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Privé Domein 155 Ze zijn er altijd al geweest. Yinka Shonibare (1962 Londen-BritsNigeriaanse kunstenaar)
Een gehandicapte kunstenaar die zich heeft zich bevrijd en vliegend als een uil
boven het koloniale landschap van weleer pijnlijke gebeurtenissen in chique
kunstwerken transformeert.
Yinka is niet de eerste de beste kunstenaar en zijn levensverhaal is zeer de moeite
waard. Hij is een Brits-Nigeriaanse kunstenaar geboren in Londen maar verhuist al op 3jarige leeftijd naar Lagos in Nigeria. Op 18 jarige leeftijd krijgt hij een virus in zijn
ruggenmerg waardoor hij aanvankelijk helemaal verlamd raakt maar gelukkig daarna
eenzijdig. In de jaren 1980 keert hij terug naar Londen en doorloopt daar de kunstopleidingen Byam Shaw School (1984-1989) en het bekende Goldsmiths College (1989-1991)

atelier Yinka Shonibare in Londen

Barbara Kruger

Door een van zijn leraren wordt hij uitgedaagd als Afrikaanse kunstenaar zich bezig te
houden met zijn Afrikaanse wortels. Vanaf dat moment stelt Shonibare het begrip
‘authenticiteit’ centraal in zijn leven..
Al tijdens zijn studie wordt hij zich bewust van de complexe verhouding tussen de
westerse en de Afrikaanse wereld. Het gaat Yinka om de gevolgen van de verovering,
uitbuiting, het vernietigen van eigenheid - authenticiteit van zwarte bevolkingsgroepen
en hoe dit vorm te geven zonder in de valstrik van alleen maar frustratie te vervallen.
Yinka begint met het bladeren in kunstboeken en wordt vooral geïnspireerd door
vrouwelijke kunstenaars als Barbara Kruger (1945), Nancy Spero (1926) en Janny Holzer
(1950). Dat vrouwen ‘kunst’ kunnen maken was niet altijd vanzelfsprekend. Er loopt dus
een parallel met de zwarte kunstenaar die immers ook geen kunst zou kunnen maken.
Zie hoe zelfs Thierry Baudet in deze tijd over het intelligentievermogen van de zwarte
mens denkt. Yinka is geïnteresseerd in kunstenaars die kritisch naar de wereld kijken.

Jenny Holzer
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Nancy Spero ‘Peace’

Victoriaanse tijdperk
Shonibare laat het Victoriaans Britse Koninkrijk (1837-1901) herleven door het gebruik van
Victoriaanse kleding te verbinden met de Vlisco stoffen. Hij verwijst hiermee naar het
Britse kolonialisme dat in die periode op zijn hoogtepunt was terwijl op het einde van die
periode de Vlisco stoffen populair werden in Afrika de standard vormen van de
welgestelden in Afrika.
Dandy OSCAR WILDE
Shonibare identificeert zich vooral met de beroemde schrijver en homo Oscar Wilde (18261896). Wilde besteedt heel veel aandacht aan zijn uiterlijk, kleding en heeft een
geaffecteerde manier van spreken. Oscar leeft in het Victoriaanse tijdperk, maakt graag
deel uit van het establishment maar het tegelijk ironiseert. Wilde is een zelfbewuste
figuur en zet zich af tegen middelmatigheid en uniformiteit. Je zou Wilde kunnen zien als
een Pim Fortuyn. Dandy’s weten vaak een groot publiek aan zich te binden. Shonibare
ziet zichzelf als een dandyfiguur, die evenals de van Ierse afkomst Oscar Wilde geen
Engelsman is, maar zichzelf wel die stijl aanwendt.
Dutch Wax
In 1989 ontdekt Shonibare, min of meer toevallig, op een straatmarkt in Brixton een
stand met batikstoffen. Deze batikstoffen zijn eigenlijk van Indonesische oorsprong,
maar worden in de 19e eeuw door onder andere het Nederlandse bedrijf Vlisco (Vlis&Co)
geproduceerd als de ‘Dutch wax’. Vlisco is in 1846 opgericht door Pieter Fentener van
Vlissingen uit Helmond.
In Afrika worden deze stoffen een cultuur als teken van welvaart en zelfbewustzijn.
De Afrikaanse vrouwen maken van de stoffen, soms wel 5 meter lang, zelf een outfit
door het in drie delen te knippen zoals een rok, een top en een hoofddoek of draagdoek
voor een baby. Met de dessins worden verhalen verteld over de gevolgde opleiding,
kennis, maar ook als waarschuwing aan de man. Een dessin met vogels die uit een kooi
vliegen wil de man waarschuwen voor het geval dat hij vreemd gaat: ‘Pas op, als jij een
scheve schaats rijdt vlieg ik ook mijn kooitje uit.’ ‘Si tu sors, je sors’ ‘You leave I leave’.
Dit dessin is sinds 1983 vooral in Togo geliefd. In de jaren 1990 wordt het dessin uit het
bestand gehaald maar in 2007 weer opgenomen.

Ontwerp van Noud Jeurgens 1983 voor Vlisco
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Yinka Shonibare ‘schildert’ met de stoffen van ‘Vlisco’ uit Helmond.
In de late jaren 1960 zijn er een aantal kunstenaars die het schilderen in de ban doen,
het wordt gezien als een oud en vermolmd medium. Fotografie, installaties en
performance, de meer conceptuele kunst, zijn de nieuwe media waarmee kunstenaars
zich willen uitdrukken. Wel veel later, in de jaren 1980 als de schilderkunst weer
opbloeit, realiseert Yinka Shonibare zich tijdens zijn academie jaren dat hij niet hoeft te
schilderen om kunstenaar te worden - schilderkunst is zo historisch beladen en
bovendien een teken van witte mannen dominantie.
Yinka Shonibare’s werk wordt gekenmerkt door een kritische houding ten
opzichte van onderdrukking, koloniaal verleden, klimaatverandering,
vreemdelingenhaat, het vluchtelingenprobleem en de liefde. Inka laat zich
hierbij regelmatig inspireren door kunstenaars uit het verleden zoals Lucas
Cranach, Jheronimus Bosch, Honoré Fragonard of Eugène Delacroix.
Revolution Kids (Fox) (2012)

Dessin Ontwerp (2010-2011) Teun van de Wittenboer voor Vlisco ‘Silent Empire’ broek en stropdas voor
Revolution Kid (Calf) van Yinka Shonibare, Museum Den Haag 2012 - Rechts collectie museum Beelden aan Zee

De Arabische Lente met als doel de dictators af te zetten, zelf machthebbers geworden
na het koloniale bewind, maar ook de ‘London Riots’ waarbij jongeren in opstand komen
tegen de gewelddadige dood van ‘Mark Duggan’ door de Londense politie.
Dure Victoriaanse kledij, een hoofd van een vos (een vos staat voor van de wijs brengen
en bedriegen) en een gouden pistool (een replica van een gouden pistool dat gevonden is
op het lichaam van Muammar Gaddafi). Yinka gebruikt ook het hoofd van een kalf dat
voor jeugdige overmoed, onbezonnenheid en onvolwassenheid staat.
De geschiedenis is voor Yinka Shonibare veelduidig. Goed en kwaad wisselen elkaar af.
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VICTORIAANSE KLEDIJ
De Victoriaans jurk is vrouwelijk geaccentueerd, het silhouet in de vorm van een
zandloper waarbij een korset een noodzakelijkheid werd, een dunne strakke taille en
wijde rokken. Om het evenwicht met het bovenste gedeelte in harmonie te brengen met
de onderste helft worden zachte volumineuze moffen en opstaande kraag gebruikt. Er
worden zware en massieve dure stoffen gebruikt met veel details zoals strikken en
kanten kragen.

Koningin Victoria - Victoriaanse klederdracht
VEELZIJDIG KUNSTENAAR
Yinka Shonibare is schilder, beeldhouwer, fotograaf, collagemaker, tekenaar en
installatiemaker met steeds de STOFFEN VAN VLISCO uit Helmond. Shonibare voert zijn
werken uit met een team van specialisten. Zijn werken delen een scala van menselijk
inlevingsvermogen. Boeken, personen met en zonder hoofd, astronauten en buitenlandse
wezens allemaal worden ze bekleed met Victoriaanse stoffen. Kritisch inlevingsvermogen,
ironie en gevoel voor humor gaan gepaard met overdadigheid, pracht en praal en een
zekere decadentie die overal kan woekeren.
Persoonlijk ervaar ik een afstandelijkheid in zijn werk, misschien is dat juist de
decadentie, zijn werken vertonen een ongenaakbaarheid, zijn in zichzelf gekeerd, ze zijn
geen uitbarstingen van opgekropte woede. Zijn kunstwerken zijn barstensvol schoonheid,
bevroren schoonheid, alsof al het kwaad de zwarte mensen aangedaan Yinka niet deert,
hij staat er ver boven. Ja juist, hij is een wijze uil.

25 September 2010 weet Shonibare de Britse Empire macht (vergane glorie) te vangen
in een doorzichtige fles met stop. Horatio Nelson weet op 25 oktober 1805 met zijn
vlaggenschip ‘HMS Victory’ het Franse Keizerrijk van Napoleon die samen spon met de
Spanjaarden te verslaan bij Kaap Trafalgar (Spanje ten noordwesten van Gibraltar) en
verzekerde daardoor de heerschappij over de golven voor de Britten. Hierdoor ontstond
het British Empire dat India, Canada, Hongkong en Singapore omvatte.
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Het beeld heeft tijdelijk gestaan tegenover de Nelson zuil op Trafalgar Square en staat nu
in Greenwich Park voor het Nationaal Maritiem Museum. Het hele schip is opgebouwd
met een mengeling van veelsoortige materialen en versierd door Vlisco dessinstoffen en
drukken kolonialisme, industrialisatie, emigratie, culturele toe-eigening en de macht van
het Britse Empire uit.
Yinka Shonibare krijgt de titel MBA (RA)
Al in 2001 neemt Yinka deel aan de Biënnale van Venetië
In 2004 wordt hij genomineerd voor de prestigieuze Turner Price en in 2005 ontvangt hij
van de Britse koningin de eretitel ‘Member of the Most Excellent Order of the British
Empire’ (MBE).
Ik heb het eens opgezocht maar ik vind geen enkele kunstenaar met deze titel die er zo
nadrukkelijk mee te koop loopt. Vanuit de achtergrond van zwarte kunstenaars kan ik me
dit van deze kunstenaar echter wel voorstellen.
In 2013 krijgt Shonibare de titel RA - Royal Academician.
De belangrijke dichter, kunsthistoricus en kunstorganisator ‘Okwie Enwezar’ (1963-2019),
laatst directeur van het beroemd en beruchte Haus der Kunst in Berlijn, organisator van
Documenta 11 in Kassel van 1988-2002 nam Yinka Shonibare op in deze tentoonstelling.
Het Haus der Kunst was het eerste belangrijke Nazi architectuur museum dat werd
geopend op 18 juli 1937 en was een propaganda voor wat de Nazi’s als belangrijke
Duitse kunst vonden. (zie onder andere Pr. Do. 122)
De lange lijst van indrukwekkende tentoonstellingen die Yinka tot op de dag van vandaag
krijgt is indrukwekkend (www.yinkashonibare.com)
In 2004 organiseerden Jaap Guldemond en Gabriele Mackert voor Museum
Boymans als eerste Nederlands museum de tentoonstelling van Yinka Shonibare
‘Double Dutch’ .
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De Schommel naar Jean Honoré Fragonard (1732-1806) De Schommel Fragonard 1767-1768

De schitterende sculptuur/installatie van Yinka was in het Boymans Museum te zien.
Het werk is geïnspireerd door Honoré Fragonard, het werk vertoont dezelfde verfijning,
gevoeligheid, atmosfeer, elegantie en roept een romantisch verlangen op.
Deze schommel zou het Boymans eigenlijk hebben moeten aankopen.
Je zou ’De Schommel’ - ook kunnen zien als de tijdgeest die de weerbarstigheid van het
leven weerspiegelt, we gaan op en neer, vooruit omhoog en zakken terug om opnieuw
een poging te doen. In de struiken van het leven loert een addertje in het gras.
Een man in het struikgewas gluurt naar de opzwaaiende rokken van deze schoonheid.
Misschien een moderne versie van het boek van Daniël uit de Hebreeuwse Bijbel. Twee
wetteloze rechters, ziek van verlangen, loeren naar de kuise Susanna en doen haar op
straffe van de dood oneerbare voorstellen. Susanna krijgt de doodstraf maar Daniël
weerlegt het verhaal en de rechters krijgen de doodstraf. Uiteindelijk wint de leugen
nooit.
Yinka Shonibare weet altijd op een verfijnde manier, schitterend in pracht en praal, weer
te geven wat er aan het kolonialisme schortte.
Mannen en vrouwen zonder hoofden.
Mannen en vrouwen in prachtige Victoriaanse Vlisco stoffen pakken hebben geen van
allen een hoofd. Ze hebben niet alleen hun hoofd maar vooral ook hun hart verloren in
het koloniale tijdperk. Rijkdom voor de kolonisator en uitbuiting van de zwarte bevolking.
Uiterlijk ziet er alles perfect uit, maar wij westerlingen wilden niet zien wat we
aanrichtten. Zonder hoofd is er onmogelijk sprake van een identiteit. Een mooi voorbeeld
hiervan wordt in het LAM getoond.
LAM - LISSER ART MUSEUM op Landgoed Keukenhof, van VANDEN BROEK
FOUNDATION - Van Jan van den Broek supermarktondernemer, waar alle kunstwerken
gerelateerd zijn aan voeding, zoals ‘Het Laatste Avondmaal’ van Yinka Shonibare.
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Museum Den Haag, Museum Beelden aan Zee, Museum Helmond en het LAM museum in
Lisse zijn musea in Nederland die een belangrijk kunstwerk van Yinka Shonibare in hun
bezit hebben.
Museum Helmond
22 September tot en met 12 februari 2017 vond er een grote solotentoonstelling van
Yinka Shonibare plaats in de Boscotondohal van Museum Helmond.
Vlisco zit sinds 1846 in Helmond en viert zijn 170 jarige bestaansfeest. Allemaal redenen
om juist Yinka Shonibare uit te nodigen. Een overweldigende tentoonstelling die tevens
aantoont het enorme groeiende zelfbewustzijn van een stad, waar Jan Bongaarts en
ondergetekende veel jaren bezig zijn geweest dat bewustzijn te doen glanzen. Het
bewijst eens te meer waar een wil is worden er mogelijkheden gevonden en uitgevoerd.
‘Cannonball Heaven’ uit 2011 wordt aangekocht voor 150.00 euro, waarvan het
Mondriaan Fonds 50.000 euro, Vrienden van het Museum 50.000 en het gemeentelijk
museum zelf 50.000 euro op tafel legt.
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Cannon Heaven 2011 Museum Helmond 2016

Helmond heeft een kasteel, bij een kasteel horen kanonnen, Helmond heeft Vlisco dus is
het alleen daarom al duidelijk dat dit werk in de collectie van Museum Helmond hoort te
zijn.
Zullen de kanonkogels vroeger doden hebben veroorzaakt, deze Cannon Heaven kogels
zijn totaal gevaarloos. Mannen zonder hoofden, zij die niet nadenken en hun gevoelens
niet laten spreken, voeren een fantoom uit, de kogels zijn gevaarloos geworden, ze zijn
uitgevoerd in Vlisco stoffen en ploffen even verder als versierde drollen neer.
Cannon Heaven verwijst naar de Helmondse geschiedenis maar vooral naar de macht van
het Britse Rijk. Ook wij Nederlanders hebben ervan geprofiteerd. In feite hebben
oorlogen geen enkele zin, de geschiedenis wordt achterhaald. Ooit zal het beter worden.
Ooit zal het paradijs terug veroverd worden, eens zal alles glanzen. Paradise Beyound !

Adam en Eva 2013
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Volgens mij neemt Shonibare zichzelf ook op de hak als hij een sculptuur maakt waarin
hij een rol speelt in de wereld die zoveel gezichten heeft en waar de betrekkingen tussen
geschiedenis en jouw persoonlijke rol een zeer ingewikkelde is. Of we willen of niet we
zijn allemaal lotgevallen, dragen de lasten en schuldgevoelens mee van het verleden.

De wereld van Yinka shonibare - Kufa Makwavarara, Robert Mugabe “Kiss the Ring ‘ - Simphiwe Ndzube, The
Spirit of People

Na de verjaging van de blanken uit Zuid-Afrika worden ook zwarte leiders dictators zoals
Kufa Makwavara (Zimbabwe - vroeger Zuid-Rhodesië) Robert Mugabe (1924-2017) uitbeeldde.(zie
Pr.Do. 152. p.6 e.v.)

De grote verschillen tussen Yinka Shonibare en Simphiwe Ndzube.
Yinka Shonibare weet met humor pijnlijke geschiedenissen van verleden en heden op een
chique, met uiterste verfijning uitgewerkte materialen van Vlisco, te verbeelden dat het
geen moeite kost in ieder huis een plaats te vinden.
Simphiwe Ndzube (1990), 28 jaar later geboren dan Yinka (1962), zou je zeggen heeft veel
meer geestelijke problemen met zijn geschiedenis. Hij schildert een krankzinnige wereld
die ver uitreikt boven het label van magisch realisme dat hem wordt opgedrongen. Zijn
werk is rauw en bulkt als een op hol geslaagde vulkaan uit zijn onderbewuste. (Pr. Do. 154)
Toch is Simphiwe geïnspireerd door het werk van Shonibare. Hij schildert ook mensen
zonder hoofd en gebruikt de parapluie bijvoorbeeld als bescherming en als windvanger.

Simphiwe Ndzube, Op zoek naar de heilige steen 2018
Shonibare, Air Kid, 2020

Yinka

Ik kreeg een brief van de vorig jaar terug naar Amerika verhuisde kunstenaar
David Lindberg die vele jaren in Nederland heeft gewoond.

Yes, your Pr. Do's are well appreciated here. Thank you for sharing them. I enjoyed the last
one, 154...these artworks are heavy--but beautiful!
Ja, wat is schoonheid, wat is waarheid en wat is leugen, alles loopt in onze tijd als een
ratjetoe door elkaar.
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