
“The aim of art is to 

represent not the outward 

appearance of things, but 

their inward significance.”

Aristoteles
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TEKST Cassandra Gummels-Relyveld 

FOTO’S Ada Korbee (zwartwit) & Readytex Art Gallery/William Tsang (kleur)

Temidden van de Carifesta-drukte schrijf ik deze woorden van welkom voor u, de  
SAX-lezers. We hopen dat u ook in deze editie weer veel tegenkomt dat u boeit, raakt, 
intrigeert of aan het denken zet. Wat we proberen met SAX – en met alle onderdelen die 

samen het SAX-platform vormen – is bepaalde onderwerpen te belichten en soms verbanden te 
leggen. Dan weer eens de diepte in te gaan en dan juist meer een overzicht te bieden. 

Het zou mooi zijn, als Carifesta ook zo’n werking had: enerzijds het oog voor detail scherpt, 
anderzijds juist die enorme diversiteit belicht. Close-up en panorama in één. 

Voor mij is het vooral héél veel. Zoveel, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En met héél 
veel, bedoel ik niet héél veel kunst & cultuur. Er is vooral ook héél veel dat daar niets mee te 
maken heeft. 

Een enorme gedachtestroom is in mijn hoofd op gang gekomen om uiteen te rafelen wat ik er van 
moet denken, of hoe ik dit gigantische spektakel moet duiden. Is het een geslaagde editie van 
dit Caribisch festival en was alle blingbling, de geweldige lichtshows, de uit de kluiten gewassen 
tribune, de overtreffendste trap die in elk geval bereikt is wat betreft financiën, was dit alles 
gewoon passend bij onze hedendaagse cultuur en is onze Surinaamse (en Caribische) creatieve 
presentatie anno 2013 nu eenmaal BIG, BIGGER, BIGGEST? Of is er hier sprake van 
overkill, en is Carifesta wel heel erg ver afgedreven van de oorspronkelijke intentie waarmee onder 
anderen Dobru het destijds opgezet heeft? 
    
Op alle fronten zijn er mooie kunstzinnige en culturele hoogtepunten te bewonderen geweest, 
zeker op het gebied van beeldende kunst. De Nationale Kunstbeurs in de tuin van De 
Surinaamsche Bank N.V., een aardige expo op de Grand Cultural Market, de Visual Art-presentatie 
en vooral de vele muurschilderingen zijn daar goede voorbeelden van. Maar als er minder energie, 
tijd en geld in de toeters en bellen was gestopt, had dat het kunst- en cultuurgehalte van deze elfde 
Carifesta wel goed gedaan.

Veel lees-, kijk- en denkplezier!

Marieke 
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Tabiki Productions/Marieke Visser (Boxel, Suriname)

Cassandra Gummels-Relyveld (Paramaribo, Suriname) & Priscilla Tosari 
(Almere, Nederland)  
 
Ferdinand van Dieten (Amsterdam, Nederland), Vanda Koorndijk-
Kernizan (Paramaribo, Suriname), Ada Korbee (Belwaarde, Suriname) & 
Rob Perrée (Amsterdam, Nederland/New York, USA) 
 
diversen, zie credits 
 
Moksi Graphics/Wendy Alberts (Dongen, Nederland) 

Sranan Art Xposed 8, september 2013

Hoofdredactie

Redactie

 
Bijdragen 

 
 
 

Fotografie

Lay-out 

Sranan Art XposedColofon

Weblog: http://srananart.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615 
Twitter: http://twitter.com/srananart  
Video’s: http://vimeo.com/user6622619  
Foto’s: http://www.flickr.com/photos/srananart/
Reacties: srananart@gmail.com

Marieke Visser (Bennekom, Nederland, 1962) studeerde in Nederland journalistiek en taal- en literatuurwetenschap. Zij 
schrijft onder meer over kunst & cultuur, geschiedenis en toerisme. De laatste drie grote kunstprojecten waar zij aan heeft 
meegewerkt zijn: Wakaman Drawing lines, connecting dots, Paramaribo SPAN en Kibii Wi Koni Marcel Pinas The Event. 
Thans is zij hoofdredacteur van Sranan Art Xposed. Zij werkt ook mee aan Suriname HOt en EFM Magazine.

SAX wordt mogelijk gemaakt door

Gran tangi!

 
 
http://readytexartgallery.
com/website/home.
asp?menuid=2&site=arts 

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

EEN TERUGBLIK OP                   , 

DE SOLO-EXPOSITIE VAN SRI IRODIKROMO

Van 28 mei t/m 2 juni presenteerde beeldend kunstenaar Sri Irodikromo 
haar tweede solo-expositie in De Hal aan de Grote Combéweg. De Hal 
is op de openingsavond bomvol en het publiek dat vol verwachting op de 

tentoonstelling afkwam, werd niet teleurgesteld. Grote doeken met vrouwelijke 
gezichten in twee duidelijk verschillende stijlen domineren de presentatie, maar ook de 
iets kleinere semiabstracte schilderijen van kotomisi’s vallen goed in de smaak. Aan 
de achterwand van de ruimte een andere verrassing: geïnspireerd door de schetsen 
in haar schetsboeken, creëert de kunstenares op enkele lange smalle doeken, 
gespannen tussen bamboe stokken, een serie werkstukken waarin zij met een zwart 
lijnenspel op de witte achtergrond prachtige grafisch ogende composities neerzet. De 
kleding van het personeel van Readytex Art Gallery trekt ook de nodige aandacht. De 
zwarte T-shirts zijn stuk voor stuk door Sri met sierlijke witte lijnen beschilderd en deze 
beschilderingen worden vervolgd op de lichamen van het team. 

Monique NouhChaia van Readytex Art Gallery in een reactie op de expositie: “Het 
werk van Sri is altijd zeer opvallend en zeer gewenst bij het kunstminnende publiek 
in Suriname, en ook nu weer waren de reacties en de vibe tijdens de hele expositie, 
fantastisch. Het waren vooral de grote kleurrijke en kunstig bewerkte doeken met 
de gezichten van mooie Surinaamse vrouwen die het algemene publiek het meest 
bekoorden, en hen ook echt in verroering brachten. Deze werken waren inderdaad 
prachtig, maar wat ik het meest opvallend vond, waren de drie zwart-wit-rode 
schilderijen, ook van gezichten, waar Sri veel minimalistischer te werk is gegaan. 
Deze getuigen mijns inziens van een drang bij Sri, om steeds meer deel uit te maken 
van de dialoog van de hedendaagse kunst. Het is werk waarin ze echt haar hart en 
haar gevoelens heeft uitgestort, maar waaruit ook blijkt dat ze steeds kritischer wordt. 
Ik geloof dat ze hier visueel iets langer mee heeft geworsteld, maar uiteindelijk is ze er 
wel uitgekomen.” 9

http://www.carifesta.net/
http://nl.wikipedia.org/wiki/R._Dobru
http://www.dieten.eu/
http://robperree.com
http://moksigraphics.nl/moksi_graphics___grafisch_%26_creatieve_onderneming/Welkom___Contact.html
http://srananart.wordpress.com/
www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615
http://twitter.com/srananart
http://vimeo.com/user6622619 
http://www.flickr.com/photos/srananart/
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
http://www.wakamanproject.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
www.readytexartgallery.com 
http://readytexartgallery.com/website/artist.asp?artist=arts&menuid=15&site=arts&id=45&name=Sri%20Irodikromo&name2=Irodikromo,%20Sri
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
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TEKST Cassandra Gummels-Relyveld & Ada Korbee | FOTO’S Sjors Swierstra & Sirano Zalman 

Een reizende foto-expositie die terugblikt op de 
bewogen geschiedenis van suiker, een project 
van Noorderlicht, een internationaal podium dat 

zich bezig houdt met projecten rondom de fotografie. Voor 
het project The Sweet and Sour Story of Sugar kregen 
zes internationale topfotografen de opdracht foto’s te 
maken over suiker in Nederland, Suriname, Indonesië en 
Brazilië; vier landen die met elkaar verbonden zijn door 
een geschiedenis van suiker en kolonisatie. De fotografen 
die in Suriname aan de slag gingen, waren de bekende 

James Whitlow en Alejandro Chaskielberg. In elk 
land waar de tentoonstelling plaatsvindt, is een lokale 
curator aangesteld die uit de beschikbare foto’s (het ‘open 
source’-principe) een selectie maakt en er eventueel 
nieuw werk aan toevoegt. De curator in Suriname was 
kunstenaar/fotograaf Sirano Zalman, die met een selectie 
van 37 foto’s uit het project en 3 van zichzelf, een voor 
Suriname relevant verhaal neerzette. Gepresenteerd 
in een unieke openluchtinstallatie, brachten de 
verschillende foto’s het verhaal van suiker tot leven; van 
toen en nu, van de mensen die erbij betrokken zijn, in 
al haar facetten, en in de verschillende landen waar de 
geschiedenis van suiker zich afspeelde en de suiker nog 
steeds een rol speelt. Belangrijk voor Zalman was vooral 
de kwaliteit van het werk en het unieke handschrift van de 
individuele fotografen. 

De eigen foto’s die Sirano toevoegde, hadden als 
uitgangspunt dat de historie nog vers in ons geheugen 
zit, dat we worstelen met niet-vertelde verhalen en dat 
we gebonden zijn door de zwaarte van het verleden. 
Bovenal dat deze geschiedenis nog volop leeft en ook 
dat de historie nog geen seconde achter ons ligt... we zijn 
gebonden en verbonden.  

Uniek op de expositie was van Jurgen Lisse de 3D 
projection mapping, een kunstvorm die voor de eerste 
keer in Suriname te zien was. Op twee zelfgemaakte 
voorgevels, één van een Surinaams plantagehuis en één 
van een oud-Hollands grachtenpand, presenteerde Lisse 
in een flitsende en dynamische projectie de geschiedenis 
van suiker. 

Sabi Yu Rutu  Als hoofdredacteur van SAX werd mij gevraagd mijn medewerking te verlenen aan 
het project van de Amerikaanse sociologe Dana Saxon, van de organisatie Ancestors unKnown: Sabi 
Yu Rutu. Zij heeft de eerste helft van 2013 in Suriname met een groep jongeren (tussen de 16 en 35) van 
de organisaties NAKS en EBGS gewerkt aan het onderzoeken van hun stamboom. Het idee erachter is 
dat hoe meer je weet over je roots (rutu), hoe steviger je in deze generatie in je schoenen komt te staan. 
Bij het project werd niet alleen gekeken naar de eigen familie, maar werd door middel van gastsprekers 
ook aandacht aan verschillende thema’s besteed. Zo mocht ik de geschiedenis van de Surinaamse 
beeldende kunst in vogelvlucht presenteren, met speciale aandacht voor de rol die Afro-Surinaamse 
kunstenaars daarin gespeeld hebben. Het project is afgesloten met een expositie. Er zijn foto’s geplaatst 
op Flickr. 
 
Een ontzettend inspirerend project: prachtig om te zien hoe jonge mensen zoveel kracht halen uit het 
verleden, om je ook zelf te realiseren hoe rijk dat verleden ook is, en dan te ervaren hoe kunst daar een 
stevige bijdrage aan kan leveren (en geleverd heeft). 

The Sweet and Sour Story of Sugar was te zien op drie locaties in Suriname, en wel 
in Fort Zeelandia, Paramaribo van 5-14 juli, op Plantage Mariënburg, Commewijne 
van 17-23 juli, en in Moengo, Marowijne bij Tembe Art Studio, van 26-28 juli.

Jeremiah Quarshie, history 
portrait Ank de Vogel-Muntslag, 
2013 | FOTO Marieke Visser, 
2013

Daniël Lemmer, Dancing Trees, mixed media on canvas, 89,5x93cm, 2012 | FOTO Marieke Visser, 2013
Ray Daal, Erotica I, 2013 | FOTO Courtesy Ray Daal, 2013

Iris Kensmil, Granmans Oso, 2013 | 
FOTO Ferdinand van Dieten, 2013 

Werk van Sirano Zalman in het zwembad | FOTO Marieke Visser, 2013 || Potten verven op de NK | FOTO Marieke Visser, 2013

Een sfeervolle NK  Ons Erf was dit jaar geen optie, dus toen De Surinaamsche Bank N.V. 
haar tuin en de begane grond van haar voormalige directeurswoning openstelde voor de Nationale 
Kunstbeurs, werd dat aanbod gretig aangegrepen. In verband met Carifesta XI vond de NK 2013 twee 
maanden eerder plaats dan gewoonlijk. De locatie is prachtig en brengt de toeschouwers meteen in een 
heel andere sfeer. Het zou mooi zijn als ook in de toekomst een beroep gedaan kon worden op deze plek. 
Hoewel er dan wel geïnvesteerd zou moeten worden in betere belichting, betere bescherming tegen de 
stuifregens en rukwinden, en een bezoekersvriendelijker openingsprogramma. (Nu heeft maar een deel 
van de bezoekers gezien en gehoord wat er gedaan en gezegd werd.) Ook mag van mij de selectie nog 
kritischer en het tentoonstellen nog professioneler. De openingstijden tijdens de middaguren waren nu 
gezien de schoolvakantie geen probleem, in oktober is openstelling tijdens de ochtend echter wel een 
must. Heel leuk waren de initiatieven van enkele kunstenaars om een activiteit voor de kinderen in te 
lassen: potten schilderen. Ook sfeerverhogend: de dagelijkse demonstraties van Rahied Abdoel die een 
kunstwerk op deze manier tijdens de NK voltooid heeft. Bekijk onze impressie in woord en beeld. 

Hotels & kunst: een goede combi?  Een niet geheel nieuw fenomeen, maar wel iets dat 
in een stroomversnelling is gekomen. Hotels die hun ruimte aanbieden aan kunstenaars. Zo heeft Grand 
Riverside Hotel sinds haar opening al drie expo’s gehad: Art Boost met Dakaya Lenz, Isan Corinde, 
Jeanet Oord en Shaundell Horton, Unity in Diversity met Ray Daal, George Ramjiawansingh, & Edgar 
Kwelling en nu een solo: Frank Creton met Images of home.  

Bij Hotel Wyndham Garden Paramaribo was Connection te zien op de begane grond, met Shaundell 
Horton, Miguel Keerveld en Daniël Lemmer. 
Ogenschijnlijk alleen maar win-win, maar toch ook iets om in de gaten te houden. Hoe goed werkt het 
wanneer er willekeurig wat kunstenaars bij elkaar ‘gegooid’ worden? En hoe is de ‘chemistry’ tussen 
kunstwerk en omgeving? Ook is een hotel geen galerie en zal de kunstenaar zelf voor een goede 
promotie moeten zorgen. Mijn indruk is dat een te groot kwaliteits-/niveauverschil voor beide partijen 
nadelig uit kan pakken, hoewel er ook leuke verrassingen kunnen zijn, zoals het werk van Daniël Lemmer 
die voor het eerst exposeerde in Wyndham. 

Oplevering Granmans Oso  De kunstenares Iris Kensmil, in Suriname vooral bekend 
door haar bijdrage aan Wakaman – Drawing Lines, Connecting Dots, heeft haar verblijf als artist 
in residence in Moengo afgesloten met de onthulling van haar bijdrage aan het Marowijne Art Park 
van Stichting Kibii Wi: Granmans Oso. Met deze installatie wil Kensmil een hommage brengen aan 
Granman Gazon Matodja en zijn voorgangers in de voorgaande eeuw. 

The Sweet and Sour

Story Of Sugar

9

http://www.noorderlicht.com/nl/projecten/the-sweet-and-sour-story-of-sugar-in-suriname/
http://www.jameswhitlowdelano.com 
http://www.chaskielberg.com/
http://www.siranozalman.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=2&catid=4
http://www.youtube.com/watch?v=_Qn3B_BcDUk
http://www.youtube.com/watch?v=_Qn3B_BcDUk
http://ancestors-unknown.org
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157634407176119/
http://jquarshie.com/index.php
http://www.siranozalman.com/index.php?option=com_zoom&Itemid=2&catid=3
http://srananart.wordpress.com/2013/08/17/national-art-fair-2013/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157635105796202/
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/16902
http://frankcreton.nl/
http://www.wyndham.com/hotels/suriname/paramaribo/wyndham-garden-paramaribo/hotel-overview
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/17264
http://dwtonline.com/de-ware-tijd/2013/07/30/granman-oso-als-eerbetoon-aan-dignitarissen/ 
http://www.iriskensmil.nl/
http://www.wakamanproject.com/
http://www.waterproofsuriname.com/index.php/nederlands/nieuws-en-publicaties/kunstwerken-artists-in-residence-in-het-marowijne-art-park/
http://suriname.wedd.de/print.php?sid=621
http://dwtonline.com/de-ware-tijd/2013/07/30/granman-oso-als-eerbetoon-aan-dignitarissen/
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TEKST Marieke Visser & de kunstenaars

FOTO’S Courtesy kunstenaars
TEKST Cassandra Gummels-Relyveld  

FOTO’S Harvey Lisse (bovenaan en midden) en Helio Phoeli (onderaan)
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Over de steeds groeiende kunstsector in Suriname valt veel 
te zeggen en te schrijven, en dat Surinaamse kunstenaars 
zich ook steeds vaker presenteren op buitenlandse podia is 

een onbetwist gegeven. Vooral de beeldende kunst is flink in opmars, 
maar ook andere kunstvormen maken een goede beurt. Een van die 
kunstvormen, onvermijdelijk verbonden aan de vaak ook kunstzinnige 
mode-industrie, is de kunst van het sieraden maken. 

Iemand die deze kunstvorm ontzettend goed beheerst en uitdraagt, 
is de in België opgeleide Warda Marica (kijk ook op YouTube) 
(Suriname, 1970). Haar artistieke lijn van sieraden maakte onlangs 
veel indruk op de Guyane Fashion Week (GFW) die gehouden 
werd in Frans Guyana van 12 t/m 16 juni 2013 en kort daarna, van 
20 t/m 23 juni ook op de Suriname Fashion Week. Warda Marica 
voltooide in 2009 in Antwerpen haar opleiding tot juwelier goudsmid. 
Een praktische opleiding waarbij zij cruciale kennis en technische 
vaardigheden over edelmetalen en het smeden opdeed. Deze skills 
maken dat het werk van Warda Marica van hoge kwaliteit is, maar het 
is haar creativiteit, haar drang om steeds te blijven experimenteren 
en de rebelse ‘streak’ waarmee ze weigert standaard, glad en gaaf 
afgewerkte sieraden te creëren, die haar werk het meest doen 
opvallen. 

Op verrassende manieren combineert zij de zilveren sieraden die zij 
in allerlei organische en dynamische vormen smeedt, met andere 
materialen zoals kristallen, halfedelstenen, textiel en glazen kralen. 
Ze zoekt naar en maakt zelf, elementen die opvallen, die in vorm het 
liefst een beetje afwijken van de norm en gaat dan als elke andere 
kunstenaar aan de slag met het creëren van een compositie die 
hoewel bijzonder prettig voor het oog, toch elke keer vernieuwend 
en vaak ook uitdagend is. Ze presenteert op de GFW bijvoorbeeld 
een aantal opvallende halskettingen gemaakt van textiel. De 
stukken textiel worden met behulp van paverpol, verf en kralen, 
getransformeerd tot grillige en gedurfde nekversierselen. Eigentijdse 
zilveren sieraden worden daarnaast gecombineerd met onder andere 
fel rode, zwarte, turquoise en paarse stenen en kralen. Ze kleedt haar 
modellen in simpel zwart en geeft haar sieraden daarmee de ruimte 
op de catwalk hun eigen verhaal te vertellen. Op de Fashion Week in 
Frans Guyana en op die in Suriname maakten de sieraden van Warda 
Marica dan ook een sterke en waardige fashion statement. 

Het atelier van Warda Marica is gevestigd aan de Kernkampweg 76B 
en een ieder kan er terecht voor handgemaakte sieraden, geheel op 
maat en ontworpen naar de smaak en de wensen van de klant. Haar 
slogan: 

You bring the idea... I’ll bring it to life

Zie hier enkele indrukken 
van de GFW

 
Nog een andere Surinaamse 

sieraden ontwerpster, 
Debora Linga, die 

kunstzinnige sieraden maakt 
van gebruikte binnenbanden, 
maakte deel uit van het team 

uit Suriname.  

Speciaal voor Carifesta zijn de 
meeste rotondes voorzien van 
moderne beeldende kunst. Een 

prachtig initiatief, nu eens geen “sukkels 
op sokkels”, zoals ik ooit eens een 
Rotterdamse kunstenaar hoorde praten 
over traditionele standbeelden. Maar een 
keur aan hedendaagse werkstukken in 
felle kleuren. Wel jammer dat de opdracht 
zo absurd kort van tevoren is gegeven. 
Meer tijd had een zorgvuldiger (en wellicht 
eerlijker?) selectieproces gewaarborgd, en 
had de kunstenaars in staat gesteld een 
veel doordachter en duurzamer kunstwerk 
neer te zetten. Hopelijk is het resultaat nu 
zo goed bevallen dat ook zonder Carifesta 
de overheid (en het bedrijfsleven) veel 
meer ruimte zullen maken voor kunst in de 
publieke ruimte. Kijk uit naar onze blog-
post over de rotondes waarbij veel meer 
afbeeldingen geplaatst zullen worden.

Razia Barsatie’s (Paramaribo, 
1982) werkstuk heet Trapped. “In 
bijna heel Suriname zijn huizen 
beveiligd met dievenijzer. Dat 
is wat mij het eerste opviel toen 
ik terug kwam uit Nederland. 
Zo kwam ik op het idee om dit 
werk te maken, toevallig terwijl 
ik rondreed op Latour. Ik heb 
veel onderzoek gedaan. Drie 
elementen hebben mij geraakt: 
diefstal, de patronen om de 
onsierlijke omgeving sierlijk te 
maken en angst.”

Beeldend kunstenaar Sri Irodikromo 
(Schiedam, 1972), werkt het liefst op 
grote schaal en experimenteert graag 
met nieuwe materialen en technieken. 
De openbare kunstinstallatie Un Moi 
die zij ter gelegenheid van Carifesta 
XI creëerde, zag zij daarom als een 
bijzondere uitdaging. De drie vrouwen 
in haar kunstwerk representeren de 
mooie Surinaamse vrouw en zij weten 
het: Un Moi: jullie zijn mooi!

Van Marcel Pinas 
(Pelgrimkondre, Marowijne, 
1971) kwam de volgende 
toelichting bij het werk 
Kibiiman dat op de rotonde bij 
Johan Adolf Pengel Airport, 
Zanderij, staat. “Kibiiman zijn 
paalvormige objecten die bij de 
ingang van de marrondorpen 
in het binnenland worden 
geplaatst om de negatieve 
invloeden ervan te weerhouden 
het dorp binnen te dringen. 
Het zijn keramische objecten, 
gemaakt in mijn periode op de 
Rijksakademie, in 2008.”

Heel kort voor Carifesta XI werd 
aan een van Surinames bekendste 
kunstenaars, Paul Woei (Suriname, 
1938), het dringend verzoek 
gedaan om met spoed naar zijn 
geboorteland terug te keren om 
een groot object te creëren voor de 
rotonde bij de Wijdenboschbrug. 
“Omdat het een welkomstobject 
voor Carifesta XI moest worden heb 
ik gekozen voor een vriendelijke 
uitstraling: de vrouw als de bloem 
van Suriname en als symbool van 
Smile, Love & Harmony.”

1 Razia Barsatie, Trapped, rotonde Latour | FOTO Courtesy Razia Barsatie 
2 Sri Irodikromo, Un Moi, rotonde Jagernath Lachmonstraat | FOTO Courtesy Sri Irodikromo  
3 Rinaldo Klas, Man inspired by nature, rotonde Dr. Sophie Redmondstraat | FOTO Courtesy Rinaldo Klas 
4 Paul Woei, Love smile @ love, rotonde Wijdenboschbrug | FOTO Courtesy Paul Woei 
5 Marcel Pinas, Kibiiman, rotonde Johan Adolf Pengel Airport, Zanderij | FOTO Courtesy Marcel Pinas

De titel van Rinaldo Klas’ (Moengo, 
1954) rotonde-werkstuk is Man 
inspired by nature. Uit de omschrijving 
wordt dit duidelijk: “Het blad 
symboliseert de natuur, waar de 
Surinaamse mens zijn kracht uit put. 
De zon met de verschillende kleuren 
geeft de diversiteit van de Surinaamse 
cultuur en bevolking aan. De gele 
cirkel van de zon symboliseert onze 
rijkdom.” Hesdy Mertowirjo hielp met 
de constructie van het werk. 
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DE KUNST VAN HET  
SIERADEN MAKEN

De bijdrage van Warda Marica aan de 2013 Fashion Week in Frans Guyana en in Paramaribo

https://www.facebook.com/pages/Warda-Marica-Jewelry/210650692299065
http://www.youtube.com/watch?v=vjyiC1koy0M
 http://www.guyane-fashion-week.com/
https://www.facebook.com/pages/GFW-2013/576672422365157?id=576672422365157&sk=photos_stream
https://plus.google.com/photos/116085380351010680503/albums/5897131149152256433
http://srananart.wordpress.com/tag/razia-barsatie/
http://readytexartgallery.com/sri/
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas/
http://www.rijksakademie.nl/
http://paulwoei.com/
http://readytexartgallery.com/rinaldoklas/
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TEKST Vanda Koorndijk-Kernizan 

FOTO’S Esther Lai-A-Fat
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Esther Lai-A-Fat en haar 

gezin zijn de trotse 

eigenaars van twee 

gepersonaliseerde doeken van de 

Surinaamse kunstenaar George 

Struikelblok. “Ik heb de schilderijen 

aan mijn gezin cadeau gedaan 

toen mijn man Patrick Spalburg 

en ik 12½ jaar getrouwd waren”, 

vertelt Esther. Haar gezin staat 

dan ook centraal in de schilderijen: 

je ziet in elk werk twee grote 

figuren die de vader en moeder 

voorstellen en drie kleinere, in 

grootte verschillende, personen, die 

staan voor de dochters in het gezin. 

Om geen twijfel te laten bestaan 

over om welk gezin het gaat, heeft 

de kunstenaar, met de voor hem 

typerende letters en cijfers, de 

namen van de gezinsleden verwerkt 

in de schilderijen: Pat, Es, Tiara (16), 

Vienna (13) en Kaya (7). 

De keus voor Struikelblok was niet 
toevallig zegt de kunstliefhebster: “Ik ken 
Struikelblok persoonlijk en hou erg van zijn 
kleurgebruik. Het leek me leuk om hem een 
schilderij te laten maken dat symbool staat 
voor ons gezin. Dat is best bijzonder, want 
hij verwerkt meestal niet zoveel figuren in 
zijn werken.” 

De kunstenaar was blijkbaar geïnspireerd 
door het gezin want hij maakte maar liefst 
vier schilderijen waar Esther uit mocht 
kiezen. Geen makkelijke opgave en 
uiteindelijk kwam het erop neer dat ze twee 
van de vier werken heeft gekocht! Het ene 
doek laat Esther en haar man Patrick in 
een omhelzing zien en de kinderen staan 
ernaast. De toen driejarige Kaya is speels 
afgebeeld met haar twee korte staartjes. 
Bij het schilderij met een gele achtergrond 
zitten de twee jongste meisjes op hun 
vaders rug en staat de oudste dochter bij 
haar moeder. “Maar we omhelzen elkaar 
allemaal”, zegt Esther.  

De oudste dochter uit het gezin, Tiara, 
snapt de keuze van haar moeder voor 
Struikelblok wel. Zelf is ze een jonge 
‘kunstenares’. Ze heeft les gehad van 
Sabine Ensberg-Steinhoff,  deelgenomen 

aan een groepsexpo in De Hal en was 
betrokken bij een project muurschilderingen 
en het Streetart Festival van Switi Rauw 
in Paramaribo. Ook zij geeft aan van 
Struikelbloks kleurgebruik te houden en 
van de manier waarop hij figuren uitbeeldt. 
Tiara’s eigen werken zijn ook kleurrijk en op 
dit moment is er een ruimtelijke installatie 
van haar te bewonderen bij eetcafé Zus & 
Zo aan de Grote Combéweg. 

“Tiara heeft haar liefde voor kleur van 
mij en ik heb de liefde voor felle kleuren 
van mijn moeder”, geeft Esther aan. 
“Mijn zussen en ik zijn grootgebracht met 
veel kleur en mochten van mijn moeder 
bijvoorbeeld geen zwart of grijs dragen. 
Ook de liefde voor kunst heb ik van mijn 
ouders meegekregen. In mijn ouderlijk 
huis zijn veel werken van Surinaamse 
kunstenaars te vinden en de meeste 
werken zijn sprankelend en vrolijk.” 

Terwijl het gesprek wordt afgerond, 
komt Esthers jongste dochter Kaya 
binnengelopen met een mobile voorzien 
van vrolijke vlinders. Zelfgemaakt! Het is 
duidelijk: kleur, vrolijkheid en creativiteit 
staan centraal in huize Spalburg-Lai-A-Fat. 

EEN 
STRUIKELBLOK 
OP MAAT

Vanda Koorndijk-Kernizan is social-marketeer en redactielid van het Surinaams opvoedtijdschrift KidzTori. Als freelance schrijfster voor Sranan Art 
Xposed combineert ze haar recent ontdekte passie voor schrijven met haar interesse in kunst en cultuur. Ze woont en werkt sinds eind 2003 in Suriname.

Beweging weergeven in kunstwerken. Dat is wat het 
maken van een kinetische sculptuur inhoudt. Onder 

leiding van Trimo Kromotaroeno (afgestudeerd aan de NHAA 
en inmiddels vierdejaars student aan de Gerrit Rietveld 
Academie) zijn negen studenten van de Nola Hatterman 
Art Academy die uitdaging eind juli aangegaan. Voor de 
studenten is deze workshop heel erg kennisverrijkend 
geweest. Begin augustus was het resultaat te zien in de tuin 
van de NHAA: Weidebeesten en Mobiles.

+++

Tijdens Carifesta vond ook de opening plaats van de 
expositie Linked Heritage, in Fort Zeelandia. Deze 

expositie is van het Amazon Museum Network, een 
samenwerkingsverband tussen verschillende musea in de 
regio: Musée des cultures Guyanaises in Cayenne, Frans 
Guyana, Museo Paraense Emilio Goeldi in Belém, Brazilië 
en het Surinaams Museum in Paramaribo, Suriname, 

met een bijdrage van Musée départemental Alexandre 
Franconie, Cayenne, Frans Guyana. Voor het eerst is er 
zo een intensieve samenwerking tussen deze instituten. In 
de Ware Tijd van 1 augustus 2013 staat een aflevering van 
‘Museumstof’ over deze expo.

+++

In de eerste helft van 2013 zijn Arti Abhelakh en Kim 
Sontosoemarto op reis gegaan naar Indonesië. Daar 

hebben zij onder andere de batiktechniek onderzocht. 
We hopen op ons blog nog na te praten met beide 
kunstenaressen. Inspiratie en kennis opdoen in andere 
landen is zo belangrijk om niet stil te blijven staan. Ook willen 
we op het blog nog terugblikken met Kit-Ling Tjon Pian 
Gi, die vanwege de aan haar toegekende Bridget Jones 
Award, een presentatie heeft gehouden tijdens de jaarlijkse 
conferentie van de Society of Caribbean Studies in Warwick, 
Engeland.

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

Wilhelminastraat, Nieuw-Amsterdam, Commewijne, +597 (0)32 2225, website | Open: ma t/m vr 09:00-
17:00 en za, zo en feestdagen 10:00-18:00

Koningstraat 63, Paramaribo, +597 492 608, e-mail

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

Grote Combéweg 45, Paramaribo, ook op Facebook | 26 september-2 oktober 2013, solo-expositie Anand Dwarka | 09-12 
oktober 2013, solo-expositie Paul Chang | 22-28 februari 2014, expositie Associatie Beeldend Kunstenaars Suriname (ABKS) 

Pikin Slee, Boven-Suriname-rivier, Sipaliwini, +597 (0)716 1446 / (0)712 4404

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

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

Abraham Crijnssenweg 6, Fort Zeelandia-terrein, Paramaribo, +597 470 800

Abraham Crijnssenlaan, Moengo, Marowijne | Open (onder voorbehoud!): zaterdag & 
zondag 9:00-13:00 en 16:00-19:00 | Marowijne Art Park 24/7

Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo | Foto-expositie Beauty through the Lens, org.: Surinaamse Fotografen Vereniging - 20 
jaar SUFOV: vanaf 30 september 2013, openingstijden: 09:00-13:00 uur & 18:00-22:00 uur. Zie Facebook-event-pagina 

Soepgroentestraat 46, Kwatta

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

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

Cornelis Jongbawstraat 16a, Paramaribo | Alleen geopend tijdens expo’s | Ook op Facebook | 19 september, 19:00 uur 
(opening), 20 & 21 september, vanaf 18:30 uur, sehn-sucht, Purcy Tjin

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

Maagdenstraat 44-48, Paramaribo, +597 421 750 / 474 380, e-mail, website | Voor het 
expositieschema van de Readytex Art Gallery zie De Hal

Fort Zeelandia, Paramaribo, +597 425 871, e-mail, website | Open: dinsdag t/m vrijdag 09:00-14:00 & zondag 
10:00-14:00 | Elke zondag worden er gratis rondleidingen gegeven om 11:00 en 12:30. Tot half oktober, Linked 
Heritage, een expositie van het Amazon Museum Network

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

(Carla Tuinfort), SMS-Pier, Waterkant, Paramaribo
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http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
http://shop.sesart.com/index.php
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname
https://www.facebook.com/SwitiRAUW
http://www.zusenzosuriname.com/
http://www.zusenzosuriname.com/
 https://www.facebook.com/KidzTori
https://www.facebook.com/KidzTori
https://www.facebook.com/pages/Nola-Hatterman-Art-Academy/276523945794200
https://www.facebook.com/pages/Nola-Hatterman-Art-Academy/276523945794200
http://leukedingensuriname.wordpress.com/2013/08/17/surinaams-museum-linked-heritage-august-18-october-18/
http://amazonian-museum-network.org/en
http://amazonian-museum-network.org/en/amazonian-museums/musee-des-cultures-guyanaises
http://amazonian-museum-network.org/fr/les-musees-d-amazonie/museu-paraense-emilio-goeldi
http://amazonian-museum-network.org/en/amazonian-museums/stichting-surinaams-museum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%C3%A9partemental_Alexandre-Franconie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%C3%A9partemental_Alexandre-Franconie
http://dwtonline.com/de-ware-tijd/2013/08/01/carifesta-en-het-amazone-museum-netwerk/
http://srananart.wordpress.com/tag/arti-abhelakh/ 
http://sontoso.com/
http://sontoso.com/
http://kitlingtjonpiangi.net/
http://kitlingtjonpiangi.net/
http://arcthemagazine.com/arc/2013/03/kit-ling-tjon-pian-gi-receives-bridget-jones-award-2013/
http://arcthemagazine.com/arc/2013/03/kit-ling-tjon-pian-gi-receives-bridget-jones-award-2013/
mailto:struikelgeo%40yahoo.com?subject=
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
 www.fortnieuwamsterdam.com
mailto:gallerysingh%40yahoo.com?subject=
https://www.facebook.com/De.Hal.Suriname?fref=ts
http://www.paulchang.net/
https://www.facebook.com/events/396673223782806/
www.mofa-p.com
https://www.facebook.com/pages/Sukru-Oso/306754126081323?ref=ts&fref=ts
www.cbvs.sr
mailto:readytex%40cq-link.sr?subject=
www.readytexartgallery.com
mailto:museum%40cq-link.sr?subject=
 http://surinaamsmuseum.net
http://leukedingensuriname.wordpress.com/2013/08/17/surinaams-museum-linked-heritage-august-18-october-18/
http://leukedingensuriname.wordpress.com/2013/08/17/surinaams-museum-linked-heritage-august-18-october-18/
http://amazonian-museum-network.org/en
mailto:info.villazapakara%40gmail.com?subject=
http://villazapakara.com/


TEKST & FOTO’S Priscilla Tosari
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Priscilla Tosari (Paramaribo, 1978) is kunsthistorica. Naast haar werk voor Stichting 
Beeldende Kunst Amsterdam schrijft zij op freelance basis kunstgerelateerde artikelen en 
heeft ze een eigen blog. Zij is woonachtig in Almere en werkzaam in Amsterdam. 

9

Dat ze van werken met materie houdt, is duidelijk 
zichtbaar aan de manier waarop Van Haver haar 
schilderijen maakt. Haar werken kenmerken zich 

door pasteus gebruikte verf. [SAX: Het woord ‘pasteus’ 
betekent in de schilderkunst: dik opgebrachte lagen verf met 
een spatel of kwast, vooral te zien bij de impressionisten 
en expressionisten, waardoor een plastisch effect ontstaat.] 
Doordat ze gebruik maakt van grote kwasten om de verf te 
verdelen doen de werken op beeld ontzettend denken aan 
de arceringen van houtsnedes. Ze boetseert als het ware de 
lagen op uit jute vervaardigde doeken. Hierbij gebruikt ze niet 
alleen ‘verse’ verf, maar ook de dikke resten op haar palet. Dit 
boetseren doet recht aan de figuren die ze afbeeldt. Materie 
en voorstelling versterken elkaar enorm zodat het geheel 
vrij intimiderend kan overkomen. Behalve schilderijen maakt 
Van Haver ook houtskooltekeningen. Hierbij heeft ze, naast 
het aanbrengen van scherpe lijnen, ook de mogelijkheid om 
de houtskool iets uit te vegen, waardoor de tekeningen een 
zachtere aanblik krijgen dan de schilderijen. 

Wat RaQuel van Haver gemeen heeft met Caribische 
kunstenaars is het vraagstuk van identiteit dat een belangrijke 
rol speelt in haar werk. Niet heel gek als je weet dat Van 
Haver als klein meisje uit Bogota, Colombia, geadopteerd 
is door Nederlandse ouders. Ze probeert het op te lossen 
door het weergeven van figuren die op het eerste gezicht 
vooroordelen bij mensen oproepen, maar die zich op elke 
plek op de wereld zouden kunnen bevinden. Door ze meer 
dan levensgroot weer te geven en letterlijk meer ‘body’ toe 
te brengen, dwingt ze de toeschouwers om stil te staan bij 
thema’s als diversiteit en vooringenomenheid.

Dat RaQuel van Haver slechts een jaar geleden afstudeerde 
van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht is niet 
zichtbaar in haar werk. Ze timmert goed aan de weg met 
meerdere groeps- en solotentoonstellingen. Ook is ze dit 
jaar voor de tweede keer genomineerd voor de Koninklijke 
Prijs voor Vrije Schilderkunst. De uitreiking en de daarbij 
horende tentoonstelling worden in oktober gehouden. 

RaQuel van Haver (Bogota, 1989) 

vindt haar inspiratie voornamelijk 

op straat waar ze honderden 

foto’s maakt van wat haar boeit. 

Het zijn daarbij vooral de in de 

Bijlmer woonachtige mannen die 

zij interessant vindt om weer te 

geven. Deze staren me, in haar 

werkruimte/woning in Heesterveld, 

dan ook van alle kanten aan, vanaf 

kleine portretten van 30x30 cm 

en vanaf meer dan levensgrote 

schilderijen. Nadat ze de foto’s 

geselecteerd heeft, maakt ze 

een compositie op papier, die ze 

uiteindelijk weer op doek vertaalt, 

altijd de originele foto’s als eerste 

uitgangspunt beschouwend.

RAQUEL VAN HAVER

dwingt toeschouwers om 

stil te staan bij diversiteit en 

vooringenomenheid

http://www.sbk.nl/index.php
http://www.sbk.nl/index.php
http://priscillatosari.blogspot.com
http://raquelvanhaver.withtank.com/
http://www.hku.nl/web/show
http://www.paleisamsterdam.nl/programma/koninklijke-prijs
http://www.paleisamsterdam.nl/programma/koninklijke-prijs
http://raquelvanhaver.withtank.com/
http://www.heesterveld.nu/
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Ferdinand van Dieten is agent voor kunstenaars, waaronder Iris Kensmil, en hij handelt in kunst. Daarbij bouwt 
hij voort op de 24 jaar galeriehouderschap van Galerie Ferdinand van Dieten – Galerie d’Eendt. Hij publiceerde 
teksten in het kader van thematentoonstellingen van de galerie, zoals Het schilderij en het geheugen van de 
schilderkunst, en Transnihilistische proposities en voor projecten en catalogi van zijn kunstenaars.

POSITIES VAN  

Iris Kensmil

Op zondag 28 juli is in Moengo het kunstwerk Granmans Oso van Iris Kensmil onthuld, 

zie eerder in deze SAX. Iris Kensmil verbleef in de maanden mei tot en met juli als artist in 

residence in Moengo bij Tembe Art Studio (TAS). Het werk van Iris Kensmil (Amsterdam, 

1970) gaat over zwart zelfbewustzijn en de emancipatiestrijd. In 2009 nam zij deel in 

Suriname aan het project Wakaman – Drawing Lines, Connecting Dots. Tijdens haar 

residency verzorgde de kunstenares samen met haar man Ferdinand van Dieten op 27 juni 

2013 een presentatie bij de Nola Hatterman Art Academy. Helaas was de opkomst erg 

slecht. Gelukkig heeft Sranan Art Xposed (SAX) Ferdinand van Dieten bereid gevonden 

zijn presentatie op papier te zetten. Hieronder volgt een beknopte versie. 

1 – IRIS KENSMIL IS EEN BLACK EUROPEAN  
Vanaf 2000 is het werk van Iris Kensmil vertegenwoordigd door 
Galerie Ferdinand van Dieten en is het regelmatig te zien. Het 
vroege werk met niet-figuratieve persoonlijke “verhalen” werd 
vooral gewaardeerd vanwege de schilderkunstige kwaliteiten en 
verkocht goed aan particulieren. Enkele museumcuratoren - ook 
Rudi Fuchs - begonnen het te volgen. In 2004 ging Iris Kensmil 
werk maken over zwart zelfbewustzijn en emancipatiestrijd. 
Tevens werd haar werk toen figuratief. Toen de resultaten van die 
keuzes goed uit de verf begonnen te komen, groeide geleidelijk 
aan de museale belangstelling. Voor expositie en aankopen 
van haar werk zijn de musea nu het belangrijkst. Nederlandse 
particulieren besteden belangstelling voor “exoten” graag uit aan 
professionals, zelf doen zij er zelden aan.  

Iris Kensmil is van haar eerste tot negende jaar in Suriname 
opgegroeid, maar als kunstenaar is ze gevormd in Nederland, 
dus Europa. En ze is (overwegend) zwart. Het probleem is 
echter dat “Black Europeans” niet bestaan. Nergens kom je als 
Black European een beeld tegen van je voorgeschiedenis. De 

Europeanen - en vooral Nederlanders - hebben er geen interesse 
voor. In Europa is alleen in het Verenigd Koninkrijk een discussie 
gevoerd over Black Art. In de USA, in tegenstelling tot Europa, 
is zwart zijn en de verhouding van zwarte mensen tot Amerika 
wél nadrukkelijk een thema. Ook over Black Art is er daar veel 
debat geweest. Maar Black Europeans kent men in Amerika niet 
en ze delen Iris Kensmil in bij de Caribbeans (en vergis je niet, 
dat betekent daar: een fors stapje lager op de sociale ladder 
dan Afro-Americans en African-Africans, ergens in de buurt van 
Latino’s). 
 
2 – IRIS KENSMIL EN BLACK ART  Wat voor positie 
heeft Iris Kensmil in feite ingenomen over Black Art? Haar 
werk van de laatste tien jaar is geïnspireerd op een vraag naar 
identiteit als zwart persoon. Door deze vraag is haar werk 
deel van de stroming Black Art. Maar zij is voor haar identiteit 
niet op zoek naar roots. Haar focus betreft de actualiteit en de 
recente geschiedenis. Niet de oorsprong, maar de toekomst 
is haar criterium om te weten waar ze zelf staat. De toekomst, 
zoals die mede gemaakt is door de emancipatiestrijd, door strijd 

van zwarte mensen. Omwille van die vraag naar die actieve 
historische rol, is slavernij - net zo min als roots - een thema in 
het werk van Iris Kensmil. Deze toekomstgerichte identiteit krijgt 
bij haar gestalte door van de zwarte emancipatie beelden te 
maken, die deel zullen zijn van de historische canon.  
 
3 – IRIS KENSMIL ALS KUNSTENAAR  De inhoud van 
een kunstwerk wordt behalve door het thema vooral bepaald 
door de vormkeuzes, die de ervaring van het beeld sturen 
los van wat het voorstelt. Iris Kensmil had altijd al de ambitie 
een kunstenaar te zijn, die met haar eigen stijl gaat voor het 
onderscheid van alle bekende beelden, voor een unieke positie 
ten opzichte van andere kunst, waardoor het werk blijvend 
eigen betekenis krijgt in het collectieve geheugen, ook buiten de 
oorspronkelijke context. Zij heeft altijd gevochten voor het vinden 
van vormen die precies bij haar thema’s passen en niet al op 
andere wijze bekend - en dus al betekend - zijn. Haar eigen stijl 
geeft haar een kunsthistorische positie. 

Iris Kensmil schildert en tekent Europees. Dat is te zien aan haar 
nadruk op lichtval, op eenheid van voor- en achtergrond, op toets 

en op materialiteit. Evenals haar thema’s kiest Iris Kensmil ook 
in haar vormtaal niet voor een Afrikaanse oorsprong (of wat daar 
voor doorgaat, bij mensen die hun identiteit uitdrukken door te 
werken in een stijl, die lijkt op wat iedereen als Afrikaans meent 
te herkennen). Overigens moet ik hier nadrukkelijk aangeven, dat 
niet ieder gebruik van afrikanismes naar een roots-idee verwijst. 
Conceptuele kunstenaars zoals Chris Ofili, Yinka Shonibare 
en Meschac Gaba gebruiken een overmatig Afrikaanse vormtaal 
met ironie. Ze doen dat juist om dat oorsprongsdenken aan de 
kaak te stellen en af te dwingen dat men de inhoud van hun werk 
daarvan weet los te maken. Zie Contemporary African Art in 
the times of Intense Proximity at the Triennale 2012.  
 
Bij Iris Kensmil heeft de eigen stijl met Europese teken- en 
schildertechniek het effect dat haar beelden van zwarte helden 
deel worden van de historische canon binnen de cultuur waarin 
zij leeft en werkt.  
 
 
Een andere versie van deze tekst verscheen op 31 juli 2013 in 
de Ware Tijd. 

1 – Time, Trade & Travel was een 
uitwisselingsproject tussen Ghana en 
Nederland. Kensmil maakte daarvoor werk over 
cultuuruitwisseling – maar niet Ghana - Nederland, 
maar Ghana - Suriname en Ghana - USA – en over 
de verschuivingen van betekenissen bij uitwisseling 
van vorm. In Nederland werd het werk veelal als 
een soort etnografica bekeken, terwijl men in Ghana 
het spel met diverse vormen en culturen wel zag en 
herkende. Van links naar rechts: de waspanelen: 
Akan Chief en Saramacca Door en rechts de wand 
met zeefdrukken over W.E.B. Du Bois. 
FOTO G.J. van Rooij, 2012

2 – King Dead. De strijd van de 
African Americans biedt voor 
een Black European het meest 
dichtbije beeld van de eigen 
geschiedenis. Voor Iris Kensmil 
hoort daarnaast Suriname bij 
haar achtergrond. 
FOTO G.J. van Rooij, 2007

3 – In de Schuttersgalerij van het Amsterdam 
Museum zijn nu drie grote (155 x 105 cm) 
olieverfportretten van Iris Kensmil te zien, gemaakt 
van Surinaamse mensen die, tegen de koloniale 
onderdrukking in, een eigen positie en toekomst 
opbouwden. Het gaat om Elisabeth Samson 
(1715-1777), Wilhelmina Kelderman (1734-1836) 
en Fabi Labi Breyman. Elisabeth Samson was een 
vrijgeboren creoolse die haar vermogen tot over 
een miljoen gulden wist te laten stijgen. Ze was de 
eerste zwarte vrouw die een erkend huwelijk met 
een blanke man sloot. Wilhelmina Kelderman heeft 
zichzelf vrijgekocht. Ze reisde naar Nederland en 
slaagde er later in ook haar zoon vrij te kopen. 
Fabi Labi Breyman was Granman van de Okanisi 
(Aucaners, Ndyuka): de eerste marrongroep die een 
verdrag sloot met de koloniale bewindhebbers in 
Suriname in 1760. 
FOTO Courtesy kunstenaar, 2013
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http://www.dieten.eu/
http://www.iriskensmil.nl/
www.dieten.biz
http://dwtonline.com/de-ware-tijd/2013/07/30/granman-oso-als-eerbetoon-aan-dignitarissen/ 
http://www.iriskensmil.nl/
 http://srananart.wordpress.com/tag/tembe-art-studio/
http://www.wakamanproject.com/
www.dieten.biz
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Ofili
http://yinkashonibarembe.com/
http://www.museumofcontemporaryafricanart.com/plugin.html
http://www.happeningafrica.com/contemporary-african-art-in-the-times-of-intense-proximity-at-the-triennale-2012/ 
http://www.happeningafrica.com/contemporary-african-art-in-the-times-of-intense-proximity-at-the-triennale-2012/ 
http://dwtonline.com/de-ware-tijd/2013/07/31/onthulling-granmans-oso-in-moengo/
http://www.smba.nl/en/exhibitions/time-trade-travel/
http://en.wikipedia.org/wiki/W._E._B._Du_Bois
http://hart.amsterdammuseum.nl/62426/en/out-of-history
http://hart.amsterdammuseum.nl/62426/en/out-of-history
http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Samson#Elisabeth_Samson
http://www.g-kelderman.nl/index.php/41-news/latest-news/101-wilhelmina-kelderman-surinaamse-slavin
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TEKST Priscilla Tosari

REMY JUNGERMAN: 

‘Adding up to the West’

Maatschappelijke betrokkenheid en identiteit, waarbij zijn Surinaamse afkomst 

een belangrijke rol speelt, kenschetsen vrijwel het gehele oeuvre van Remy 
Jungerman (Moengo, 1959). Ook tijdens de expositie Adding up to the West 

in C&H Art Space in Amsterdam is dit zichtbaar.

blijvende installatie bestaande uit een serie van 21 betonnen 
padden die de naam Happy Land: Apuku Return Blue Eye 
kreeg. 
Behalve het symbool van de pad hanteerde Jungerman 
ook symbolen uit de winticultuur in zijn kunstwerken. 
Daarbij maakte het niet uit of deze in installaties, collages, 
zeefdrukken of zijn schilderijen werden gebruikt: een 
tuinkabouter met een Afrikaans masker, lege flessen, 
zout, kokosnoten, jute van koffiezakken, witte grond en 
opgezette dieren. Jungerman ontwikkelde hiermee zijn eigen 
iconografische taal. Door deze te combineren met westerse 
elementen toonde hij hoe symbolen uit verschillende culturen 
communiceren en hoe ze samen kunnen gaan. 

Het leken tweedimensionale installaties die Jungerman 
toonde tijdens Adding up to the West. Beschilderde en 
met doek omwikkelde houten balken (grids) werden 
verweven in een abstracte compositie. Deze strakke 
lijnen in de installaties toonde hij al in eerder werk, zoals 
in zijn zeefdrukken, die geïnspireerd waren op pangi’s, 
omslagdoeken vervaardigd met de traditionele Surinaamse 
patchworktechniek (deze worden nog steeds gedragen door 
de marrongemeenschap in het binnenland van Suriname). 
In deze grafische werken was Jungermans relatie met zijn 
afkomst evident. Interessant hieraan: de doeken werden in 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ontworpen, 
rond dezelfde tijd dat in Nederland de kunstbeweging De 
Stijl ontstond. Deze beweging, waar Piet Mondriaan, 
Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg de bekendste 

vertegenwoordigers van waren, kenmerkte zich vooral door 
de toepassingen van primaire en neutrale kleuren en het 
terugbrengen naar de elementaire vormen in het ontwerp. 
De gelijkenissen tussen deze twee uiterste werelden zijn 
treffend. Voortgedreven door dit besef, maakte Jungerman de 
installaties voor Adding up to the West. 

Al bij de serie zeefdrukken van Captain Broos uit 2006 was 
al sprake van het integreren van westerse symboliek in 
Jungermans werk. Hij gebruikte het verhaal van zijn eigen 
betovergrootvader Kapitein Broos (1821-1880) hiervoor. 
Broos was een Surinaamse onafhankelijkheidsstrijder 
die vocht tegen de Nederlandse overheersers. Op de 
zeefdrukken toonde Jungerman een foto van Broos en 
versterkte hij deze door het gebruik van de kleuren rood, 
wit en blauw. Deze verwezen niet alleen naar het koloniale 
verleden van Suriname, maar zijn tevens kleuren die in de 
wintireligie gebruikt worden. 

In zijn vroegere werk leek Jungerman via symbolen 
die hij zichzelf had toegeëigend een oplossing voor het 
vraagstuk over identiteit te zoeken. Uitgangspunt was dus 
altijd zijn afkomst. Terugkijkend op zijn oeuvre leek er een 
keerpunt plaats te hebben gevonden in de manier waarop 
Jungerman in Adding up to the West te werk ging. Zoals 
hij in een interview met Mr. Motley zei, is de serie één die 
voortborduurde op de houten grids die over voorouderrituelen 
ging. Deze serie had als uitgangspunt echter niet zijn 
identiteit, maar de werken van het Modernisme van De Stijl. 

Maar dit betekent niet dat Jungermans afkomst niet meer van 
belang is. De iconografische symbolen lijken bij deze werken 
meer samen te smelten met de westerse vormentaal van De 
Stijl. Hierbij lijkt hij een stap verder te willen gaan door de 
canon van de Westerse kunstgeschiedenis aan te vullen met 
wat de huidige maatschappij van haar verlangt.

Het lijkt erop dat Jungerman in zijn zoektocht naar identiteit 
niet overreden is, maar dat hij het heeft overleefd. Hoewel ze 
van padden ook zeggen dat ze hoe dan ook altijd terugkeren 
naar hun plek van geboorte. 

In de catalogus van de inmiddels beruchte expositie 
Twintig jaar beeldende kunst in Suriname, die 
in 1995 in het Stedelijk Museum gehouden werd, 

werd Jungermans werk nog beschreven als “… abstract-
surrealistische stijl die aan Miró doet denken. Sterk 
gestileerde mensfiguren met maskerachtige gezichten spelen 
de hoofdrol in een magische, kleurrijke ruimte.” Deze stijl 
verdween al snel uit zijn kunstwerken toen Jungerman zich 
een symbool toe-eigende dat als een rode draad in zijn latere 
werk zou blijven lopen: de pad.  
 

Op vroeger werk verbeeldde hij de pad inderdaad in 
overreden staat, maar het dier wist zich in zijn latere 
installaties overeind te houden. Zo maakte hij nog in 2012, 
tijdens een residency bij Tembe Art Studio in Moengo, een 

Remy Jungerman in Mister Motley, 27 maart 2013:

“Jaarlijks is er een paddentrek, waarbij padden 
hun territorium verlaten en letterlijk de 
snelweg oversteken om ergens eitjes te gaan 

leggen, waardoor er nieuw leven ontstaat. Dat 
was een heel duidelijke metafoor voor mijn eigen 
verplaatsing: ik begaf me als het ware in een veld 
waarin ik eventueel overreden zou kunnen worden, 
òf overleven. Het symbool van de pad gaf dat 
spanningsveld goed weer.”

Peepina DI, 2011 | FOTO SBK 
Amsterdam

Captain Broos | FOTO SBK Amsterdam

Transition Obeah | FOTO C&H Art Space
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http://www.remyjungerman.com/
http://www.remyjungerman.com/
http://ch-artspace.com/exhibitions/adding-up-to-the-west/
http://ch-artspace.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondriaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitein_Broos
http://mistermotley.nl/Archief/Blog/Homepage/REMY_JUNGERMAN____adding_up_to_the_west_____/
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
http://www.stedelijk.nl/agenda/surinaamse-kunst
http://www.stedelijk.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joan_Miro
http://marcelpinas.com/nieuws/projecten/tembe-art-studio/
http://mistermotley.nl/Archief/Blog/Homepage/REMY_JUNGERMAN____adding_up_to_the_west_____/
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TEKST Rob Perrée | FOTO’S Courtesy Remy Jungerman

Remy Jungerman gaat binnenkort naar New York als artist in residence. Als hij daar is, zal hij 

ongetwijfeld proberen om een galerie te interesseren voor zijn werk. Hij wil immers internationaler 

gaan. Toch zal hij vooral om zich heen kijken, tentoonstellingen bezoeken, met collega’s van gedachten 

wisselen, indrukken verwerken, vragen stellen en ideeën opdoen. 

Zijn werk zal het merken dat hij in New York is geweest. De solotentoonstelling Adding up to the West 
die hij onlangs (van 30 maart t/m 11 mei, 2013) had bij C&H Art Space in Amsterdam, Nederland, liet 

duidelijk zien hoe belangrijk zijn reizen zijn geweest voor de ontwikkeling van zijn rijke oeuvre. 

Remy Jungerman (1959) is in Moengo, Suriname geboren. Zijn moeder was een marron, zijn vader 
omschreef hij onlangs als “een blanke Europeaan die misschien wel meer marron was dan mijn moeder”. 
Hij groeide op in Suriname en volgde er zijn opleiding. Winti was zijn natuurlijke leefwereld en inspiratiebron, 

de ‘vrije’ kapitein Broos – zijn gekende vroege voorvader – versterkte de trots op zijn cultuur. Affiniteit voor kunst 
ontbrak volledig in zijn opvoeding, traditionele Westerse kunst plaveide zijn weg naar het kunstenaarschap, de 
paar kunstboeken die de academie bezat vormde zijn internationale referentiekader. Is het met zo’n veelkantige, 
verwarrende achtergrond vreemd dat hij aanvankelijk aarzelde om professioneel kunstenaar te worden en eerst voor 
een studie mechanische bouwkunde koos, het veilige en vertrouwde vakgebied van zijn vader? Hij schopte het zelfs 
tot afdelingshoofd in een telecommunicatiebedrijf.

In 1990 ging hij naar de Rietveld Academie in Amsterdam. Het contrast was enorm. ‘Wie ben ik’ en ‘wat wil ik’ waren 
daarbij de grote vragen. Om die vragen te kunnen beantwoorden ging hij reizen maken. Onder andere naar India, 
Afrika, Cuba, Trinidad en de VS. Daar zocht hij naar aanknopingspunten. Daar zocht hij naar zijn identiteit. Daar 
probeerde hij uit te vinden hoe hij zich moest verhouden tot zijn nieuwe omgeving. 

In zijn werk vertaalde hij dat naar werken, vaak installaties, waarbij de communicatie centraal staat. Schotels, 
antennes, microfoons, elektriciteitsdraden werden symbolen van communicatie die weigert te communiceren of 
communicatie die suggereert te communiceren maar die uiteindelijk het liefst de macht in eigen hand houdt.

Hoewel deze werken succesvol waren en een belangrijke rol speelden in het proces van zoeken naar zijn identiteit 
en aanhaken bij een universelere kunstwereld, bleven de Surinaamse roots aan Jungerman trekken. Die kracht 
werd versterkt toen hij naar Suriname terug moest om zijn vader te begraven. Alle traditionele, religieuze rituelen 
werden weer tot leven gewekt en kregen weer de betekenis zoals hij zich die uit zijn jeugd herinnerde. 
Die aangewakkerde dualiteit vertaalde zich in zijn werk in een serie ‘lattenwerken’ die enerzijds verwijzen naar 
de Afrikaans-Surinaamse altaren, naar de objecten, stoffen, gebruiksvoorwerpen (flessen met geneeskundige 
stoffen bijvoorbeeld) en middelen die een rol spelen in het dagelijks leven van de marrons, in het bijzonder bij de 
wintirituelen, anderzijds refereren ze aan de vormen van Nederlandse huizen, de clichés (zoals de tuinkabouter), 
aan de kleuren en lijnen van Mondriaan en aan de plattegronden van Nederlandse locaties. Twee werelden die 

elkaar ontmoeten, maar die tegelijkertijd hun verschillen blootleggen.

Door een onderzoek naar de oorsprong van de traditionele Surinaamse pangistoffen stuit Jungerman op een 
mogelijkheid om die verschillen werelden te verenigen door ze als het ware te abstraheren. Hij maakt een 
serie zeefdrukken die uitgaat van de oorspronkelijke patronen die in de jaren twintig van de vorige eeuw door 
marronvrouwen zijn ontworpen. De meeste werken uit die serie zijn een in verschillende druklagen opgebouwde 
kopie van het origineel. Bij een aantal voegt de kunstenaar er een kip, een duivelskop of de afbeelding van een 
traditioneel dorpshoofd aan toe. Als een extra illustratie van de herkomst.

Het interessante van zijn recente tentoonstelling bij C&H Art Space in Amsterdam was, dat zijn weg naar de 
abstractie steeds zichtbaarder werd. De altaren of lattenwerken zijn goeddeels veranderd in formele constructies 
waarbij lijnen en kleuren elkaar vinden en elkaar versterken, waarbij de link naar het verleden soms nog doorschijnt 
– bijvoorbeeld in een donkere achtergrondfoto van een religieus ritueel – maar al bezig lijkt te zijn voorgoed uit het 
zicht te verdwijnen. In zijn laatste werken zijn de latten horizontaal gestapeld. Ze hebben verschillende lengtes, ze 
zijn op een onderling verschillende manier van kleurvlakken voorzien. In de ruimte waar ze als een sculptuur tegen 
de muur waren bevestigd, werden ze gecombineerd met twee abstracte schilderijen opgebouwd uit verschillende 
kleurvlakken. Alleen de plank die aan de onderkant van de werken was bevestigd, roept nog associaties op met de 
altaren waarin ze hun oorsprong hebben gevonden.

Wat deze ontwikkeling precies betekent, kan ik nog niet zeggen. Het lijkt er echter op, dat Remy Jungerman een 
vorm heeft gevonden waarin twee verschillende werelden opgaan in een universele wereld. Ik ben ervan overtuigd 
dat dat alleen mogelijk is geweest, omdat hij zich nooit heeft vastgebeten in de ene of de andere wereld, maar dat 
hij zich door zijn vele reizen, door bewust kennis te maken met vele culturen en met mensen en gewoontes in die 
culturen, uit kon stijgen boven zijn ‘dubbele nationaliteit’ zonder zijn oorsprong te verloochenen. 
 
Deze bespreking is eerder gepubliceerd in de Ware Tijd van 24 juli 2013.

Bij deze expositie verscheen ook een catalogus, eveneens Adding up to the West genaamd. 

RECENT WERK VAN REMY JUNGERMAN 

Van lokaal naar universeel

9

Treasure, 2013

Descendants Composition Voices of Babel

Remy Jungerman, Opete disguised II, 2013OpeteDisguised#1

http://www.remyjungerman.com/
http://ch-artspace.com/exhibitions/adding-up-to-the-west/
http://ch-artspace.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitein_Broos
http://dwtonline.com/de-ware-tijd/2013/07/24/van-lokaal-naar-universeel/
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EEN TENTOONSTELLING IN HET CBK ZUIDOOST

Gedeelde Erfenis. Slavernijverleden in de Kunst

Aan Gedeelde Erfenis nemen twintig kunstenaars deel. Ze komen uit of wonen in 

Suriname, Curaçao, Denemarken, Panama en Nederland. Ze vertegenwoordigen 

verschillende generaties. Ze hebben allemaal hun eigen geschiedenis. Ze bedienen 

zich van allerlei media. Een bont gezelschap dat daardoor bij voorbaat voor afwisseling 

zorgt. Afwisseling in benadering, perceptie en visueel resultaat. Bewust of onbewust, de 

tentoonstelling stelt de vraag hoe verdeeld er wordt gekeken naar dat gedeelde verleden.

Frank Creton blijft in zijn figuratieve schilderijen het dichtst 
bij de gruwelijke aspecten van de werkelijkheid: de slechte 
behandeling van de slaaf. Runny Margarita verschuift die 
realiteit een beetje door op een deels geabstraheerd doek 
de gevreesde opzichter te confronteren met de geesten 
van de gedode slaven. De fotowerken van Brett Russel  
(ook op Twitter en een interessant interview) nemen 
op een ironische wijze afstand. Hij portretteert in Rode 2 
een huisslaaf. IJdel, zich bewust van zijn hogere status, 
overdreven uitgedost, tegen een kleurige, kunstmatige 
achtergrond die doet denken aan traditionele fotostudio’s 
die droomwereldbehang gebruiken. Nardo Brudet (ook 
op Twitter) gaat in het fotowerk Happy Ending nog een 
stap verder. Hij toont een gelukkige zwarte familie die zelf 
slaven houdt. De huisslaaf op zijn foto is blank. Enscenering 
en thematiek doen denken aan Yinka Shonibare (ook op 
Twitter), de Brits/Nigeriaanse kunstenaar. 
 
Sara Blokland (ook op Facebook) houdt zich in haar werk 
vaak bezig met de manier waarop mensen gerepresenteerd 
worden. In haar Representation of a Family drukt ze 
familiefoto’s af op kostbaar ogend serviesgoed. Ze 
presenteert het als een installatie in een vitrine. Daarmee 
speelt ze niet alleen in op de manier waarop zwarten in het 
verleden aan het publiek werden getoond – als volksvermaak 
– maar ook op de manier waarop Westerse musea ‘koloniale’ 
objecten tentoonstellen. De keramische koppen van Helen 
Martina hekelen het vooroordeel van veel blanken, dat 
zwarten er allemaal hetzelfde uitzien. “Je kunt ze niet uit 
elkaar houden.” Veel representaties voldoen daarom aan 
dat cliché. In de Rodchenko-achtige fotomontages van 
Henny Overbeek lijkt de verbeelding van de zwarte man als 
uitsluitend op seks beluste en dus per definitie ontrouwe man 
de thematiek.  
In haar mixed media-werken laat Patricia Kaersenhout 
enerzijds de rijkdom van de zwarte cultuur zien (in de stoffen 

bijvoorbeeld), maar anderzijds wil ze toch ook aandacht 
vragen voor de kwetsbaarheid van de zwarte. Een illustratie 
van het dualisme van een in Nederland geboren zwarte 
vrouw?
 
Carla Kranendonk en Renée Koldewijn spreken ieder 
op hun eigen manier hun bewondering uit voor de zwarte 
vrouw. De eerste plaatst haar in het centrum van grote 
collages. Ze weet zich omgeven door fotootjes van zwarte 
helden – mannen – maar ze wekt allerminst de indruk 
daarvan ondersteboven te zijn. Koldewijn kiest ervoor om 
kleurige kleine beeldjes van vrouwen te maken, die in de 
manier waarop ze hun traditionele hoofddoeken op hun 
hoofd hebben gevouwen, onderling communiceren zonder 
dat een buitenstaander hun beeldtaal begrijpt. Het zou me 
niet verbazen als de beeldjes tevens een ironisch antwoord 
zijn op de vooroordeelbevestigende Aunt Jemima-poppetjes 
zoals die lang in advertenties voorkwamen en zoals die 
nog steeds aan toeristen worden gesleten. Iris Kensmil 
heeft in een drieluik drie zwarte vrouwen geschilderd, in een 
expressionistische stijl, met veel groen, alsof ze op moeten 
gaan in hun natuurlijke omgeving. Vrijgekochte slavinnen 
die ieder op hun eigen manier dingen voor elkaar hebben 
gekregen die ze in de ogen van Kensmil tot helden maken. 
(Opmerking Rob Perrée: deze werken van Iris Kensmil zijn 
weliswaar tot stand gekomen in het kader van Gedeelde 
Erfenis, maar ze zijn uitsluitend in de Schuttersgalerij van 
het Amsterdam Museum (ook op Facebook en Twitter) te 
zien.)  

Remy Jungerman (een boeiend interview in UPRISING 
NEWS), Ken Doorson en Jeannette Ehlers (ook op Twitter 
en een boeiend interview in UPRISING NEWS) portretteren 
zwarte verzetshelden. De eerste heeft een foto van zijn 
verre voorvader Broos in rood, wit en blauw gezeefdrukt. 
Hij verwijst zo impliciet naar zijn dubbele identiteit. Doorson 
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Charl Landvreugd, Atlantic 
Transformerz, 2010 | FOTO Courtesy 
artists Gedeelde Erfenis

George Struikelblok, Gelijke, 2012 | FOTO Courtesy artists Gedeelde Erfenis

http://cbkzuidoost.nl/2013/07/18/verwacht-20-juni-opening-slavernijtentoonstelling/
http://frankcreton.nl/?menu_select=home_engels
http://www.runnymargarita.nl/
http://brettrussel.wordpress.com/
https://twitter.com/BrettRussel
http://issuu.com/advalvas/docs/advalvas_60_06
http://www.signedbynardo.nl/
https://twitter.com/NardoBrudet
http://yinkashonibarembe.com/
https://twitter.com/SHONIBARESTUDIO
http://www.sarablokland.com/SARA_BLOKLAN_1./startpagina.html
https://www.facebook.com/pages/Sara-Blokland/296992749338
http://www.helenmartina.com/
http://www.helenmartina.com/
http://rodchenko.net/
http://hennyoverbeek.com/
http://www.kaersenhout.com/
http://www.carlakranendonk.nl/
http://www.reneekoldewijn.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Aunt_Jemima
http://www.iriskensmil.nl/
http://www.amsterdammuseum.nl/tekstblok-zwarte-bladzijde
http://www.amsterdammuseum.nl/
https://www.facebook.com/amsterdammuseum
https://twitter.com/AmsterdamMuseum
http://www.remyjungerman.com/
http://blog.uprising-art.com/en/exclusive-interview-remy-jungerman-2/
http://blog.uprising-art.com/?lang=en)
http://blog.uprising-art.com/?lang=en)
http://kendoorson.com/
http://www.jeannetteehlers.dk/
https://twitter.com/jeannetteehlers
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videowerk Atlantic Transformerz illustreert Charl Landvreugd 
(ook op Facebook en Twitter) dat door zwarte koppen te 
laten verschijnen en verdwijnen. De wisselingen worden 
begeleid door indringende techno-muziek. 
 
Aan het begin van de tentoonstelling staat een sculptuur van 
Tirzo Martha (een boeiend interview in UPRISING NEWS). 
Een traditioneel, houten, Afrikaans beeld waarin kammen 
zijn gestoken. Een kritisch commentaar op de zwarte die 
vasthoudt aan het clichébeeld van zijn verleden: de slavernij. 
In feite haalt Martha diegenen onderuit die zichzelf als 
slachtoffer blijven zien en weigeren te geloven in zichzelf, in 
wat ze zelf kunnen en wat ze zijn.
 
Deze tentoonstelling maakt duidelijk, dat een gedeelde 
erfenis niet gelijk staat aan een gedeelde mening over 
die erfenis. Ze maakt tevens duidelijk dat engagement en 
beeldende kunst elkaar niet hoeven te bijten. 
 
Deze bespreking is eerder gepubliceerd in de Ware Tijd van 
29 juni 2013.

gebruikt dramatische kleuren om zijn held Boni een 
karakteristieke en heldhaftige kop te geven. Ehlers laat via de 
Haïtiaan Toussaint zien hoe succesvol een opstand kan zijn. 
Alle drie de kunstenaars hebben gekozen voor een held die 
held kon zijn omdat wintigeesten hem bescherming boden. 
Een andere vorm van verzet komt voor op de collageachtige 
werken van Hector Raphaela. Daarin wordt gesuggereerd 
dat muziek als geheimtaal fungeerde. Daarmee konden 
slaven hun eigen cultuur opbouwen of handhaven. 
Door te kiezen voor losse beeldelementen op een 
monochrome ondergrond is Raphaela erin geslaagd het 
improvisatiekarakter van die muziek te visualiseren.

Zowel Antonio Guzman (ook op Twitter) als George 
Struikelblok zijn op zoek gegaan naar hun eigen DNA. 
Guzman fotografeerde de deur van het fort in Ghana waar 
zwarten door werden gedreven om te worden afgevoerd. 
Hij wil in zijn werk laten zien dat die deur ook symbool kan 
staan voor thuiskomen, voor trots zijn op je roots. Struikelblok 
komt op een heel andere manier thuis. Hij bewijst in een 
aangrijpend schilderij van twee zwarte schimmen, van elkaar 
gescheiden door bloedspetters, dat hij veel meer is dan een 
kunstenaar die enigszins inwisselbare, sjabloonachtige, 
kleurige doeken kan schilderen. Hij komt artistiek thuis. 
Hoe divers, hoe gelaagd en hoe eigen kan zwart zijn? In het 

1 Iris Kensmil, Kapitein 2, 2009-2013 | FOTO Gert Jan van Rooij   
2 Renée Koldewijn, Talking Heads, 2013 | FOTO Courtesy artists Gedeelde Erfenis

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.
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Gedeelde Erfenis. Slavernijverleden in de Kunst (op Facebook) is nog 
t/m 31 augustus te zien in het CBK Zuidoost, Amsterdam Zuidoost, 
Nederland. Vanaf 12 september tot 20 oktober gaat de tentoonstelling 
naar het Kunstenlab (ook op Facebook) in Deventer, Nederland.

De opening van deze expositie maakt deel uit van het programma 
Culture 1102, ie Imagine IC, CBK Zuidoost en Bijlmer Parktheater. Click 
hier voor het volledige programma. 

Curaçao
Faces of Curacao met tekeningen van Faranú en foto’s van 
Mike Redman | Landhuis Bloemhof | tot 21 september, 
2013, open di-za van 09:00-14:00 uur | Video

Jamaica
New Roots: 13 Emerging Artists | tot 30 september 2013 | 
National Gallery of Jamaica (ook op Facebook) | Zie artikel 
op het Sranan Art-blog 
+++
Second Rex Nettleford Arts Conference “The Creative 
Industries: Sustainability and Social Transformation” | 
16-18 oktober 2013 | The Edna Manley College of the Visual 
and Performing Arts

Nederland 
Zwart & Wit | 1 november 2013 t/m 1 juli 2014 | 
Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, Amsterdam | Open: 
din t/m zon, 10:00-17:00, ma tijdens feestdagen en 
schoolvakanties (m.u.v. de zomervakantie) 10:00-17:00. Het 
Tropenmuseum is gesloten op 30 april en 25 december | 150 
jaar na afschaffing van de slavernij confronteert het museum 
zijn bezoekers met de vraag wie eigenlijk bepaalt wie er zwart 
en wie er wit is.
+++
Nardo Brudet, Masters of Domino | Naar aanleiding van het 
boek Dubbelspel van Frank Martinus Arion maakte Brudet 
foto’s van de cultuur over het domineespel in Nederland en 
op Curaçao | 7 september t/m 31 september 2013 | CBK 
Zuidoost, Amsterdam
+++
Remy Jungerman, Van God Los. Je geest in balans | tot 30 
maart 2014 | Museum Het Dolhuys, Haarlem 
+++
Remy Jungerman, KABRA. Descendants Exchange | 
21 september t/m 1 december 2013 | Kunstvereniging 
Diepenheim, Diepenheim
+++
Remy Jungerman, Prints made visible, in het kader van 
Maand van de Grafiek | 11 oktober t/m 10 november 2013 | 
SBK Amsterdam, Amsterdam 

Deze tips - en meer - van het SAX Team voor 
kunstactiviteiten buiten Suriname vindt u ook op het 
Sranan Art-blog op de pagina What’s Up Elsewhere? 

Post Slavery Documentary
 
De tentoonstelling Post Slavery 
Documentary met werk van Carla 
Kranendonk, Ken Doorson en Michael 
Wong Loi Sing was een initiatief van 
Galerie Nola Hatterman, onderdeel van de 
Amsterdamse Vereniging Ons Suriname, 
ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing 
slavernij.  

Rob Perrée schreef erover voor het 
Sranan Art-blog. Het artikel verscheen 
ook in de Ware Tijd van 30 juni 2013.  

Over Ken Doorson schreef hij: “Het gaat hem er niet om een 
blauwdruk te geven van de werkelijkheid, hij wil de kijker slechts 
de ingrediënten aanreiken om zijn eigen verhaal te maken. 
Vooral met het werk Je Maintiendrai uit 2013 lukt hem dat 
uitstekend. Het zou me niet verbazen als dat net zo iconisch 
wordt als zijn Boni uit 2010.”  

Iléne Themen in Galerie 23
 
In juni 2013 exposeerde Iléne Themen na 
afwezigheid van een aantal jaren, weer 
een aantal recente collages. Samen met 
Dagmar de Kok exposeerde zij in Galerie 
23, KNSM-laan 307-309, Amsterdam.

Ken Doorson, Je 
Maintiendrai, 2013 | FOTO 
Courtesy Ken Doorson

Iléne Themen voor een van 
de geëxposeerde werken | 
FOTO Courtesy Galerie 23

Zitten in de Kunst 

Delano Mac Andrew maakt objecten die gebaseerd zijn op de 
zithoudingen van de mens in niet- westerse landen. Houd het 
Sranan Art-blog in de gaten voor een uitgebreid artikel over dit 
project.  

The Image of Me in Denemarken
 
Galleri Image in Denemarken deed dit jaar mee aan de Gallery 
Night in Aarhus. Ook kunstenares Patricia Kaersenhout deed 
namens deze galerie mee, in samenwerking met Jeannette 
Ehlers: zij vertoonden hun video The Image of Me, uit 2012, 
een productie die gebaseerd is op een gedicht van RuNett Nia 
Ebo, ‘Lord why did you make me black’. 
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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
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Digitale communicatie neemt een steeds grotere plaats 
in, in ons huidig leven. Ook in de kunstwereld. Dat 
heeft heel veel voordelen. Zo bereiken we met SAX 

veel meer mensen in werkelijk alle uithoeken van de wereld dan 
we met een fraai gedrukt magazine zouden bereiken. Op ons 
Flickr-account probeer ik foto’s van exposities in ‘loop-volgorde’ 
te plaatsen, zodat je het gevoel hebt toch toeschouwer te zijn, 
ook al ben je er niet fysiek bij. Maar, er zit ook een keerzijde aan. 
Iets in ‘het echt’ meemaken is toch anders, een gesprek face to 
face is niet hetzelfde als mail to mail. Dus blijf er naar streven om 
ook dingen IRL, in real life, mee te maken, te absorberen, er op 
te reageren. En iets anders: digitale communicatie is niet per se 
oppervlakkig. Het is wat jij als gebruiker er mee doet. Probeer uit 
de overweldigende hoeveelheid mails, nieuwsbrieven, Facebook-
berichten, tweets en wat er nog meer is, toch een selectie te 
maken waarin je je wél verdiept. Haak in op een gedachtengang. 
Ga soms ook een conversatie aan. Laat een comment achter. 
Laat je inspireren en inspireer zelf! Click op al die linkjes die we 
overal bij plaatsen en wordt actief deel van het world wide web. 
+++ 
Zo ben ik voor het laatst op Curaçao geweest als tiener, en dat 
is enkele decennia geleden. Toch is daar Gallery Alma Blou, en 
Landhuis Habaai, met wie ik bevriend ben alsof ik er wekelijks 
over de vloer kom en van wie ik ook de activiteiten opneem op de 
Sranan Art-blog-pagina What’s Up Elsewhere? Galeriehoudster 
Lusette Verboom was hier met nog enkele andere vrouwen uit 
de Curaçaose kunstwereld tijdens de opening van Paramaribo 
SPAN. Die kennismaking heeft zich voortgezet via Facebook, via 
mails en onlangs tijdens Carifesta XI ook weer een fijn weerzien: 
IRL!  Op de Facebook-pagina van de galerie zijn Lusette’s 
indrukken te zien van haar verblijf in Suriname. Een deel daarvan 
mogen wij gebruiken voor ons Sranan Art-blog. 

Ook bij Landhuis Bloemhof kom ik regelmatig virtueel over de 
vloer, daar is nu tot 21 september, 2013, de expositie Faces of 
Curacao te zien.  
+++ 

Met Veerle Poupeye van de National Gallery of Jamaica (ook 
op Facebook), chatte ik laatst over hun nieuwste expositie, New 
Roots: 13 Emerging Artists, die tot 30 september in de galerie te 
zien is. SAX kreeg in dat gesprek toestemming om Veerle’s blog-
post ook op het Sranan Art-blog te plaatsen.    
+++ 
Met de Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator, opgericht 
door curator Rosie Gordon-Wallace (ook op Facebook), is er 
al heel lang intensief contact, zowel individueel (Kurt Nahar) 
als institutioneel (Readytex Art Gallery). Dat resulteerde onder 
meer in de expositie Cultural Currents (Diaspora Vibe-blog-
post), eerder dit jaar. Op de oude Diaspora Vibe-website staan 
er nog mooie fotoverslagen hiervan. Op de nieuwe website veel 
over Carifesta.   
+++ 
Via mail van een vriendin/SAX-lezeres kreeg ik deze tip: 
de documentaire Zwart belicht van Tessa Boerman over de 
verborgen verhalen achter zwarte figuren op Nederlandse 
schilderijen uit de Gouden Eeuw. Zwarte mensen zijn vaak 
bijfiguren in de (Nederlandse) schilderkunst en lange tijd werd er 
door kunsthistorici niet of nauwelijks aandacht besteed aan deze 
personages. De laatste jaren is daar verandering in gekomen. De 
uitzending is te bekijken via Uitzending gemist.  
+++ 
Steeds meer musea gaan er toe over om in elk geval een deel 
van hun collectie ook virtueel toegankelijk te maken. Een mooie 
toegangspoort vormt het Google Cultural Insitute. Pas op, als 
je eenmaal begint rond te dwalen kan het zomaar opeens uren 
later zijn!

En ook voor Surinaamse kunst is er een klein virtueel museum, 
hier te vinden. De Unity Web Player die je nodig hebt kan je ter 
plekke downloaden, duurt niet lang en het is de moeite waard! 
Met de pijltjes op je toetsenbord loop je door de zalen heen, en 
met een click op het werk krijg je meer info. De website waar dit 
museum een onderdeel van is, is van conservator Guus Izaak. 

en Nederland te reizen – landen verbonden door suiker en kolonisatie. Het doel: verleden, heden en 
toekomst van de suikerindustrie, en de mensen wier levens erdoor zijn bepaald, vast te leggen. Daarnaast 
is uit vijftien archieven wereldwijd een uitgebreide context van onderzoeksmateriaal en historisch beeld 
vergaard, zeven auteurs uit vier landen leverden essays die de thema’s in het fotoboek verdiepen.

► Dat kan mijn kleine zusje ook. Waarom moderne kunst kunst is, Will Gompertz, Amsterdam, 
Meulenhoff, 2012. ISBN 978 90 290 8813 8

In Suriname hebben we pas de laatste jaren meer te maken met minder traditionele beeldende kunst. De 
installaties van Kurt Nahar, Marcel Pinas en George Struikelblok zetten het publiek aan het denken. En 
roepen bij velen ook de vraag op of het wel kunst is, en zo ja, waarom? Ook in ons land hoor je mensen 
op de Nationale Kunstbeurs mompelen: ‘Dat kan mijn kleine zusje toch ook, en misschien nog wel beter! 
Waarom moet zo een schilderij zo duur zijn?’ Dit is precies de gedachte van waaruit Gompertz dit boek 
geschreven heeft.

Gompertz neemt de lezer mee langs verschillende stijlen en periodes, vanaf 1820 tot nu. Hij illustreert zijn 
beschouwingen en mijmeringen met anekdotes, soms uit het heden en soms fantaseert hij over hoe ‘het 
gegaan zou kunnen zijn’. Een prikkelend boek.

► Remy Jungerman; adding up to the west, Rob Perrée, Amsterdam, C&H art space, 2013. ISBN/EAN 
978-90-815987-7-4 

“Wondering while wandering.” Met dit citaat van de Afrikaans-Amerikaanse schrijver Langston Hughes 
(1902-1967) als motto, heeft Rob Perrée  in deze mooie, kleine maar fijne publicatie bij de expo Adding 
up to the west  een inleiding geschreven over het werk van Remy Jungerman, en vooral over de fase 
waarin hij zich nu bevindt als kunstenaar. Het reizen om zich te kunnen verwonderen, dat ziet Perrée 
terug in het werk van Jungerman. Over de expo meer in deze editie van SAX. 

► SNAKE / Michael Tedja, Michael Tedja, met bijdragen van Katja Weitering, Gean Moreno, Hilde de 
Bruijn, Anil Ramdas, Jelle Bouwhuis, Alex de Vries en Lex ter Braak, Amsterdam, The DFI Publishers, 
2013. ISBN 978-9490667245

Bij de expositie SNAKE, de grootste tentoonstelling van Michael Tedja in Nederland, kregen bezoekers 
deze catalogus. Eigenzinnig, anders, en dus passend bij deze kunstenaar en zeker bij deze expositie. 
Tedja’s werk(wijze) maakt dat je als toeschouwer onmiddellijk aan het associëren gaat. Deze publicatie 
biedt die ruimte ook. De tekstbijdragen van diverse door mij zeer gewaardeerde personen maken de 
uitgave nog meer een must-read (en een must-have!). Lees op het Sranan Art-blog het verslag van Rob 
Perrée over de expositie (in het Nederlands te vinden in de Ware Tijd, 6 maart 2013.   

► Milk Drops; Multi disciplinary art project, een project van Nelson Gonzales (uitgenodigde 
kunstenaars: Patrick Thompson, André Le Grand & Tuesday Irwin),  met teksten van Lusette Verboom-
Fairbairn, Nelson Gonzales, Tuesday Irwin, Sharina Henriquez, André Le Grand & Patrick Thompson, 
uitgever onbekend, plaats onbekend, 2012. ISBN 978-99904-1-780-7

Het project Milk Drops, waar deze uitgave de catalogus voor is, is een multidisciplinair kunstproject 
waarin borstvoeding een belangrijke rol speelt. Met behulp van video, fotografie, poëzie en muziek wordt 
getracht het collectieve geheugen te heroveren. Een onderdeel van het project was een expositie in 
Landhuis Bloemhof, mede ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing slavernij. 

► Too little, too late. Short studies on border practices of Suriname, Remco  de Blaaij, London/
Paramaribo, freedom after speech, 2012 

Een prachtig boekje, schitterend verzorgd en voorzien van kleine grafische verrassingen, dat is deze 
publicatie van curator Remco de Blaaij. Geen makkelijke materie, zeker in dit snelle digitale tijdperk 
waarin we gewend zijn te zappen en te surfen van hot naar her. Maar alleen al op de flaptekst een zin om 
eindeloos over na te denken, over het uitgangspunt (vertrekpunt) van de tekst, namelijk wat hij/wij weet/
weten van Suriname. “This departure correlates with our sense of ‘being too late’ and ‘doing too little’ by 
providing a departure from existing material in an act of ‘letting go’.” De pdf van Too little, too late kan hier 
gedownload worden. Op de website staat archiefmateriaal dat met zijn onderzoek te maken heeft. 

► Zeg het met doeken. Marrontextiel en de Tropenmuseumcollectie, Thomas Polimé & Alex van 
Stipriaan, Amsterdam, KIT Publishers, 2013. ISBN 978 94 6022 2467

In de marroncultuur speelt textiel een belangrijke rol. In de collectie van het Tropenmuseum in 
Amsterdam, Nederland, bevindt zich een mooie, goed geconserveerde verzameling die het 
uitgangspunt vormde voor deze publicatie, hoewel ook ingegaan wordt op de huidige tijd. Het boek 
gaat in op de context waarbinnen het textiel gebruikt wordt, de (veranderende) betekenis ervan voor 
de marrongemeenschap en ook de diverse aspecten van het textiel zelf: kleur, techniek, patronen en 
decoraties. Kijk uit naar de uitgebreide bespreking voor ons Sranan Art-blog.  

► The Sweet and Sour Story of Sugar, met essays van: Gert Oostindië (Nederland), Alexander 
Supartono (Indonesië), John Wilkinson en Pedro Ramos (Brazilië), Evert Nieuwenhuis (Nederland), 
Cynthia McLeod (Suriname), Auke Hulst (Nederland) en met fotografie van: Alejandro Chaskielberg 
(Argentinië), James Whitlow Delano (Japan/VS), Ed Kashi (VS), Carl De Keyzer (België), Tomasz 
Tomaszewski (Polen), Francesco Zizola (Italië), Noorderlicht, 2013. ISBN 978 90 76703 50 3

Van de jungle langs de Surinamerivier tot de suikerstadjes van Indonesië, van de Groene Woestijn 
van Brazilië tot de Nederlandse suikerfabrieken: The Sweet and Sour Story of Sugar vertelt het 
veelomvattende verhaal van een product dat landen en de manier waarop ze handel dreven ingrijpend 
veranderde. Noorderlicht vroeg zes gelauwerde fotografen om naar Brazilië, Indonesië, Suriname 
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