic tassen bij 
elkaar. Ach ja, zo mag iedereen zijn of  haar mening wel 
hebben toch? 

A libi, met de vele schedels die Marcel van klei gemaakt 
heeft op de Rijksacademie is nog zo een voorbeeld. 
Maar of  je de exacte boodschap nou gelijk begrijpt of  
niet, alleen het beeld al van de haast realistische schedels 
die schijnbaar rommelig over de vloer verspreid zijn en 
de glimmende wekkers die er in groepjes tussenin om 
de zoveel tijd afgaan, maakt aanzienlijke indruk. Tegen 
de achtergrond staan meerdere overlappende, uit hout 
gesneden panelen in een eenvoudig traditioneel motief. 
Deze drie simpele, doch sterke visuele elementen in 
contrasterende materialen, vormen vanwege de grote 
hoeveelheden een installatie van substantiële proporties. 
Het schrille geluid van de wekkers maakt van dit werkstuk 
een nog grotere trekpleister.

Wat ik me tijdens de opbouw van de expositie wel eens heb 
afgevraagd, is of  bepaalde werkstukken niet beter tot hun 
recht gekomen waren tegen een witte achtergrond. Vooral 
bij Feti met de katapulten en What is left met de zwarte 

Tienduizend hangende lepels, stuk voor stuk met de hand gegraveerd; 
honderden flessen omwikkeld met pangistof; een berg kinderschoenen; 
een flink aantal bungelende shopperbags; rijendik matapis, langwerpige 
cassavepersen, die in de wind heen en weer wiegen; genoeg 
katapulten om een hele zwerm vogels mee te bestoken … Het werk 
van Marcel Pinas vult niet alleen met gemak de oppervlakte van de 
grote hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, maar het vult 
de gehele ruimte. Met voorwerpen, met beeld, met kleur, met klanken. 
Maar ook met ongrijpbaardere, onbenoembaardere zaken, zoals 
wervelende energie, intens gevoel, stille gedachten.

Meer dan een jaar geleden vertelt Marcel Pinas over zijn droom, om 
al die grote kunstwerken waarmee hij veel bewondering oogst over de 
hele wereld, nu hier te laten zien, in zijn geboorteland. Alle installaties 
bij elkaar onder één dak. Meteen al in het begin, wanneer de droom 
nog een droom is en de realisatie ervan nog geen enkele zekerheid 
kent, rijst de vraag: “Waar?” En dan al is Marcel ervan overtuigd: “KKF”. 
Ik kan me er helemaal niets bij voorstellen. Dat prachtige, voor mij zo 
betekenisvolle, werk in die vreselijke betonnen ruimte met golfplaten 
dak.

Tijdens de opbouw van Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event in KKF 
loop ik binnen. En dan zie ik het ook, ervaar ik het ook. Hoe de ruimte 
zich schikt, zich plooit, zich gewillig laat vullen … Tientallen vrijwilligers, 
vrienden, collega’s, familieleden, passanten helpen mee. Om lepels aan 
touwtjes te knopen. Om flessen te plaatsen. Om steigers op te bouwen 
en weer af te breken. Licht te doen schijnen. En van tijd tot tijd dwalen 
die mensen, die helpende handen, die verwezenlijkers van de droom, 
rond. Zoeken hun weg in de ruimte. En kijken, luisteren, ervaren, 
fotograferen. Ook ik. Weer voel ik hoe ik de werken ingetrokken word. 
Hoe ik een laag dieper kom. Hoe de deur naar een andere wereld 
verder open gaat. ‘Wi’ wint aan betekenis. Het is niet langer andermans 
cultuur waarvoor ik op de bres wil springen. Nee, het is ‘onze’ cultuur, 
‘onze’ kennis, die wij allemaal dienen te koesteren: de erfenis van ons 
aller voorouders. En ‘wi’ wordt nog veelomvattender. Als onderdeel 
van ‘wi’ wil ik de wijsheid die wij uit het verleden kunnen vergaren, 
gebruiken, en vertalen naar deze tijd, verrijken met onze eigen kennis 
en weer overdragen.  

Het werk biedt niet alleen een kijk in een andere cultuur, ontsluit niet 
alleen de visie van de kunstenaar op het erfgoed dat cultuur te bieden 9
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Kibii wi koni; 

een oproep aan 

het thuisfront?

VVan 21 tot 28 juni 2011 zagen wij de tentoonstelling Kibii 
Wi Koni Marcel Pinas The Event van onze internationaal 
vermaarde kunstenaar Marcel Pinas in de KKF-beurshal. Het 
betrof hier een overzichtsexpositie van het werk waarmee 
Pinas in de voorbije jaren zoveel bekendheid, en ook enkele 
prestigieuze onderscheidingen verwierf.

Uit zijn werk blijkt zijn diepe verbondenheid met zijn (marron)
cultuur, en de titel van de expositie verwijst naar de “koni” de 
groepseigen traditionele wijsheid of kennis. De kunstenaar 
tracht met zijn werk, blijkens de promotieberichten, te wijzen 
op het belang van cultuur voor de ontwikkeling van zijn 
geboortedistrict.

Zeer indrukwekkend zijn enkele van zijn installaties, gebouwd 
met gebruiksvoorwerpen, marron kunstvoorwerpen, typische 
bouwmaterialen e.d. De kunstenaar ontleent alzo de 
bouwelementen voor de werken in deze expositie, aan de 
traditionele kunst en craft, maar ook de levensstijl van zijn 
eigen bevolkingsgroep.

Met deze elementen componeert hij monumentale 
werkstukken die, zoals terecht door kunstcurator Christopher 
Cozier werd opgemerkt, de totale ruimte transformeren.

Voor de beschouwer maakt de intensiteit van de zintuiglijke 
ervaring, deze tevens tot een geesteservaring. Het beeld dat 
Pinas weet te scheppen is zo indringend; de overweldigende 
veelheid aan vorm, kleur maar ook de driedimensionale 
werking en vooral de immense afmetingen. Voor een 
museumbezoeker of kunstminnaar waar ook ter wereld zou 

de pure gewaarwording van het bovenstaande, ook zonder 
bekend te zijn met de etnische oorsprong van het werk er niet 
minder om zijn. Uit zijn werk blijkt zijn diepe verbondenheid 
met zijn (marron)cultuur.

De voor ons Surinamers bekende associaties van 
pangistoffen en andere typische cultuursymbolen doen er 
eigenlijk niet meer toe. Bovendien zou alleen al vanwege 
de afmetingen van de beste werkstukken, elke gelijkenis 
met, of herinnering aan de soberheid van een traditioneel 
marrondorp volstrekt verdwijnen.

Dit is hedendaagse beeldende kunst in zijn zuiverste vorm; 
het is autonoom,en is op zich geen traditionele vorm van 
decoratie of magisch religieuze uitdrukking. De elementen 
zijn dus losgemaakt van hun oorspronkelijke functionaliteit en 
context. De -in dit geval visuele- “ritmen” van de veelvuldig 
herhaalde patronen, zullen mogelijk sommige bezoekers, 
hebben doen denken aan de ratelende drumsalvo’s van 
marronfeesten. De knappe wijze van opstelling zit hem 
in de overwogen toepassing van balans, contrast, ritme, 
lichtwerking e.d. Je zou ook wat over Suriname en marrons 
moeten weten om je te realiseren dat het vaak opduikend 
gebruik van symmetrie, bij uitstek een marronvoorkeur is.

Het is machtig zoals Pinas eenvoudige voorwerpen 
als lepels en ander keukengerei, petroleumlampen of 
boodschappentassen van goedkope Chinese makelij 
samenbrengt tot een vibrerende , zinderende zee van vorm, 
kleur en schittering.
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waterzakken, die beiden overwegend donkere werkstukken 
zijn, kreeg ik dat gevoel. Maar Pinas heeft het grootste deel 
van het wandoppervlak in de ruimte met zwarte doeken 
laten bekleden. Achteraf  drong het tot me door dat hij 
zo de nadruk ook bewust verplaatste van het puur visuele 
naar het emotionele. Met de zwarte achtergrond creëert 
hij een soort spanning in de ruimte en legt hij de nadruk 
op de urgentie van de boodschap, de betekenis achter het 
werk. 

Die betekenis draagt bij aan de kracht van het werk. Het 
feit bijvoorbeeld dat bij Sanfika, al die duizenden lepels die 
zachtjes tegen elkaar aan tinkelen, met hun ingekerfde 
Afaka-tekens symbool staan voor de overdracht van kennis 
en cultuur tussen mannen en vrouwen, moeders, vaders 
en kinderen, generatie op generatie, maakt het voor mij 
wel extra speciaal. En wanneer je er echt onder staat, de 
zachtjes slingerende bewegingen ziet, het geluid hoort, de 
glinsteringen bewondert en gewoonweg de dimensies van 
het geheel tot je laat doordringen, dan maakt het ook niets 
uit hoe vaak je dit werk op foto’s al gezien hebt. Het is en 
blijft een speciale gewaarwording. 

Als ik daar in de KKF sta word ik ook teruggevoerd naar 
het begin van het Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event-
project in Villa Zapakara. Naar hoe de schoolkinderen 
daar ijverig flessen en poppen in pangistof  wikkelden, in 
lepels hun persoonlijke boodschap graveerden en totems 
beschilderden en decoreerden. Ik zie Marcel nog bezig met 
de kinderen en hoor nog zijn verhaal over cultuur, over de 
kennis van je voorouders, trots zijn op wie je bent en over 
wat kinderrechten zijn. En dan ben ik ook trots. Want ik 
weet dat ‘Kibii Wi Koni’ voor Marcel Pinas zo veel meer is 
dan slechts een mooie titel voor zijn werk of  zijn expositie. 
Het is zijn droom, zijn missie, maar daar blijft het niet bij. 
Het is zijn lust en zijn leven en het is de kern van het werk 
dat hij doet met en voor de gemeenschap van Marowijne. 

Met gemengde gevoelens ging ik dan ook op de laatste dag, 
dinsdag 28 juni, naar de expositie in de KKF. Ik moest 
afscheid nemen. Zoveel mensen hadden hier hard aan 
meegewerkt en eigenlijk was het alweer veel te snel voorbij. 
Maar de dag erna opende al de volgende expositie, één 
met nieuwe schilderijen van Pinas, in De Hal. En de 
container met objecten en installaties staat klaar om 
vervoerd te worden naar Moengo voor de expositie die 
daar op 30 juli zal openen. Kibii Wi Koni Marcel Pinas The 
Event is nog lang niet voorbij.

TEKST Steve Ammersingh
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Het is en blijft 

een speciale 

gewaarwording.
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In het werk van zijn eerste solo-expositie 
exploreert Sunil Puljhun de donkere kant 
van het karakter van de mens. Hij verwerkt die 
donkerte, maar hij geeft het ook met donkere 
kleuren weer. Met houtskool, pastelkrijtjes, 
zwarte en witte acrylverf creëert hij grote en 
kleine werkstukken op papier waarin zwart, 
grijs en wit te overhand hebben. 

Behalve door het kleurgebruik, valt het werk 
van Puljhun ook op vanwege de aparte stijl en 
de heel eigen techniek die hij ontwikkeld heeft. 
Die techniek behelst onder meer het natmaken 
en soms zelfs het in brand steken van zijn 
werk, het tekenen, schilderen, uitknippen 
en opplakken van silhouetten, laag op laag 
van collagemateriaal en het aanbrengen 
van subtiele teksten op de achtergrond. Het 
werk kan hierdoor soms hele gevarieerde 
effecten vertonen van glad en vloeiend tot 
sterk gelaagd en grof gestructureerd. Een 
groot werkstuk bijvoorbeeld, toont een silhouet 
van een kindergezichtje, aangebracht in 
collagemateriaal van een oorlogsstripverhaal, 
dat doordat Puljhun het in brand heeft 
gestoken, grof en zwart verkoold oogt. Eén 
oog is bedekt met een dikke klodder rode verf 
die als een bloederige traan langs een wang 
naar beneden druipt. Kinderlijk geschreven 
zinnetjes en sommetjes en zwarte kraaien 
omringen het geheel en verhogen het 
gevoel van gewelddadigheid en geschonden 
onschuld die dit werk symboliseert. Hij 
refereert met dit werk vooral naar de jeugd 
in het binnenland van Suriname die door de 
Binnenlandse Oorlog tot nu toe heel veel 
zaken moet ontberen, waaronder ook goed 
onderwijs.

De technieken die Puljhun gebruikt, 
versterken het gevoel van drama en ja, ‘the 
weight of darkness’, die zijn thema’s toch 
al met zich meebrengen. De dood, geweld 
en mishandeling, slavernij, zelfdoding en 
oorlog, zijn onder andere de thema’s waar 
Sunil zich mee bezighoudt. Hij vraagt zich 
af wat de mens ertoe beweegt om tot deze 
verwoestende handelingen over te gaan. Hij 
ziet zijn werk als een waarschuwing; hij spoort 
de mens aan om beter na te denken over 
de consequenties van zijn acties nu en in de 
toekomst. 

De expositie van Puljhun werd georganiseerd 
door Readytex Art Gallery en was te 
bezichtigen van 17 tot en met 21 augustus 
2011 in De Hal.Sunil Puljhun, Untitled, mixed media op papier, 2010 

FOTO Readytex Art Gallery/Ada Korbee, 2011

Toch laten niet alle voorwerpen zich tot enkel vorm 
reduceren, maar roepen met hun intrinsieke betekenis 
indringende vragen op: “wat zou hier het thema/de titel 
zijn”? Voorbeeld hiervan is de installatie met wel honderd 
katapulten die het onmiskenbare keurmerk dragen van echt, 
gecommitteerd kleine-plantagejongetjes-vakmanschap. 

Van de enkele naar mijn gevoel minder geslaagde 
werken kan gezegd worden, dat ze evengoed in een 
cultuurantropologisch instituut als het Tropenmuseum of 

een historisch museum als Fort Zeelandia hadden kunnen 
staan, omdat ze meer een informatief oogmerk lijken te 
hebben. Hierbij noem ik de opstelling van een ketel en 
ander keukengerei, houtsnijwerk panelen, de voorgevel 
van een traditionele hut. Weliswaar hebben deze het meest 
van alle werk, rechtstreekse betrekking op de titel van de 
tentoonstelling: “bewaar/koester onze verworvenheden”. 

Mogelijk is dit een appel aan het thuisfront nu de legitimiteit 
van de eigen culturele komaf op het wereldforum bevestigd 
is.

Het heeft wel een zweempje van nostalgie en romantisering 
in de huidige opmars van luxe artikelen, merkkleding en 
hightech electronica. Het leven van de mensen in het 
binnenland is evenzeer als elders onderhevig aan de 
invloed van de “moderniteit” en al haar kenmerken. Het is 
verwachtbaar dat er in de komende jaren veel zal veranderen 
waarbij de tradities en gebruiken steeds meer voor 
toeristische doelen en folkloristische festivals gereserveerd 
worden.

Overigens geloof ik niet dat een kunstenaar enige andere 
keus heeft dan te vertrekken vanuit zijn eigen persoonlijke 
positie, en dat binnen zijn sociaal-maatschappelijke, culturele 
en psychosociale context. Pinas is volledig geslaagd in het 
scheppen van een authentieke eigentijdse kunst in de werken 
die ik eerder noemde als zeer indrukwekkend. Alleen vind 
ik dat bij deze overigens heel bijzondere expositie soms 
een beetje de indruk ontstaat dat etno-culturele waarden 
geëxploiteerd zijn als curiositeit, wat ik liever zou overlaten 
aan het ondernemerschap in de toerismesector.  

Voor jullie, die tijd met Kunst meten:

Kunst uit noodzaak – Kunst uit hebzucht
Kunst uit pijn – Kunst voor bekendheid

Kunst uit honger – Kunst voor glorie
Kunst vanuit emotie – Kunst voor toewijding

Kunst uit observatie – Kunst voor openbaring
Kunst uit intuïtie – Kunst ter transformatie
Kunst uit afbraak – Kunst voor instructie
Kunst uit reflectie – Kunst voor revolutie

Kunst vanuit de geest  – Kunst ter verlossing

bid ik:
Moge kunst eilanden en naties verenigen

Tijdloze schepping omarmen

Felix de Rooy
Curaçao, juni 2010

(In: Dutch Caribbean Art Diary 2011)
Vertaling naar het Nederlands: Marieke Visser, 2011

For you, who measure time with Art: 

Art from need - Art for greed
Art from pain - Art for fame

Art from hunger - Art for glory
Art from emotion - Art for devotion

Art from observation - Art for revelation
Art from intuition - Art for transformation
Art from destruction - Art for instruction

Art from reflection - Art for revolution
Art from spirit - Art for salvation

I pray:
May Art unite islands and nations

Embrace timeless creation

Felix de Rooy
Curacao, June 2010

(In: Dutch Caribbean Art Diary 2011)
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Dit is hedendaagse 
beeldende kunst in zijn 
zuiverste vorm

TEKST Cassandra Gummels-Relyveld

http://www.readytexartgallery.com/sunilpuljhun
http://www.readytexartgallery.com
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Passie, kleur en emotie
Fabian de Randamie heeft van 20 
augustus tot en met 11 september zijn 
eerste solo-expo gehouden in Fort Nieuw 
Amsterdam: Passie, kleur en emotie. In de 
Ware Tijd van 19 augustus  noemt hij 
kunst een ontdekkingsreis van de ziel. 
“Het plezier van schilderen zit niet 
in het resultaat maar in het doen en 
ontdekken. Het helpt mij mijn angsten 
en beperkingen te overwinnen.”

Waidi Sontowidjojo was vooral bekend 
onder zijn voornaam. Deze kunstenaar 

van Javaanse origine is meer dan 
veertig jaar actief geweest in de 

beeldende kunst. Hij geniet vooral grote 
waardering vanwege zijn emotierijke 

en expressieve houtsculpturen. 
Kenmerkend voor Waidi als persoon 

waren zijn niet aflatende creatieve 
ambitie en doorzettingsvermogen. 

Hij heeft hij zich een eervolle 
plek verworven in de Surinaamse 

kunstwereld.  
Op het Sranan Art-blog is een post  

gewijd aan deze kunstenaar die ons is 
voorgegaan.

Van 27 mei t/m 28 augustus was de internationale sculptuurroute in Amsterdam, 
Art Zuid), in Nederland te zien. Bij Art Zuid stonden er sculpturen van 
hedendaagse en klassieke kunstenaars, van nu en vroeger, uit verschillende 
landen van de wereld. De sculptuurroute met de titel ‘The World Around, Equality 
in Diversity’ is samengesteld door de schrijver en kunstenaar Jan Cremer. 
Heel bijzonder was dat er ook beelden van de wereldberoemde kunstenaars 
als Salvador Dali, Auguste Rodin en Niki de Saint Phalle te zien waren. 
Een hoogtepunt was het werk Heureka van de in 1991 overleden Zwitserse 
kunstenaar Tinguely. Dit kinetisch kunstwerk staat in Zürich (Zwitserland) en is 
voor het eerst in de geschiedenis naar een andere plek verplaatst. 
Ook Suriname was er vertegenwoordigd met werk van de kunstenaars Marcel 
Pinas, Dhiradj Ramsamoedj  en Roberto Tjon A Meeuw. Vlak na de opening 
werd binnen Surinaamse Facebook-kringen, beginnende met de pagina van 
Readytex Art Gallery, razendsnel  een link, inclusief foto, van de website van de 
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid) verspreid. Het artikel was een verslag 
van de opening en de foto was er een van Dhiradj Ramsamoedj in gesprek 
Koningin Beatrix samen bij zijn Mighty Man, het werk waarmee hij aan Art Zuid 
participeerde. Ook in Het Parool stond er ‘s avonds op 26 mei al een artikel over 
het evenement met een grote foto wederom van Dhiradj zijn Mighty Man en de 
Koningin.
Art Zuid is op verschillende manieren een waardevolle ervaring geweest voor 
onze Dhiradj en boordevol nieuwe ideeën en inspiratie en met waardevolle 
nieuwe contacten in de kunstwereld keerde hij voldaan terug naar Suriname.
Dhiradj is druk bezig zijn netwerk verder uit te breiden. Op 25 augustus vertrekt 
hij naar Trinidad. Daar brengt hij op uitnodiging van de Trinidadiaanse kunstenaar, 
schrijver en curator Christopher Cozier enkele weken door bij Alice Yard, 
een onafhankelijke plek voor creatieve experimenten in Trinidad. Wat hij daar 
precies zal doen weet hij nog niet, maar ideeën heeft hij genoeg. Hij werkt 
momenteel aan de uitbreiding van zijn project met de figuren die hij maakt zijn van 
duizenden bontgekleurde stukjes textiel. Hij wil daar een performance-element 
aan toevoegen en heeft hiervoor een flexible man-kostuum gemaakt. Het kostuum 
gaat mee naar Trinidad, dus we zijn benieuwd!

Een bijzonder moment  
FOTO Jan Willem Kaldenbach, 2011

Uitnodiging 
FOTO Ada Korbee, 2011

Dhiradj Ramsamoedj:

Van Art Zuid naar Alice Yard

Op de volgende pagina’s is er  

meer te lezen over Art Zuid:

http://jaargetijde.wordpress.com/2011/06/03/bij-artzuid/

http://www.flickr.com/photos/gsdcollection/page9/

http://adambeeldenva1900.blogspot.com/

http://arcthemagazine.com/arc/2011/05/dhiradj-ramsamoedj-participates-in-artzuid-2011/

http://soulpixes.nl/artzuid-2011/

http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=47723

http://www.at5.nl/gespot/62954/jan-cremer-op-art-zuid

http://www.switchimage.org/ArtZuid_2011.html

http://www.zuid.amsterdam.nl/@423866/koningin-beatrix/

En ook zeer vermeldenswaardig: Dhiradj 
Ramsamoedj is de eerste Surinaamse 
kunstenaar met een eigen blog! Gefeliciteerd!

Zonder titel, Waidi 
Sontiwidjojo, zonder jaartal, 

houtsculptuur 
FOTO Marieke Visser, 2011

Het bord wordt onthuld 
FOTO Marieke Visser, 2011

Kinderen uit Moengo kijken naar A libi, van 
Marcel Pinas 
FOTO Marieke Visser, 2011

Regionale cultuurbeleving 
Van 26 t/m 28 augustus vond het eerste Inter Guiana Cultural 
Festival plaats in Paramaribo. De OAS heeft 2011 uitgeroepen 
tot Inter-Amerikaans jaar van de cultuur. In verband 
daarmee werd in Paramaribo de eerste editie van het 
IGCF gehouden. De FVAS participeerde actief  met enkele 
workshops. Ook was er een gezamenlijke expo met dertig 
kunstenaars uit de drie landen: Togetherness, in De Hal. 

Waidi Sontowidjojo June 2, 1937-July 26, 2011

Contemporary Art Museum Moengo een feit
De oude hal van de EBS aan de Abraham Crijnssenweg 
te Moengo is op 30 juli j.l. heropend als museum: het 
Contemporary Art Museum Moengo (CAMM) is een feit. De 
eerste expo in dit museum is de derde in een reeks die tezamen 
de expo Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event vormen. 
Hiermee komt een opnieuw een droom van kunstenaar 
Marcel Pinas tot werkelijkheid. 
Pinas werkt met zijn Stichting Kibii al ruim twee jaren aan 
de verwezenlijking van zijn idealen. De Tembe Art Studio 
(TAS) in Moengo is reeds meer dan een jaar het centrum 
van allerlei educatieve kunst- en culturele activiteiten. Samen 
met verschillende lokale en internationale kunstenaars die 
er komen als ‘artist in residence’ en daarbij grote ruimtelijke 
werken in de openbare ruimte van Moengo achterlaten, begint 
ook het kunstpark al gestalte te krijgen. 
De opening bestond uit een vrolijke optocht der genodigden 
die onder begeleiding van een brassband en majorettes vanuit 
TAS liepen langs de objecten van vorige ‘artists in residence’, 
Jhunry Udenhout en Charl Landvreugd, naar het museum.

‘Wat zie ik?’
De tweede Kunst- en Kijkroute had als thema: ‘Wat zie ik?’. 
Deelnemend kunstenaars: Armand Karsoredjo, Dorothea 
Nuyken, Erlan Brasdorp, Tapasia Darnani, Ludwig Ijzer, Arti 
Abhelakh, David Linga, Jennifer Baldwin en Vanessa de Vries. 
Van 11-17 augustus 2011 konden mensen de route bezoeken 
op de volgende locaties: Hotel Royal Torarica, Nola Hatterman 
Art Academy, AHKCO, Zus & Zo, Het Park en Lekker! (Van 
Sommelsdijckstr.) in Paramaribo. Ook in de route opgenomen 
waren: The weight of darkness, solo-expo van Sunil Puljhun in 
De Hal en “mixed creations”, solo-expo van Leo Wong Loi Sing in 
het Kerkelijk Museum. 
Vorig jaar werd de Kunst- en Kijkroute voor het eerst gehouden. 

Tipi-experience in Misgunst, Saramacca
Bijna vijftig mensen bezochten de 
bijzondere expositie van Martha 
Tjoe Ny op zondag 10 juli j.l. te 
Plantage Misgunst, Saramacca. In 
de tuin van haar vader had Tjoe Ny 
een tipi opgezet waarin er ruimte 
was voor poëzie, voordrachten, 
toespraken en natuurlijk beeldende 
kunst. De eendagsexpo heette Na Mi 
M.I.T.: “Ik ben het, Martha I. Tjoe 
Ny”. De kunstenares ziet goede 
mogelijkheden voor de toekomst 
en hoopt volgend jaar op een 
herhaling, maar dan wellicht met 
meer collegakunstenaars erbij.

Martha Tjoe Ny 
FOTO Wim Verboven, 
2011

http://srananart.wordpress.com/2011/07/27/waidi-sontowidjojo-june-2-1937-july-26-2011/
http://www.artzuid.nl/
http://www.jancremer.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Rodin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinetische_kunst
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas
http://www.readytexartgallery.com/dhiradjramsamoedj
http://paramaribospan.blogspot.com/2009/08/diary-meeting-roberto-tjon-meeuw.html
https://www.facebook.com/?ref=home#!/Readytex.Art.Gallery
http://www.zuid.amsterdam.nl/@423866/koningin-beatrix
http://christophercozier.blogspot.com/
http://aliceyard.blogspot.com/
http://jaargetijde.wordpress.com/2011/06/03/bij-artzuid/
http://www.flickr.com/photos/gsdcollection/page9/
http://adambeeldenva1900.blogspot.com/
http://arcthemagazine.com/arc/2011/05/dhiradj-ramsamoedj-participates-in-artzuid-2011/
http://soulpixels.nl/artzuid-2011/
http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=47723
http://www.at5.nl/gespot/62954/jan-cremer-op-art-zuid
http://www.switchimage.org/ArtZuid_2011.html
http://www.zuid.amsterdam.nl/@423866/koningin-beatrix/
http://www.readytexartgallery.com/dhiradjramsamoedj/
http://www.readytexartgallery.com/dhiradjramsamoedj/
http://dhiradjramsamoedj.blogspot.com/
http://www.oas.org/en/yearofculture/
http://marcelpinas.com/
http://www.kibiifoundation.org/
http://www.tembeartstudio.org/
http://www.tembeartstudio.org/
http://www.charll.com/
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Amsoistraat 49, Nieuw Charlesburg, Paramaribo, +597 (0)851 0525 / 547090, e-mail, website

Wilhelminastraat, Nieuw-Amsterdam, Commewijne, +597 (0)32 2225, website | Open: 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 | 11-16 oktober 2011, Duo-expositie Kurt Nahar & Remy Jungerman, org: RAG | 
2-3 december 2011, Sabine Ensberg | 9-11 december 2011, Henna Brunings | 16-18 december 2011, Art market

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

EBS-Hal, Abraham Crijnssenlaan, Moengo, +597 (0)856 5738 | Kibii 
Wi Koni Marcel Pinas The Event | Solo-expositie Marcel Pinas | Open: 

30 juli t/m 30 oktober 2011, za & zo 09:00-13:00 en 16:00-19:00

Zwartenhovenbrugstraat 107 -109, Paramaribo | Open: wo-vr: 11:00-16:00

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

Prins Hendrikstraat, Paramaribo | 27 oktober t/m 06 november 2011 | Nationale Kunstbeurs 2011 [National Art Fair 
2011]

Maagdenstraat 44-48, Paramaribo, +597 421750 / 474380, e-mail, website | 
Open ma t/m vr: 08.00-16:30 en za 08.30-13.30 | Voor het expositieschema van de 

Readytex Art Gallery zie ook De Hal

Royal Torarica, Kleine Waterstraat 10, Paramaribo, +597 473821 / (0)855 3525

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

terrein Ons Erf, Prins Hendrikstraat 17-b, Paramaribo, +597 422212, e-mail, website | Het thema van 
deze tentoonstelling Ster in de stad is de hedendaagse cultuur in de miljoenenstad Mumbai (voorheen 

Bombay) in India. De interactieve tentoonstelling waar de kinderen aan mee gaan doen gaat over het leven in deze 
wereldstad. Verder zijn er workshops, kinderfilms en kunnen er ook verjaardagen gevierd worden bij Villa Zapakara. 
Het programma staat op de website.

Input voor

Sranan Art Xposed is

welkom! Foto’s, teksten,

kunstwerken, tips, ideetjes:

the floor is yours!

Mail naar  

srananart@gmail.com

O
Memre, symbool van verkeersveiligheid

Opeens zag ik soms iets opduiken, in een flits, in het 
voorbijrijden. Dan weer aan de Anton Dragtenweg, dan 
weer aan een paal bij de brug over de Parakreek. Een soort 
harpvormig symbool met twee hoofden aan weerszijden 
die elk een andere kant uitkijken. Elke keer kwam even die 
gedachte op: “Wat zou het te betekenen hebben?”, maar nog 
in dezelfde seconde was mijn hoofd weer bij de weg, bij het 
verkeer. 

Op een dag verscheen het symbool weer, nu als de 
profielfoto van een vriendin. Ik vroeg haar wat het voorstelde 
en zo hoorde ik wat iedereen zou moeten weten. Het symbool 
dat ontworpen is door Kurt Nahar, maakt deel uit van het 
Memre-project van Odette Miranda en Nathalie Haynes, die 
hiermee aandacht willen vragen voor de verkeersveiligheid in 
Suriname.

Op locaties waar er een mensenleven verloren is gegaan 
ten gevolge van een verkeersongeval, wordt zo een Memre-
verkeerssymbool geplaatst dat de weggebruikers herinnert 
aan het in acht moeten nemen van hun rijgedrag. Door 

het plaatsen van het symbool wordt 
een poging gedaan om het aantal 
verkeersslachtoffers terug te dringen en 
respect te betuigen aan de verkeersdoden. 
Er zijn ook bumperstickers met de slogan 
“Geef Voorrang aan het Leven”, billboards en 
sinds kort ook een herdenkingsmonument voor 
verkeersslachtoffers op het Onafhankelijkheidsplein.

Op de website van Starnieuws, 25 juli 2011, staat te lezen 
dat het onderste gedeelte van het monument een weg 
symboliseert die zich splitst in twee richtingen. De splitsing is 
het moment van het fatale ongeluk. Het bovenste gedeelte 
bestaat uit twee hoofden die in tegengestelde richting kijken 
en symbool staan voor slachtoffers en overlevenden. De 
tegenovergestelde richtingen symboliseert het scheiden 
van hun wegen. Het hoofd met het gelaat naar links staat 
symbool voor de nabestaande die terugkijkt op het verlies 
van een geliefde. Het hoofd met het gezicht naar rechts, staat 
symbool voor de overledenen die het aardse leven hebben 
verlaten.

Een heel bijzonder expo van beeldhouwer Iwan Verwey en 
anderen, in Waterland Art Garden, net voorbij Domburg, in 

het district Wanica. Houd het in de gaten, de opening is ergens 
in september. Meer informatie? Maak contact met Myrza Axwijk: 

waterland.sr@gmail of bel +597 (0)37 0711 of (0)878 1927. 
Andere deelnemende kunstenaars/personen/organisaties: Ray 

Daal, Ro Heilbron, Celestine Raalte, Chef Tony en On Stage 
Productions.

Rain Forest Kunst Festival 2011 Fort Zeelandia Complex & Onafhankelijkheidsplein | 20-23 oktober 2011

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: Paramaribo SPAN  en Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event. Thans is zij hoofdredacteur van Sranan Art Xposed.

mailto:struikelgeo%40yahoo.com?subject=
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
mailto:museum%40cq-link.sr?subject=
http://surinaamsmuseum.net
mailto:info.villazapakara%40gmail.com?subject=
http://villazapakara.com/
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
mailto:waterland.sr%40gmail?subject=
http://paramaribospan.blogspot.com/
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TEKST Priscilla Tosari

Als ik Kurt Nahar begin augustus bij de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam bezoek, is hij net 
een maand in Nederland. Zijn werkruimte is getuige van zijn 
productiviteit. Op een tafel liggen stapels foto’s, al dan niet 
in stukken en tijdschriften waar pagina’s uit gescheurd zijn. 
Aan de muren hangen werken die onderdeel zullen worden 
van installaties: wc-brillen waarin foto’s van enkele markante 
politieke figuren prijken en ‘Het Laatste Avondmaal’, één van 
Nahars meest confronterende werken die onlangs in Brussel te 
zien was.

Nahars werk typeert zich door een aantal kenmerken: 
confrontatie, seksualiteit en macht. Met zijn werken wil hij 
zeggen wat hij voelt, maar zijn boodschap wordt geuit op een 
manier die niet meteen zichtbaar is. Nahar werkt namelijk 
het liefst met voorwerpen die symbolisch zijn boodschap 
weergeven. Voor ‘Het Laatste Avondmaal’, een werk dat 
direct verwijst naar het misbruik van kinderen binnen de 
rooms-katholieke kerk, gebruikte hij twaalf  vibrators. Zijn 
boodschap is simpel: het doorbreken van taboes. 

Nahar heeft voornamelijk bekendheid verworven met 
zijn werken die verwijzen naar de Decembermoorden in 
Suriname. Reden hiervoor is dat dit stuk geschiedenis zijn 
leven heeft beïnvloed. De revolutie maakte hij als kleine 
jongen mee en hij groeide op tijdens de moeilijke periode die 
hierna volgde. Hij herinnert zich de zware tanks in de straten, 
de avondklok en de grimmige sfeer die er heerste.

Na de Nola Hatterman Art Academy in Suriname te hebben 
afgerond, vertoefde Nahar een tijd in Jamaica aan de Edna 
Manley College for the Visual and Performing Arts , 
waar collega’s als Marcel Pinas en George Struikelblok 
voorgegaan waren. Nahar had aanvankelijk moeite met het 
vinden van de richting die hij op wilde. Door gewelddadige 
onrusten in Jamaica, werd Nahar zich bewust van 
Surinames onrustige verleden. Hij greep terug naar de tijd 
van de Revolutie. Hij had nog moeite met een eigen stijl te 

ontwikkelen, maar houvast had hij nu wel. Hij verdiepte zich 
in de beeldende kunst van Suriname, waarbij voornamelijk 
de werken van het Wakatjopu Collectief  hem inspireerden. 
Daarnaast vond hij wat hij zocht in het dadaïsme. 
Deze beweging, die ontstond door de ontgoocheling 

van kunstenaars over de Eerste 
Wereldoorlog, past Nahar als een 
handschoen. Zijn frustratie over het 
bewogen verleden in Suriname wist 
hij een plek te geven door middel van 
zijn op dada geïnspireerde installaties. 
Maar ook het dichten, een kunstvorm 
die heel dicht bij Nahar staat, kon 
hij op de typische dadaïstische wijze 
integreren in zijn werken. 

Terug in zijn werkruimte. Op de 
grond ligt waarschijnlijk Nahars 
meest persoonlijke werk tot nu toe. 
Een sneak preview van een installatie 
waarbij een portret van zijn vorig 
jaar overleden vader een prominente 
rol zal spelen. Twaalf  foto’s van 
zijn vader liggen op de grond. Op 
elke foto vervaagt zijn beeltenis, 
totdat er een bijna compleet wit vel 
papier overblijft. De verdwijning 
van dierbare herinneringen wordt in 
dit werk letterlijk weergegeven. Dit 
keer is de bron niet de geschiedenis 
van een land, maar Nahars eigen 
persoonlijke geschiedenis met 
identiteit als kenmerk.

Vanaf  11 september 2011 zal een 
flitsexpositie van Kurt Nahar te zien 
zijn in Galerie 23 te Amsterdam, 
Nederland.

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.
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Kurt Nahar aan het werk bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten 
FOTO’S Priscilla Tosari, 2011

Zijn boodschap is simpel: het doorbreken van taboes. 

Op bezoek bij 

Kurt Nahar

Input voor 
Sranan Art Xposed

is welkom! 
Bent u naar een expo geweest?

Stuur uw opmerkingen 
en/of foto’s naar  

srananart@gmail.com

Sinds kort verzorgt Carlos Blaaker  schilderlessen op 
Landgoed Bloemhof. Carlos Blaaker is een bekende 
Surinaamse kunstenaar die jaren in Rotterdam gewoond en 
gewerkt heeft. Sinds enige tijd woont hij nu op Curaçao. Hij 
verzorgt de cursus: ‘Basic Oil Painting Techniques’.

Landhuis Bloemhof | Santa Rosaweg 6, Curaçao |  
www.bloemhof.an | info@bloemhof.an

WWat 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. 

Agnosia | Curator: Charl Landvreugd, Artists: Brian Coutinho, Avantia 
Damberg, Faranú, Rose Manuel, Tiquestar Illuminat Rex, Felix de Rooij en 
Patrick de Vries | 14 juli t/m 24 september 2011 | Openingstijden: din, woe, vrij 
11:00-17:00 / don 11:00-20:00 / zat 10:00-17:00 | Centrum Beeldende Kunst 
Zuidoost, Anton de Komplein 120, 1102 DR Amsterdam, The Netherlands, tel. 
++31(0)20 2525401, info@cbkzuidoost.nl

Gastcurator/kunstenaar Charl Landvreugd verkent met Agnosia verschillende 
uitingen van beeldtaal van Zwart Nederlandse kunstenaars. Voor deze 
groepstentoonstelling selecteerde Landvreugd kunstenaars die werden geboren 
en/of opgroeiden in Nederland. Hij wil laten zien op welke wijze hun positie als 
Zwarte Europeaan zichtbaar is in hun werk.
Agnosia is het onvermogen om iets te herkennen dat wel met de zintuigen 
wordt waargenomen. De term krijgt zijn betekenis met de vragen die 
Landvreugd aan de orde stelt: Worden extra tekens en symboliek in de 
beeldtaal van de kunstenaar begrepen door de kijker/criticus en is het wel de 
bedoeling dat ze worden begrepen?
Op 22 september 2011 is er om 17:00 een kunstcafé met gastcurator Charl 
Landvreugd, Egbert Alejandro Martina en de deelnemende kunstenaars.
Over Agnosia verschijnt binnen korte tijd een bijdrage van Rob Perrée op het 
Sranan Art-blog.
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Wat: La Biennale di Venezia – 54e Internationale 
kunsttentoonstelling – ILLUMInations
Wanneer: 4 juni-27 november 2011
Waar: Venetië, Italië  

Wat: SURINAME – Groepsexpo van Atelier Opo Aye, Regillio 
Benjamin, Kenneth Flijders, Cathleen Jong , Rinaldo Klas, 
Denny Legion, Matoekoe, Mareen Moehamad, Aad Nicolaas, 
Nola Hatterman Art Academy, Albert Roessingh, Abigail Sharpe 
& Kunstwerkplaats Lutmastraat. Org.: Amsterdam Outsider Art 
met Olof Art Galerie
Waar: Nieuwe Keizersgracht 1a (in: Van Limmikhof), 1018 DR 
Amsterdam, bschoonhoven@gmail.com, +31 (0)6 4549 0577 / 
(0)20 3302083
Wanneer: 30 juli-10 september 2011. Open: ma: 11:00-15:00, di-
za: 11:00-18:00, zo: gesloten

Wat: OUR MAGIC HOUR - How Much Of The World Can We 
Know? 
Waar: Yokohama, Japan
Wanneer: 6 augustus–6 november 2011
Yokohama Museum of Art, 3-4-1, Minatomirai Nishi-Ku, Yokohama 
220-0012, Japan

Wat: Kibii Wi Koni – Solo-expo Marcel Pinas
Waar: Beddington Fine Art Gallery, Les Remparts – 83830 
Bargemon, Var, Frankrijk
Wanneer: 24 augustus-22 oktober 2011

Wat: Harmony, duo-expositie van Sri Irodikromo (wandobjecten) 
en Hortence Brouwn (beelden) 
Waar: Gallery Alma Blou, Landhuis Habaai, Curaçao 
Wanneer: 31 augustus-17 september 2011

Wat: mer à boire, solo-expo Wouter Klein Velderman
Wanneer: 10 september t/m 22 oktober 2011 (Opening: 10 
september 2011, 18:00-21:00). Openingstijden: do t/m za 11:00-
18:00
Waar: C&H Art Space, Tweede Kostverlorenkade 50, 1053 SB 
Amsterdam

Wat: In de hoeken van de stilte, solo-expo Kurt Nahar
Wanneer: 11-22 september 2011
Waar: Galerie 23, Hedendaagse Afrikaanse Kunst

Wat: ReMap3 - An international contemporary art programme
Waar: Kerameikos-Metaxourgeio, Athene, Griekenland
Wanneer: 12 september-30 oktober 2011

Tot vrij recent werd de kunstgeschiedenis geschreven 
(lees: geschapen) vanuit Europa en Amerika, met daarbij 
de voornaamste focus op de zogenaamde ‘Westerse’ 
kunsttraditie. Inmiddels is dit aan het verschuiven en ontstaan 
er zowel binnen als buiten Europa en Amerika initiatieven die 
deze hegemonie van de ‘Westerse’ kunst willen ondermijnen. 
Maar er valt nog veel te doen. De Caraïbische kunstwereld 
genereert hierbij bijvoorbeeld minder aandacht dan de 
opkomende economieën als India en China, waarvan de 
hedendaagse kunst de afgelopen jaren al uitgebreid is 
gevolgd en waarover wordt geschreven en getheoretiseerd. 
Juist dit theoretisch kader is belangrijk bij de ontwikkeling van 
een meer zelfbewuste en gerespecteerde lokale kunstwereld.

De Surinaamse kunstwereld laat een spannende ontwikkeling 
zien in de afgelopen jaren en het belooft nog veel voor de 
toekomst. Maar de kunstenaars, galeriehouders en curatoren 
werken harder dan de ontwikkeling van de kunsthistorische 
theorie hen bij kan houden. Die ontbreekt namelijk nagenoeg. 
Er is echter hard behoefte aan dit eerder genoemde 
kunsttheoretische kader, niet alleen voor de Surinamers, 
maar ook voor alle anderen die zich bezig houden met 
hedendaagse kunst. De door de koloniale historie gevormde 
scheidslijnen zijn nog steeds van invloed, maar door de 
moderne internationalisering is het iedereen wel duidelijk 
geworden dat er niet één (kunst)geschiedenis bestaat, maar 
meerdere (kunst)geschiedenissen die verteld moeten worden. 
Nog steeds is hedendaagse kunst uit de voormalige koloniën 
eerder te vinden in een volkenkundig museum dan in eentje 
voor moderne kunst. Er moet een einde komen aan deze 
historisch ontstane kunstmatige tweedeling tussen ‘Westerse’ 
en ‘niet-Westerse’ kunst en cultuur.

Voor Surinaamse kunstenaars zal zo’n theoretisch kader 
bijvoorbeeld helpen bij het ontstaan van een meer volwassen 
kunstkritiek. Het zal het culturele zelfbewustzijn van de 
Surinamers ook versterken, tot interessante discussies leiden 
en mogelijk tot een inspiratie zijn. Een belangrijke stap in 
dit creëren van een theoretisch kader is de recente uitgave 
van het boekje Conversations on Paramaribo Perspectives. 
Het is een bundeling van essays, gebaseerd op debatten 
die in de winter van 2010 plaatsvonden naar aanleiding 
van de tentoonstelling Paramaribo Perspectives in het 
Rotterdamse TENT. Deze Nederlands-Surinaamse expositie 
was in zekere zin een vervolg op het eerder in Suriname 
gehouden Paramaribo SPAN. Rondom de Nederlandse 
tentoonstelling waren er debatten over de tentoonstelling 
zelf, Surinaamse hedendaagse kunst én over het boek van 
de Engelse socioloog Paul Gilroy The Black Atlantic voluit 
The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness 
(1993). De expositie zelf was niet opgezet rondom het thema 
van The Black Atlantic, maar de debatten gingen wel over 
de invloed van het boek in de hedendaagse Surinaamse en 
Nederlandse kunst.
 
Met deze interessante debattenreeks is er ook voor 
Nederland een belangrijke stap gezet. In het land waar  
spreekwoordelijk oeverloos gediscussieerd kan worden over 
grote en vooral kleine kwesties, is de oorverdovende stilte 
rondom het postkoloniale debat nog altijd erg opvallend. 
In Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en tal van 
andere landen is er al lang sprake van een internationaal 
postkoloniaal debat. En er is daarbinnen ook een debat over 
‘Blackness’, een onderwerp dat alles met Gilroy’s studie van 
doen heeft. In Conversations on Paramaribo Perspectives 
gaat de kunstenaar Charl Landvreugd in op de betekenis van 
‘Zwart’. Hij gebruikt bewust het Nederlandse woord, omdat 
‘Black’ in het Nederlandse taalgebied niet dezelfde connotatie 
heeft als in het Anglo-Amerikaanse gebied. Daar is er een 
heel studiegebied over de rol van de creoolse transnationale 
cultuur.

De auteurs geven vanuit hun eigen achtergrond als 
kunstenaar, schrijver of academicus een visie op de 
betekenis van Surinaamse hedendaagse kunst en het 
idee van ‘The Black Atlantic’. Marieke Visser geeft in een 
heldere tekst haar visie op de recente ontwikkelingen 
in de Paramaribo SPAN-tentoonstelling en Paramaribo 
Perspectives, ze gaat daarbij in op enkele kunstenaars. Over 
SPAN is het opvallend en jammer dat zij niet duidelijk maakt 
dat de Surinaamse kunstenaars destijds zélf de Caraïbische 
curator-kunstenaar Christopher Cozier voorstelden aan de 
Nederlandse partners. Het was uniek dat zij deze stap zetten, 
niet alleen door zelfstandig te kiezen voor een curator, maar 
vooral ook bewust te kiezen voor iemand uit de regio en níet 

TEKST Dan DIckhof
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uit Nederland. In het groeiende cultureel zelfbewustzijn, is dit 
een belangrijke stap geweest, waarmee de Surinamers een 
meer gelijkwaardige invloed kregen op de expositie.

Visser heeft een punt, door te stellen dat de receptie in de 
Nederlandse pers over de Rotterdamse expositie, de focus 
erg politiek is (de ontwikkelingen omtrent president Bouterse 
en de vrijheid van meningsuiting). “Het werk krijgt er een 
veel zwaardere lading dan in Suriname,” stelt zij. Ze durft 
zich af te vragen of de tentoonstelling wel geslaagd kán zijn, 
omdat die aan zoveel verschillende hoge verwachtingen en 
uitgangspunten moet voldoen.

In die diverse en hoge verwachtingen schuilt een zeker 
gevaar. Omdat er weinig grote exposities van Caraïbische 
kunst zijn in Europa, is er de begrijpelijke, maar ongewenste 
neiging te veel omvattend te willen zijn. De bekende Britse 
wetenschapper Leon Wainwright wijst erop dat exposities 
hierdoor in het algemene kunnen blijven hangen, zonder 
echt tot een punt te komen. Toch ziet hij een belangrijk 
punt naar voren komen; dat van het op een gelijkwaardige 
manier tonen van de Surinaamse en Nederlandse werken 
op deze expositie. Maar aan de andere kant ziet hij nog wel 
het probleem van het beeld van ‘achterlopende’ Caraïbische 
kunst. Dit hardnekkige beeld is nog te sterk, omdat de rol van 
de ‘niet-Westerse’ kunstenaar in het ontstaan van moderne 
kunstuitingen nog te weinig erkend wordt. Er zijn kunstenaars 
die een actieve rol speelden, zich soms zelfs in dezelfde 
kringen als bekendere blanke kunstenaars begaven, maar die 
het vaak niet eens tot een voetnoot in de kunstgeschiedenis 
hebben geschopt.

Wainwright spitst zich 
in het bijzonder toe op ‘The Black Atlantic’, op de rol van 
creoolse kunstenaars en de onderlinge culturele banden 
die deze mensen internationaal met elkaar delen. De auteur 
merkt wel op dat in dit specifiek Surinaamse geval er bij stil 
gestaan moet worden dat onder ‘zwarte kunst’, creoolse 
kunst wordt verstaan, en dat daarmee eigenlijk voorbijgegaan 
wordt aan andere grote groepen. Daarmee komt een voor 
deze tentoonstelling belangrijk punt naar voren. De kern is 
niet de rol van de Afrikaanse diaspora, maar de betekenis in 
grote lijnen van ‘The Black Atlantic’. Een idee, dat niet alleen 
toepasbaar is op de creolen, maar die op een andere manier 
net zo goed geldt voor bijvoorbeeld de afstammelingen 
van de Aziatische contractarbeiders. Namelijk, dat door 
de koloniale geschiedenis ontstane interculturele en 
transnationale verbanden een invloed hebben op kunst en 
dat die rol van de ‘niet-Westerling’ erkend moet worden op 
een gelijkwaardige manier en niet door er teveel een aparte 
geschiedenis van te willen maken, waardoor het weer terzijde 
kan worden geschoven van de mainstream kunst.

De teksten in het boek zijn van een wisselende schrijfstijl 
en behandelen soms op een duidelijke en soms op een 
wat meer onduidelijke manier het thema. Ondanks de 
hoeveelheid informatie in de tekst van Wainwright, is die 
voor een buitenstaander in grote lijnen goed te volgen. 
Landvreugds bevlogen tekst is daarentegen mogelijk 
weer wat lastiger, voor degene voor wie de thema’s en 
problematiek nieuw zijn. De kunstenaar pleit voor een groter 
‘Zwart bewustzijn’ in Nederland, maar ziet ook problemen 
om vanuit de ‘Westerse’ bril naar ‘Zwarte’ kunst te kijken. 
Sommige cultuurspecifieke dingen als bijvoorbeeld Winti 
worden niet begrepen, voor dergelijke spirituele zaken 
is weinig ruimte. Men weet niet goed om te gaan met de 
interpretaties van kunstenaars.

Een interessante kwestie die Özkan Gölpinar even aanstipt 
is dat ook culturele fondsen zich meer moeten openstellen 
voor nieuwe ontwikkelingsgebieden als Zuid-Amerika en de 
Caraïben. Dit lijkt met allerlei recente tentoonstellingen in 
Nederland over Suriname zich als het ware steeds meer te 
manifesteren en dat is een positieve ontwikkeling. Toch roept 
het artikel van Gölpinar meer vragen op, dan dat het concreet 
wordt en het eindigt dan ook niet echt met een conclusie. 

De laatste tekst van Aspha Bijnaar valt uit de toon. Het is 
meer een verslag over een debat en er wordt weinig echt 
toegevoegd. Deze tekst had voor mij niet direct gehoeven, 
behalve dat het de andere essays weer plaatst in de context 
waarin zij als discussie hebben plaatsgevonden.

Conversations on Paramaribo Perspectives is al met al 

een waardevolle stap in de ontwikkeling van de discussie 
over hedendaagse Caraïbische kunst en die van Suriname 
in het bijzonder. Het onderstreept het groeiende culturele 
zelfbewustzijn van de Surinaamse kunstwereld. Ook zal 
de uitgave hopelijk bijdragen in het aanzwengelen van 
het postkoloniale debat in de Nederlandse maatschappij. 
Het is misschien niet direct een boek voor de algemene 
kunstliefhebber, maar zou door zijn grote thema’s door 
iedereen tóch gelezen moeten worden.

Conversations on Paramaribo Perspectives, Mariette Dölle 
(red.), TENT, Rotterdam, 2011

Dan Dickhof schrijft over oude, moderne en hedendaagse 
kunst voor verschillende media –onder meer 8WEEKLY, 
kM en Atelier, werkte in het veilingwezen en helpt mee 
met het samenstellen van exposities. Hij studeerde aan de 
kunstacademie in Den Haag en werkt zelf als jonge kunstenaar. 
Momenteel studeert hij nog kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden.

Op de website van Framer Framed is ook een kort stuk over de 
publicatie te lezen, evenals in de april 2011-editie van het Surinaams 
opinieblad Parbode.
Een interessant blog over The Black Atlantic door Sibo Kano is hier 
te vinden.

De keuze voor een tweede curator is in eerste instantie een idee geweest 
van Thomas Meijer zu Schlochtern van het Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam. Gesprekken met onder meer Marcel Pinas hebben er toe 
geleid dat de keuze voor de cocurator is gevallen op Christopher Cozier. 
Voor de overige deelnemend kunstenaars was dit een aangename 
verrassing, echter niet iets waarin anderen dan Marcel Pinas en de 
organisatoren in Suriname een bepalende rol in hebben gespeeld.
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Ook in de Surinaamse pers … / 
Bart Krieger

Caribbean In Transit is een digitaal Caribisch kunsttijdschrift. Op 
de website kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook 
is daar een ‘call for papers’ voor de derde editie van dit magazine 
te vinden. Een citaat uit een recente post: “Kunst is een vorm 
van actie,” schrijft de Caribische intellectueel en choreograaf Rex 
Nettleford. “Als actiemiddel, kan kunst een stap zijn in de richting 
van sociale verandering. Kunst kan politieke kunst zijn. Kunst 
kan bevrijdend werken op onze bestaanswijze en het denken in 
de wereld opnieuw vormgeven. Kunst kan gebruikt worden om 
gemeenschappen en maatschappijen te transformeren.” 

Zoekend naar een vorm waarmee wij met Sranan Art Xposed 
zoveel mogelijk kunnen bereiken, herkennen wij elders in 
de wereld dezelfde verlangens, dezelfde behoeften. Twee 
voorbeelden die we ook in de vorige editie noemden zijn ARC 
Magazine en Bidoun. 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 derde editie een artikel van Melanie 
Archer over Marcel Pinas: ‘Where We Still Belong. The Gradient 
Marcel Pinas’. Bidoun fungeert als een platform om een groter 
publiek te informeren over kunst en cultuur in het Midden Oosten. 
Het tijdschrift en de website vormen een inspirerende bron voor 
kunstenaars en kunstliefhebbers die eens door een andere bril 
willen kijken.  

Twee andere websites die we nu onder de aandacht willen 
brengen zijn de websites van Repeating Islands en Elephant 
Magazine. Repeating Islands is een blog met nieuws en 
commentaar over en op de Caribische cultuur, literatuur en 
kunst. Ivette Romero-Cesareo uit Puerto Rico en Lisa Paravisini-
Gebert, eveneens uit Puerto Rico, zijn de initiatiefnemers van dit 
blog. Elephant Magazine is een tijdschrift dat volgens het mission 
statement rechtstreeks, oprecht en multidisciplinair is. “Elephant 
haalt haar ethische normen in de tijd voordat de ‘kunstwereld’en 
de creatieve industrie’ overnamen; een tijd waarin kunstenaars 
hun werk niet langer niet beoordeelden aan de hand van 
veilingprijzen, maar door te kijken naar de reacties van hun 
collega’s en vrienden op hun ideeën. 

Ook in de Surinaamse pers aandacht voor kunst. In dagblad 
de Ware Tijd levert vooral Stuart Rahan vanuit Nederland 
een goede bijdrage. In Times of Suriname is er elke vrijdag 
aandacht voor kunst en cultuur. Maandelijks in Parbode: de 
rubriek ‘Kunstschatten’ van Bart Krieger. Op de radio verzorgt 
Carla Tuinfort elke week op de donderdagmiddag om 15:30 een 
boeiende rubriek, ‘Egi Du Magazine’, op Radio 10 (FM 88.1) over 
kunst en cultuur. En ten slotte is er op maandag aan het eind van 
de middag werk uit de Readytex Art Gallery te zien in ‘STVS 
Monday Live’ met Thea Valk.

De kunstenaar pleit voor een groter ‘Zwart bewustzijn’ in Nederland
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