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Privé Domein 151: ‘TELL ME YOUR STORY’

(1)

in Kunsthal Kade Amersfoort

DEEL 1: De definitieve doorbraak van de Afrikaans-Amerikaanse Kunst. Maar het is bij lange na
niet het volledige verhaal. Ook Afrikaanse kunstenaars en andere gekleurde kunstenaars vinden
overal hun galeries. Het is nog maar het begin van een zee van zwarte kunstenaars. Vanuit de Hel
richting Hemel.
‘’Samensteller van Tell Me Your Story is Rob Perrée, die zich als curator al dertig jaar
bezighoudt met het onderwerp. Dankzij zijn kennis en netwerk telt de KAdE-expositie
tientallen topstukken. Het resultaat is een overzicht zoals we in Nederland niet eerder
hebben gezien en dat zelfs in de VS opzien zou baren.’’ – (Het Parool)
‘’Wie evenwel wil voelen en zien wat kunst kan betekenen voor de ontvoogding en het
zelfbegrip van mensen, moet vooral ook naar Amersfoort reizen. Kunsthal KAdE
presenteert er een verzameling krachtige werken van kunstenaars die in onze gewesten
nog veel te weinig bekend zijn en die ons beeld van wat moderne kunst kan zijn weldadig
kan opschudden.’’ – (Knack)
De tentoonstelling maakt duidelijk dat we al honderd jaar kunnen spreken van AfrikaansAmerikaanse kunst. Dat deze kunstenaars altijd in de schaduw hebben gestaan van de
blanke kunstwereld om de doodeenvoudige reden dat zwarte mensen geen kunstenaar
konden zijn. Ze kenden geen vrijheid, het waren slaven die geen
opleidingsmogelijkheden kregen, ze moesten dom gehouden worden zoals vrouwen in de
westerse wereld ook zeer lang als dom, niet handelingsbekwaam werden gezien. Het
moest met alle middelen voorkomen worden dat ze door educatie en opleiding
zelfverzekerder en onafhankelijker zouden worden .
Op het einde van de achttiende eeuw ontstond in de Westerse wereld steeds meer verzet
tegen de slavenhandel. Vooral in de zuidelijke staten van Amerika was slavenarbeid de
normaalste zaak van de wereld. Slaven waren privébezit van de blanke katoenplantages.
De noordelijke staten wilden al tussen 1776 en 1804 de slavenhandel afschaffen.12 April
1861 breekt de burgeroorlog uit tussen het noorden en zuiden van Amerika die door het
noorden werd gewonnen en de afschaffing van de slavernij op 18 december 1865 een feit
werd, waarbij Abraham Lincoln (1809-1865- 1861-1865 pres.) een grote rol speelde maar wel
de eerste president was die vermoord werd op 15 april 1865.
Honderdduizenden slaven vluchten van het zuiden naar het noorden en tussen 1916 en
1970 trokken nog eens 6 miljoen Afrikaans-Amerikanen naar het Noorden van de
Verenigde Staten.

Abraham Lincoln

In de volgende pagina’s bespreek ik werken van een aantal kunstenaars uit deze
tentoonstelling en daarnaast nog andere kunstenaars.

p.1

Palmer HaydenDe wegvervoerder(the teamster) 1955, olieverf op doek, 61x51.1cm

Rob Perrée maakt in deze tentoonstelling een onderscheid in 5 tijdseenheden.
Ik maak een keuze naar de volgens mij voorlopige interessantste kunstenaars.
1. Harlem Renaissance (1918-1930)
Literatuur, muziekvormen als blues en jazz in nachtclubs vierden hoogtij. Er zijn
kunstenaars die boekomslagen ontwerpen, boeken van illustraties voorzien en
schilderijen en gouaches maken. Het zijn vooral kunstenaars die vóór 1900 zijn geboren.
Palmer Hayden (1890-1973)
De kunstenaar beeldt als het ware zichzelf af met een halo, een schijf van licht dat zijn
goddelijkheid benadrukt. Hij berijdt een licht paard dat de ogen bedekt heeft terwijl het
zwarte paard een zekere angst uitstraalt en zich afvraagt ‘Wat gebeurt er hier, het is de
wereld op zijn kop.’ Het lichte paard is niet gewend door een donkere man bereden te
worden. De kunstenaar lijkt in trance, verzonken in zichzelf.
Hale Woodruff (1900-1980)

Linoleum 1935
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Graffiti kunstenaar Quik:Red-White and Blues, tek., 30x22.5, 2002

Post-Harlem Renaissance (na 1940)
De kunstenaars die door Rob Perrée tot deze groep behoren zijn na 1900 geboren. Een
belangrijke kunstenaar uit deze tijd, ‘Jacob Lawrence’, (1917-2000) schilderde op 23jarige leeftijd (1940) de ‘60delige serie ‘Migration and Other Visions of the Great
Movement North’, die overigens niet in deze tentoonstelling te zien zijn. Bij ieder
schilderijtje is een tekst geschreven door de kunstenaar.

Jacob Lawrence: 1940, From every southern town migrants left by hundreds to travel north.
Wounded Man, 37x29cm, 1968

‘Wounded Man’ uit 1968 in Kunsthal Kade verbeeldt een man die bijna vermorzeld wordt
door een muur van blanke onwil maar is ondanks alle opgelopen wonden onverzettelijk.
Twee andere kunstenaars uit de Post-Harlem Renaissance zijn Romare Bearden (19111988) en Robert Colescott (1925-2009).
Romare Bearden maakte gebruik van beelden uit tijdschriften en reclamemateriaal,
verwerkte deze in collages die hij plakte op geschilderde achtergronden. Een schitterend
intiem werk met perspectivische verschuivingen is de collage ‘Piano Lesson’ uit 1983.

Romare Bearden ‘Piano Lesson’ -

p.3

Robert Scolescott ‘De aardappeleters’ (niet in de tent.)

Robert Colescott (1925-2009)
Robert Colescott studeerde bij Ferdinand Léger in Parijs en was volgens wikipedia de
eerste Afro-Amerikaanse kunstenaar die vertegenwoordigd werd op de Biënnale van
Venetië in 1997. Aanvankelijk schilderde hij onder invloed van Léger abstract maar vroeg
zich af waarom hij eigenlijk abstract schilderde. Ik vermoed dat hij de beslissing nam het
abstract schilderen achter zich te laten omdat zijn hoofd vol zat van al die
ongerechtigheden die je beter figuratief kunt verbeelden. Vanuit de achtergrond van
Afro-Amerikanen was abstractie één brug te ver, in zijn hoofd was er nog niet de ruimte
om abstract te schilderen. De verhalen van Afro-Amerikanen zaten vol met vragen over
hun geschiedenis. ‘The Truly Story’ moest eerst vorm gegeven worden. Colescott besloot
iconische schilderijen uit de Westerse canon te ‘ver-zwarten’ door witte hoofdpersonen
te vervangen door zwarte figuren.

At The Bathers’ Pool: Inter-racial Blues 1984, 213,4x182,2

Cotton, 1989 213,7x183,2 Defares coll. A’dam

CIVIL RIGHTS
De jaren 1960 stonden in het teken van de ‘Civil Rights’ beweging van Martin Luther
King, Malcolm X en Bobby Seale, al verschilden de manieren van aanpak enorm.
Verzoenende opvattingen stonden tegenover agressievere vormen. De ‘Civil Right Act’
van 1964 bleek geen oplossing van het probleem omdat de raciale ongelijkheid gewoon
doorging. De ‘Black Power’ en de ‘Black Panthers’ waren veel agressiever en stonden
zelfs geweld toe om hun doel te bereiken.
Graffiti
Het is verwonderlijk en vreemd waarom Rob Perrée hier niet de opkomst van de
GRAFFITICULTUUR noemt. Vanaf 1967 beginnen onder invloed van Taki 183 en
Julio 204 hun tags op muren en treinen te schrijven en sprayen. Norman Mailer
noemt in zijn beroemde boek ‘New York Graffiti’ uit 1974 ongeveer 760 namen
van tag writers:
‘Here I am’, I have a name, therefore I am’. Zij die eerst niets waren kroonden
zichzelf tot individu met een eigen identiteit en uiteindelijk tot het allerhoogste:
‘KING’. (New York graffiti en Blade ‘King of Kings’ - 2 en 3 )
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Ik zeg dit temeer omdat de graffitikunstenaars zoals ze zich ontwikkeld hebben vanuit de
jaren 1960 uiteindelijk in de jaren 1980 van de trein op doek gingen werken en museaal
werden. Het grote verschil met ‘Tell Me Your Story’ is dat in Kunsthal Kade alleen
figuratieve werken te zien zijn. De graffitikunstenaars hebben meerwaarde gecreëerd
door hun abstracte werken met in een aantal gevallen dezelfde boodschap maar ook door
hun totale bevrijding. Omdat ik al vaak genoeg over de graffitibeweging heb geschreven
beperk ik me tot een enkel voorbeeld.
PHASE 2 Lonny Wood1955-2019)
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk Phase 2 voor de graffitikunst en de
moeizame bevrijding van de zwarte kunstenaar is geweest. Zijn hele carrière heeft Phase
2 abstracte werken gecreëerd, die toch allemaal de ondertoon dragen van het onrecht
dat zwarten is aangedaan en zijn zoektocht naar dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
Een van zijn beste werken is in het Groninger Museum: Athanasian Confrontation dat
teruggaat naar de kerkvader Athanasius die in de vierde eeuw na Christus leefde en een
concilie belegde over de vraag of Jesus Christus ook God is of juist een mindere God. Met
andere woorden: Is een zwarte kunstenaar (mens) minder dan een witte kunstenaar.
Tijdens het tweede oecumenische concilie in 381 na Christus in Constantinopel werd
bepaald dat de doctrine van de heilige drie-eenheid VADER – ZOON – HEILGE GEEST
zowel de eenheid als het afgescheiden zijn benadrukt. Mensen verschillen van elkaar
betreffende kleur maar zijn allemaal mensen en dus gelijkwaardig.
Phase 2 heeft zijn hele leven tegen het onrecht gevochten en is helaas zo diep
teleurgesteld dat zijn carrière er zwaar onder geleden heeft.

’Athanasian Confrontation’, spray paint on canvas, 207x454, 1984 – Groninger Museum

Zoals ik al eerder geschreven heb is het een Cézannesk werk waarin lijnen en blauwe
kleurmodulaties ritmisch in elkaar overgaan en sterren van hoop oplichten.
Vorig jaar kon ik tot mijn groot genoegen een ander belangrijk werk bemachtigen dat
door Phase 2 in 1992 is gemaakt voor galerie KIS uit Amsterdam. Na een vakkundige
restauratie siert het nu mijn huis. Toen het schilderij een paar maanden geleden in mijn
huis geplaatst werd door een heel team van deskundigen moest ik het uitschreeuwen van
vreugde. Zelden heb ik zo’n prachtig, hemels schilderij, zinderend van lichte blauwen,
gezien.
p.5

Untitled, spray paint on canvas, 240x520cm, 1992

A-One, Blade, Crash, Koor, Futura, Quik, Rammellzee hebben allemaal zowel figuratieve
als pure abstracte werken gecreëerd.
De ‘AfriCOBRA’ groep uit Chicago, opgericht in 1968, zocht naar een toegankelijke
beeldtaal om hun filosofie duidelijk te maken. COBRA betekende ‘Coalition of Black
Revolutionary Artists’ met kunstenaars: Jeff Donaldson (1932-2004), Wadsworth Jarell
(1929), Jae Jarell (1935) die trouwde met Wadsworth Jarell, Barbara Jones-Hogu
(1938-2017) en Gerald Williams (1941). Er sloten zich nog meerdere kunstenaars bij deze
beweging aan: Napoleon Jones-Henderson, Nelson Stevens, Kevin Coole, Renee
Stout, Carolyn Lawrence, Frank Smith en James Phililips.
Deze kunstenaars zijn zeer politiek geïnteresseerd en verwerken in hun werken ‘COOLAde-Colors, limonade kleuren. Heldere, levendige, zingende kleuren als oranje,
aardbeien- en kersenkleuren, citroen- en geelgroenkleuren. Ze houden zich bezig met
schilderen, allerlei druksoorten, textiele ontwerpen, foto kunst en sculpturen.
Veel van deze kunstenaars zijn niet in deze tentoonstelling te zien.

Wadsworth Jarell ‘Revolutionary’, 1973
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Gerard Williams ‘Take It’ 1971 (niet op deze tentoonstelling te zien)

Napoleon Jones Henderson ‘Do Lord Remember me’, 2003 (niet op deze tentoonstelling te zien) Gordon Parks,
‘Drinking Fountains’, Mobile, Alabama 1956

‘Drinking Fountains’ toont schrijnend waar zwarte mensen mogen drinken. ‘White Only!’
ernaast mag niet door ze gebruikt worden.
Emory Douglas (1943)
Emory Douglas was als kunstenaar minister van cultuur van de militante beweging ‘Black
Panther Party’. Vanaf 1966 tot in de jaren 1980 kon deze beweging door het ontwerpen
van prints voor hun krant, met een oplage van 125.000 exemplaren per week, een
snellere verspreiding van hun boodschap laten plaatsvinden. Vrouwen en mannen gingen
voorop in de gewapende strijd.

prints

1969

1969

1970

Het zou me niets verwonderen als de Amerikaanse Urban Art kunstenaar Shepard Fairley
is beïnvloed door Emory Douglas. Shepard Fairley (1970) maakt ook gebruik van
printtechnieken en collages die hij in afwisselende aantallen kan laten drukken. Zijn
prenten ademen eenzelfde sfeer uit, dragen boodschappen over. ‘The Medium is the
Message’.
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Fairley is duidelijk geïnspireerd door de propaganda-affiches van totalitaire regimes als
Rusland, China en Cuba. Zijn prints ademen de sfeer in van de Jugendstil-Art Nouveau en
Art Deco tussen 1890-1930. Fairley wil niet de wereld veranderen maar wel mensen
laten nadenken. Fairley is een witte kunstenaar die erin geslaagd is zijn kunst optimaal te
commercialiseren. Zo was Fairley zeer succesvol bij de ‘Hope’ promotie van President
Obama en staat hij achter het gedachtegoed van Nelson Mandela: ‘Een Mensheid –
Gelijkheid en Vrijheid’ voor wie hij een grote muurschildering in Johannesburg heeft
gecreëerd.

Urban graffiti artist Shepard Fairley : niet op deze tent.

Black Renaissance
Volgens Henry Louis Gates (1950- Amerikaans literair criticus, historicus, leraar, filmmaker), vond in
de vroege jaren 1990 een opleving plaats van de Harlem Renaissance uit de jaren 1920.
Zwarte schrijvers als Alice Walker, Toni Morrison en de kritische filmer Spike Lee trekken
veel aandacht. De bevrijding van de zwarte kunstenaar zet door.
Wikipedia: Gates pleit niet voor een 'separatistische' zwarte canon, maar eerder
voor een grotere erkenning van zwarte kunstenaars en hun integratie in een
grotere, pluralistische canon. Gates bevestigt de waarde van de westerse
traditie: zowel zwarte schrijvers als beeldende kunstenaars zullen erkennen dat
er sprake is van wederzijdse beïnvloeding.
Zo vraagt Hans den Hartog Jager in het Cultureel Supplement van de NRC 23 juli
zich naar aanleiding van de tentoonstelling van de Oost-Duitse schilder A.R.
Penck in Kunstmuseum Den Haag af of Penck ondanks al zijn vrijheid en
aanstekelijkheid vooral een posthistorische, postkoloniale mensnaaier (een
ordinaire jatter H.P) is of dat zijn werk juist een amalgaan van bronnen en
symbolen is uit alle tijden en culturen en Penck daarmee een eerbetoon brengt
aan de vrijheid van de kunst, aan de krachten die mensen verbinden in plaats
van ze te scheiden? We mogen overigens niet vergeten dat Picasso zijn ‘Les
Demoiselles d’Avignon’ nooit gemaakt zou kunnen hebben na het zien van
beelden uit Oceanië en Afrika. Wij westerlingen hebben ons altijd te goed
gedaan aan wat andere culturen hebben voortgebracht.
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De beïnvloeding wordt nog duidelijker na het lezen van het artikel, alweer Hans
Hertog Jager, NRC Cultureel Supplement donderdag 6 augustus, over de
heruitgave van Aby Warburgs ‘Bilderatlas’, een boek vol afbeeldingen door de
eeuwen heen van elkaar beïnvloedingen. (4)

Picasso: ‘Wanneer er iets te stelen is, steel ik het’ (5)
Een bevriende grote collectioneur vertelde me dat zwarte kunstenaars toch
weinig bijdragen hebben geleverd aan de moderne kunst zoals die vanaf - laten
we zeggen - het impressionisme is ontstaan. In mijn ogen geen eerlijke
vergelijking omdat er geen ‘vrijheid van denken en werken’ voor zwarte
kunstenaars bestond. Deze tentoonstelling heet niet voor niets ‘Tell Me Your
Story’.

Als je eeuwenlang als slaaf bent gezien, in veel gevallen zelfs je naam je is
ontnomen, je hele identiteit, als je zowel geestelijk als lichamelijk totaal
lamgeslagen bent, dat het denken je zelfs ontnomen wordt, als je verstoken
blijft van onderwijs dan zul je als je vrijheid wordt gegeven toch eerst veel tijd
nodig hebben om je verhaal te vertellen.
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Todd Gray (1954) - Kerry James Marshall – Kara Walker

Dark Matter, 2015, pigment druk, 170x165,

Overzicht ruimte Lewis gallery N.Y.

Todd Gray (1954)
De schilderijen van Todd Gray bestaan meestal uit verschillende delen waarbij opvalt dat
in het schilderij een ander schilderij – duidelijk omlijst – geïntegreerd is, meestal ronde
cirkels. Je zou zijn schilderijen als een soort installatie kunnen beschouwen: cirkels,
ovalen en rechthoeken met beelden worden bijna hermetisch aaneengesmeed, duidelijk
afgebakend door vintage lijsten. Toch vormen zijn werken een absolute eenheid.
Zijn interesse, zoals bij bijna alle zwarte kunstenaars, gaat uit naar kwesties van
identiteit, ras en kolonialisme. In zijn werken worden verschillende kleurrijke stoffen,
natuur- en heelalafbeeldingen. Die verscheidenheid geeft Todd Gray de gelegenheid zijn
eigen geschiedenis weer te geven en zijn plaats in de diaspora. ‘Dark Matter’ uit 2015, er
ontbreekt slechts Lives, de ‘Black Lives Matter’ na de dood van Georg Floyd op 25 mei
2020 en er in de hele wereld protesten uitbraken. Niet alleen in Dark Matter maar in veel
werken van Todd Gray is het gezicht verdwenen door ronde cirkels: verduisterd, gekleurd
en volmaakt als mens, maar helaas niet erkend.
Het is te hopen dat we steeds meer de richting uitgaan van een ‘Humanity’ waarin ras
geen enkele rol meer speelt, maar alleen dat we mensen zijn die weliswaar verschillend
zijn, maar in feite allemaal dezelfde oorsprong uit de kosmos hebben.
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Kerry James Marshall (1955)
Tijdens de Documenta 12 in 2007 zag ik in Kunsthalle Fredericianum enkele schilderijen
van Kerry james Marshall voor het eerst. Voorr het museumplein was een imponerend
veld van klaprozen te zien van Sanja Ivecovic (1949 Zagreb).

Misschien stond dit klaprozenveld symbool voor de ontluikende belangstelling van de
zwarte kunstenaar Kerry James Marshall (1955)
Geboren in 1955 Birmingham in de staat Alabama, nabij het kantoor van de Black
Panthers, wordt Marshall al vroeg geconfronteerd met de onderdrukking en
bewustwording iets aan het onrecht te moeten gaan doen. Als kunstenaar weigert
Marshall witte mensen af te beelden, al zijn personages zijn diep zwart geschilderd.

Beauty Queen, 2014, acryl en glitter op pvc
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Untitled 2009

Kara Walker (1969)
Kara Walker kreeg reeds bekendheid in de jaren 1990 met haar kamergrootte tableaux
van zwarte uitgeknipte papieren silhouetten op witte achtergrond die voortdurend in
beweging zijn. Haar werk gaat over mensen die gevangen zitten in machtsrelaties. Ze
maakt video’s, installaties, performances en maakt films.

NIET door Rob Perrée genoemd maar een kunstenaar die niet mag ontbreken in het rijtje
van de Black Renaissance van de jaren 1990 is MICHAEL RAY CHARLES (1967) die in
België geïntroduceerd werd door de toenmalige galerie Cotthem die eerst in Knokke
resideerde en daarna in Brussel om vervolgens in het Spaanse te verdwijnen. Cotthem
gallery (Hedwig van Impe) had een samenwerking met Tony Shafrazi gallery in New
York. Ook Hans Mayer gallery in Düsseldorf heeft even zijn werk heeft verkocht.
Jarenlang is de zeer kritische kunst van deze kunstenaar aan het zicht onttrokken
geweest. Tony Shafrazi heeft weliswaar een grote collectie maar ondernam niets meer.
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Cotthem gaf in 1999 de catalogus ‘Forever Free’ uit. Nu, onlangs is een retrospectief
verschenen geschreven door Cherise Smith met 100 kleuren pagina’s. M.R. Charles is
geboren in Lafayette, Louissiana, geeft les aan de universiteit in Houston in Texas.
Michael Ray Charles’ kunstwerken zijn pijnlijk voor witte mensen omdat hij glashard de
stereoptiepen in onder andere reclames, sport en politiek blootlegt waarmee AfroAmerikanen vanaf 1870 geconfronteerd werden:

Michael Ray Charles: 1.Beacon – Baken in de Duisternis - in een bloempot als een zaadje dat nog
gaat ontkiemen, chocolade beeld – ’t schijnt dat een chocolade beeld na lange tijd ‘wittig’ wordt. Je
zou ook kunnen zeggen: ‘Guess Who’s Coming To Dinner’ . Deze installatie is door Koen Vermeule
samengesteld (coll. K. Vermeule). 2. Puzzle schilderij op hout geschilderd met als titel: ‘I Can’t
You Can’t’. Beide werken uit 1999.
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The Bloom Generation – De Bloei Generatie
Rob Perrée geeft 12 namen van kunstenaars geboren vanaf 1974 tot en met 1990. Ik
vermoed dat dit echter slechts het topje van de ijsberg is. Waarschijnlijk zullen deze
kunstenaars, zoals alle eerder genoemde, zijn voorkeur hebben. Toch zal het vooral
slechts een voorlopige selectie zijn en op basis van voorkeur zijn samengesteld.
Vooral het werk van ‘Kehinde Wiley’ (1977) maakt indruk. Indrukwekkende
doordringende portretten met schitterende decoraties van bloemmotieven.

Prince Charles Louis, Elector Palatine and his brother
Prince Rupert

Jordan Casteel (1989)
Ze schildert vooral portretten van mensen die ze ontmoet in haar onmiddellijke
omgeving. Kerry James Marshall en Jordan Casteel hebben beiden onlangs van het
Amerikaanse modetijdschrift Vogue de opdracht gekregen voor de omslag portretten te
schilderen met modieuze kleding die ontworpen is door donkere ontwerpers.
Jordan Casteel heeft activiste Aurora James in een jurk van Pyer Moss geschilderd en
Kerry James Marshall een vrouw in een witte avondjurk van het merk Off-White van
Virgil Abloh.

Jordan Casteel
Kerry James Marshall
1.Tell Me Your Story, publicatie KA series 32, 2020
2. Henk Pijnenburg - New York Graffiti Art- Coming from the Subway, 1992
3. Henk Pijnenburg -Blade – King of Kings
4. Aby Warburg ‘Bilderatlas Mnemosyne’ – The Original’. Uitgeverij Hatje Cantz
5. Carsten-Peter Warnicke, uitgegeven door Ingo F. Walther, Benedikt Taschen:
Picasso deel 1, met tekst op de achterkant van het boek, 1992
De tentoonstelling is t/m zondag 30 augustus te zien in Kunsthal Kade Amersfoort.
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