
“It always amuses me that the biggest praise 

for my work comes for the imagination, 

while the truth is that there’s not a single line 

in all my work that does not have a basis in 

reality. The problem is that Caribbean reality 

resembles the wildest imagination.”

Gabriel García Márquez 
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TEKST Cassandra Gummels-Relyveld 

FOTO’S Courtesy Kurt Nahar & Readytex Art Gallery/William Tsang

Wanneer ik bezig ben de laatste hand 
te leggen aan SAX, zoals nu, bij het 
schrijven van dit redactioneel, dan heb ik 

lange dagen achter mij liggen van haast onafgebroken 
staren naar een beeldscherm. U heeft misschien een 
heel ander beeld van dit proces: dat ik van de ene 
flitsende opening naar de andere boeiende lezing ren, 
ondertussen onvergetelijke gesprekken voerend met 
briljante kunstenaars en genietend van sprankelende 
tafelconversaties bij artistieke diners. En op mijn vrije 
momenten ‘quality time’ heb met glanzende catalogi 
en dikke academische kunsthistorische studies in 
mijn hangmat … Waarover ik dan, wanneer ik mijn 
computer aanmaak, heel originele beschouwingen 
schrijf.

Niets is minder waar. De realiteit is dat ik geen tijd 
genoeg heb. En velen met mij: mijn collega’s, maar 
ook u, de SAX-lezers. En dat het dan soms lijkt alsof 
we nergens meer aan toe komen, alsof we al die 
flitsende openingen en onvergetelijke gesprekken zijn 
misgelopen. Omdat we het hoofd moesten bieden 
aan het zoveelste probleem met de auto. Of omdat 
het ouderochtend was. Of omdat er opeens zestien 
zesdeklassers in de tuin de paasvakantie inluiden met 
een maaltijd bereid op een chulha op een houtvuur. Of 
omdat we heel hard met de broosheid van het leven 
worden geconfronteerd, op 25 maart jl.: Thea Valk is 
overleden.

Life just happens. Het is dus niet dat we geen tijd 
genoeg hebben; dat lijkt slechts zo, omdat we niet 
stil staan bij wat er wél is. De KUNST is, om door de 
bomen het bos te blijven zien, en te genieten van al 
die bomen die tesamen ons bos vormen. En om al 
wat zich daartussendoor beweegt te waarderen: het is 
op je pad gekomen. En, als ik dan terugblik op wat er 
allemaal op dat beeldscherm voorbijkwam, dan zijn wij 
als SAX-makers en -lezers rijk!
   
Veel lees-, kijk- en denkplezier!

Marieke 

SAX 09 | 03

Marieke Visser (Bennekom, Nederland, 1962) studeerde 
in Nederland journalistiek en taal- en literatuurwetenschap. 
Als publicist schrijft zij nu vanuit haar eigen persagentschap 
Swamp Fish Press veel 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.

KURT IN 
Cuba

Zoek je in het werk naar iets dat herkenbaar ‘Kurt’ is, of iets 
dat verklapt wat zijn inbreng is geweest, dan zul je dat 
niet makkelijk vinden. Het was immers een groepsproject. 

Een gezamenlijke inspanning, vanaf de conceptontwikkeling tot 
aan de uitvoering en de oplevering van de beschilderde muur. 
Je kunt bij zo een project niet gewoon je eigen gang gaan of 
zonder overleg in je vertrouwde eigen stijl werken. Het team 
moest binnen het algemeen thema gezamenlijk een concept 
ontwikkelen, een schets maken en dit verdedigen tegenover een 
select publiek. De complete groep participerende kunstenaars 
maakte elders wel een gezamenlijke muurschildering waarin 
iedereen wel vrij was in de eigen stijl te werken. In die schildering 
is het handschrift van Kurt wel duidelijk herkenbaar.  

Als ik met Kurt over zijn ervaring praat, is het opvallend dat het 
vooral het land Cuba en de Cubanen zelf zijn, waar hij in eerste 
instantie vol van is. Hij vertelt onder meer enthousiast over een 
werkplaats waar de kunstenaars regelmatig verzamelden. Er 
worden veel sculpturen gemaakt van keramiek en verschillende 
metaalsoorten, er wordt gietwerk gedaan en de kunstenaars zijn 
er volgens Kurt ook fantastisch in allerlei drukwerk. Toevallig 
kreeg de werkplaats in die periode een grote schenking van 
drukpersen uit Canada. Het mooie vindt hij hoe er verder 
ondanks, of misschien juist vanwege, geringe middelen toch heel 
veel werk verzet wordt met overwegend geïmproviseerde en 

Vier verdiepingen hoog is het muurschilderij dat Kurt Nahar samen met vier 
andere kunstenaars maakte tijdens zijn participatie aan de Bienal de Pintura 
Mural Internos in Santiago de Cuba afgelopen januari. Een indrukwekkend 

beeld is het zeker, vooral als je op foto’s ook de stellage ziet waar de 
kunstenaars op moesten klimmen en staan om aan het schilderij te kunnen 
werken. “Ik heb hoogtevrees! Toen ik dus de muur van het flatgebouw zag 
die ons was toegewezen, heb ik mijn team wel direct kenbaar gemaakt dat 
ik niet op de hogere verdiepingen wilde werken.’’ Het team van Kurt Nahar 

bestond naast zijn persoon, uit één Spaanse kunstenaar, Gorka Azaola, en drie 
Cubaanse kunstenaars: Alexei Cutiño Peña, Joah en Susana Soria Chapur.  

zelfgebouwde apparatuur. De Cubanen gooien niets weg. Oude 
spullen worden gerepareerd of krijgen een nieuw leven als ander 
object. De mensen verdienen zo weinig maar er wordt toch hard 
gewerkt, vertelt de kunstenaar.  

Als sociaal en politiek geëngageerde kunstenaar valt het Nahar 
natuurlijk wel op dat er in het werk van de Cubaanse kunstenaars 
nooit kritiek of commentaar op het bewind wordt gegeven. Wel 
komen sterk nationalistische thema’s ruimschoots aan bod. Ook 
bij het werk aan de muurschilderijen voor de Bienal de Pintura 
Mural Internos, merkt Nahar al gauw dat bepaalde lijnen nooit 
overschreden worden. “Men is erg voorzichtig. Tja, als alle 
kunstprojecten door de overheid gefinancierd worden, die ook je 
salaris betaalt, en de consequenties van enige vorm van protest 
aanzienlijk kunnen zijn, dan ga je geen kritiek leveren”. En of hij 
zelf wel de behoefte had om dat te doen? “Dat valt wel mee. Je 
gaat daar als enkeling tussen de Cubanen natuurlijk niet moeilijk 
doen. En je werkt volgens een vast thema, dus daar ga je mee 
aan de slag.”  

Het algemeen thema van de biënnale werd ‘Cuba 500 jaar 
geleden tot 500 jaar in de toekomst’. Met dit als uitgangspunt 
koos het team van Kurt voor het onderwerp communicatie. 
In het schilderij waarin de mens centraal staat, zijn er 
meerdere aspecten en symbolen van vroegere en moderne 

SAX wordt mogelijk gemaakt door

Gran tangi!

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

COLOFON SRANAN ART XPOSED  
 

Sranan Art Xposed 9, april 2014 

 

HOOFDREDACTIE 
Tabiki Productions/Marieke Visser (Boxel, 

Suriname) - hoofdredacteur
Cassandra Gummels-Relyveld (Paramaribo,

Suriname) - assistent-hoofdredacteur

EINDREDACTIE 

Ada Korbee

BIJDRAGEN 
Chandra van Binnendijk (Paramaribo, Suriname), 
Ada Korbee (Belwaarde, Suriname), Bart Krieger 

(Amsterdam, Nederland), Rob Perrée (Amsterdam, 
Nederland/New York, USA), Purcy Tjin (Lelydorp, 

Suriname) & Priscilla Tosari (Amsterdam, 
Nederland)

FOTOGRAFIE 
diversen, zie credits

LAY-OUT 
 Moksi Graphics/Wendy Alberts (Dongen, 

Nederland)  
 

WEBLOG http://srananart.wordpress.com/   
FACEBOOK www.facebook.com/pages/SAX-

Sranan-Art-Xposed/121474048032615 
FOTO’S www.flickr.com/photos/srananart/ 

VIDEO’S http://vimeo.com/user6622619
TWITTER http://twitter.com/srananart 

REACTIES srananart@gmail.com

Wendy Alberts heeft 
vijf jaar in Suriname 
gewoond en gewerkt 
als grafisch vormgever 
en fotografe. Nu heeft 
zij in Nederland haar 
bedrijf Moksi Graphics. 
Ze houdt zich bezig 
met allerlei soorten 
grafisch (druk-)werk en 
fotografeert regelmatig bij 
bedrijven, huwelijken en 
gezinnen.

http://srananart.wordpress.com/2014/03/28/thea-valk-1962-2014/
http://www.wakamanproject.com/
http://www.wakamanproject.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/
http://readytexartgallery.com/kurtnahar/ 
http://readytexartgallery.com/kurtnahar/
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
http://robperree.com/
http://priscillatosari.blogspot.com
http://www.moksigraphics.nl/moksi_graphics___grafisch_%26_creatieve_onderneming/Welkom___Contact.html
http://srananart.wordpress.com/
www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615
www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615
http://www.flickr.com/photos/srananart/   
http://vimeo.com/user6622619
http://twitter.com/srananart
mailto:srananart%40gmail.com?subject=
http://www.moksigraphics.nl/moksi_graphics___grafisch_%26_creatieve_onderneming/Welkom___Contact.html
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TEKST Marieke Visser  

FOTO’S Marieke Visser & Courtesy DeKuS

Eigenaresse/oprichter Annette Bijman is 
er duidelijk over: “Ik pretendeer geen 
galerie te zijn. Ik organiseer geen 

vernissages, ik heb hier geen exposities. Ik 
werk met vaste mensen die gewoon op mijn 
pad gekomen zijn. Alles is een samenloop van 
omstandigheden. Ik wil uitsluitend met leuke 
mensen werken.” Dat is haar gelukt. 
Zij werkt onder meer met Warda Marica, 
Janny Banssia, Debora Linga van Atelier Folo 
(op Facebook), Ken Doorson, Oscar Adogo, 
Tan Bun Skrati (ook op Facebook), Matoekoe 
en Lloyd Strijder om maar wat namen te 
noemen. 

In de folder staat: “DeKuS is een platform waar 
Surinaamse ontwerpers/designers, fotografen, 
kunstenaars en vakmensen hun uitzonderlijke 
producten aanbieden.” In het gesprek met 
Annette Bijman blijkt dat de meubels de ‘core 
business’ vormen voor deze leuke kunst/
kunstnijverheidwinkel die inderdaad als een 
platform fungeert. Meubels met een duurzaam 
karakter en met een bijzonder charisma: beslist 
geen doorsnee bankjes en krukjes. Samba 
Furniture (op Facebook) is vanaf het begin 
duidelijk aanwezig in DeKus. Strak design met 
een warme uitstraling, gemaakt van hardhout 
uit het stuwmeer. Ook zijn er stukken van het 
Guyanees meubelbedrijf Liana Cane, en van 
het Surinaamse bedrijf Sewa Furniture (ook op 
Facebook). En natuurlijk die unieke tafel van 
Ken Doorson, uit de lijn Space is the place. 

Plannen zijn er in overvloed. De tuin achter 
de winkel zal ingezet gaan worden voor het 
Caribbean High Tea-gebeuren. “DeKuS is ook 
een locatie provider, ook voor bijvoorbeeld een 
After Work @ DeKuS-borrel. Verder wil ik een 
scheiding gaan maken tussen DeKuS Living en 
DeKuS Fashion. En we gaan ook onze vleugels 
verder uitslaan, naar het Caraibisch gebied.” 

Behalve ‘duurzaamheid’ en ‘kwaliteit’, zijn 
‘dynamisch’ en ‘origineel’ ook woorden die op 
deze locatie van toepassing zijn.  9

telecommunicatiemiddelen verwerkt. Hun ontwerp gebruikt 
bijvoorbeeld een deel van de cirkelvorm van een ouderwetse 
‘draaitelefoon’ maar plaatst in de rondjes waarin je vroeger 
met je vinger de nummers moest draaien, symbolen van het 
hedendaagse digitale tijdperk. “Het idee van die symbolen kwam 
van mij, maar om het in de cirkels te plaatsen was van een ander. 
Zo kreeg het idee gaandeweg vorm. Natuurlijk ontstonden er wel 
eens discussies, maar ook die zijn normaal bij zulke projecten”.  

De muur van het team van Kurt was behalve om de hoogte, ook 
om een andere reden uniek. Anders als gebruikelijk, hebben zij 
hun muur met olieverf geschilderd. De ervaring heeft uitgewezen 
dat de murals van de afgelopen jaren, die met acrylverf zijn 
geschilderd, snel vervagen. Als experiment is dus besloten om 
één groep dit jaar met olieverf te laten werken zodat men kan 
evalueren hoe lang deze stand houdt. 
Is de periode in Cuba van invloed op het werk dat Kurt maakt 
bij terugkomst in Suriname? Jazeker. Voor de groepsexpositie 
WAT – Working Apart Together van Readytex Art Gallery eind 
maart 2014, creëerde de kunstenaar werk waarin Cuba zonder 
meer centraal staat. Hij grijpt in een aantal werkstukken weer 
even terug naar verf en canvas, terwijl hij zich de laatste tijd toch 
het meest met collages bezighield. Enkele van deze schilderijen 
verwerkt hij wel in een opvallende kunstinstallatie die als een 
altaar - hij beeldt er ook een Santeria-altaar mee uit- in de hoek 
van expositieruimte het publiek naar zich ‘lokt’. 

Vooral de symboliek, bepaalde tekens die hij tegenkwam op 
verschillende gebouwen en huizen legt hij vast in zijn werk. 
De ster bijvoorbeeld, die voorkomt in de Cubaanse vlag, 
maar daarnaast ook wordt gebruikt om de groep van vijf 
door Amerika gevangen Cubaanse mannen uit te beelden. 
Beschuldigd van spionage in Amerika, worden zij in Cuba als 
nationale helden beschouwd en het beeld van de ster met bij 
elke punt initialen of een foto van de mannen is in Cuba overal 
te zien. Zo ook het oog met de tong en dolk, een symbool uit het 
Santeria geloof vergelijkbaar met ‘ogri ai’ of het boze oog en het 
varken, dat hij het nationale voedsel van Cuba noemt omdat dit 
de meest gegeten vleessoort is. Hij trekt dit als symbool ook iets 
verder en refereert ermee naar de vingerwijzing heen en weer 
tussen Cuba-VS. Iets zoals: wie is hier het varken? 55 voor het 
zoveelste jubileumjaar van de revolutie. Gele bloemen en rode 
doekjes zijn ook bij vele huizen te vinden als teken van solidariteit 
met de vijf gevangenen. Uiteraard maakt hij ook de link tussen 
de Cubaanse ‘Revolucion’ en de Surinaamse ‘Revolutie’ en de 
symboliek die wij van Kurt gewend zijn, zoals de getallen 15 en 
8, zijn ook in het werk te vinden. 
 
En toch gaat hij zelf redelijk voorzichtig om met het Cubaanse 
sentiment. Hij verwerkt in de schilderijen wat hij heeft gezien, 
creëert op propaganda lijkende schilderijen, maar levert geen 
expliciete kritiek. Wellicht houdt Kurt nog wat rekening met 
de Cubaanse collega’s die hem daar zo vriendelijk en gastvrij 
ontvingen. Of misschien moet je als kijker, zoals dat vaker zijn 
intentie is, wat dieper kijken dan de platte symboliek. Het feit dat 
hij, Kurt Nahar, de Cubaanse en de Surinaamse revoluties in het 
werk aan elkaar linkt, zegt toch wel wat ... of niet?

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.

1 Gemeenschappelijke muurschildering met alle 
kunstenaars  
 
2 Kurt Nahar, ‘This is not Fidel’, acryl op doek, 145 x 
86 cm, 2014  
 
3 Kurt Nahar, ‘VIVA LA VIDA DADA’, installatie, 
mixed media 2014. Het werk gaat over de 
gemeenschappelijke elementen van onze religiën: 
santeria en winti. De lege provisiekast verwijst naar 
het gemis van de man als kostwinnaar en de vrouw 
die alleen door het leven moet gaan. Zij is dan de 
grootste verliezer voor de rest van haar leven en 
draagt alle littekens met zich mee. Het oog met de 
dolk door de tong is een soort ogri ai, om de kwade 
invloeden te weren en om met de roddels af te 
rekenen. De ster met de vijf punten wordt gebruikt om 
de namen van de vijf politieke gevangen in de V.S. 
aan te duiden die symbool staan voor de strijd voor 
de vrijheid 9

Wie kunst wil zien in Suriname kan op heel wat plekken terecht.  
Maar … je moet wel van het bestaan weten! Het meest voor de hand 

liggend is Readytex Art Gallery, al meer dan twintig jaar een vertrouwd 
adres voor kunstliefhebbers. Maar er is meer, en SAX neemt u mee op 

een verkenningstocht langs de hot spots, de beste locaties als het gaat 
om kunst! In deze eerste aflevering: DeKuS, Design en Kunst uit Suriname 
(website, ook op Facebook). In juli 2014 bestaat DeKus al weer drie jaar.

DeKuS, Design en Kunst uit Suriname, Frederik Derbystraat 44, Paramaribo, +597 470 121 / (0)719 9461, e-mail, 
website, ook op Facebook | Open: maandag t/m vrijdag 09:00-16:30 & zaterdag 08:30-13:30

1

3

2

http://www.facebook.com/groups/55676445237/
http://www.facebook.com/pages/Janny-Bansia-Lingerie-op-Maat-at-De-KuS/279715242130712
http://www.facebook.com/atelierfolo
http://kendoorson.com/
http://www.youtube.com/watch?v=nn69Yb8PMsA
http://tanbun.org/index.htm
http://tanbun.org/index.htm
http://www.facebook.com/TanBunSkrati
http://matoekoe.com/
http://www.facebook.com/SambaFurniture
http://www.sewafurniture.com/website/page.asp?menuid=6
http://www.facebook.com/pages/Sewa-Furniture/254119334647877
http://kendoorson.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157643065384064/
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Santer%C3%ADa
http://devergeetputonline.wordpress.com/buitenland/vergeten-gevangenen/ 
http://devergeetputonline.wordpress.com/buitenland/vergeten-gevangenen/ 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Santer%C3%ADa
http://readytexartgallery.com/kurtnahar/
www.readytexartgallery.com 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Santer%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/Winti
www.de-kus.com
www.facebook.com/galeriedekus
mailto:info%40de-kus.com?subject=
mailto:www.de-kus.com?subject=
mailto:%20www.facebook.com/galeriedekus?subject=
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De Nola Hatterman Art Academy heeft sinds kort een nieuwe directeur. Rinaldo 
Klas gaat met welverdiend pensioen en kan zich nu verder concentreren op zijn 
eigen kunst. De persoon die van hem overneemt is niemand anders dan Marcel 

Pinas. Pinas heeft onder meer plannen om ook de andere districten te betrekken bij de 
werkzaamheden van de NHAA, want zegt hij: “Talent is overal, maar je moet het gaan 
ontdekken om het te begeleiden en verder te ontwikkelen.” Volgens Pinas is het belang 
van kunst en cultuur niet te onderschatten. “Creativiteit is nodig om ontwikkeling tot stand 
te brengen.” Als we kijken naar wat de kunstenaar tot nu toe allemaal met zijn Tembe Art 
Studio (TAS) in Moengo heeft kunnen bewerkstelligen, dan zal hij, nu versterkt door het 
voltallige team van de NHAA, zeker in staat zijn deze plannen te realiseren. De nieuwe 
directeur streeft er ook naar de NHAA intern te versterken, zodat het in de toekomst 
aangemerkt zal worden als een van de meest toonaangevende kunstinstituten van het 
Caribisch gebied.

Ook de kinderen van Brownsweg hebben recht op creatieve ontplooiing. Dat 
vindt de jonge beeldend kunstenaar Isan Corinde. Hij organiseerde onlangs 
de tweede editie van ‘Isan ku de mii’ (Isan en de kinderen), een creatieve 

activiteit voor 54 schoolkinderen van 5 tot 16 jaar. 
In de peuterschool van Makambi beschilderden de kinderen in groepjes afgedankte 
spullen zoals oude naaimachines en het frame van een stoel. “Zo leren zij dat je ook 
van afvalmateriaal iets moois kunt maken”, zegt de 24-jarige artiest, die het project 
uit eigen middelen bekostigt. “In Brokopondo zijn niet veel speciale activiteiten voor 
kinderen. Ze genieten er echt van!”
In 2012 studeerde Isan Corinde af aan de Nola Hatterman Art Academy, als eerste 
student uit Brokopondo. Sindsdien werkt hij niet alleen aan zijn eigen carrière, maar 
ook aan de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen in zijn geboortedistrict. Hij wil 
zijn gemeenschapswerk op structurele basis voortzetten en is daarom actief op zoek 

naar sponsors. Wanneer hij hulp krijgt 
bij de aanschaf van materiaal, kan 
Corinde zich blijven inzetten voor de 
artistieke groei en het milieubewustzijn 
van de jeugd van Brokopondo.

In januari 2014 vertrok 
kunstenaar Sunil 
Puljhun naar België 

voor een residency van 
1 maand bij GLO’ART 
een ‘global art center’. 
Het doel van GLO’ART 
is om een kleine, 
getalenteerde groep van 
jonge kunstenaars bij 
elkaar te brengen om een 
gemeenschappelijke vorm 
van kunst te creëren. Hou 
het Srananart blog in de 
gaten voor een verslag 
van Sunil zijn residency. 

In deze rubriek nu eens een terugblik door middel van 
enkele foto’s van kunstactiviteiten. In de bijschriften 
staan links naar uitgebreide fotoreportages van deze 
exposities. Zo kunt u er nog eens ‘doorheen lopen’!

Ter gelegenheid van dertig jaar Associatie 
Beeldende Kunstenaars Suriname (ABKS) 

exposeerden de ABKS-leden in De Hal 
met de expo Unleashed. Dani Djojoatmo 
liet met zijn werk ‘Apathy’ weer een heel 

andere kant zien van zijn kunst. Voor meer 
foto’s, click hier | FOTO Marieke Visser

Bij de expositie 5, ter 
gelegenheid van vijf jaar Soeki 
Irodikromo Volksacademie voor 
Kunst en Cultuur was ook dit 
werk te zien: Sandra Lieuw Hie, 
‘Arthead’. Meer zien? Click hier 
FOTO Marieke Visser

En, nieuw in SAX, onze kijk op …, een persoonlijke 
weergave van indrukken en gedachten rondom een 
expositie. Ada Korbee bezocht Pasensi, van Jeanet 
Oord en deelt haar kijk met de lezers van SAX. 

WAT – Working Apart Together. 
Een initiatief van Readytex 

Art Gallery, een mooie 
groepsexpositie. Nu eens niet 
‘out of stock’ maar een andere 
benadering. Een werk van Sri 

Irodikromo. Voor een fotoverslag 
click hier | FOTO Ada Korbee

Michael Wong Loi Sing 
was even terug in Suriname. 
Hij exposeerde in ’s Lands 
Hospitaal, maar er was ook 
werk te zien in Boutique 
Butterfly | FOTO Courtesy artist

ADA’S KIJK OP ... PASENSI, een solo-expositie van Jeanet Oord
TEKST & FOTO’S Ada Korbee

Vrijdag 3 januari 2014, 19:00 uur: opening 
van de eerste solo-expositie van Jeanet 
Oord, Pasensi, in de lobby van Grand 
Riverside Hotel aan de Anton Dragtenweg. 
Ik beloofde er te zijn, op tijd. Helaas, ik mis 
de openingsspeech. Niet erg, ik kijk ook 
graag ‘vrij’ rond zonder voorkennis van de 
werken. Mijn eerste reactie als ik de lobby 
binnenstap, is verbazing: “Is dit werk van 
Jeanet?” Ja, natuurlijk, op de uitnodiging 
staat haar naam, geen twijfel mogelijk.  

Wat ik zie: kleur, felle en zachte tinten 
die in elkaar overlopen, vloeiende lijnen, 
subtiel aangebracht, mensen, neergezet 
met soms een paar lijnen ...  
Ik zie ook een glimp van een werk van 
Paul Klee, van Picasso en ik ga zitten 
om alle werken te overzien, en ja, ik zie 
nog iets: een touch van de schildershand 
van Wilgo Vijfhoven. Ik glimlach want ik 
herinner me dat Jeanet eens vertelde dat 
zij Wilgo gevraagd had haar te begeleiden. 
Het lijkt erop dat Wilgo aan haar verzoek 
heeft voldaan ... 

Ik denk terug aan haar werk dat zij 
in de groepsexpositie ART BOOST 

presenteerde, ruim een half jaar geleden op dezelfde locatie: 
felle basiskleuren, planten en bloemen met zware contourlijnen, 

weinig gelaagd, kortom: een stijl die me niet zo aansprak. 
Ik kijk nog eens naar het werk voor me en ik knik, als bevestiging: 
“I like what I see!”  
Ik wil Jeanet vertellen wat ik voel als ik voor haar werk sta, maar 
krijg niet de gelegenheid. Carla Tuinfort wil haar spreken, Irvin 
Ngariman wil haar fotograferen. Oké, dan doe ik wat ik ook graag 
doe: fotograferen wat er om me heen gebeurt.  
En ik luister nog even naar reacties van bezoekers, hoor lovende 
woorden en kritische uitspraken als: “Nou, ze heeft wel erg veel 
naar het werk van Wilgo gekeken ...”. En: “Waarom nu al met een 
solo, zij is nog zo zoekende naar haar eigen stijl ...”. 
En wat vindt Jeanet zelf?  
Ik bel haar later wel, ik zie dat zij geniet van de aandacht, ik gun 
het haar! 

En als ik Jeanet dan na een tijdje spreek, vertelt zij dat ze zo 
graag die solo-expositie wilde doen waarvoor de eigenaar van 
Grand Riverside Hotel haar had uitgenodigd. Maar dat haar 
vingers niet meer die strakke, rechte lijnen konden maken en 
zij naar Wilgo Vijfhoven was gestapt met de vraag om haar 
te begeleiden op weg naar die solo. Hij adviseerde haar niet te 
schetsen, maar een kleur te kiezen en haar hand met de verf te 
laten bepalen wat er op het doek zou komen. Dat inspireerde 
Jeanet en haar stijl is daarmee veranderd, dat beaamt zij. Voor 
nu is zij daar tevreden mee, en op mijn vraag of ze doorgaat in 
deze stijl, antwoordt zij overtuigend: “Ja maar ik heb mijn eigen 
stijl nog niet hoor, dat komt nog!”  

Was getekend: Jeanet Oord, bijna 75 jaar jong, in 2011 
afgestudeerd van Nola Hatterman Art Academy. 

Marcel Pinas | FOTO Ada Korbee

FOTO’S Razia Barsatie

FOTO’S Courtesy artists

Marcel Pinas neemt over van Rinaldo Klas bij de Nola Hatterman Art Academy

Bart Stuart en Klaar van der Lippe rondden onlangs 
hun artist in residence-periode bij de Tembe Art Studio 
af. Zoals gebruikelijk sloten ook zij deze periode in 

Moengo af met de onthulling van een ruimtelijk kunstwerk 
ten behoeve van het Marowijne Art Park. Bart en Klaar 
presenteerden op zondag 13 april hun kunstinstallatie ‘Moengo 
Magic’, een enorme abstracte constructie vervaardigd van 
lokaal hardhout, die van verschillende kanten bekeken (het 
kunstwerk staat op de hoek van de Oost-Westverbinding en de 
afslag naar Moengo), de letter M uitbeeldt. De M voor Moengo, 
voor Marowijne, maar ook voor ‘Moengo Magic’. ‘Moengo 
Magic’ heeft voor de twee Nederlandse kunstenaars te  
maken met improviseren, het zoeken naar oplossingen en 
creatief zijn; de inventieve cultuur van de ‘hossel’ in Moengo. 
Andere kunstenaars die momenteel artist in residence  
bij TAS zijn, zijn Roddney Tjon Poen Gie en Klaas Burger. 
De eerstvolgende Surinaamse artist in residence wordt  
Razia Barsatie.

Toveren in Moengo: ‘Moengo Magic’

Kinderen Brownsweg enthousiast over kunstproject

Sunil Puljhun als 
‘global artist’

Ada Korbee (Rotterdam, 1952) woont en werkt sinds 2008 in Suriname en is als freelancer werkzaam op het gebied van kunst- & 
cultuurmanagement. In die hoedanigheid is zij sinds 2010 als productiemanager werkzaam voor Readytex Art Gallery.

http://www.readytexartgallery.com/rinaldoklas/
http://www.readytexartgallery.com/rinaldoklas/
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas/
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas/
http://tembeartstudio.com/index.htm
http://tembeartstudio.com/index.htm
http://readytexartgallery.com/sunilpuljhun/
http://readytexartgallery.com/sunilpuljhun/
http://www.gloart.be/home.html
http://srananart.wordpress.com/
http://srananart.wordpress.com/2014/02/20/30-years-abks-association-of-visual-artists-in-suriname-with-exhibition-unleashed/
www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157642770598924/
www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157642812276705/
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20951
http://readytexartgallery.com
http://readytexartgallery.com
http://readytexartgallery.com/sri/
http://readytexartgallery.com/sri/
www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157643065384064/
http://sites.google.com/site/michaelwlsing/home
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20951
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee
http://www.pablopicasso.org/
http://readytexartgallery.com/wilgovijfhoven/
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/16902
http://readytexartgallery.com/wilgovijfhoven/
http://www.burospelenblog.nl/211658059
http://tembeartstudio.com/air.htm
http://www.readytexartgallery.com/roddneytjonpoengie/
http://klaasburger.com/index.php?/project/now-residency-at-tembe-art-studio-suriname/
http://readytexartgallery.com/
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eerst is het mijn ding zolang het duurt  wanneer het af is is het van de wereld 

noem ze wat jij wil ze zijn untitled   come and get your personal shrink!

    it’s all yours

mijn werk is een verslag van mijn gevoel emotie stemming ondefinieerbaar

ik verzoek het doek de verf de kwast de klei. ga kijken

en probeer niet mij te begrijpen. 80 van de 83 keer begrijp ik mezelf niet maak je eigen verhaal 

melancholie  pijn  verlangen  sehnen  -  sucht verslaving

ik ben slaaf van  piazzolla  pasolini  pollock  baldwin  bausch  van … wuthering heights 

abstracte kunst bestaat NIET wie dat bedacht heeft had stront in de ogen

FOTO’S Marieke Visser

S E H N S U C H T

life is sehnsucht, ons bestaan één en al verlangen 

maybe i fooled everybody, maybe i just fooled myself:

 

ik ben geen vrolijk mens ik zoek evenwicht  

 

keep on trying baby ... and then some

 

het is niet wat je doet.  wat je niet kan laten

 

mijn leven wordt beheerst door drama en dans en muziek en beeldende kunst en 

literatuur en  seks. ik ben het liefst naakt, als ik het niet koud heb, als ik schilder. 

net als het, bij het begin, naakte doek. schilderen is erotisch. de streling van de 

kwast, het aanraken met de vingers de streling van het oppervlak met de ogen. het 

maakt niet uit hoe:. vinger, tak, spons, zelfs kwast.

TEKST Purcy Tjin

In september 2013 
exposeert Purcy Tjin 
in de galerie van Els 
Tjong Joe Wai aan het 
begin van de Cornelis 
Jongbawstraat, Sukru 
Oso. De expositie 
noemt hij sehn-sucht, 
het Duitse woord voor 
diep verlangen. Gewoon 
‘verlangen’ dekt de 
lading niet.  

Het werk is heel 
intens van kleur, met 
veel sensualiteit, 
passie. Toch is het 
nooit schreeuwerig; 
het is onderhuidser, 
verborgener. Je kan 
uren naar de vormen 
en lijnen van een van 
de schilderijen kijken en 
steeds ontdek je weer 
iets nieuws.  

Heel bijzonder is ook 
de opening van deze 
expositie. Purcy Tjin 
brengt een monoloog 
over het thema van de 
tentoonstelling. Op ons 
Sranan Art-blog wordt 
deze tekst binnenkort 
in zijn geheel geplaatst. 
Hiernaast een fragment. 

TEKST Marieke Visser

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81stor_Piazzolla
http://en.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini
http://en.wikipedia.org/wiki/Pollock
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Baldwin
http://en.wikipedia.org/wiki/Pina_Bausch  
http://en.wikipedia.org/wiki/Wuthering_heights
http://
https://www.facebook.com/pages/Sukru-Oso/306754126081323?ref=br_tf
https://www.facebook.com/pages/Sukru-Oso/306754126081323?ref=br_tf
https://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157635591779971/
http://srananart.wordpress.com/


TEKST Chandra van Binnendijk 

FOTO’S Marieke Visser
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Chandra van Binnendijk (Paramaribo, 1953) is redacteur en publicist. Ze maakte van 1977 tot 1988 deel uit van de nieuwsredacties van verschillende dagbladen 
en radiostations, en was correspondent voor diverse Caribische media. Na tien jaar zei ze de actieve journalistiek vaarwel en focuste haar werkgebied sindsdien 
voornamelijk op cultuur, kunst en geschiedenis. Ze was als co-auteur betrokken bij een aantal kunstpublicaties waaronder Twintig jaar beeldende kunst in 
Suriname 1975 – 1995 (Amsterdam, KIT Publishers, 1995) en ze was de auteur en samensteller van de kunstcatalogus Zichtbaar (Paramaribo, 2005) over de 
beeldende kunstcollectie van De Surinaamsche Bank. Recente publicaties waar ze als co-auteur en mede-samensteller bij betrokken was zijn Bouwstenen voor 
een betere wereld. 250 jaar vrijmetselarij in Suriname (Paramaribo, 2011) en TOR. A People’s Business (Paramaribo, 2012).

9

Tussen de vele schilderijen van minstens vijftien toonaangevende kunstenaars – waaronder 
Remy Jungerman, Reinier Asmoredjo, Ron Flu, William Lie, Jules Chin A Foeng, 
Oetoen, Soekinta, Winston van der Bok, Erwin de Vries en Glenn Fung Loy – valt 

op dat één kunstenaar in dit gezelschap wel heel goed vertegenwoordigd is. Etsen, grafiek en 
schilderijen uit diverse stijlperiodes van hem zijn zorgvuldig ingelijst; ze hangen op prominente 
plaatsen in het huis, of andere juist wat meer verborgen in intieme ruimtes die uitnodigen tot rust 
en introspectie. Vanwaar hun zo duidelijke voorkeur voor René Tosari?  

Tussen de Frangies en deze kunstenaar bestaat een vriendschap van meer dan 30 jaar. Ooit 
maakten ze kennis om uiterst praktische redenen: de zakenman uit de manufacturenbusiness 
had adviezen nodig over het printen en beschilderen van stoffen die hij importeerde, en de 
kunstenaar werd naar voren geschoven als de juiste deskundige. Tosari nodigde Michel Frangie 
uit voor een bezoek in zijn atelier en sinds die eerste ontmoeting zijn ze bevriend gebleven. Bij 
een van zijn eerste tentoonstellingen, in Theater Thalia (24-31 mei 1989), kocht het echtpaar een 
aantal van de geëxposeerde kunstwerken. Deels was dat bedoeld als aanmoediging en steun, 
maar evenzeer omdat zijn creaties hen werkelijk beroeren. Een van hun lievelingsschilderijen van 
Tosari is ‘Hongersnood’ (het toont een moeder met een baby). Maar ook het blauwe portret van 
een vrouw en een landschap waarin een kappa, een ijzeren suikerpan te zien is behoren tot de 
favorieten.  
 
Cynthia Frangie is echt de grote liefhebster van de twee. “Ik hou van kunst, ik hou van mooie 
dingen. Heel moderne schilderijen zeggen me niets. Hoewel ik abstract werk soms kan 
waarderen om de kleuren, wil ik op een schilderij wel zien wat het voorstelt.” 

Michel Frangie waardeert vooral het karakter van zijn vriend: “Als Tosari iets wil doen, vecht hij tot 
het uiterste om dat te bereiken”, zegt hij. Cynthia heeft meer oog voor zijn kunstzinnige aard en 
noemt hem een echt goede schilder. Ze begon zijn werk al vroeg in Tosari’s carrière te kopen en 
zegt met gepaste trots: “Ik denk dat wij de mooiste collectie van etsen van Tosari hebben.” 

Je stapt in een smaakvolle woning vol kleuren en vormen. Vanaf elke 
muur en uit elke kamer van het huis spreekt hun grote waardering voor 
het werk van Surinaamse kunstenaars. Het echtpaar Michel en Cynthia 

Frangie heeft door de jaren heen een uitgebreide kunstverzameling 
opgebouwd die in tijd bijna een halve eeuw bestrijkt. Uit deze belangrijke 

collectie stelden ze indertijd belangeloos meerdere schilderijen ter 
beschikking voor de twee grootste overzichtstentoonstellingen van 

kunst uit Suriname, Twintig Jaar Beeldende Kunst in Suriname, 
1975-1995, die zijn gehouden in het Surinaams Museum in het 

Fort Zeelandia in Paramaribo (24 november 1995-februari 1996) en 
daarna in het Stedelijk Museum in Amsterdam (16 december 1996-16 

februari 1997). Hun liefde voor de kunst delen ze graag met anderen.

DE MOOISTE COLLECTIE ETSEN VAN 

René Tosari

Circus Terminal (website & Facebook-pagina) startte in april 2012 in Londen (Groot-Brittannië) met 98 
werken van 41 kunstenaars uit twaalf landen. Nu, twee jaar later, was de expositie te zien in zeven 
landen en met meer dan driehonderd kunstwerken van tachtig kunstenaars uit veertien landen zal Circus 
Terminal in mei 2014 naar Slovenïe gaan. 
Het idee voor deze reizende tentoonstelling is van Chutima Kerdpitak, aka Nok (Facebook) (Thailand/
Groot-Brittannië) en ontstond na haar residency in Vermont Studio Center (VS), in september 2009. 
Rinaldo Klas was in diezelfde periode in Vermont en is een van de deelnemende kunstenaars aan Circus 
Terminal. Op uitnodiging van Chutima Kerdpitak was hij heel actief aanwezig op de expositie in Philadelphia in 2013.
De laatste locatie die Circus Terminal zal aandoen is Suriname: van 22 t/m 27 juli in De Hal, Paramaribo, onder co-curatorschap van 
Rinaldo Klas in samenwerking met Readytex Art Gallery. 

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, 
Facebook | 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 | 22 t/m 27 juli, Circus Terminal (website & Facebook-pagina), doorlopende 
internationale reizende tentoonstelling met tachtig kunstenaars uit veertien verschillende landen, curators: Rinaldo Klas & Chutima 

Kerdpitak (Facebook) i.s.m. Readytex Art Gallery

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

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

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 7 | Eind april, begin mei 

is de bijdrage van Roddney Tjon Poen Gie aan het Marowijne Art Park klaar. De volgende artist in residence is Razia Barsatie 

Frederik Derbystraat 44, Paramaribo, +597 470 121 / (0)719 9461, e-mail, website, ook 
op Facebook | Open: maandag t/m vrijdag 09:00-16:30 & zaterdag 08:30-13:30 

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

Dr. J.F. Nassylaan 107, Paramaribo Solo-expositie CAMARA Kodzo Wilkinson (op Facebook) | 5 & 6 juli 2014 | Open: 
11:00-15:00 & 18:00-23:00 uur

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

(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.

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

Grote Combéweg 13a, Paramaribo, +597 520 905, e-mail, website | Art & Gifts @ Zus & Zo is iedere dag geopend van 08:00-
19:00

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

(Carla Tuinfort), SMS-Pier, Waterkant, Paramaribo

Mr. Rietbergplein 1 (lobby Hotel Torarica), Paramaribo, +597 476 002, e-mail, website, ook op Facebook | Open: maandag t/m 
vrijdag 08:00-20:00, zaterdag 10:00-20:00 en zondag 10:00-14:00 

Circus Terminal, een reizende tentoonstelling als internationaal 
samenwerkingsproject

http://remyjungerman.com/
http://readytexartgallery.com/reinierasmoredjo/
http://www.suriname-fvas.org/artists/honorary-members/64-ron-flu
http://www.jules-chin.com/
http://surinaamsekunst.nl/info.php?k=16&t=1
http://erwindevries.org/
http://surinaamsekunst.nl/info.php?w=47&t=1
http://readytexartgallery.com/renetosari/
http://readytexartgallery.com/renetosari/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thalia_(Paramaribo)
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/surinaamse-kunst
http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/surinaamse-kunst
http://surinaamsmuseum.net/?page_id=183
http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Zeelandia_
http://www.stedelijk.nl/
www.uncookedculture.com/#/circus-terminal
www.facebook.com/CircusTerminalWorldwide
http://uncookedculture.ning.com/profiles/blogs/circus-terminal-worldwide-exhibition-in-slovenia?xg_source=activity
www.chutimakerdpitak-nok.com/
www.facebook.com/chutima.kerdpitak?fref=ts
www.readytexartgallery.com/rinaldoklas/
http://www.chutimakerdpitak-nok.com/
http://uncookedculture.com/#/circus-terminal-usa/4570137796
www.readytexartgallery.com
mailto:struikelgeo%40yahoo.com?subject=
http://www.i-museum.nl/profiel.php?gebruikersnaam=struikelgeo
 www.fortnieuwamsterdam.com
www.facebook.com/pages/Fort-Nieuw-Amsterdam-Openluchtmuseum/292729094095429?ref=hl
mailto:gallerysingh%40yahoo.com?subject=
www.facebook.com/De.Hal.Suriname
www.uncookedculture.com/#/circus-terminal
www.facebook.com/CircusTerminalWorldwide
www.readytexartgallery.com/rinaldoklas/
www.chutimakerdpitak-nok.com/
www.chutimakerdpitak-nok.com/
www.facebook.com/chutima.kerdpitak?fref=ts
www.readytexartgallery.com
www.warappakreek.com 
www.readytexartgallery.com/roddneytjonpoengie/
www.srananart.wordpress.com/tag/razia-barsatie/
mailto:info%40de-kus.com?subject=
www.de-kus.com
www.facebook.com/galeriedekus
www.mofa-p.com
http://www.facebook.com/kodzocamarawilkinson
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
mailto:info.villazapakara%40gmail.com?subject=
http://villazapakara.com/
mailto:?subject=
www.twenty4suriname.com/zusenzo
http://www.saamakamarronmuseum.com/
mailto:icananv%40gmail.com?subject=
http://www.icananv.com
www.facebook.com/icana.nv
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TEKST Priscilla Tosari

DAGMAR DE KOK 

Fabels uit de oven

Waarom draagt de zebra strepen, is het 

nijlpaard haarloos en kunnen bijna alle 

vogels vliegen behalve de kip? Voor de 

antwoorden hoef je niet het internet of 

de National Geographic te raadplegen, 

maar wend je je tot het keramische werk 

van Dagmar de Kok-Ngobese (1977).

Ten grondslag aan haar nieuwste serie ‘Fabelachtig’ 
ligt namelijk de orale overlevering van Zuid-
Afrikaanse sprookjes. In deze verhalen spelen 

de in Afrika voorkomende dieren de hoofdrol. Net als 
bij de Caribische Anansiverhalen zijn er uit elk verhaal 
levenslessen te distilleren. Beide orale tradities vertonen veel 
overeenkomsten. Logisch, omdat ze hun roots delen.

De noodzaak zich artistiek uit te drukken en haar passie 
voor Afrika, een continent dat ze met een tweetal ‘artist-in-
residencies’ verkend heeft, zijn voelbaar. De Kok vertaalt de 
Afrikaanse sprookjes niet letterlijk in klei, maar geeft daar 
altijd haar eigen draai aan. Hierdoor ontstaan nieuwe beelden 
met tal van nieuwe iconografische interpretaties.

Humor en speelsheid verbindt het werk van De Kok nog 
het meest met de oorspronkelijke Afrikaanse verhalen. 
De verhalen spreken net als de beelden van klei tot de 
verbeelding en toveren een glimlach op je gezicht. Neem nou 
het verhaal over het waarom de kip en de hond dieren voor 
op het erf zijn. Volgens de Afrikaanse overlevering leefden de 
kip en de hond net als de vogels oorspronkelijk in de lucht. 
Tot op een kwade dag het eten in de lucht op was. De hond 
werd naar de aarde gestuurd om eten te zoeken. Hij kwam 
niet terug. Wat was er toch aan de hand? De vogels besloten 
de kip er achteraan te sturen. Ook die werd nooit meer terug 
gezien. Wat blijkt: de kip en de hond vonden al hun noden 
bij de mens op het erf en verruilden het luchtruim voorgoed 
voor de aarde. Daarom is de kip het vliegen verleerd, is de 
hond ‘man’s best friend’ en wemelt het in de lucht van de 
‘hongerige’ vogels.

De Kok heeft dit verhaal in twee losse beeldgroepen 
uitgevoerd. Het deel met de hond op een rijk geornamenteerd 
basement dat overvloed doet vermoeden. En daarboven 

aan het plafond bevestigd een wolk die bevolkt wordt door 
het vogelrijk. Door materiaalbehandeling, kleurgebruik, 
massa en niet op de laatste plaats het verbindende verhaal, 
ontstaat synergie. Echter bezitten beide delen elk afzonderlijk 
voldoende zeggingskracht en iconografische waarde 
waardoor ze ook gescheiden tentoongesteld kunnen worden. 
Sterker nog, De Kok wil het artistiek inhoudelijke onderzoek 
naar ‘Fabelachtig’ continueren om meer te experimenteren 
met het loskoppelen van delen van fabels om zo nooit 
bestaande fabels ‘opnieuw’ te vertellen in keramische 
beeldgroepen.

In de artistieke toepassing van het geglazuurd en 
ongeglazuurd materiaal lijkt er een kruisbestuiving plaats 
te vinden tussen flora en fauna. De huid van de dieren 
doet vaak denken aan bijvoorbeeld een grasvlakte, een 
maanlandschap, of een door een rivier afgesleten rotspartij. 
De landschappelijke elementen van haar sculpturen hebben 
juist vaak dierlijke trekken en lijken op koraalriffen waar het 
er beestachtig aan toe gaat en waar het recht van de sterkste 
geldt.

Haar meest recente werk staat voor het Ouder- en 
Kindcentrum (OKC) Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost. 
Hier is haar eerste buitenbeeld op 19 februari 2014 onthuld. 
Ook hier vond ze inspiratie in de Afrikaanse verhaaltraditie. 
Als inspiratie voor deze beeldengroep ‘Stoet’ koos De Kok het 
verhaal van de afgedankte hond. Op zoek naar een betere 
toekomst vond de hond spelenderwijs nieuwe diervrienden. 
De moraal van het verhaal is dat met samenwerking en 
vriendschap de grootste hindernissen succesvol zijn te 
nemen. Het opgroeien en vrienden maken heeft natuurlijk 
ook alles te maken met de functie van het OKC als 
opvoedondersteuner.

TEKST Bart Krieger

FOTO’S Dagmar de Kok & Bart Krieger

Bij buitenkunst komt echter een aantal aspecten kijken waar 
een ‘atelierkunstenaar’ nooit mee te maken krijgt. Zo moest 
de beeldengroep uit meerdere beelden bestaan, beklimbaar 
zijn, veilig zijn en tot stand komen in samenwerking met de 
gebruikers van het OKC, aldus de opdrachtgever Stadsdeel 
Zuidoost. Door middel van een reeks workshops hebben 
scholieren van twee basisscholen in de directe omgeving 
van het OKC hun ideeën met De Kok gedeeld. De leerlingen 
bedachten ook verschillende inspirerende bewerkingen voor 
de huid in hun werkstukken. 

De Kok is echter gewend klein te werken. Dat heeft alles te 
maken met klei, het medium waarin zij werkt. Ook de maat 
van de oven, waarin zij haar werk afbakt, is een beperkende 
factor. Gekozen is om de modellen in purschuim te laten 
vergroten en ze daarna in polyester te laten coaten door 
Blowups Reclameobjecten B.V. De Kok kreeg in dit 
samenwerkingsverband de gelegenheid om tijdens het 
‘vergrotingsproces’ de dieren op gevoel af te werken in het 
atelier van Blowups. 

Het zijn een soort hedendaagse, driedimensionale totempalen 
geworden die ook het Europese volksverhaal ‘De Bremer 
straatmuzikanten’ in gedachten roepen. Net als bij haar 
kleinschalige werk is zij op zoek gegaan naar een artistieke 
interpretatie van de dieren. Die vond ze wederom in de 
huidafwerking.

Om de beklimbaarheid te vergroten besloot De Kok de dieren 
te stapelen in drie afzonderlijke beelden. Door de dieren in 
één looprichting naar de ingang van het gebouw te plaatsen, 
wordt niet alleen de ingang benadrukt, maar ontstaat er een 
samenhang tussen beeldengroep, plein en gebouw. Deze 
samenhang wordt nog eens extra onderstreept door de 
valbodem (zodat spelende kinderen zich niet bezeren) die het 
geheel als een oase compleet met schaduwpartijen omlijst.

Dagmar de Kok is ook aangesloten bij Galerie De Ploegh, in 
Soest, Nederland: www.deploegh.nl/kunstenaars/dagmar-
de-kok. 

Bovenstaande beschouwing is geschreven naar aanleiding van de onthulling van ‘Stoet’ op 19 februari j.l. en de tentoonstelling 
Nieuw! Buitenkunst in Zuidoost, in CBK Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. Deze was tot 22 maart 2014 te zien.

Bart Krieger (1970) schrijft over kunst en cultuur voor onder andere digitaal magazine SAX en opinieblad Parbode. Hij begon na zijn studie 
kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit als journalist bij Het Parool (kunst- en stadsredactie). De laatste zes jaar was hij werkzaam als beleidsambtenaar 
bij de kunstraden van Rotterdam en Amsterdam.

DELANO MAC ANDREW 

Zitten: een universele en alledaagse handeling

Een aantal jaar geleden raakte Delano Mac Andrew 
gefascineerd door de diverse zithoudingen van de mens 
en dan vooral de Afrikaanse en Aziatische houdingen. 

Hij raakte er zo door geboeid dat hij zelfs een zitmuseum 
wilde beginnen. Tijdens het schrijven van een artikel over het 
onderwerp kwam hij erachter dat er heel weinig onderzoek 

was gedaan over de verschillen van zithoudingen in diverse 
culturen. Mac Andrew begon daarop met het verzamelen 
van afbeeldingen van mensen en/of beelden die bepaalde 
zithoudingen aannemen. Het fascineerde hem hoe mensen 
in verscheidene posities kunnen zitten, hun lichamen kunnen 
plooien in verschillende houdingen zonder daarbij, zoals wij in 
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http://www.dagmardekok.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyurethaan
http://www.blowups.nl/
www.deploegh.nl/kunstenaars/dagmar-de-kok
www.deploegh.nl/kunstenaars/dagmar-de-kok
http://www.zuidoost.nl/artikelen/cultuur/nieuw-buitenkunst-in-zuidoost
http://www.cbkzuidoost.nl/
http://srananart.wordpress.com/
http://www.parbode.com/
http://www.parool.nl/
http://delano-paul-mac-andrew.tumblr.com/
http://www.kunstinzicht.nl/portfolio/cv/delano-paul-mac-andrew/index.html
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Al in 2005 studeerde Miko Veldkamp (Paramaribo, 
1982) af van de kunstacademie, maar toen in 
de richting audiovisueel en sculptuur. Inmiddels 

behoort hij tot de recent afgestudeerde kunstenaars van de 
Amsterdamse Rijksakademie waar hij zich heeft gericht op 
de schilderkunst. 
Veldkamp maakt schilderijen van verschillende formaten, 
zowel klein als 2,5 meter breed. Niet alleen de kleine, maar 
zeker ook de grotere werken stralen een zekere intimiteit 
uit. Dit komt omdat hij kiest voor taferelen die voor de 
toeschouwer herkenbaar zijn. De herkenbaarheid van de 
onderwerpen weet Veldkamp te bereiken door, op het 
eerste gezicht, minimale middelen. Niks wordt echter aan 
het toeval overgelaten, de gehele compositie legt hij namelijk 
in zijn ontwerpschetsen vast. Tijdens het tekenen worden 
alle kleuren en vlakken bijna mathematisch op papier gezet 
voor het uiteindelijke resultaat op doek of paneel staat. 
Door middel van kleur krijgen zijn figuratieve schilderijen 
vorm en perspectief en slaagt hij er in diepte te creëren. Met 
contrastrijke kleuren plaatst hij figuren op de voorgrond en 
markeert hij achtergronden. 

Tijdens de jaren op de Rijksakademie is niet zijn stijl 
veranderd, maar wel zijn kleurgebruik. Aan het begin van 

zijn opleiding was dit nog krachtig doordat Veldkamp vooral 
donkere en weinig contrasterende tinten gebruikte, die het 
beeldvlak direct leken op te vullen. Het laatste jaar kiest hij 
voor lichtere toonsoorten waardoor er meer ruimte zichtbaar 
lijkt te zijn op het vlak en zijn werk ook zachter oogt.
In oktober vorig jaar had Veldkamp een solo-expositie in 
de Rotterdamse Galerie Rianne Groen met als opvallende 
titel No man steps in the same river twice, een citaat dat 
afkomstig is van de Griekse filosoof Heraclitus. De filosoof 
wilde daarmee zeggen dat verandering het enige is dat 
vaststaat in het leven en dat elk moment uniek en op zichzelf 
staand is. Veldkamp zou met zijn werken deze continue 
stroom van veranderingen vast proberen te leggen in zijn 
schilderijen waardoor we ze in een historisch perspectief 
kunnen plaatsen. 
De onderwerpen voor zijn schilderijen zijn heel persoonlijk: 
afkomstig van zijn observaties, (jeugd)herinneringen, zijn 
fantasieën of eigen foto’s: kunstwerken die een kijkje lijken 
te geven in Veldkamps eigen leven. Zijn schilderijen lijken 
snapshots te zijn die hij toont uit zijn eigen fotoalbum. Dichter 
bij een kunstenaar kom je bijna niet.

Zijn website: www.mikoveldkamp.nl.
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het Westen, zitmeubelen te gebruiken. Daarbij spelen zaken als 
cultuur, sociale status en man-vrouwrolpatronen ook een rol. 

Voor Mac Andrew is met name de culturele diversiteit in de 
manier van zitten fascinerend: de verscheidenheid van de 
Afrikaanse en Aziatische zithoudingen zonder zitmeubelen te 
hanteren, zijn als inspiratie gebruikt door Mac Andrew voor 
het maken van zijn zitobjecten. Hij maakte ontwerpschetsen en 
kleine tweedimensionale modellen van papier alvorens hij de 
objecten uitwerkte in het groot. Als grootte gebruikte hij in eerste 
instantie zijn eigen afmetingen, maar vanwege de esthetische, 
abstracte vormen van de werken, heeft hij dit echter op een 
gegeven moment losvgelaten. Het resultaat zijn tien houten, rode 
objecten, die een geheel vormen en tegelijkertijd los van elkaar 
kunnen worden gezien. Mac Andrew zelf plaatst de werken 

binnen de beeldende kunst, omdat de sculpturale waarde voor 
hem op de eerste plaats staat. 

Met zijn zitobjecten heeft Delano Mac Andrew een interessant 
kunstproject weten neer te zetten. Ten eerste omdat, hoe gek 
het ook klinkt, het objecten zijn die zich moeilijk laten definiëren. 
Ze lijken zich te bevinden tussen de toegepaste en de autonome 
kunst, tussen gebruiksvoorwerpen en esthetische objecten. Als 
gebruiksvoorwerp lijken ze de toeschouwer te willen dwingen 
om een specifieke, niet westerse zithouding aan te nemen, maar 
het esthetisch object met de abstracte lijnen en vormen maakt 
dit onmogelijk. En ten tweede omdat de toeschouwer zich kan 
verplaatsen in een andere cultuur. Zithoudingen van mensen zijn 
aangeleerd en zo een vaststaand gegeven binnen onze culturele 
normen dat wij er blindelings aan toegeven. Zitten is een banale 
handeling geworden die zelfs deel uitmaakt van een universele 
non-verbale communicatie, een taal die we allemaal spreken.

Delano Mac Andrew heeft een achtergrond in textiel. Hij deed 
een lerarenopleiding Textiele Werkvormen aan de Hogeschool 
Holland te Diemen en volgde aan de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunsten in Den Haag de studie Monumentale 
Vormgeving. Zijn project ‘Zitten in de kunst’ was voor het eerst te 
zien op de Open Art Route Zuidoost 2013, in oktober vorig jaar. 

“Juist in dit tijdperk van globalisme kunnen 
onderwerpen die benaderd worden vanuit 
een andere culturele invalshoek dan de 

westerse een noodzakelijk tegenwicht bieden; 
ook het andere heeft bestaansrecht. ‘Zitten’, een 
universele en alledaagse handeling, laat zien dat 
die verscheidenheid in al haar beeldende variaties 
bestaat.”

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. 

Schetsen en foto’s in het atelier van Delano Mac Andrew / FOTO’S Priscilla Tosari
De zitobjecten van Delano Mac Andrew / FOTO’S Auke VanderHoek 

MIKO VELDKAMP 

Niets wordt aan het toeval overgelaten

9

http://www.mikoveldkamp.nl/
http://www.rijksakademie.nl/
http://www.mikoveldkamp.nl/
http://www.rijksakademie.nl/
http://www.mikoveldkamp.nl/
http://www.mikoveldkamp.nl/
http://www.riannegroen.com/
http://weownrotterdam.nl/owned/item/miko_veldkamp_-_no_man_steps_in_the_same_river_twice/
http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclitus
http://www.mikoveldkamp.nl/
http://www.mikoveldkamp.nl/
www.mikoveldkamp.nl
http://delano-paul-mac-andrew.tumblr.com/
http://www.kunstinzicht.nl/portfolio/cv/delano-paul-mac-andrew/index.html
http://delano-paul-mac-andrew.tumblr.com/
http://www.kunstinzicht.nl/portfolio/cv/delano-paul-mac-andrew/index.html
http://delano-paul-mac-andrew.tumblr.com/
http://www.kabk.nl/
http://www.kabk.nl/
http://oarzo.nl/programma/open-ateliers-kruitberg/
http://www.sbk.nl/index.php
http://priscillatosari.blogspot.com
http://www.aukevanderhoek.com/


16 | SAX 09

TEKST Rob Perrée 

FOTO’S Courtesy Beelden aan Zee

Dat Yubi Kirindongo (Willemstad, 
1946) zijn sculpturen laat zien in 

het Museum Beelden aan Zee is 
bijzonder. Directeur Teeuwisse was 

zo onder de indruk van het ‘poëtische 
autokerkhof’ van de Curaçaose 

kunstenaar, dat hij hem meteen een 
solo aanbood. Dat Kirindongo niet 
onmiddellijk enthousiast reageerde 

was niet zo vreemd. Hij heeft de 
neiging ‘Hollanders’ te wantrouwen. 

Kirindongo is een fenomeen op het eiland. Zijn 
zwervende bestaan op de grens van de onderwereld 
(gokken, vechten, parasiteren, vrouwen) geeft hem 

het romantische imago van een rebel die niet wil deugen, die 
de grenzen opzoekt en soms bewust overschrijdt, maar die 
uiteindelijk toch op zijn pootjes terecht komt en de weg van de 
kunst in slaat. Lastig is hij gebleven. Zijn imago is het waard 
gekoesterd te worden.

Yubi Kirindongo is vooral bekend door zijn sculpturen gemaakt 
van autobumpers en andere glimmende auto-onderdelen. 
Hij buigt ze, knipt ze, deukt ze en bevestigt ze aan elkaar. Al 
associërend. Soms worden dat enorme beelden, meestal blijven 
ze zich verhouden tot de mens. Ik vind ze het best als het 
abstracte composities blijven of als ze tegen de abstractie aan 
leunen. Dan schuren ze en roepen ze vragen op. Dan stellen ze 
formele aspecten aan de orde of zijn het uitwerkingen van een 

uitdagend idee. Hoe meer ze iets of iemand moeten verbeelden, 
des te meer ondermijnen ze zichzelf. Ze degraderen tot groot, 
glimmend speelgoed. Ze beroeren of intrigeren me niet. Ze 
hechten zich niet in mijn geheugen. In de loop der jaren heeft hij 
er vele tientallen gemaakt. Bij elkaar in een museumzaal blijkt 
hoe inwisselbaar ze zijn. Als ze eruit springen is het niet omdat 
de vorm of de compositie zo oorspronkelijk is, maar omdat ze 
door hun afmetingen indruk maken. 
Veel interessanter zijn zijn sculpturen als ze roesten, kleur 
hebben en niet letterlijk refereren aan hun oorsprong. Dan 
komen de beelden van Carel Visser op mijn netvlies. Als ze zijn 
samengesteld uit allerlei rommelig en kwetsbaar materiaal en 
zich niets aantrekken van formele ‘eisen’ zijn ze me het liefst. 
‘Poort van Geweten’ en ‘Home Banking’ uit 1999 bijvoorbeeld.
Ook tussen de kleine draadsculpturen zitten goede werken. 
Ze komen niet geknutseld over, maar zijn treffend en krachtig 
samengesteld: ‘Komador Rais’ uit 2011 en ‘Happiness’ uit 2010. 
Ze weten wat ze willen.

Natuurlijk is het verleidelijk om in je werk rekening te houden 
met de potentiële koper. Veel toeristen die het eiland aandoen 

komen op het woon- en werk-erf van de kunstenaar terecht. 
Dat is zonder twijfel een bijzondere ervaring. Een eigenzinnig 
en kleurrijk figuur tussen zijn rommelige materialen en zijn 
sculpturen. Dan krijgen zijn werken nog meer glans. Dan krijgen 
ze er een verhaal bij. Een spannend verhaal.

Beelden aan Zee is een museum dat door zijn uitgekiende 
architectuur sculpturen iets extra’s geeft. Ze komen er goed in uit. 
Ze krijgen de ruimte en het licht dat ze nodig hebben.
Dat maakt ook een bezoek aan deze tentoonstelling tot een 
prettige ervaring. Dat de werken van Kirindongo me niet 
overtuigen, kan ik dan ook niet op het conto van de locatie 
schrijven.

 
De tentoonstelling Yubi Kirindongo: Rebel in Art & Soul is nog 
tot 1 juni te zien in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is er een boek over 
zijn werk verschenen: Yubi Kirindongo. Rebel in de kunst  
geschreven door Thomas Meijer zu Schlochtern, uitgegeven door 
LM Publishers in Arnhem. 9
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DE BUMPERMAN: YUBI KIRINDONGO 

in Museum Beelden aan Zee in Scheveningen

http://curacao-art.com/artists/yubi-kirindongo/
http://www.beeldenaanzee.nl/
http://curacao-art.com/artists/yubi-kirindongo/
http://curacao-art.com/artists/yubi-kirindongo/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_Visser
http://www.beeldenaanzee.nl/  
http://curacao-art.com/artists/yubi-kirindongo/
http://www.beeldenaanzee.nl/nl/grote-zaal/Yubi-Kirindongo-Rebel-in-Art-Soul
http://www.beeldenaanzee.nl/
http://www.lmpublishers.nl/shop/curacao-aruba/yubi-kirindongo/
http://www.lmpublishers.nl/
http://curacao-art.com/artists/yubi-kirindongo/ 
http://curacao-art.com/artists/yubi-kirindongo/ 
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TEKST Rob Perrée, Amsterdam, maart 2014

FOTO’S Courtesy Christopher Cozier
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KUNST IN ONTWIKKELING VAN

Christopher Cozier

Onlangs had Christopher Cozier (Port of Spain, 1959) zijn eerste galerietentoonstelling 
in de Y Art & Framing Gallery in Port of Spain, de stad waar hij geboren is en waar 
hij woont. Ik kan me voorstellen dat je, met een carrière van dertig jaar achter je, niet 

onmiddellijk staat te juichen bij zo’n gebeurtenis. Het werd immers tijd. Maar dat was niet 
de reden waarom hij er gemengde gevoelens over had, waarom hij het nodig vond er 

verontschuldigend over te spreken. Het werd nog ingewikkelder toen de tentoonstelling 
niet alleen een publiek succes maar ook een financieel succes bleek te zijn. Het maakte 
hem ongemakkelijk. Geld is nodig en komt meestal goed uit, maar bij zijn werkproces en 
bij de presentatie van zijn werk is geld nooit een beslissende factor. Dat uitgangspunt leek 
verstoord, buiten hem zelf om. “Misschien betekent deze tentoonstelling het begin van een 
veranderde houding tegenover eigentijdse kunst hier. Dan is het daar ten minste goed voor 

geweest”, was zijn ultieme en (voorlopig) finale rechtvaardiging. 
Het ongemak werd er niet mee uitgepoetst.

Cozier toonde tekeningen (“drawing is my 
handwriting”), zeefdrukken, edities en werken waarbij 
verschillende technieken samenkomen. Het waren 

werken vol verwijzingen, tekst en beeld liepen in elkaar over, 
soms waren de teksten beeld en deden de beelden denken 
aan scènes uit een strip. Soms leken het notities op een wit 
vel papier of deden ze denken aan schetsen die wachtten op 
een definitieve uitwerking. Als er al sprake was van kleuren, 
dan waren ze sporadisch of bleek. Een aantal werken kon 
met gemak op zichzelf staan, anderen schurkten tegen elkaar 
aan omdat ze waren uitgezet in de tijd of omdat ze samen 
een verhaal wilden vertellen. Door op details te letten kon je 
als kijker veel humor ontdekken in zo’n verhaal.
 
Cozier wilde de tentoonstelling het liefste zien als een soort 
uitstalling van werkmateriaal, van afgeleide werken, van 
restanten of van werken in wording. Daarbij ging hij voorbij 
aan een belangrijk en moeilijk te verbergen aspect van zijn 
talent: hij werkt niet alleen vanuit een stevige inhoud en met 
allerlei referenties, hij heeft ook gewoon gevoel voor een 
sterk beeld. Hij is ooit begonnen als grafisch ontwerper en dat 
grafische handschrift is hij nooit helemaal kwijtgeraakt. Dat 
handschrift weet van nature dat het op moet vallen. Als de 
werken dan ook nog keurig ingelijst en ingericht in een white 
box hangen, dan wordt juist dat element versterkt. 
Ik kan me voorstellen dat hij daarover ambivalente gevoelens 
had. 

Christopher Cozier is behalve een man van het beeld een 
man van het woord, van de tekst, van de inhoud, van het 
concept, van de originele ideeën die zich in ieder geval in 
zijn hoofd altijd verbinden met andere ideeën. Bij hem is 
een verhaal of een gedachte nooit een op zichzelf staand 
of eenmalig iets. Daar horen andere verhalen bij, uit deze 
tijd, maar ook uit het verleden. Ernstig maar ook grappig. 
Diepgaand maar ook alledaags en van de straat. Hij is een 
encyclopedisch kunstenaar.                   

Hij verzamelt gegevens en gebeurtenissen, hij maakt 
aantekeningen van stemmingen, van de dingen die hij ziet, 
van de gedachten die zich op een zeker moment aan hem 
opdringen. “It’s the sometimes mundane, sometimes crazy 
everyday of an individual living in Port of Spain.”

In zijn langlopende project ‘Tropical Night’ – daar werkt 
hij al aan sinds 2006 – geeft hij die vorm. A-4-tjes, kleine 
‘schilderijtjes’ (of moet ik het tekeningen noemen?), vaak 
bruinig of roodachtig, die ieder hun eigen verhaal vertellen. 
Hij hangt ze, niet ingelijst, naast en onder elkaar op. 
Afhankelijk van de ruimte die hij beschikbaar heeft bestaat 
zo’n totaalwerk uit tussen de honderd en de driehonderd 
onderdelen. De samenstelling kan ook wisselen. 
Daardoor kan één onderdeel een ‘scène’ zijn in meer 
verhalen. In feite is ‘Tropical Night’ een blauwdruk van 
de hersens, het indrukkenapparaat en de emoties van de 
kunstenaar. Omdat die zich niet laten vastleggen, zich niet 
willen verschuilen achter één betekenis of één verklaring, kan 
‘Tropical Night’ niet anders zijn dan een doorlopend project. 
Hiermee doet hij aan eigentijdse, visuele geschiedschrijving. 
Die behoefte om een eigentijdse geschiedenis te verbeelden 
komt voort uit zijn ergernis over de manier waarop veelal met 
de geschiedenis wordt omgegaan, met name de koloniale. 
Die kent veel hiaten. Te pas en te onpas worden er dingen 
weggelaten, met name pijnlijke historische feiten worden 
verdoezeld of witgewassen. De werkelijkheid wordt geweld 
aan gedaan. Om politieke redenen. Om opportunistische 
persoonlijke redenen. Dat zal hem niet overkomen. Hij maakt 
altijd en van heel veel aantekeningen, zodat hij over een rijke 
voorraad kan beschikken om zijn gedachten te vormen, zijn 
ideeën te onderbouwen, zijn creativiteit te voeden en zijn 
werk van een solide legitimatie te voorzien.

Christopher Cozier heeft een speciale band met Suriname. 
In 2010 kwam hij de organisatie van Paramaribo Span – een 
uitwisselingsproject tussen Rotterdam en Suriname – te hulp 
door met name de Surinaamse kunstenaars zo te inspireren 
en te begeleiden dat ze van hun vertrouwde pad durfden af te 
stappen. Verrassende en soms ongekende installaties waren 
het resultaat. Een jaar later zat hij in het organisatieteam dat 
werkte aan de grote overzichtstentoonstelling van het werk 
van Marcel Pinas. Inmiddels heeft hij een aantal essays 
geschreven over Surinaamse kunst(enaars) en zijn er 
gesprekken gaande over een nieuw tentoonstellingsproject in 
2015.
Christopher Cozier is niet alleen een bijzondere kunstenaar, 
hij is ook een oorspronkelijk en eigenzinnig criticus en 
tentoonstellingsmaker.
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Christopher Cozier in front of his work | FOTO Nadia Huggins ‘You Know If Them Things Does Bite?’, ink on paper, 29x50inch

Rob Perrée Perrée is kunsthistoricus en werkt als freelance schrijver, kunstcriticus en curator, gespecialiseerd in hedendaagse (Afro-)
Amerikaanse kunst, Afrikaanse kunst, Surinaamse kunst en kunst die gebruik maakt van nieuwe media. Zijn werk is verschenen in 
talloze catalogi, boeken, tijdschriften en dagbladen. Hij is redacteur van Sranan Art Xposed, hoofdredacteur van Africanah.org en lid 
van het redactieteam van Pf Photo Magazine.
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 http://christophercozier.blogspot.com/
http://www.yartgallery.com/ 
http://christophercozier.blogspot.com/
http://tropicalnight.blogspot.com/
http://tropicalnight.blogspot.com/ 
http://christophercozier.blogspot.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas/
http://christophercozier.blogspot.com/
http://robperree.com
http://readytexartgallery.com/website/page.asp?menuid=70&site=arts
http://africanah.org/
http://pf.nl/
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Curaçao
Exploring the Past to Envisage the Future | 
15 februari t/m 14 mei 2014 | Museo di Kòrsou | 
Curator van de expositie is Jennifer Smit. 

Jamaica
Jamaica Biennial 2014 | 14 november 2014 t/m 
14 maart 2015 | National Gallery of Jamaica 
(ook op Facebook) | Er is een brochure met 

richtlijnen te downloaden hier. 

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 
| 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. Wat betekent zwart zijn in het 
Nederland van vandaag en wat heeft wit daarmee te maken? 
Op welke manieren leeft de slavernijgeschiedenis voort? 
Waar heeft 150 jaar samenleven de inwoners van Nederland 
gebracht? 

In de expositiereeks ‘Monumenten voor de 
toekomst’ reageren drie kunstenaars met 
nieuw werk op deze vragen. Ieder van hen 
nodigde daarbij een partner uit. De laatste 
kunstenaars in de reeks zijn Iris Kensmil & 
Willem de Rooij. In welk licht zien we kleur? 
Dat is de vraag die zij centraal laten staan in 

hun gezamenlijke installatie ‘Shifting Colours’. | ‘Monumenten 
voor de toekomst III’ | 13 maart t/m 4 mei 2014 | Op Tumblr 
een prachtig ‘visual notebook’: ‘Zwart & Wit (Black & White)’ 

+++ 

Bezield: zeven kunstenaars over religie, rituelen en dood. 
Met werk van Kostana Banovic, Avantia Damberg, Lena 
Davidovich, Remy Jungerman, Hamid El Kanbouhi, 
Ida van der Lee en Saliou Traoré | Vanaf 10 mei t/m 28 
juni. Op 19 juni Urban Spirits: speciaal arrangement in 
samenwerking met Bijlmer Parktheater en Imagine IC 
als onderdeel van Cultuurlijn 1102. Als onderdeel van de 
religietentoonstelling maakt Hamid El Kanbouhi een ‘site 
specific’-installatie op de binnenplaats van het Amsterdam 
Museum in het kader van De Gelovige Stad. Onthulling 
van het beeld is op donderdag 22 mei. | CBK Zuidoost, 
Amsterdam 
 
Verenigde Staten 
SITElines.2014 – Unsettled Landscapes | SITE, Santa 
Fe, Verenigde Staten |  20 juli 2014 t/m januari 2015 | 
SITElines.2014 – Unsettled Landscapes is de eerste editie 
van SITE Santa Fe’s nieuwe biënnaleserie genaamd 
SITElines. Ook Marcel Pinas doet mee. 
 

Caribbean: Crossroads of 
the World | t/m 17 Augustus 
2014 | Pérez Art Museum 
Miami (PAMM)/ Werk uit het 
Caribisch gebied, afkomstig 
uit een periode die meer dan 
twee eeuwen beslaat. Ook 
op het Repeating Islands-
blog een preview.

De tips van het SAX Team voor kunstactiviteiten buiten 
Suriname vindt u ook op het Sranan Art-blog op de pagina 
What’s Up Elsewhere? En           onze      acebook-pagina!

 
Kunstenaar Marcel Pinas participeert in de expositie SITElines.2014 – Unsettled 
Landscapes die opent op 20 juli in Santa Fe in de VS. SITElines.2014 – Unsettled 
Landscapes is de eerste editie van SITE Santa Fe’s nieuwe biënnaleserie genaamd SITElines 
welke zich zal concentreren op hedendaagse kunst van de Amerika’s. Pinas maakt voor deze 
expositie een boeiende ‘Kukuu’ installatie bestaande uit wel honderd marronkeukenkabinetten, 
waarvan tien stuks in Santa Fe geëxposeerd zullen worden. De overige negentig kabinetten 
zullen in CAMM-Contemporary Art Museum Moengo geïnstalleerd worden. SITElines.2014 
– Unsettled Landscapes is open tot en met januari 2015. 

Onlangs is de fusie bekend gemaakt van het Afrika Museum in Berg en Dal, 
Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en Tropenmuseum in Amsterdam. De drie 
gaan verder als het Nationaal Museum van Wereldculturen. 

De drie huidige publiekslocaties en publieksmerken blijven bestaan. Omdat de drie organisaties vanwege stevige 
overheidsbezuinigingen al in 2012 en 2013 hebben gereorganiseerd, worden er geen nieuwe gedwongen ontslagen 
verwacht als gevolg van de fusie. De centrale back office van het Nationaal Museum van Wereldculturen komt in Leiden. 
Stijn Schoonderwoerd, sinds juni 2012 algemeen directeur van Rijksmuseum Volkenkunde, wordt de directeur/bestuurder 
van de nieuwe organisatie. 

In het persbericht staat dat de missie van het nieuwe museum onverminderd actueel is: bijdragen tot een open blik op de 
wereld. Na alle berichten van kaalslag, ontslagen en opheffing op het gebied van kunst- en cultuur is dit weer een positief 
geluid. We blijven het hoopvol maar kritisch volgen. 

► De slaaf vliegt weg; Beeldvorming over slavernij in de kunsten, samenstelling Lucia Nankoe & Jules 
Rijssen, Arnhem, LM Publishers, 2013. ISBN 978-94-6022-274-0 

Hoewel het in deze bundel vooral over de literaire kunsten gaat, is de vraag die gesteld wordt van groot 
belang ook voor de beeldende kunst waar het in SAX om gaat. De vraag luidt: “Spelen romans en andere 
kunstgenres werkelijk een rol in de beeldvorming over het slavernijverleden, en zo ja welke? Welke rol 
hebben ze in de hedendaagse discussie over de doorwerking ervan in het algemeen en in de persoonlijke 
beleving van de nazaten van de in slavernij gebrachte Afrikanen?” De bundel is uitsluitend in het 
Nederlands te krijgen.

► 2013 Prince Claus Awards, samenstelling Fariba Derakhshani & Barbara Murray, Amsterdam, Prince 
Claus Fund, 2013. ISBN 978-90-76162-25-6

In december 2013 werden zoals elk jaar, sinds 1997, de Prince Claus Awards in Nederland uitgereikt. 
Een van de tien die in 2013 naast de hoofdprijswinnaar werden uitverkoren was Christopher Cozier uit 
Trinidad. In Suriname kennen wij Christopher Cozier vooral vanwege zijn werk als co-curator tijdens de 
Paramaribo Span-expositie bij De Surinaamsche Bank in 2010. Op pagina 18 in deze SAX-editie een 
bespreking van zijn meest recente expo. 

Alleen al vanwege de bijdrage over Cozier is de publicatie bij de 2013 Prince Claus Awards zeer 
interessant. Maar ook omdat het een uitgelezen kans is om diepgaand kennis te maken met unieke 
personen die op het gebied van kunst en cultuur zeer bijzondere prestaties hebben geleverd. Op ons blog 
volgt nog een uitgebreidere bespreking.

► Tropisch Koninkrijk; Hedendaagse kunst van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, Saba en St. 
Eustatius, idee & samenstelling Maarten Jager, Zwolle en Heino/Wijhe & Zwolle, Uitgeverij Waanders & 
de Kunst en Museum de Fundatie, 2013. ISBN 978 94 91196 75 1

Dit is de catalogus bij de gelijknamige expositie die gehouden is in Museum de Fundatie. Diverse 
auteurs, zoals Adi Martis, werkten hier aan mee en zo verscheen een rijk geïllustreerd boekwerk met 
interessante teksten in drie talen (Nederlands, Engels en Papiamentu). De kunstenaarsportretten, 
geschreven door Maaike Staffhorst, maken de catalogus extra waardevol. Kijk hier op het blog voor een 
bespreking van de tentoonstelling. Leest u ook de toespraak die Felix de Rooy hield tijdens de opening. 

► Moderne kunst, Willem Elias, Antwerpen, Luster, 2013 (2de druk), in de Essentie-reeks. ISBN 978 94 
6058 1045 

Willem Elias, kunstfilosoof, docent en publicist uit België, hield enkele maanden geleden een lezing 
in Readytex Art Gallery. Hij bracht een stapel kleine (Nederlandstalige) boekjes mee die nu verkocht 
worden bij de galerie. In vogelvlucht wordt het onderwerp ‘moderne kunst’ behandeld op een heel 
toegankelijke manier.

► Yubi Kirindongo. Rebel in de kunst, Thomas Meijer zu Schlochtern, Arnhem, LM Publishers, 2014. 
ISBN 978 94 6022 276 4

Als iemand de kunst van het recyclen ook werkelijk tot kunst verheft is het Yubi Kirindongo. Hij wordt 
gezien als een cultureel icoon van Curaçao, waar hij woont en werkt. Zijn huis en atelier en beeldentuin 
zijn eigenhandig van afvalmateriaal in elkaar gezet. Thomas Meyer zu Schlochtern schreef een boek over 
deze bijzondere man. In het Museum Beelden aan Zee was onlangs een tentoonstelling met Kirindongo’s 
werk. Rob Perrée schreef daarover een bespreking die ook in deze SAX staat, op pagina 16.

Met grote regelmaat verschijnen er publicaties die zeer de moeite waard zijn voor de 
SAX-lezers. Wij signaleren dat voor u en wij proberen ook om alles te bespreken. 
Dat lukt niet altijd volgens planning, dus bezoekt u vooral regelmatig ons blog om te 
kijken of er weer een nieuwe post is! En u mag natuurlijk zelf ook uw leeservaringen 
met ons delen, op srananart@gmail.com. Voor wie in Suriname is, bij Readytex 
Art Gallery, Maagdenstraat 44-boven, is er een groot aantal publicaties, brochures 
en dvd’s te koop over beeldende kunst. Zo ook de nieuwste ARC Magazine. Ook 
boekhandel VACO, Domineestraat 26, is goed gesorteerd op dit gebied.
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http://srananart.wordpress.com/2014/03/09/elsewhere-in-curacao-exploring-the-past-to-envisage-the-future/
http://www.thecuracaomuseum.com/
http://nationalgalleryofjamaica.wordpress.com/2014/04/14/jamaica-biennial-2014-first-call/ 
http://natgalja.org.jm/ioj_wp/
https://www.facebook.com/pages/National-Gallery-of-Jamaica/58147648143
http://nationalgalleryofjamaica.files.wordpress.com/2014/04/biennial-brochure-2014.pdf
http://www.tropenmuseum.nl/-/MUS/81788/Tropenmuseum/Tentoonstellingen/Aankomende-tentoonstellingen/Zwart--Wit
http://www.tropenmuseum.nl/
http://www.tropenmuseum.nl/-/MUS/5978/Tropenmuseum/Bezoekersinfo/Feestdagen-en-schoolvakanties
http://www.tropenmuseum.nl/-/MUS/5978/Tropenmuseum/Bezoekersinfo/Feestdagen-en-schoolvakanties
http://www.iriskensmil.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_de_Rooij
http://tropenmuseum.nl/nl/tentoonstelling/monumenten3
http://tropenmuseum.nl/nl/tentoonstelling/monumenten3
http://zwartwitzwartwit.tumblr.com/. 
http://www.kostanabanovic.com/
http://www.avantiadamberg.com/
http://lena-davidovich.com/
http://lena-davidovich.com/
http://www.remyjungerman.com/
www.vijfde-seizoen.nl/en/artists/hamid_el_kanbouhi
http://www.idavanderlee.nl/
http://www.salioutraore.nl/
http://www.imagineic.nl/nieuws/urban-spirits-prik3
http://www.bijlmerparktheater.nl/
http://www.imagineic.nl/
http://www.ilovezuidoost.nl/index.php/evenementen/viewevent/764-cultuurlijn-1102
www.vijfde-seizoen.nl/en/artists/hamid_el_kanbouhi
http://www.amsterdammuseum.nl/
http://www.amsterdammuseum.nl/
http://cbkzuidoost.nl/
http://sitesantafe.org/site-lines/
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas/
http://www.pamm.org/exhibitions/caribbean-crossroads-world 
http://www.pamm.org/exhibitions/caribbean-crossroads-world 
http://www.pamm.org
http://www.pamm.org
http://repeatingislands.com/2014/03/13/pamm-presents-caribbean-crossroads-of-the-world-as-centerpiece-of-season-dedicated-to-the-caribbean/
http://srananart.wordpress.com/whats-up-elsewhere/
http://www.facebook.com/pages/SAX-Sranan-Art-Xposed/121474048032615
http://www.readytexartgallery.com/marcelpinas/
http://sitesantafe.org/site-lines/
http://sitesantafe.org/site-lines/
https://www.flickr.com/photos/srananart/sets/72157627324715462/ 
http://www.afrikamuseum.nl/international/english.php
http://volkenkunde.nl/en
http://tropenmuseum.nl/
http://tropenmuseum.nl/nl/fusie-volkenkundige-musea
http://www.lmpublishers.nl/
http://www.princeclausfund.org/en/programmes/awards
http://christophercozier.blogspot.com/
http://paramaribospan.blogspot.com/
http://www.princeclausfund.org/en/programmes/awards
http://www.uitgeverijdekunst.nl/uitgeverij
http://www.museumdefundatie.nl/?lang=eng
http://www.museumdefundatie.nl/?lang=eng
http://www.uprising-art.com/en/portfolio/adi-martis-aruba/
http://srananart.wordpress.com/2014/02/06/the-tropical-kingdom-lacks-breathing-space-in-zwolle/
http://www.museumdefundatie.nl/fjc_documents/tropischkoninkrijktoespraakfelixderooy.pdf 
http://www.amigoe.com/english/139745-felix-de-rooy-a-rebel-and-unrecognized-multi-cultural-person
http://willemelias.be/
http://willemelias.be/
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://www.lmpublishers.nl/
http://curacao-art.com/artists/yubi-kirindongo/
http://www.beeldenaanzee.nl/
http://robperree.com
mailto:srananart%40gmail?subject=
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://readytexartgallery.com/website/home.asp?menuid=2&site=arts
http://arcthemagazine.com/arc/home/
http://www.vaco.sr/


SAX 09 | 2322 | SAX 09

TEKST Marieke Visser

Op deze pagina plaats voor de leuke kanten van het digitale tijdperk. Zonder internet zou de toegang tot de rest van de wereld voor 
de lezers in Suriname (en daarbuiten en vice versa) minder zijn dan een fractie van wat het nu is.

Bezoek regelmatig ons Sranan Art-blog en lees (en kijk, en geniet …) van onze berichten.

Op ons Flickr-account worden fotoverslagen van exposities in ‘loop-volgorde’ geplaatst, zodat je het gevoel hebt toch toeschouwer 
te zijn, ook al ben je er niet fysiek bij. 

Hieronder staan alle onderdelen van het digitale SAX-platform op een rijtje:

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/aanmeldingen nieuwsbrief: srananart@gmail.com

Onze redactie is een groot voorstander van interactieve communicatie, dus schroom niet, en mail, reageer, deel, like, Google+ en 
retweet er maar op los! Een ouderwetse brief mag natuurlijk ook: SAX, Postbus 12251, Paramaribo, Suriname.

TEKST Marieke Visser

Beeldende kunst bekijken en kopen, dat kan op 
verschillende manieren. Wanneer je besluit om een 
kunstwerk aan te schaffen, dan ga je tot aankoop 

over op grond van een aantal factoren. De meest eenvoudige 
manier is ‘gewoon’ je hart volgen: wat spreekt je aan? Vaak 
is dat persoonsgebonden: een kwestie van smaak dus. En 
soms is het zelfs heel praktisch: de muren van de woonkamer 
zijn in een bepaalde kleur geschilderd en je wilt iets dat er bij 
past.   

Maar als je eenmaal een echte kunstliefhebber bent, dan 
weet je dat er méér is. En als je dan leest, luistert en kijkt, is 

Digitaal exposeren bij Mister Motley 

Een digitale expositie, kan dat? Heeft dat zin? Kunstmedium Mister Motley is eigenzinnig 
genoeg om dat te proberen. Een van de kunstenaars die naar eigen inzicht een ‘expositie’ 
mocht inrichten op de website van Mister Motley is Remy Jungerman. Kijk hier en oordeel zelf 
hoe u dat ervaart. Het is een beetje het gevoel alsof je met iemand praat terwijl je voor zijn of 
haar boekenkast staat. Bijzonder! Op deze pagina staan nog meer digitale tentoonstellingen.

Africanah.org: een aanwinst 
   
Africanah.org is “een arena voor eigentijdse 
Afrikaanse, Afrikaans-Amerikaanse en Caribische 
kunst”. Het e-zine, een initiatief van Rob Perrée, 
verschijnt maandelijks en verwijst naar de 
website waar iedere maand vijf nieuwe artikelen 
verschijnen, van internationale schrijvers die thuis 
zijn in het veld. Geen reviews of verslagen, maar 
essays (of interviews) waarbij gekozen wordt voor 
een oorspronkelijk perspectief of waarin urgente 
onderwerpen behandeld worden.  

In de eerste aflevering, van januari 2014, vraagt 
Ingrid Braam zich af welke positie de hedendaagse 

Surinaamse kunst en de hedendaagse Surinaamse kunstenaar op dit 
moment in Nederland innemen; een zeer boeiend artikel.  

In de tweede editie wordt Leonardo Benzant geïnterviewd door 
Sasha Dees over uitspraken als deze: “Why not acknowledge it, I am 
a person of African descent”. Ook SAX besteedde eerder aandacht 
aan deze interessante kunstenaar. 

In de nieuwsbrief van april geeft Daphne Pappers een analyse van 
het werk van Meschac Gaba. Oorspronkelijk komt Gaba uit Benin, nu 
woont en werkt hij afwisselend in Rotterdam en Benin. 
 
In mei komt er weer een nieuwe nieuwsbrief, aanmelden kan hier: 
info@africanah.org.

SAX-tip! Gratis te downloaden  
   
► 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. 

het soms net alsof er een dimensie bijkomt. De kunst ontsluit zich 
voor dan voor je en een nieuwe wereld gaat open. 
Readytex Art Gallery wil kunstkijkers en kunstkopers op weg 
helpen om hun blik te verruimen. Vandaar een nieuwe rubriek: 
‘Oog voor kunst’. Om de twee weken bespreekt kunstcriticus Rob 
Perrée in deze rubriek een kunstwerk uit de RAG-collectie. Er 
zijn nu negen afleveringen geweest, die gepubliceerd zijn in de 
Ware Tijd, verzonden via een mailing en gepost op het Sranan 
Art-blog. Paul Chang, Kenneth Flijders, René Tosari, Rinaldo 
Klas, Kurt Nahar, Sunil Puljhun, Soeka, Dhiradj Ramsamoedj 
en Sri Irodikromo. 
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(…) In dit werk – ‘War Monument 8’ uit 2011 – illustreert hij de waanzin en de wreedheid van oorlog 
en geweld door kwetsbaarheid en levendigheid af  te zetten tegen (over)macht en dood. Dat de schedels 
op en in een rood veld rusten mag geen toeval zijn, dat hij voor de kwetsbaarheid een balletachtig jong 
meisje laat figureren evenmin. Hij mag dan niet voor esthetische beelden kiezen, hij toont in dit werk wel 
aan dat hij gevoel heeft voor beeld. Het is een oorlogsmonument met een krachtige uitstraling, een beeld 
dat je bij blijft. (…)

Een fragment uit de tekst van Rob Perrée over het werk ‘War Monument 8’ van Kurt Nahar  

Een door Remy Jungerman beschilderde muur in Paramaribo | FOTO Courtesy kunstenaar

Meschac Gaba 
gebruikt geld als 
een manier om 
kolonialisme te 
bespreken | FOTO 
Gert Jan van Rooij

http://srananart.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/srananart/
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=
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