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Privé Domein 152: Deel 1. Ze zijn er altijd al geweest 

Ik heb me altijd verwonderd over de tijdgeest. Plotseling is de tijd ergens rijp voor en 

vinden er overal in de wereld bepaalde sociale verschuivingen, economische en politieke 

omwentelingen en kunstontwikkelingen plaats, die op een of andere manier daarop 

inspelen. In het begin is het rustig stromend water dat niet opvalt totdat het plotseling 

een grote golf wordt die alles overspoelt. 

Kijk wat er na de dood van de zwarte Amerikaan Georg Floyd op 25 mei 2020 door 

hardhandig ingrijpen van de politie is gebeurd. Alle opgekropte woede van een 

bevolkingsgroep komt in opstand en vormen de ‘Black Lives Matter’ beweging waaraan 

ook de blanke bevolking zich en masse aansluit. 

Ik herinner me in de jaren 1980 nog goed dat de beroemde galeriehoudster Holy 

Solomon zei over graffiti; ‘White People Dislike Black Art’. De tijd was er niet rijp voor. 

Nu worden er hoge prijzen betaald voor deze kunstenaars. 

De grootste boekenuitgever in Amerika ‘Abrahams’ wilde mijn standardboek over ‘New 

York Graffiti’ niet uitgeven. Ze hadden een afkeer van graffiti. 

Het tij kan keren. Plotseling duiken er overal zwarte vergeten kunstenaars op, waarvan 

bijna niemand het bestaan kende of nooit gehoord had. Zeer veel galeries in de U.S.A. 

vertegenwoordigen zwarte kunstenaars en kunstenaars uit minderheidsgroeperingen. 

Niet alleen zwarte kunstenaars uit de V.S. maar uit de hele wereld en vooral Afrika. De 

kunstmarkt ziet plotseling handel en worden de prijzen opgedreven. Als een duveltje uit 

een doosje duiken hele generaties verslofte zwarte kunstenaars op waarvoor de tijd nu 

rijp is. Toch hebben vele zwarte kunstenaars vele decennia kunstwerken gecreëerd. 

Echter als deze werken al werden aangekocht verdwenen ze snel in de opslagplaatsen. 

Bijna al die zwarte kunstenaars maken figuratief werk. ‘Tell me Your Story’ zoals de 

tentoonstelling in Kunsthal kade in Amersfoort heette. In mijn nieuwsbrief 146 maak ik 

daar gewag van. De nabije toekomst zal laten zien dat ze ook abstracte werken gemaakt 

hebben. 

De laatste twee jaar heb ik me verdiept in jonge zwarte kunstenaars die volgens mij 

interessante werken creëren. Alsof er een tsunami heeft plaatsgevonden zijn veel van die 

jonge kunstenaars ondergebracht in gerenommeerde galeries. 

In feite is de kunstmarkt even verziekt als de uitwassen van de liberale democratie. Maar 

eerlijk moeten we ook zijn. Kijk naar Kunst & Kitsch en zie hoe de mensen daar van oor 

tot oor glimlachen als ze horen dat hun kunstwerk iets waard is. Het is eigen aan de 

mens. 

Er is altijd licht op het einde van de tunnel al kan het soms heel lang duren voordat je 

het ziet. Het lijkt alsof we in donkere tijden verkeren, maar er zijn ook vele nieuwe 

ontwikkelingen. 

We leven, wat de Amerikanen noemen tijdens de verkiezingen, in een swing staat. Op 

een kruispunt in de geschiedenis. Steeds meer mensen, wetenschappers, boeren, politici, 

economen, filosofen en kunstenaars beseffen meer en meer dat het anders moet. Het 

totale mensbeeld is aan het veranderen. Steeds meer mensen beseffen dat alles met 

elkaar samenhangt, van het allerkleinste tot het allergrootste. De eenheid met de natuur 

gaat hersteld worden. Velen komen tot de ontdekking dat we één ras zijn: het menselijk 

ras, dat ieder mens gelijke rechten en plichten heeft en dat iedereen dezelfde 

mogelijkheden moet krijgen om zich te kunnen ontplooien. 
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Het verschil tussen de geslachten wordt kleiner. Mannen laten meer en meer open voor 

het vrouwelijke dat ze in zich dragen, vrouwen willen als gelijkwaardig behandeld worden 

als mannen en komen op voor hun rechten. Het is zelfs zo dat de geslachten steeds meer 

naar één geslacht toegroeien. Het individu dat we eeuwen als vanzelfsprekend hebben 

beschouwd valt uiteen in ontelbare identiteiten en juist daardoor meer naar de eenheid 

van de mens. 

In 1970 schrijft Alvin Toffler zijn bestseller ‘Future Shock’, gevolgd in 1981 met ‘The 

Third Wave’, waarin hij bijna alles van wat ik hierboven noem aangeef, in de nabije 

toekomst staat te gebeuren. 

Ik ben van plan in nieuwsbrieven aandacht te besteden aan jonge zwarte kunstenaars, 

heb altijd een zwak gehad voor de onderdrukte mens. Nooit heb ik begrepen waarom zij, 

als ieder ander mens, geen goede kunst zouden kunnen maken. 

De graffitikunstenaars uit New York waren de eersten die de boel hebben opgeschud. Dat 

mag nooit vergeten worden. 

Ik besef zeer goed dat er veel meer interessante jonge zwarte kunstenaars zijn die ik kan 

beschrijven. Mijn keuze is dus zeer persoonlijk. In deze brief komen onderstaande drie 

kunstenaars aan bod: 

1. John Rivas 

2. Kufa Makwavarara 

3. Damien Davis 

John Rivas (1997) Newark- New Jersey 
 

John Rivas in zijn atelier 

John Rivas is een zeer jonge, talentvolle Latijns-Amerikaanse kunstenaar, zijn wortels 

liggen in El Salvador, grenzend aan Guatemala, Honduras en de Stille Oceaan. 
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De Pipil-Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van El Salvador. Ze worden door de 

Spanjaarden onderworpen en maken na het wegvallen van het Spaanse gezag in 1821 

deel uit van Mexico. In 1839 wordt El Salvador een onafhankelijke republiek en wordt de 

democratie ingevoerd, maar in feite wordt het land lange tijd beheerst door ‘Veertien 

Families’. Dictators hebben dankzij de juncta lange tijd de macht in handen gehad. 

Rebellie ontstaat door Marxistische rebellen. In 1989 houden doodseskaders huis in de 

door jezuïeten gestichte Universiteit van Centraal-Amerika waarbij een aantal priesters 

worden vermoord. Drugbendes beheersen nog steeds het land. 

Sinds 2019 is ‘Nayib Bukele Ortez’ (1981) president van El Salvador. 

Veel Salvadorianen hebben asiel in de U.S.A. aangevraagd. 

Trump heeft het zeer moeilijk gemaakt asiel aan te vragen in de U.S.A. 

In Newark woont een hele gemeenschap van Salvadoraanse immigranten. John Rivas 

behoort tot de eerste generatie Amerikaanse kunstenaars waarvan de ouders uit El 

Salvador komen en die in Newark is geboren. Zijn ouders vestigen zich in 1994 om 

economische redenen in Newark . 

John Rivas is al jong een zeer zelfbewuste kunstenaar. John toont in zijn werk 

verwantschap met Basquiat en andere graffitikunstenaars. 

John Rivas komt niet uit een artistieke familie, zijn vader is bouwvakker en zijn moeder is 

een fabrieksarbeidster. Tijdens de high school ziet een van zijn leraren, een fervent 

liefhebber van tatoeages, dat John een talent voor tekenen heeft. Zijn ouders staan niet 

te juichen na het horen van Johns keuze voor het kunstenaarschap. 
 

Hago Sin Ti - Wat zou ik zonder jou moeten doen, m.m. on canvas, 180x122, 2019 
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Op het schilderij hierboven zien we John Rivas afgebeeld met een penseel in zijn mond. 

Naast hem, met een wit hemd, zien we zijn broer. De tekst JuJu4Ever verwijst naar zijn 

neefje die op jonge leeftijd plotseling is overleden. 

De werken van John Rivas zijn ruw en ongepolijst geschilderd. Verschillende materialen 

worden op één doek samengebracht; verf, kleurpotlood, sprayverf, teksten, medicijn 

pillen, ijzerdraad, een deel van een schilderpalet, penselen en stukken stof. Uitsnijdingen 

en gaten in het doek komen veelvuldig voor. Op andere doeken kunnen schoenen uit het 

doek tevoorschijn komen. 
 

‘Te-Extrano - Ik Mis Je’ , mixed media op doek, 150x100cm, 2018 ‘Libertad Esta En El Otre Lado - De 

vrijheid is aan de andere zijde’(refererend naar de muur van Trump), mixed media op doek, 42,5x57cm, 2019 
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JOHN A RIVAS CV EDUCATION 2019 School of Visual Arts 

Senior, BFA Fine Arts 2021 Columbia University, MFA 

EXHIBITIONS: 2019 Both at Once, LatchKey Gallery, New 

York, NY Forthcoming, Band of Vices, Los Angeles, NY 

Forthcoming, Todd Kramer Gallery New York, NY 2018 The 

Nu Vanguards of the Revolution, Group Show, Queens 

Museum. Queens, NY The Politics of Identity, Group Show, 

SVA Chelsea Gallery. NY, NY Re: Art show 2 years, Group 

Show, Pfizer Building. Brooklyn, NY Constellations, Group 

show, SVA Chelsea Gallery. NY, NY El Museo Del Barrio Dia 

De Las Memorias, Showcase, El Museo Del Barrio. NY, NY 

Meca International Art Fair, Art Fair, San Juan, PR CMA’s 

Annual Art Auction, Group show, Children’s Museum. NY, NY 

BFA Open Studios, Group show, SVA BFA Fine Arts Building. 

NY, NY Pinta Art Fair. Miami, FL 2017 School of Visual Arts, 

Open Studios, Group show, NY, NY Pros+Kons, Group Show, 

Underground Skateshop. Newark, NJ The Funeral, Group 

Show. More Points Gallery. Bronx, NY Trans Degenerate, 

Group Show. Milkweed Sugar Loaf Gallery. Chester, NY 

Public Koncept Presents, Group Show. Underground 

Skateshop. Newark, NJ Chicpeajcturns3, Group Show. 

Harborside Jersey City. Jersey City, NJ 2016 Untitled, Solo 

Show, Watchung Art Center. Watchung, NJ Local Artist Night, 

Umami Burger Artist Showcase. Brooklyn, NY Take part of 

me, Group Show, Paul Vincent Gallery. 

Aangekocht door de Dean collectie - Galleries: Latchkey gall. 

N.Y., Ross&Kramer gall. N.Y, Superposition gall. N.Y., Miami 

Zonder Paradijs, m.m. op doek 
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Kufa Makwavarara (1983 -Zimbabwe - woont in Cape Town Zuid-Afrika) 

Korte geschiedenis Zimbabwe 

Zimbabwe, met de tegenwoordige hoofdstad Harare, is altijd een verdeeld land geweest waar 

Zoeloekoningen overheersen en diverse bevolkingsgroepen om de macht strijden. Het land kent 

verschillende bevolkingsgroepen: het volk van de Nguni, Bantoe, Matabele, Mfengu, Makolo, 

Mithwakazi en het Ndebele volk. De officiële taal is Engels met daarnaast veel stamtalen als het 

Shona en het Ndebele. 

Dankzij de verovering door de Engelsman Cecil Rhodes wordt het land vanaf 1895 

Rhodesië genoemd. Het gaat de Engelsen vooral om de ontginning van erts. Pas in 1980 

kwomt hieraan een einde en verandert de naam van het land in Zimbabwe. Mugabe 

wordt de eerste minister-president. Mugabe voert een dictatoriaal bewind met een één- 

partijenstelsel. De blanken krijgen de schuld van de slechte economische toestand en 

worden door zijn toedoen van hun land beroofd. Er vindt vervolgens een grote uittocht 

van blanken plaats. 

Zimbabwe is lang de graanschuur van Afrika. Door droogte, ontbossing en slecht beleid 

stort de agrarische industrie in. Tijdens Mugabe’s bewind zijn duizenden Zimbabwanen 

naar Zambia, Botswana en Zuid-Afrika gevlucht. De thuisblijvers worden naast armoede 

geteisterd door Aids en de toeristenindustrie zakt volledig in elkaar. De inflatie bedraagt 

op zeker moment 150.000%. Onvoldoende water leidt tot een cholera-epidemie. 

November 2017 wordt Mugabe afgezet door de militairen en opgevolgd door ‘Mnangawa’. 

Het land wordt verdeeld in acht provincies. 

Zimbabwe is rijk aan bodemschatten in de Marange: diamanten, platina, chroom 

en tantalium. Toch is de schatkist leeg. Corruptie tiert overal. (zie Pr. Do. 124 over 

de mijnen in Congo tent. In het MU Eindhoven p.5) 

 

 

De Zimbabwaanse kunstenaar Kufa Makwavarara (1983), is zoals veel andere kunstenaars 

uit zijn land, naar Kaapstad getrokken. Hij schildert over de uitbuiting en onderdrukking 

door het politieke systeem in zijn vaderland dat het hele leven van normale burgers 

dicteert, waarbij ook de religie niet onbesproken is. 
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Kufa Makwavarara, Woza Friday, olieverf op doek, 124x100, 2015 

Het schilderij ‘Woza Friday’ van Kufa Makwavarara is geïnspireerd op een tekst van 

Jonny Clegg (1953-2019). Johnny Clegg is een zoon van een Engelse vader en een 

Rhodesische moeder van Joodse komaf, die via Litouwen en Polen naar Zuid-Rhodesië 

(nu Zimbabwe - Zambia , vroeger Noord-Rhodesië) emigreren. Gleg groeit op in Johannesburg en 

Israël. Hij wordt wel de ‘Witte Zoeloe’ genoemd omdat hij Engelse teksten met Zoeloe 

teksten combineert. 

Zijn band ‘JULUKA’ bestaat tijdens het apartheidsbewind uit een witte én zwarte man’. 

Zij vormen samen een anti-apartheidsgroep. 

Johnny Cleg is onderscheiden met diverse belangrijke eredoctoraten. (zie wikipedia) 

Woza Friday (Kom op Vrijdag!): (1976 -luister via youtube) 

Het werd moeilijk in deze wereld 

Webaba kunzima kulomhlaba 

(Vader, deze wereld is een moeilijke plek) 

(Father, this world is a difficult place) 

Het werk van het project is in volle gang 

Webaba lomsebenzi ubhokile 

(Vader, het werk dat ik doe is eindeloos) 

(Father, the work I do is unending)Webaba, nemali ayingeni 
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(Vader, het geld dat ik verdien is onbeduidend) 

(Father, the money I earn is insignificant) 
 

Moge deze week voorbij zijn, papa, papa 

Sengathi leliviki lingaphela, webaba, webaba 

 

(Het zou geweldig zijn als deze week zou komen tot en, vader, vader) 

(It would be great if this week would come to and, Father, father) 

Kom op, kom op vrijdag mam 

Woza, woza friday mayi dali 

 

(Kom, kom vrijdag mijn liefste) 

(Come, come Friday my darling) 

 

Kom vrijdag, het werk zit erop 

Woza friday, umsebenzi ubhokile 

 

(Kom op vrijdag, het werk is eindeloos) 

(Come on Friday, work is unending) 

 

Kom op, kom op vrijdag mama lief 

Woza, woza friday mayi swidi 
 

(ome, kom vrijdag mijn lieve ding) 

(ome, come Friday my sweet thing) 

 

Kom vrijdag is een speciale dag voor jou 

Woza friday yilanga elingqomile wena 

 

(Kom vrijdag, de dag waarop ik verloofd ben (dwz mijn ware liefde)) 

(Come Friday, the day that I am engaged to (ie. my true love)) 

Tot ziens, ik ga nu 

Goodbye, I'm going now 

 

Morgenochtend, morgenochtend 

Tomorrow morning, tomorrow morning 

 

Kom op Vrijdag is tijd om lief te hebben, uit te gaan na weer een week van hard werken. 

 

Kufa Makwavarara schildert zeer fijn en zijn schilderijen zijn bevolkt met talloze 

personen, die hij op een wonderlijke, spannende manier, compositorisch weet te 

verenigen. ‘Woza Friday’ en ‘Tsotsi (Gangster) in the Train’ gaan over het pendelen per 

trein naar de verschillende buitenwijken. 

 

Kufa is zelf een enthousiaste gamer, vermengt sociaal-politieke commentaren, 

karikaturen en Afrikaanse symbolen in zijn schilderijen. 
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Tsotsi (Gangster) in the train, olieverf op doek, 100x79,5, 2015 - Bishop and the Kissing Ring, olieverf op doek, 

2020 

‘Bishop and the Kissing Ring’ : de bisschop maakt gebruik van zijn macht door mensen 

zijn ring tegen vergoeding te laten kussen. 
 

The Winner Takes All, olieverf op doek, 100x124, 2017 

In ‘The Winner Takes All’ en ‘Fancy Heads’, verwijzen de figuren en klederdrachten naar 

de cultuur. ‘The Winner takes All’ gaat over een vreemdeling die in Zuid-Afrika belandt en 

met de koning gaat kaartspelen. De koning daagt de vreemdeling uit dat als deze van 

hem wint zijn mooie dochter mag huwen. De winnaar neemt alles, is precies wat het 

politieke systeem van permanente uitbuiting doet. De gewone man heeft het nakijken. 
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Fancy Heads, olieverf op doek, 125x90, 2017 

 

 

HIDING NEST, olieverf op doek, 170x200, 2020 

In 2018 vindt er tegen de economische crisis een massademonstratie plaats in 

Zimbabwe. De politie reageert fel, jaagt het volk op en tracht het te verspreiden met 

traangas. De demonstranten vluchten niet naar huis maar verbergen zich in een nest; in 

diepe geheime plaatsen, onbereikbaar voor de politie. 
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Verkiezingen in 2018 Zimbabwe 

In zekere zin zou je in Kufa Makwavarara’s schilderijen een nieuwe versie van James 

Ensors werken kunnen zien. Ensor is een meester in het bespotten van de macht. 

Kufa Makwavarara wordt vertegenwoordigd door Artco Gallery. 

Damien Davis (1984) 

Veel zwarte kunstenaars verhalen in hun werk het verleden. Om het werk van Damien 

Davis te begrijpen ga ik terug naar een deel van het verleden waar zijn werk over gaat. 

De Tulsa opstand 1921 - Achtergrond 

Tulsa is een stad in de staat Oklahoma. 

18 December 1865 wordt door president Lincoln de slavernij afgeschaft. Tussen 1889 en 

1891 trekken veel zwarten naar Tulsa in Oklahoma. ‘District Greenwood’ met ‘Black Wall 

Street’ als kern, is het zakencentrum van Afro-Amerikanen. Zij vormen een 

vrijheidskolonie (zij die als slaaf vrij gelaten zijn, vrijgelatenen genoemd). Het gaat de zwarten 

economisch zeer goed. ‘Black Wall Street’ is hét centrum van bedrijvigheid. De straat 

loopt dwars de gescheiden wereld van de zwarte en witte gemeenschap. De voorspoed 

van de zwarten roept veel weerstand op. 

Op 31 mei en 1 juni 1921 vindt er een opstand van de zwarte bevolking plaats. Reden is 

dat een zwarte jongen, de 19-jarige schoenpoetser Dick Rowland onterecht wordt 

beschuldigd van verkrachting van het witte 17-jarige meisje Sarah Page als deze in een 

lift stapt waarin ook het blanke meisje zit. Het meisje begint te gillen. Ze zou verkracht 

zijn. Immers door de Jim Crow-wetten leven zwart en blank volledig van elkaar 

gescheiden. Als het voorval de volgende dag in een plaatselijke krant vermeld wordt 

breekt de hel los. Een bende witte mannen lynchen de jongen. De zwarte gemeenschap 

komt in opstand. Er vindt een bloedbad plaats dat zijn weerga niet kent. De Ku Klux Klan 

zit erachter en heeft al veel zwarten gelyncht. 

31 Mei en 1 juni 1921 slachten blanke inwoners maar liefst 200 zwarte inwoners af en 

raken 5000 mensen dakloos. Privé vliegtuigen gooien bommen en vernietigen hele 

wijken. ‘Tulsa Race Massacre’ is zeer lang doodgezwegen. 
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Damien Davis’ vernieuwde kijk 

‘Hard Line Fade’ - ‘Harde Lijnen Vervagen’ noemt Damien Davis zijn werken. Zijn 

sculpturen gaan over het gebruik van symbolen uit het verleden van zwarte mensen. 

Pijnlijke, denigrerende symbolen die door een ander gebruik kunnen veranderen. 

Damien Davies onderzoekt beladen historische afbeeldingen van ‘Blackness’. Davis wil ze 

bevrijden uit hun beknelling; bevrijdt symbolen van hun onderliggende negatieve 

betekenis. 

Damien Davis maakt hierbij gebruik van digitale technieken en complexe software 

algoritmen. Damien komt zo terecht in een meer conceptuele benadering. 

Davis’ sculpturen zijn laser gesneden plexiglas elementen die verbonden worden met 

roestvrij stalen bouten en moeren. Onderstaande afbeeldingen herinneren aan het Tulsa 

gebeuren dat vrij koel, conceptueel, benaderd wordt. Vliegtuigen, bommen, een wit en 

zwart hoofd verwijzen naar de gebeurtenis. 

     Good 

Neighbours Blackamoors Collage #286, 50x40x4,5cm, 2019- Pre-Check Blackamoors, 35x25x5, 2019 Collage 

#280 laser-cut plexiglas en roestvrij staal 
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De op pagina 12 afgebeelde werken zijn onderdeel van de ‘COLLAPSE: Black Wall Street 

Study’, die Davis tentoongesteld heeft in de Latchkey gallery en de Untitled Art Fair (Solo 

booth), Latchkey Gallery in Miami, Florida. 

Damien Davis weet op een onderkoelde manier, mede door het plexiglas en roestvrijstaal 

elementen, vorm te geven aan een verleden. 

Davis wil opzettelijk de mogelijkheden creëren voor wat hij noemt ‘slippen’ , het 

vertroebelen van de kennis die kijkers hebben van een beeld, taal en ras. Damien 

ontmantelt een bepaalde manier van kijken, die niet per se universeel is. 

In Sardinië wordt het zwarte morenhoofd als nationale trots gehanteerd. - De Vier- 

Moren-Vlag wordt voor het eerst gebruikt als vlag van Sardinië na de slag bij Alcoraz 

door Peter 1 van Aragón en Navarra in 1096. In Amerika wordt echter alles wat zwart is 

belachelijk gemaakt. 

  Trots tegenover respectloos  

Michael Ray Charles (1967), een Afro-Amerikaanse kunstenaar en professor in Houston, 

verwerkt in zijn schilderijen, beelden en installaties ervaringen van zwarten als 

karikaturen en stereotypen in reclame, sport en entertainment: IF U BLACK U NEVER 

FIRST, ONLY FOREVER SECOND. Ray stelt racisme, uitbuiting en slavernij aan de orde. 
 

In de Verenigde Staten wordt het zwarte hoofd, tanden, anussen, het hebben van dikke 

konten als zeer negatief beschouwd, als een reductie van Blackness tot commerciële, 

seksuele en emotionele valuta, terwijl dezelfde symbolen in een andere context, in een 

andere cultuur juist als positief ervaren kunnen worden. Precies zoals iemand een paard 

of tijger als familiewapen heeft. 

Damien Davis is van een andere generatie en wil van deze beelden de harde lijnen 

vervagen, slippen, afpellen, loskoppelen van de stereotypen. De stereotypen die vroeger 

gebruikt werden om zwarten belachelijk te maken zoals monden, tanden, schelpen en 

andere attributen worden door Davis als elementen bevrijd van hun negatieve betekenis. 
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Voor Demetrius is een hymne aan de liefde van broers en zussen en aan de kracht van kunst om onze 

percepties en innerlijk leven te transformeren. 

Davis bevrijdt al deze lichaamsdelen en gebruiksvoorwerpen door ze los te koppelen van 

negatieve betekenissen en ze een nieuw leven te schenken. De tentoonstelling COLOR 

CARGO in Wood Art Center in Philadelphia toont vrolijk vervaardigde kratten die de vloer 

van Color Cargo verspreiden. Ze zijn deels opgedragen aan ‘Henry ‘Box Brown’ die de 

bevrijding van de slavernij bereikt door zichzelf letterlijk naar Philadelphia te sturen. (een 

soort Hugo de Groot). Ze zien er speels uit deze dozen, Davis noemt ze zelfs ‘snoepjes’. 

De gladde geraffineerde aard van raciale iconografie wordt geneutraliseerd, teniet 

gedaan door zijn gebruik van artificiële middelen als plexiglas en roestvrij staal. 

Basketbalelementen gebruikt Davis niet veel omdat hij deze sport in zijn persoonlijk 

leven heeft ondervonden als een constante sociale druk om te sporten. Damien is 

namelijk groot en sterk en wordt er tijdens zijn jeugd voortdurend op gewezen te gaan 

basketballen omdat dit het enige is waarin hij goed zou kunnen zijn. (zie foto p.11) 

‘Mijn levensmissie is om het tegendeel te bewijzen’ en meer mijn intellectuele en 

creatieve vermogens aan te boren.’ 

Alle vormen in ‘Color Cargo’ worden met wiskundige precisie, door de computer 

weergegeven, om juist de stereotypen van het zwarte kunstenaarschap als zijnde 

primitief, rauw en primair te doorbreken, die hij voortdurend tijdens zijn studie op de 

kunstacademie te horen kreeg UNPACKING DAMIEN DAVIS “COLOR CARGO” 
 

Color Cargo - Centre for Art in Wood Philadelphia 2019 
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‘COLLAPSE: BLACK WALL STREET STUDY 

De tentoonstelling gaat over de geschiedenis van Greenwood in Tulsa met het historische 

‘Weeksville Heritage Center’, gelegen in het hedendaagse Crown Heights, Brooklyn, zelf 

een van de grootste gratis zwarte gemeenschappen van vóór de Amerikaanse 

burgeroorlog. 

Blackamoors #345-#357 in Weeksville Heritage Museum 

‘Black’ is zwart en ‘a moor’ verwijst naar een moor die zwart is. Eigenlijk is het een 

tautologie. Blackamoor verwijst ook naar een Europese kunststijl uit de 18e eeuw, de late 

barok- en rococostijl, waarin blackamoors vooral als exotisch en decoratief kunstobject 

worden afgebeeld. Vanaf het kolonialisme werd de ANDER (zwarte) onderworpen en tot 

schouwspel, visueel object van esthetisch en sensueel genot gemaakt in reclame, 

literatuur, film, kunsten.. 
 

Balthasar Permoser 18e eeuw 

Damien Davis gebruikt de titel ‘Collapse Blackamoor’ om deze te ontdoen van de 

ballast die het woord met zich meebrengt. Toch is de titel ‘z w a a r zwanger’. 

In het ‘Weeksville Heritage Museum’ (1), Brooklyn N.Y. stelt Damien 13 kammen 

tentoon als zelfstandige kunstwerken zoals Warhol zijn soepblikken tentoonstelt. Deze 13 

kammen lijken/ zijn autonome kunstwerken. Toch schuilt er een dubbele betekenis 

achter. Ze zijn allemaal gewijd aan zwarte mensen die doodgeschoten zijn door de 

politie. In de jaren 1970 en 1980 confisqueert de politie afro-kammen om hun potentieel 

ze als wapen te kunnen gebruiken. 

Breonna Taylor (26j.blackamoorscollage #345)-Trayvon Martin (17j blackamoors 

collage #346), Georg Floyd (46j blackamoors collage # 347), Eric Garner ( 44j 

blackamoors Collage #348), Michael Brown (18j blackamoorscollage #349), Tamir 

Rice (12j blackamoorscollage # 350), Walter Scott(blackamoorscollage # 351), 

Philando Castille (32j blackamoorscollage #352), Sandra Bland (28j 

blackamoorscollage #353), Amadou Diallo (23j blackamoorscollage #354), 

Tony McDade (38j blackamoorscollage # 355), Brayla Stone (17j blackamoorscollage 

#356), Emmet Till (14j blackamoors collage #357), 
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(1) Weeksville Heritage Center is gewijd aan het behoud van Weeksville, een van Amerika’s eerste gratis 

zwarte gemeenschappen in de 19e eeuw. Weeksville gemeenschap richtte scholen, kerken en verenigingen op 

en waren actief in de abolitionistische beweging en een van de weinige overgebleven historische locaties van 

Afrikaans-Amerikaanse gemeenschappen vóór de burgeroorlog. (De abolitionistische beweging probeerde de 

slavernij en de Atlantische slavenhandel te beëindigen. De Engelse quakers en enkele evangelische 

groeperingen veroordeelden de slavernij op humanistische gronden. 



  
Amadou Diallo (Blackamoorscollage #354) Breonna Taylor (blackamoors #345) Tamir Rice 
(Blackamoors collages#350 -Laser gesneden plexiglas en roestvrij staal hardware, 29.2x15.2x2.5cm) 

 

 

George Floyd (Blackamoors Collage #347), 2020) 

Alle 13 werken zijn gesponsord door de Mrs. And FIRE ISLAND ARTIST RESIDENCY. D 

eopbrengsten gaan naar 13 zwarte culturele instellingen. 

Damien Davis wordt vertegenwoordigd in de volgende galeries: 

Latchkey gallery N.Y., Charlie James Gallery, Los Angeles 

Tentoonstellingen: 

Whitney Museum of American Art, The Museum of Modern Art, The Museum of Arts and 

Design, The Weeksville Heritage Museum N.Y: COLLAPSE: BLACK STREET STUDY 

(catalogus december 2021) Color Cargo - Centre for Art in Wood Philadelphia 2019 
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