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‘Let s talk about art!’

In maart 2021 lanceerden wij, Rosalie van Deursen
(kunsthistorica en oprichter van Urban Africans) en Loes
Kuijpers (museoloog en oprichter van Taxi Bamako en
M·OGO) ‘Let’s talk about art!’, een online kunstlaboratorium
voor jonge opkomende en maatschappijkritische kunstenaars uit Mali en Senegal.
Als grote fans van Afrika en hedendaagse kunst realiseerden we dat de vaak niet-bestaande culturele infrastructuur
en het gebrek aan sociale steun op het Afrikaanse continent
een enorme uitdaging is voor beeldend kunstenaars. Onze
ambitie is om de hedendaagse kunst in Afrika meer zichtbaarheid te geven. Zodat de kunstenaars en hun werk
lokaal, regionaal en internationaal de aandacht krijgen
die het verdient.
‘Let’s talk about art!’ is een kunstlab waar kunstenaars
op verschillende manieren leren reflecteren en samen
onderzoeken. 9 maanden lang namen 9 geselecteerde
kunstenaars deel aan het online programma dat bestaat
uit lezingen afgewisseld met workshops. Met Rosalie van
Deursen en Loes Kuijpers als mentoren en een breed
scala aan gastdocenten van het Afrikaanse continent
en de diaspora.
De nadruk ligt op het stimuleren van een nieuwsgierige en
kritische houding, die vraagt om zelfreflectie. Tijdens het

programma boden we een artistieke en theoretische basis
in combinatie met praktijkopdrachten aan. Daarnaast
hebben we veel aandacht besteed aan voorbereiding op
de beroepsuitoefening, zoals schrijven over het werk,
presentatie, relaties met opdrachtgevers en verzamelaars,
zodat er een infrastructuur ontstaat waardoor de kunstenaar
zijn werk kan verkopen. Het resultaat mag er zijn: twee
schitterende tentoonstellingen in Mali en Nederland!
Dus ... ‘Let’s talk about art!’
N.B: Naast de werken van de kunstenaars die hebben
meegedaan aan de eerste editie van ons art laboratorium,
hebben we de tentoonstelling uitgebreid met kunst van een
aantal andere geëngageerde hedendaagse kunstenaars
van het Afrikaanse continent.
We zijn Monique en Erik, 2 van onze ambassadeurs, zeer
erkentelijk voor hun uitnodiging om de kunstwerken tentoon
te stellen in ‘The House of Dialogue’ in Bussum. Een schitterende werkruimte in een oude chocoladefabriek. Een
prachtige plek die perfect aansluit bij ons project waar
het ook gaat over verbinden, communicatie en uitwisseling
van gedachten.
Rosalie van Deursen & Loes Kuijpers
Amsterdam / Bamako / Februari 2022

House of Dialogue

In verbinding kom je verder. Deze overtuiging ligt aan de
basis van alles wat we doen. Dialoog vormt voor ons het
fundament voor verbinding. Luisteren om te begrijpen en
spreken om begrepen te worden.
House of Dialogue, gevestigd in de oude Bensdorp
chocoladefabriek in Bussum, is een plek waar werken,
leren en inspireren samengaan. House of Dialogue is
huis van managementadvies- en trainingsburo Dialogue,
gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, leiderschap
en samenwerking.
Met kunst en dialoog als onze inspiratiebron, organiseren
wij regelmatig events over actuele thema’s.
Wij zijn trots dat we de expositie Let’s Talk About Art in
House of Dialogue mogen huisvesten. De totstandkoming
van deze expositie is een mooi voorbeeld van een leven
lang leren. In het kunstlab hebben 9 jonge sociaal
geëngageerde kunstenaars uit Mali en Senegal gedurende
9 maanden gewerkt aan hun kennis en vaardigheden.
Door veel met elkaar te reflecteren en te onderzoeken,
zijn de kunstwerken ontstaan.
Door in aanraking te komen met kunst, kunnen we het
vermogen om te reflecteren verder ontwikkelen. Daarom
passen wij Art-Based learning graag toe in de opleidingen
en programma’s die we aanbieden. Art-Based learning
is een manier van leren waarbij de deelnemer tot nieuwe

inzichten komt door het kunstwerk te gebruiken als middel
voor reflectie op zichzelf en verdieping van zijn leerproces.
De thema’s in de kunstwerken van Let’s Talk About Art
waaronder diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid,
authenticiteit, lenen zich erg goed voor Art-Based learning.
En natuurlijk voor dialoog! Thema’s die hoog op de agenda
staan van overheid en bedrijfsleven. Thema’s waarover wij
graag in gesprek gaan om ze op een hoger plan te krijgen.
Wij danken Rosalie van Deursen en Loes Kuijpers voor de
fijne samenwerking bij de totstandkoming van deze tentoonstelling. Ook zij gaan graag, net als wij, de dialoog aan
over kunst, verbinding tussen continenten en leren!
Welkom bij Let’s Talk About Art in House of Dialogue!
Erik van der Meulen
Monique van de Griendt

Ambassadeurs en vrienden

Heel veel dank aan al onze ambassadeurs en vrienden
die in ons programma geloven en die geloven in de
schoonheid en waarde van kunst!
We zijn hen zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van
de eerste editie van ons kunstlab ‘Let’s talk about art!’
Holly Barber & Michiel van Deursen
Niels Crama
Wouter Dobbelaar
Antje van Driel
Monique van de Griendt
Bieke van der Korst & Erik van der Meulen
Marleen Monster & Maarten van Heems
Hotel Nanagaleni Koulikoro
Caia Peterson van Vollenhoven & Jan Peter Peterson
Allard Roeper
Veronique Selman & Thijs Jurgens
Marjan Schippers & Bart de Gooijer
Patrick van Son
Dick Tiggelers
Noor Verhart & Koen Maathuis
Madeleine Verhoeven & Maarten Hoogendam
Pim van de Weg
Jessica van der Werf
En al onze vrienden.

Gastdocenten

Pascal Konan | Ivoorkust: ‘Betrokken zijn als
kunstenaar is spreken tot het geweten van de mens:
de boodschap, de zaak die je verdedigt, optimaliseren.
Wees trouw aan deze belofte!’
Guy Woueté | Kameroen, België: ‘Het onderzoeksproces is enorm belangrijk. Documenteer je proces, schrijf,
fotografeer en verzamel. Zorg ervoor dat je archieven
levend zijn. Let op de context! We zijn geen antropologen
of politici, we moeten onze bevindingen artistiek behandelen. Afrikaanse geschiedenis moet verteld worden door
Afrikanen! Ik ben optimistisch en vol vertrouwen over de
toekomst van Afrika.’
Lamyne M | Kameroen, Frankrijk: ‘Een dialoog
tussen kunstenaars ofwel een culturele uitwisseling, voedt
ons. Het bevestigt onze identiteit en geeft er uiting aan.
Neem je verantwoordelijkheid en leg de schuld niet bij
een ander, want als kunstenaar moeten we de samenleving
wakker schudden!’
Piniang | Senegal: ‘Wat is de evolutie van de mens?
De kunstenaar speelt een belangrijke rol in het maatschappelijke debat. Wij zijn dragers van de stemmen. We
nodigen je uit om mee te denken! We openen de ogen
van de mens. Kunstenaars, ik nodig jullie uit om je publiek
te raken! Het is aan ons om de sporen van het verleden
betekenis te geven. Je moet dromen en vrij zijn.’

Kaloki Nyamai | Kenia: ‘We zijn allemaal met elkaar
verbonden, of je dat nu leuk vindt of niet. Kunst is communicatie, verbinding en openstaan voor discussie! Een reflectie
op verleden, heden en toekomst! De geschiedenis weegt in
het heden. Val het verhaal niet aan, maar bevraag het.’
Hélène Jayet | Frankrijk, Mali: ‘De rol van het
collectief is belangrijk. Samen zijn we sterker. De impact
die men als kunstenaar kan hebben op het menselijk leven
is onbetaalbaar. Als je wilt dat anderen geïnteresseerd
zijn in je werk, moet je geïnteresseerd zijn in de ander.‘

Kh Bamba
Senegal 1991

Ik ben Khadim Gueye en mijn artiestennaam is Kh Bamba. In mijn werk richt ik
mij op het mengen van culturen en intermenselijke relaties, vandaar mijn artistieke
concept dat ik ‘Mixed-Weaving’ noem en
waarin ik verf, textiel en weven vermeng.
Ik ben ervan overtuigd dat kunstenaars de
spreekbuis zijn van de samenleving en dat
we een beeldtaal dienen te gebruiken om
onze zorgen te uiten. Momenteel werk
ik aan een serie over de restitutie van het
culturele erfgoed dat door de jaren is
gestolen door de koloniale heersers. In
mijn werk vertaal ik dit door het afbeelden
van maskers en beelden van verschillende
bevolkingsgroepen.
‘Let’s talk about art!’ is voor mij als kunstenaar een super motiverend programma.
Ik heb nu meer vertrouwen om te praten over mijn werk
en mijn ideeën met de groep te delen. Dat heeft me ook
geholpen bij de ‘meet & greet’ tijdens de online openingen
met onze ambassadeurs. Het maakt ons, jonge kunstenaars,
wakker om meer onderzoek te doen. Ik verbeter mijn kennis
en doe ervaring op.

De vele uitwisselingen en discussies met mijn collegae
kunstenaars en de gastdocenten zijn zeer verrijkend.
Uiteindelijk hoop ik dat we kritisch kunnen kijken naar
onze levensstijl en gewoontes om te komen tot een wereld
waarin vriendelijkheid een realiteit is.
KEBUL
collage met acrylverf,
weefdraad, textiel op stof
92 x 86 cm
2021

Dramane Diarra
Mali 1998

Ik ben een jonge schilder met een
passie voor de natuur, dromen en
verbeelding. Ik hou van cultuur en van
mijn vrienden die me de moed geven
om door te gaan. Als kunstenaar wil ik
deelnemen aan het wakker schudden
van het bewustzijn van de mensheid
dat steeds meer richting culturele,
morele, maatschappelijke en menselijke
decadentie ofwel verval gaat. Ik behandel thema’s die verband houden met
mijn cultuur en tijd, zoals: illegale
immigratie, mens en milieu, Afrikaanse
spreekwoorden en filosofie.
Ik beeld de mens af als machine. De
meeste migranten vertrekken met het
idee dat ze manager zullen worden,
maar de meesten eindigen met banen
waarbij ze ingezet worden om hun fysieke capaciteiten,
zoals in de bouw of schoonmaak. Migranten worden
nummers en verliezen hun menselijke kenmerken als
over hen gesproken wordt in de media.
Framboise Mecanique
Series #5
acrylverf op doek
160 x 125 cm
2019

‘Let’s talk about art!’ is voor mij het begin van een nieuwe
reis. Ik leerde beter schrijven en praten over kunst. Luisteren
naar gastdocenten heeft me vertrouwen gegeven met betrekking tot de praktische aspecten van het kunstenaarsschap,

zoals een portfolio opbouwen. Ik begrijp nu het belang van
onderzoek en de uitdagingen van de beeldende praktijk.
Ik durf nu de vrijheid te voelen om te reflecteren over wat
er om ons heen in de wereld gebeurt. We kunnen alles
doen en bereiken als we openstaan voor

onderzoek.
De opgedane kennis zal mij gedurende mijn hele carrière
als kunstenaar vergezellen omdat ik er goed gebruik van
zal maken. Ik deel het met vrienden en de nieuwe generatie
kunstenaars.

Dioman
Senegal 1994

Mijn naam is Mamadou Doudou Diallo
en mijn artiestennaam is Dioman.
Op jonge leeftijd heb ik de brutaliteit
en onverbiddelijkheid van het leven
ervaren. Ik werd dakloos en leefde op
straat. Deze donkere periode heeft een
grote invloed gehad op mijn werk als
kunstenaar. Het leven is een gevecht
met jezelf. En ik heb mijzelf beloofd
nooit de hoop te verliezen. Sindsdien
probeer ik een positieve energie, een
optimistische vibratie van frisse, levendige en krachtige kleuren te verspreiden middels mijn werk dat een mengeling is van straatkunst, pop-art en
abstractie. Ik gebruik de gloeilamp van
Edison in mijn werken, hetgeen voor
mij letterlijk en figuurlijk het symbool
voor hoop en licht is. Natuurlijk hebben
we ook een donkere kant nodig, want
zonder een donkere kant is er geen licht.
‘Let’s talk about art!’ moedigt kunstenaars uit verschillende
landen met verschillende culturen en achtergronden aan om
hun werk en ideeën te delen en te communiceren en vooral
om kennis op te doen. Ik vind deze internationale dimensie
erg belangrijk.

Ik heb het concept van mijn artistieke benadering leren
ontwikkelen met mindmapping, wat me heeft geholpen
de thema’s van mijn werk te verbreden en goed te kunnen
structureren. De interessante ontmoetingen met de gast
docenten en hun adviezen hebben mij enorm geïnspireerd
en verrijkt. Ik probeer mijn geest kritisch te ontwikkelen,
mijn onderzoek nog verder te pushen en de opgedane
kennis via mijn werk uit te dragen. Het was voor mij een
geweldige kans om mee te doen.

De kapper
acrylverf op doek
70 x 50 cm
2021

El Bachir Diouf
Senegal 1991

Dat inspireert me om met vissen en haaien
en andere agressieve onderwaterdieren te
werken. Ze symboliseren egoïstische leiders
en andere mensen die alleen uit zijn op
macht en geld en zelfverrijking, vaak ten
koste van anderen. Ik geef ze vissenkoppen
zodat ik geen herkenbare gezichten hoef
te schilderen.
Met mijn werken richt ik mij tot de samen
leving, maar in het bijzonder tot de nieuwe
generatie, om ervoor te zorgen dat het kostbaarste in de wereld, namelijk de mensheid,
niet verloren gaat. In mijn werk ga ik in
op de degradatie van normen en waarden
hetgeen echt belangrijk voor mij is.

De fauteuil
gemengde
technieken op doek
80 x 96 cm
2021

Ik ben El Bachir Diouf ook wel LeBach’art genoemd. Ik hou
van schilderen, reizen en nieuwe mensen ontmoeten. Mijn
favoriete hobby is typische Senegalese ‘Touba-koffie’
drinken met vrienden en discussiëren over kunst. Met mijn
collages van olie-, pastel- en acrylverf creëer ik vervreemdende werelden waarin mannen en vissen de hoofdrol
spelen. In Senegal hebben we een uitdrukking voor iemand
met een slecht geweten: ‘hij heeft het verstand van een vis’.

‘Let’s talk about art!’ heeft me enorm geholpen om het woord te nemen in de groep
en mijn artistieke aanpak uit te leggen. Het
programma bracht kunstenaars uit 2 verschillende landen
samen die ideeën konden uitwisselen en boeiende lessen
konden delen met geweldige gastdocenten (kunstenaars)
uit verschillende landen. Ik zal de beroemde mindmapping-techniek niet vergeten, die enorm inspirerend voor
mij is geweest. De gastdocenten moedigden me aan om
diepgaand onderzoek te doen naar de materialen en
thema’s, iets wat me heeft verrijkt.

HabIbatou Mamadou
Yaye Keita

ofwel

Mali 1998

Wij zijn Afrikanen, geboren als
Afrikanen en we zullen als Afrikanen
sterven. Zo zouden we moeten
stoppen met het bleken van onze
huid en trots zijn op wie we
werkelijk zijn.

Ik ben Habibatou Mamadou, ofwel Yaye Keita. Mijn werk
gaat over identiteit. Als kunstenaar laat ik kapsels zien van
de generatie van mijn grootmoeder in Mali. Het valt mij
op dat iedereen tegenwoordig steil haar wil hebben en
dat geïmporteerd plastic haar in de mode is. Iedereen wil
eruitzien zoals in het westen. Zonde! We hebben zo’n rijke
cultuur aan traditionele haardrachten. Mijn boodschap aan
de jongere generatie is hen bewust te maken zich niet zo
makkelijk te laten beïnvloeden door andere culturen.

De kunstgeschiedenis van ‘Let’s talk
about art!’ is heel anders dan die
van de kunstacademie in Bamako
omdat we het niet over oude
meesters uit het westen hadden
maar over kunstontwikkelingen
die tegelijkertijd elders op de
wereld plaatsvonden. We kregen
de mogelijkheid te communiceren
met geweldige gastdocenten
(kunstenaars). Deze uitwisselingen
hebben veel bijgedragen aan mijn artistieke ontwikkeling.
Ik heb geleerd om in de groep te durven spreken en ben
aangemoedigd om veel onderzoek te doen.
Ik ben blij en trots dat mijn kunstwerken in Nederland
te zien zijn, dankzij 2 geweldige dames, terwijl ik het
Afrikaanse continent nog nooit heb verlaten! Ik ben
van plan om na ‘Let’s talk about art!’ grote projecten te
ontwikkelen, met kunstresidenties over de hele wereld.

Mansa Muso (kapsel van de
Bambara koningin)
acrylverf op doek, collage en garen
70 x 60 cm
2021
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Amy Célestina
Ndione
Senegal 1988

Ik ben Amy Célestina, beeldend kunstenaar. Ik werk met
een collagetechniek waarmee ik meerdere lagen laat zien
die verwijzen naar de complexiteit van mijn onderwerp:
het gedrag van de mens in het algemeen. Ik maak dikwijls
gebruik van het openbaar vervoer in Dakar. Mijn mede
passagiers in de bus klagen vaak dat ze als schapen
opgepropt zijn. Men voelt zich gevangen in een sleur en
systeem waar men geen uitweg in ziet. Het valt me op dat
men altijd de schuld aan de overheid geeft, die zou het
systeem moeten veranderen. Het lijkt me mooi als mensen
zelf hun mentaliteit veranderen en het heft meer in eigen
hand zouden nemen.
Kunstenaar zijn is het beste wat me ooit is overkomen.
Ik vond mezelf opnieuw uit als kunstenaar, ik leerde
opnieuw te kijken. Kunst opende mijn ogen voor veel
dingen. En zo wil ik met mijn kunst anderen helpen hun
ogen te openen. De wereld veranderen? Wie weet!
Ik vond vooral alle uitwisselingen die we hadden met
de gastdocenten een geweldige ervaring. Elke sessie
was een levensles. In een notendop is ‘Let’s talk about art!’
een manier om een meer ervaren kunstenaar te zijn.
In Time
collage, naaiwerk en
acrylverf op doek
40 x 40 cm
2021

Wat ik heb geleerd en dat ik echt van plan ben door te
zetten, is de uitwisseling tussen kunstenaars. Ik zou graag

meer van dit soort platforms zien, waar kunstenaars hun
ervaringen kunnen delen. Bij kunst draait het allemaal om
delen en we hebben de neiging dat te vergeten door te
hard te proberen uit te blinken in onze solocarrières.

,
Diakaridia Sangaré
Mali 1997

Ik ben Diakaridia Sangaré, beeldend
kunstenaar, lid van het kunstenaarscollectief ‘Sanou’art’. Ik ben gefascineerd
door recycling en ik verzamel veel
gebruikte voorwerpen. Voor mijn wandsculpturen struin ik Bamako af op zoek
naar drankblikjes. Ik snijd ze zorg
vuldig in verschillende breedtes om
ze vervolgens te weven tot een ‘tapijt’.
Ik geef de blikjes een nieuw leven op
esthetisch en conceptueel niveau.
Mijn werk is een getuigenis van mijn
gevoelens over de situatie van de jeugd
in Mali. Een subtiel document van de
tijdgeest: complex en hard. De boodschap die ik met mijn werk wil overbrengen is een waarschuwing aan de
jeugd. We hebben een betere wereld
nodig omdat de huidige wereld vol is
met vervuiling, opwarming van
de aarde en oorlog.
Ik doe mee aan ‘Let’s talk about art!’ om mijzelf te verbeteren als kunstenaar. Het programma stelde me in staat om
verschillende kunstenaars te ontmoeten en kennis te maken
met nieuwe technieken, zoals mindmapping en het organiseren van virtuele openingen. Ik heb geleerd om meer te
focussen en mijn onderzoek te verdiepen.

Het programma leidde tot een andere manier van werken.
Mijn materiaalkeuze is anders, ik werk nu met kleinere
reepjes als ik mijn wandsculpturen vlecht. Ik lees meer en
ik durf te experimenteren. ‘Let’s talk about art!’ inspireerde
mij om meer kennis tot me te nemen. De nieuwsgierigheid
is gewekt!

Blues, uit de serie
Food for thought
geweven blikjes
88 x 100 cm
2021

,
Diakaridia Traoré
Mali 1992

Ik ben Diakaridia Traoré, beeldend
kunstenaar. Mijn werk gaat over mijn
identiteit. Mijn onderzoek is vooral
een spiritueel onderzoek waarin de
link met mijn voorouders centraal
staat. Wie ik ben, waar ik vandaan
kom, waar ga ik naar toe.

In de bar serie VI
collage met lijm en
acrylverf op doek
101 x 94 cm
2021

Ik schilder ondefinieerbare en intieme
ruimtes. Een muur, een gang, een
raam. Vaak zijn de ruimtes leeg,
heerst er stilte. Vaak wek ik de indruk
van een bar. Glazen wijn op tafel
suggereren dat er gasten zijn
geweest. Alcoholgebruik speelt een
belangrijke rol in mijn werk. En vooral
de betekenis van alcohol in het animisme dat in traditionele dorpen
heerst in relatie tot het alcoholverbod
in de islam. Ik onderzoek deze wrijving tussen traditie en
moderniteit. Ik probeer de jonge generatie te stimuleren
om zichzelf te blijven; positief en vooral niet beïnvloed
te worden door alles wat je elders ziet en hoort. Ik zou
zeggen dat het tijd is om naar ‘huis’ te gaan en dankbaar
en trots te zijn op onze voorouders.
Ik ben niet opgegroeid om vrijuit te praten. Als kind mag je
je niet uitspreken tegen ouderen. Ook niet op school want

je moet respect hebben voor de leraren. ‘Let’s talk about
art!’ was informeel en het was fijn om mijn Senegalese
‘broers’ en ‘zus’ te ontmoeten. Het is goed om na te denken
over hoe ik mijn zichtbaarheid kan vergroten.
‘Let’s talk about art!’ zette mij aan het denken, wat goed is.
We deden onderzoek, we voerden debatten, we werkten
aan onze thema’s. Het programma heeft mijn zelfvertrouwen een boost gegeven.

,
Moussa Traoré
Mali 1998

De rode draad in mijn werk
concentreert zich op de vraag hoe
de mens zich positioneert in een
samenleving waarin hij moet
manoeuvreren tussen de waarden
van zijn voorouderlijke cultuur en
de moderniteit. En de noodzaak
om weerstand te bieden aan de
problemen die de basis vormen
van zijn gefluister en geschreeuw.
Mijn werk wordt gekenmerkt door
onderzoek naar het materiaal. Ik laat
me vaak leiden door de verf. Ik houd
van eenvoud en consistentie in het
gebruik van kleur en wissel dat af met
lagen van details die de aandacht
trekken om verder te onderzoeken.
Mijn naam is Moussa Traoré. Ik ben een echte Bambara,
stevig geworteld in de cultuur van mijn voorouders. Met
een been in Bamako waar ik werk en het andere in het
dorp waar mijn tradities liggen. Door kunstenaar te zijn en
werken te maken, kan ik communiceren met de onzichtbare
wereld. Ik schilder heel intuïtief. Ik verken het gebied tussen
de mens en de dierlijke kant van de mens.

‘Let’s talk about art!’ stelde me in staat om via een online
verbinding mijn ‘broers en zussen’ kunstenaars van elders
te ontmoeten. Het is een gemeenschap waarin we delen
en communiceren met andere kunstenaars en hun werk
leren kennen. Tegelijkertijd leerde ik andere manieren
voor onderzoek en voor mijn artistieke proces. Mijn
wereld is in alle opzichten groter geworden.

De schreeuw en
het gefluister
acrylverf op doek
100 x 65 cm
2021

Kine Aw

Barkinado
Bocoum

Senegal 1997

Senegal 1978

Als kunstenaar ga ik in op de vrouwelijke identiteit en de
menselijke blik, clichés en stereotypen. Als kritische stem
hoop ik mensen, vooral vrouwen, aan te zetten tot reflectie
op hun leven.

Hoe zie jij jezelf? En hoe wil je door anderen gezien
worden? Deze vragen komen vaak aan de orde in mijn
werk. Wat is de rol van de media en de verschillende waarheden die mensen via sociale media de wereld in sturen?

Ik maak kleine intieme portretten maar werk ook met verf
op grote doeken. Mijn thematiek gaat over het universum
van vrouwen in de Sahel. Ronde vormen, schoonheid,
traditie versus moderniteit en thema’s geïnspireerd op mijn
eigen leven als vrouw. Senegal is een moderne, maar toch
zeer traditionele samenleving waarin vrouwen een vooraf
bepaalde plaats hebben. Veel vrouwen conformeren zich
aan sociale verwachtingen en kiezen beroepen of rollen
in de maatschappij waarvan zij denken dat het als respectabel en waardig wordt beschouwd. Ze zijn bang om
ongebruikelijke keuzes te maken. Er bestaat altijd het
gevaar als anders beoordeeld te worden.

Mijn figuratieve collages bestaan uit kleine stukjes papier
en verf die meerdere perspectieven creëren. Elk stukje
heeft zijn eigen betekenis, maar samen vormen ze één
afbeelding. De verschillende stukjes staan symbool voor
het idee dat de ‘waarheid’ uit meerdere perspectieven
bestaat. Iedereen heeft verschillende emoties; je kunt blij,
boos, verdrietig zijn ... al deze emoties verbergen zich in
één persoon.
Het is niet alleen de buitenkant van een persoon die telt,
dat is slechts één perspectief. Dat is hetzelfde voor objecten.
Alles heeft meerdere perspectieven. Dat is de waarheid.
Ik zie het net als een menselijk lichaam; alle delen van het
lichaam zijn anders, maar elk deel heeft zijn eigen reden
van bestaan. Ik stop een gelijke hoeveelheid energie en
kracht in elk onderdeel dat ik creëer. Ik construeer en
deconstrueer.

Een vrouwelijke kunstenaar zijn in Senegal is moeilijk.
Het is een taboe voor een vrouw om uit de mainstream te
stappen en schilder te worden. Toch mogen vrouwen niet
het vooroordeel cultiveren dat beeldende kunst alleen voor
mannen is. Ik zie mezelf als raadgever en cultureel ambassadeur en voel de verantwoordelijkheid om via mijn schilderijen het bewustzijn van de kracht van vrouwen te vergroten.

Meervoudige identiteitsreeks
gemengde technieken op papier
21 x 29,7 cm
2020

Doen alsof Serie
collage met gemengde technieken
21 x 29,7 cm
2020
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Mijn werk bestaat uit wandsculpturen. Ik naai amuletjes
gemaakt van krantenpapier en karton losjes aan elkaar.
Dat is een verwijzing naar de pers en naar mijn vader
die in een drukkerij werkte. Bovendien symboliseert het
kwetsbare materiaal de fragiele samenleving. Ik speel met
de patronen, door middel van kleur en vorm. Soms verbreek
ik het patroon door het bijvoorbeeld open te werken.

Ik richt me als kunstenaar en feministe op de kracht van
zwarte vrouwen, zelfbewustzijn en identiteitspolitiek.
Ik onderzoek de huidige situatie in Oeganda en laat zien
hoe die idealiter zou kunnen zijn. Ik vertrek vanuit mijn
eigen ervaringen waarin ik omringd ben door sterke en
stoere Oegandese vrouwen. Mijn werk is een manier om te
helen en om te gaan met mijn trauma’s. Ik ben van mening
dat je niet kunt creëren zonder jezelf te transformeren.

Ik ben geïnspireerd door Malinese jagers die traditionele
kostuums dragen met allerlei amuletten om ze in het struikgewas te beschermen tegen allerlei vormen van gevaar
van dieren en onzichtbare geesten.
Mensen zijn veelal hypocriet. Als vrome moslims is men
tegen jagers en hun waarzeggerij, maar men maakt in het
geheim gebruik van hun animistische diensten. Ik creëer
een ander universum, waarbij elk amulet een andere
persoon vertegenwoordigt. Ik wil een harmonieus universum
creëren. Samen zijn we sterker dan alleen, maar in elke
samenleving zijn er obstakels. Ik verbeeld een obstakel
als een gat of een rood amuletje dat oorlog en andere
problemen symboliseert. Alleen door met elkaar te praten,
kunnen we deze obstakels overwinnen.

Zonder titel
gemengde technieken met karton,
kranten, katoengaren, pigmenten
en acryl
94 x 84 cm
2021

Het is noodzakelijk om ambitie en verlangen te hebben om
dingen te zien veranderen. Niet wachten op goedkeuring
maar het heft in eigen handen nemen! Afrikaanse vrouwen
moeten het patriarchaat in hun land confronteren. We
moeten de gewoonten van de patriarchale samenleving
afleren. Ik voel me aangetrokken tot de onzichtbare strijd
van vrouwen die worden gezien als sterk en onafhankelijk.
Ik schilder deze denkbeeldige zwarte vrouwelijke leiders
en sta mezelf toe te geloven dat oplossingen uit Oost-Afrika
kunnen komen, de bakermat van de mensheid. Ik wil
vrouwen zoals ik zien! Stoere vrouwen die coole dingen
durven doen.

Orde van de evenaar reeks #1
acrylverf op doek
95 x 70 cm
2021
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In mijn werk observeer en bekritiseer ik het menselijk
gedrag in de Keniaanse samenleving. Ik focus me op
taboes zoals seksuele identiteit, prostitutie, christendom en
op hypocriet gedrag. Om mijn boodschappen dichterbij
Kenianen te brengen werk ik o.a. met gemengde technieken
op lesso, een traditioneel Oost-Afrikaans textiel dat door
Oost-Afrikaanse vrouwen wordt gebruikt als wikkelrok.

Als beeldend kunstenaar werk ik met verschillende
materialen en technieken: beeldhouwkunst, schilderkunst,
video, design en animatie.
Na jarenlang individueel te hebben gewerkt, besloot ik
meer van mijn tijd te besteden aan anderen in de samen
leving. Ik ben parttime gaan werken in een psychiatrisch
ziekenhuis in Dakar waar ik ‘expressie workshops’ organiseer. Kunstenaar zijn is een egoïstisch beroep. Ik vind het
mijn verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen.
Door mijn werk kan ik een stabielere samenleving creëren.
Zo kan ik mijn passie delen. Het werken met deze mensen
heeft mijn kijk op het leven veranderd. Waanzin zit in ons
allemaal en ligt tussen twee uitersten. Als je extreem gelukkig bent, word je gek; als je extreem van streek bent, dan
word je ook gek.

Als reactie op mensen die afbeeldingen van Jezus en de
Maagd Maria aanbidden, ben ik begonnen met het maken
van collages. Ik ben gefascineerd door Jezus en het leven
dat hij als mens heeft geleefd. Waarom is Jezus op posters
die overal in Nairobi te koop zijn steeds afgebeeld met
bruinblond haar en lipstick op? Hield hij van feesten?
En mooie vrouwen? En waarom had Jezus 12 mannen
(apostelen) om zich heen? Was hij misschien gay?
Daarnaast wil ik een eerbetoon brengen aan Keniaanse
soldaten die zijn omgekomen tijdens gevechten in
proxy-oorlogen die in Kenia zijn gevoerd. Ik heb onderzoek
gedaan in de nationale archieven in Kenia en vond foto’s
van Kenianen die in deze oorlogen hebben gediend.
Ik heb per soldaat één kunstwerk geschilderd op kranten.
Zo kan ik spelen met woorden en zinnen die kunnen
worden gerelateerd aan een specifieke soldaat of aan
misstanden in de Keniaanse maatschappij.

Mijn collages met diverse materialen zijn gebaseerd op
mijn werk in het psychiatrisch ziekenhuis. Ik wil mijn
passie delen en mensen laten zien hoe het anders kan.
Ik wil mensen aanmoedigen om zich te uiten. Kunst is
een medicijn en onszelf uiten is de manier om te genezen.
100 soldaten serie #5’
collage van gemengde
technieken op krantenpapier
115 x 40 cm
2018

Veerkracht Serie
collage van acrylverf, tekeningen,
geschriften op papier en textiel
en garen
21 x 29,7 cm
2020
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Ik werk in verschillende media en technieken: sculptuur,
schilderijen, installaties, video en animatie. In mijn collages
zijn gebouwen, dieren, stoelen, woorden en elektrische
draden afgebeeld. Deze elementen symboliseren de stad
Dakar in al haar wanorde en het gebrek aan sociale ver
antwoordelijkheid van de Senegalese regering. Het woord
‘macht’ heeft bijvoorbeeld veel met elkaar verweven
betekenissen. Stoelen symboliseren politieke macht waarmee mensen worden gemanipuleerd. Kabels en stekkers
staan voor elektriciteit die we in Dakar altijd missen en
jonge mensen migreren om de macht te hebben om te
kunnen bestaan.
Andere symbolen die ik gebruik zijn handen en armen
die omhoog steken. Veel mensen klagen dat ze geen werk
hebben en zeggen dat ze er alles aan doen, maar als je
goed kijkt doen ze niets. Ze willen geen moeite doen om
het te krijgen, dat is wat ik probeer te laten zien met deze
handen in mijn schilderijen en met de poezen, die staan
voor de luiheid van zulke mensen.
Mijn droom ligt in Afrika. Erkenning begint hier. Het leven
gaat niet alleen over succes, het leven bestaat uit veel
dingen die samenkomen. De huidige Afrikaanse kunstenaars moeten de jongere generatie laten zien dat het oké
is om in Afrika te blijven, omdat dit continent zijn rijkdom
heeft, en we moeten waarderen wat we hebben.

Ik ben van mening dat de rol van een kunstenaar ligt in
het documenteren van de tijdgeest. Ik observeer mijn
omgeving en deel mijn opvattingen over de stad Addis
Abeba en mensen en verhalen om mij heen. Ik zoek
steeds de grenzen van vrijheid van meningsuiting op
waar het gaat om openlijke maatschappij kritiek. Ik
werk met gemengde technieken en maakt gravures en
houtsneden op triplex.

Drijvende buurt serie
houtskool, acrylverf op papier
21 x 29,7 cm
2020

Op subtiele wijze leg ik het politieke stelsel en de rol van
de Ethiopische overheid ten opzichte van haar onderdanen
onder de kritische loep.Ik maak middels verborgen symboliek sociaal-politieke collages met Ethiopische krantenteksten
(in de Amhaarse taal) uit eerdere regimes en portretten van
alledaagse Ethiopiërs. Mijn portretten zijn droevig, neutraal
en verwrongen, net als in de echte wereld waar ook geen
perfectie is.
Ik richt mijn onderzoek op oorsprong, identiteit en omgrenzen. We komen allemaal van dezelfde bron, het oudste
menselijke skelet is gevonden in Ethiopië. Toch wil de mens
grenzen stellen en categoriseren, we zien het bij lands
grenzen maar ook bij indelingen van mensen op etniciteit,
hetgeen alleen maar leidt tot ongelijkheid, discriminatie
en machtsmisbruik. We moeten meer focussen op de
gemeenschap, het collectief.

Handtekening serie
houtsneden met collage van
gemengde technieken
30 x 30 cm
2018
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Mijn naam is David Thuku. Op de lagere school wist iedereen, behalve ik zelf, dat ik een professioneel kunstenaar
zou worden. Ik tekende ontzettend veel en ik nam deel
aan de kunstactiviteiten op school. Later kreeg ik een beurs
zodat ik aan het BuruBuru Instituut voor Schone Kunsten
in Nairobi kon afstuderen. Samen met 2 bevriende kunstenaars richtte ik Brush-Tu Art Studio op, een collectief dat
kunstenaars een ruimte en een plaats biedt om uit te
wisselen en van elkaar te leren.
Sinds 5 jaar concentreer ik me volledig op papier. Ik test
het papier op zijn fysische eigenschappen. Ik werk graag
met lagen die ik vervolgens bewerk om personages te onthullen. Identiteit en consumptie zijn thema’s die me bezighouden. We consumeren zo ontzettend veel zonder dat
we ons afvragen hoe ‘spullen’ het leven van mensen
hebben overgenomen en de manier waarop we zien,
voelen, denken en verlangen. Veel van mijn werk bevat
daarom een doos (verpakking) om aan te geven dat het
voorwerp het bewustzijn en misschien zelfs de identiteit
van de consument heeft aangetast.
Ik gebruik repeterende patronen om een anoniem gevoel
van een tijdelijke ruimte en perspectief te creëren. Vaak
voeg ik een stoel toe, dat voor mij een weerspiegeling van
een belangrijke gebeurtenis symboliseert, die je comfort
biedt gedurende een bepaalde tijd, of iets dat je bezighield
op een specifieke tijd of plaats. Mijn personages zijn geen
individuen. Het zijn eerder archetypes die ik voorzie met
een object zoals een stropdas, een paar elegante schoenen
of een arbeidershelm.

zonder titel
gesneden papier
50 x 38 cm
2021

In mijn werk laat ik mijn gedachten gaan over migratie.
Ik laat scènes zien uit het leven van een migrant in de
vorm van collages van verf, doek, zand en druktechnieken.
Migranten met hun bagage lijken zo het beeld uit te
wandelen; ze zitten in een overvolle pickup truck of klimmen
over hekken. Een enkeling staat oog in oog met de Eiffel
toren, het symbool van de overwinning van de droom van
de migrant. Ik gebruik veel grafische elementen. De letters
die door het beeld dansen noem ik ‘onleesbare poëzie’
en staan symbool voor in het ongewisse stappen. Mijn
geweten vereist dat ik over migratie praat, omdat ik veel
vrienden en kennissen heb die er het slachtoffer van zijn
geworden. Mijn schilderijen weerspiegelen de ervaringen
van onze samenleving, de grote uitdagingen waarmee
de wereld wordt geconfronteerd, zoals meerdere crises,
migratie, conflicten en ook het dagelijks leven van de
Afrikaanse maatschappij.

Tama Serie (de reis) #6
gemengde technieken op doek
48 x 48 cm
2020

Initiator Rosalie van Deursen

Initiator Loes Kuijpers

Ineens zijn we aan het einde
van de eerste editie van ons
kunstlab. Met Loes ben ik een
jaar geleden aan dit avontuur
begonnen. We delen dezelfde
passie voor hedendaagse kunst
in Afrika. Sinds 2014 deel ik
via Urban Africans verhalen van
maatschappij kritische hedendaagse kunstenaars in Afrika.
Hun werk verdient het om
gezien te worden en hun boodschap zoveel mogelijk gedeeld,
want ik geloof dat als je deze
kunstenaars een podium geeft
dat de wereld een stukje mooier
kan worden.
Via artikelen, lezingen, tentoonstellingen, kunsteducatie,
verkoop en reizen naar Afrikaanse Biënnales laat ik een
enorme diversiteit aan het dagelijks leven zien door de
ogen van kunstenaars van het Afrikaanse continent. Ik wilde
een dynamisch centrum creëren waar kunstenaars uit verschillende hoeken van het Afrikaanse continent en de diaspora elkaar kunnen ontmoeten om hun ervaringen en kennis te delen. Een inspirerende plek waar onderzoek wordt
gestimuleerd in een veilige omgeving. Waar ruimte is
voor discussie en experiment en waar nieuwe initiatieven
essentieel zijn.

een platform creëren waar
een dialoog tot stand komt
tussen verschillende
partijen: kunstenaars en
professionals uit andere
regio’s van Afrika, de
diaspora en Europa.
Een aanpak gebaseerd
op ‘wie ben ik, wat heb ik
te zeggen, met wie kan
ik het delen en hoe ga ik
dat doen?’

In de afgelopen 9 maanden zijn we uitgegroeid tot een
‘grote familie’, waar kunstenaars elkaar stimuleren en
motiveren, maar ook een diverse groep gastsprekers van
het Afrikaanse continent en de diaspora. Ik ben trots op
de eerste editie van ‘Let’s talk about art!’ en we kunnen
met recht zeggen: ‘On est ensemble!’ of ‘we are together!’.

‘Let’s talk about art!’ is ontstaan als een logisch vervolg op
de tentoonstellingen die ik organiseerde bij Taxi Bamako,
een platform waar jonge kunstenaars hun werk konden
tonen in de informele sfeer van het restaurant en b&b
dat ik in 2014 oprichtte in de hoofdstad van Mali.
Ik dacht aan een manier om verdieping te creëren, initiatief
te stimuleren, een inspirerende en veilige omgeving te
realiseren die onderzoek stimuleert en de mogelijkheid
biedt om het netwerk uit te breiden. Daarnaast wilde ik

Er zijn zoveel geweldige
initiatieven op het Afrikaanse continent: prachtige
biënnales, artistieke ruimtes, kunsttentoonstellingen.
Ik wil ‘onze kunstenaars’ bewust maken dat ze er deel van
uitmaken. Hoe belangrijk hun getuigenis is, hun ideeën, hun
geschiedenis, hun stem. In Rosalie vond ik een bondgenoot.
We zijn gestart in maart 2020. De afgelopen 9 maanden
hebben we veel besproken, bestudeerd, geleerd en vooral
veel gedeeld! ‘Let’s talk about art!’ blijkt meer te zijn dan
alleen een kunstlaboratorium. We hebben een verbinding
gecreëerd, een community waar ik trots op ben. De tentoonstellingen en deze brochure getuigen hiervan!
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