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Van Berlijn 
naar Breda

Verbeelde 
idealen
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In 2008 vroegen de eigenaren van MK Galerie me een 
tentoonstelling te cureren in hun nieuwe ruimte in Berlijn. 
Ik had eerder tentoonstellingen voor ze gemaakt in de 
‘moedergalerie’ in Rotterdam. Het was altijd prettig om 
met ze te werken. Bovendien hou ik van Berlijn, met zijn 
avant-gardistische, vrijgevochten geschiedenis. Ik ging 
dus op hun verzoek in.

Omdat ik thematische tentoonstellingen problema-
tisch vind – ze komen vaak kunstmatig  over – besloot 
ik een neutrale basis als uitgangspunt te nemen: de vijf 
kunstenaars die ik zou selecteren, moesten een Rijks- 
akademie-verleden hebben en  er moesten onmiskenbare 
aanwijzingen zijn dat ze een veelbelovende toekomst 
tegemoet gingen. Dat vatte ik samen onder de wat laffe 
titel die ik de tentoonstelling gaf: The Present of the 
Future. Even nietszeggend als veelzeggend.  

Marcel Pinas was een van de kunstenaars.

Ik had hem al in zijn eerste jaar op de Rijksakademie 
bezocht. Wat me toen opviel, was dat hij weliswaar 
openstond voor de adviezen van docenten en collega’s, 
maar niet van plan was af te stappen van zijn missie om 
de cultuur van de marrons zichtbaar te maken in zijn 
werk en zo te laten voortleven. Dat hij daar binnen het 
hoogwaardige instituut niet altijd begrip voor kreeg, was 
me al snel duidelijk. Niet iedere docent of begeleider wilde 
afstappen van de witte, westerse criteria voor kwaliteit. 

Die wat dwarse, besliste houding van Pinas sprak me aan. 
Ik selecteerde hem voor de tentoonstelling en liet de keuze 
van het soort installatie aan hem over. Ik wist dat ik met 
hem dat risico kon nemen. Bovendien maken verrassingen 
het cureren juist aantrekkelijk. 

En een verrassing werd het.

From Berlijn 
to Breda

Visualised 
ideals

1
In 2008, the owners of MK Galerie asked me to curate 
an exhibition in their new Berlin space. I had made 
prior exhibitions at their ‘mother gallery’ in Rotterdam. 
Working with them had always been a pleasure. Plus, 
I love Berlin and its avant-gardist history of liberation. 
So I honoured the request.

Since I find thematic exhibitions problematic—they can 
often feel artificial—I decided to build the programme 
around a neutral basis: the five artists I would select 
were to have a Rijksakademie background and had 
to show unmistakable signs of a bright future. I 
summarised this idea by means of a rather weak 
exhibition title: The Present of the Future. It says it all 
in all its meaninglessness. 

Marcel Pinas was one of the artists.

I’d visited him in his first year at the Rijksakademie. 
At the time I noticed that while he was open to advice 
from teachers and colleagues, he had no intention to 
stray from his mission to make the maroon culture 
visible in his work and so to give it a new lease of life. It 
didn’t take long to become clear that this effort was not 
fully recognised at the esteemed institute. Not every 
teacher or coach was willing to look beyond the white, 
western criteria for quality. 

Pinas’s headstrong, determined stance appealed to 
me. I selected him for the exhibition and let him choose 
the type of installation. I knew the decision was safe 
in his hands. And it’s the surprises that make curation 
such an enjoyable job. 

Well, I certainly got my surprise.

Rob Perrée

kunsthistoricus, freelance schrijver en curator 
art historian, freelance writer and curator

marcel
pinas
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Een week voor de opening kwam zijn installatie in 
Berlijn aan. Het tweedehandsbusje had het bijna onder 
het gewicht ervan begeven. Er kwamen honderden in 
kleurige doeken gewikkelde flessen uit. Doeken gemaakt 
van de Pangi stoffen, die de marrons gebruiken bij hun 
winti-rituelen. De flessen waren een verwijzing naar de 
geneeskrachtige vloeistoffen die ook onderdeel van de 
rituelen uitmaken. In een aantal dozen bevond zich een 
grote hoeveelheid aaneengeregen, zwarte objecten. 
Die objecten – neerhangende zwarte figuurtjes die het 
midden hielden tussen een traditioneel designteken en 
een menselijke figuur – hing hij als een enorm beweeglijk, 
knisperend gordijn tegen de achterwand van de galerie-
ruimte. De flessen plaatste hij er geordend voor, tot ver 
de ruimte in, zodat de kijker er haast noodgedwongen 
onderdeel van zou worden. Dat er in die ordening Afaka-
tekens verborgen zaten, wist ik toen niet. Het Afaka, de 
taal van zijn streek, zou een leidmotief worden in zijn 
installaties, schilderijen en tekeningen. Later hoorde ik 
dat er veel lokale mensen waren ingeschakeld om al die 
flessen te omwikkelen.  

Kibii Wi Koni – dat werd de titel van het werk – was indruk-
wekkend. Het stal de show.

2
Op het moment dat Marcel Pinas in Berlijn zijn flessen- 
installatie presenteerde, had hij een veel groter project 
in de maak: het Moengo-project, vernoemd naar het 
bauxietstadje Moengo, dat grenst aan het binnenland 
van Suriname. Dat had hij in gesprekken met de directeur 
van de Rijksakademie, Janwillem Schrofer, op zijn 
haalbaarheid getoetst. Het Surinaamse binnenland, met 
name de geboortestreek van de kunstenaar, had van 1986 
tot 1992 zwaar te lijden gehad door de burgeroorlog: een 
uit de hand gelopen persoonlijke strijd tussen legerleider 
Bouterse en guerrillastrijder Brunswijk, waarbij tientallen 
doden vielen en waardoor veel marrons hun dorp moesten 
ontvluchten. Daar wilde Pinas zijn ideeën en gedachten 
over het behoud van de marroncultuur verwezenlijken. 
Daar wilde hij zijn kunstenaarschap een extra dimensie 
geven. 

Er moest een ruimte komen om workshops te geven aan 
jongeren en een plek waar kunst is te zien. Een artist-in- 
residence programma moest internationale kunstenaars 
naar Moengo brengen, die niet alleen bereid zouden zijn te 
werken met de jongeren, maar ook een kunstwerk zouden 
achterlaten voor een in te richten beeldenpark. Ieder jaar 
zou er een groot project worden georganiseerd dat ook 
bezoekers uit Paramaribo moest trekken: muziek, dans 
en beeldende kunst zouden elkaar daarin afwisselen. 
Gastenverblijven en een restaurant moesten toeristen 
lokken. Bij alle activiteiten moesten de lokale bewoners 
worden betrokken en het zou ook mooi zijn als ze er wat 
aan konden verdienen. 

In de jaren erna werd het project concreter. Er kwam 
een gebouw voor workshops, de Tembe Art Studio. 
Een leegstaande villa werd het onderkomen voor de 
kunstenaars, de organisatie werd gelegaliseerd in de 
Kibii Wi Foundation, een verlaten loods werd de basis 
voor het Contemporary Art Museum Moengo (CAMM) en, 
niet onbelangrijk, Nederlandse fondsen zegden financiële 
steun toe.

One week before the opening, the installation arrived 
in Berlin. The secondhand van had almost given out 
under the weight. Hundreds of bottles wrapped 
in colourful cloth were unloaded. The cloths were 
made of Pangi fabric, used by the maroon people in 
their winti rituals. The bottles were a reference to 
the medicinal liquids that were another part of these 
rituals. Some boxes contained a large number of heavy 
objects, threaded together. He suspended these 
objects—hanging black shapes that looked like a cross 
between a traditional design symbol and a human 
figure—on the back wall of the exhibition space, like a 
massive, moving, crackling curtain. He neatly arranged 
the bottles in front of it, taking up so much of the floor 
that viewers were almost forced to become part of the 
installation. I wasn’t even aware that there were Afaka 
signs hidden in the arrangement. Afaka, the writing 
system from his region, would become a leitmotif in 
his installations, paintings and drawings. I later found 
out many local inhabitants had been hired to wrap all 
those bottles.  

Kibii Wi Koni—as the work had been titled—made an 
impression. It stole the show.

2
At the moment when Marcel Pinas was presenting his 
bottle installation in Berlin, he was also working on a 
much bigger project: the Moengo project, named after 
the bauxite town of Moengo, situated at the frontier of 
the inland of Suriname. He had talked to the director 
of the Rijksakademie, Janwillem Schrofer, about its 
attainability. The Suriname inland, and the artist’s 
native region in particular, had suffered immensely 
under the civil war that raged between 1986 and 1992: 
a personal battle between army leader Dési Bouterse 
and guerilla fighter Ronnie Brunswijk that led to 
dozens of casualties and forced many maroons from 
their villages. That’s where Pinas wanted to realise 
his ideas and conceptions about the conservation of 
maroon culture. That’s where he wanted to give an 
extra dimension to his identity as an artist. 

A space had to be arranged to give workshops to 
young people, along with a place to display art. An 
artist-in-residence programme was to bring interna-
tional artists to Moengo, who would not only be willing 
to work with the local youths, but who would also leave 
a great work of art to be displayed in a sculpture park. 
Each year, a grand project would be organised to draw 
visitors from as far as Paramaribo: a variety of music, 
dance and visual art would be shown. Guest accom-
modations and a restaurant were supposed to attract 
tourists. All activities would involve local inhabitants 
who would, ideally, be able to earn some money in the 
process. 

As the years passed, the project became more 
concrete. A workshop building was erected, the Tembe 
Art Studio. A vacant villa was turned into lodging for the 
artists, the organisation was made official through the 
Kibii Wi Foundation, an abandoned warehouse became 
the basis for the Contemporary Art Museum Moengo 
(CAMM), and, not unimportantly, Dutch funds pledged 
financial support.
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The work Pinas is showing at Club Solo, titled Kibri A 
Kulturu (Conservation of Culture), doesn’t only remind 
me of Berlin; it’s also a remarkable example of the way 
in which he visualises the idealistic message that 
sets the Moengo project apart. Before the opening, 
2850 bottles wrapped in Pangi fabric lined the main 
hall, packed together in tight ranks. At the opening, 
some of the bottles were spontaneously unwrapped 
by audience members, as if they were part of a group 
performance. Later in the week, the same thing 
happened under the guise of a workshop. After the 
deconstruction, the rags were handed to women 
who used sewing machines to stitch the geometri-
cally patterned, colourful pieces of fabric together 
into three-by-three-metre cloths. Those were then 
suspended from the ceiling, in random places, each 
draping down in their own, natural way. 

Pinas opted for this form of deconstruction because 
he believes that this would make the ‘performers’ 
understand the richness of the maroon culture. After all, 
it has literally passed through their hands. Viewers feel 
involved in the process. With this in mind, it wouldn’t 
be out of place to see the result—19 hanging fabric 
sculptures—as a symbol of hope for the Surinamese 
rainforest. That’s where enslaved people had fled to 
escape their Dutch oppressors. That’s where they 
managed to maintain and develop their own culture. It is 
this rich maroon culture that Pinas sees being corroded 
by an uninterested government that shamelessly 
allows and even encourages actors like the goldmining 
industry to poison nature. 

Pinas’s call to ‘think in solutions rather than problems’ 
takes another form on the first floor of the building.  
A huge patchwork of pieces of fabric hangs down from 
the back wall, covering more than half of the floor.  
A tableau of a culture that we may call festive, bringing 
joy as it does. It radiates through the entire room, 
which basks in its glow. But there’s a deeper meaning. 
Uniting several hundred rags of fabric in what looks like 
an organic whole can also be interpreted as a plea for 
working together towards a common goal on a basis of 
mutual respect. Cooperation over polarisation. 

I had another association: the American quilt. It’s a kind 
of bedspread with all sorts of left-over and discarded 
patches of fabric sewn onto it. When six million black 
people moved from the southern US to the north as part 
of the ‘Great Migration’ that started in 1916, quilts were 
used to signal warnings of danger in code. In the 1980s, 
a giant quilt added a bitter note to the commemoration 
of American AIDS victims. This adds the interpretation 
of an original translation of a time-honoured genre to 
Pinas’s patchwork.

More than a decade ago now, I put together a book 
about Marcel Pinas’s work. It was titled Marcel Pinas. 
Artist, more than an artist, and the title is as relevant 
as ever. Marcel Pinas is a man with ideals and with a 
mission, a man who wants to change the world. But he’s 
also an artist. He knows how to translate a mission into 
eyecatching visuals. In his paintings, he brings together 
symbols from his culture—including pieces of fabric—in 
a collage-like fashion, reinforcing them visually. With his 
installations, he deftly commands the room to surprise 
or even overwhelm his viewers. He tempts them to 
look. Only then does his message pierce its target. And 
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Het werk dat Pinas in Club Solo laat zien, onder de titel 
Kibri A Kulturu (Behoud van de Cultuur), brengt bij mij niet 
alleen Berlijn in herinnering, maar is ook een opvallend 
voorbeeld van de manier waarop Marcel Pinas de idealis-
tische boodschap vorm geeft die het Moengo-project 
onderscheidend maakt. Voorafgaand aan de opening 
stonden er in de benedenruimte 2850 met Pangi-stof 
omwikkelde flessen. Dicht tegen elkaar, in slagorde. Bij de 
opening werd een aantal van die flessen spontaan door 
bezoekers, als een meerkoppige performance, ontdaan van 
hun verpakking. Later in de week gebeurde dat in de vorm 
van een workshop. Na de deconstructie gingen de lappen 
stof naar vrouwen die met behulp van naaimachines de met 
geometrische patronen uitgevoerde, kleurige stukken stof 
aan elkaar naaiden tot lappen van drie bij drie meter. Die 
werden aan het plafond gehangen, op willekeurige plekken, 
ieder met een eigen, natuurlijke drapering. 

Pinas koos deze vorm van deconstructie omdat hij ervan 
overtuigd is dat de ‘performers’ zich op die manier bewust 
worden van de rijkdom van de marroncultuur. Die hebben 
ze nu letterlijk in handen gehad. De kijker voelt zich 
betrokken bij het proces. Vanuit die gedachte redenerend 
is het niet vreemd het uiteindelijke resultaat – 19 neerhan-
gende stofsculpturen – te zien als een hoopgevend 
symbool voor het Surinaamse regenwoud. Daar vluchtten 
de tot slaaf gemaakten naartoe, om te ontkomen aan de 
Nederlandse overheersers. Daar wisten ze hun eigen 
cultuur te behouden en te ontwikkelen. Het is die rijke 
marroncultuur die Pinas aangetast ziet worden door een 
niet-geïnteresseerde overheid die vergiftiging van de 
natuur – als gevolg van bijvoorbeeld goudwinning – zonder 
enige schroom toestaat, zelfs bevordert. 

Pinas’ oproep, ‘Je moet niet in problemen denken, maar 
in oplossingen’, krijgt op de eerste verdieping van het 
pand een tweede vorm. Een enorme lappendeken van aan 
elkaar genaaide stukken stof hangt vanaf de achterwand 
naar beneden en vult meer dan de helft van de vloer. Een 
verbeelding van de cultuur die feestelijk genoemd mag 
worden, vrolijk maakt. De uitstraling vult de hele ruimte 
als een gloed. Maar er zit een diepere betekenis achter. 
Het samenbrengen van een paarhonderd lapjes stof in een 
organisch ogend geheel kan ook gezien worden als een 
pleidooi voor het samen doen, met respect voor elkaar naar 
een doel streven. Niet polariseren, maar samenwerken. 

Ik had nog een andere associatie: de Amerikaanse quilt. Dat 
is een soort sprei waar allerlei overgebleven of afgedankte 
lappen stof op zijn genaaid. Bij de Great Migration in de VS, 
de trek van zes miljoen zwarte mensen naar het noorden, 
die vanaf 1916 plaatsvond, werden quilts gebruikt om 
in code te waarschuwen voor mogelijke gevaren. In de 
jaren tachtig gaf een enorme quilt een wrang gezicht 
aan de herdenking van aidsslachtoffers in de VS. Pinas’ 
lappendeken kan daarom ook gezien worden als een 
originele vertaling van een aloud genre.

Meer dan tien jaar geleden alweer heb ik een boek samen-
gesteld over het werk van Marcel Pinas. Het kreeg de titel 
Marcel Pinas. Artist, more than an artist. Die titel heeft nog 
niets aan geldigheid ingeboet. Marcel Pinas is een man 
met idealen en met een missie, een man die de wereld wil 
veranderen. Maar hij is ook een kunstenaar. Hij weet hoe je 
een missie moet vertalen in pakkende beeldende vormen. 
In zijn schilderijen brengt hij, als bij een collage, symbolen 
van zijn cultuur bij elkaar – waaronder stukjes stof – en 
versterkt hij ze visueel. In zijn installaties weet hij de ruimte 
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naar zijn hand te zetten en de kijker te verrassen of zelfs 
te overdonderen. Hij verleidt ze ernaar te kijken. Daarna 
dringt de boodschap pas tot hen door. Of niet, maar 
dan heeft het werk tenminste een onuitwisbare indruk 
achtergelaten. 

Kunst met een boodschap kan vervelend zijn. Bij Pinas 
hoef je daar niet bang voor te zijn. Hij kent de kracht van 
het beeld en het effect van ruimte. Zijn presentatie in 
Club Solo bewijst dat opnieuw.

even if it doesn’t, at least the work will have left a lasting 
impression. 

Art that sends a message can be annoying, but there’s no 
danger of that with Pinas. He knows the power of images 
and the effect of space. His Club Solo presentation goes 
to show this once again.

onder:
randprogramma 1
lezing door Thomas Polimé

Thomas Polimé is cultureel antropoloog en onderzoeker.  
Hij specialiseerde zich in de bevolking van Suriname en  
Frans-Guyana, en deed onderzoek naar de pangi (omslagdoek)  
en andere aspecten binnen de cultuur van de marrons.

fotografie Hussel Zhu



werkatelier

fotografie Hussel Zhu
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1 2 3

4 5 6 7 8

wand A
  1  AFAKA KONDE, 2015
   mixed media op canvas
   80 x 54 cm 

  2  TU KIBII MANG, 2020
   mixed media op canvas
   86 x 150 cm 

  3  AFAKA BOSIKOPU, 2021
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

 

  4 TU DOO, 2021
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

  5  KOWNU, 2015
   mixed media op canvas
   100 x 150 cm 

  6  AFAKA KONDEE II, 2016
   mixed media op canvas
   50 x 70 cm 

  7  AFAKA KONDEE I, 2016
   mixed media op canvas
   50 x 70 cm 

  8  AFAKA KONDEE III, 2016
   mixed media op canvas
   50 x 70 cm 

fotografie Gert Jan van Rooij
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fotografie Gert Jan van Rooij



werkatelier

fotografie Marijke de Bie / Hussel Zhu
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    TEMBE SANI, 2016
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

   BOSIKOPU AFAKA III, 2016
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

 

fotografie Gert Jan van Rooij
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fotografie Gert Jan van Rooij



randprogramma 2
lezing door Ronald Dijkman

Ronald Dijkman is een Bukuman. Sinds het ontstaan van het 
Afákaschrift (1908) is dit de officiële titel voor een kenner van 
het schrift. Als Bukuman geeft Dijkman een lezing over het 
Afákaschrift en de relatie ervan met het werk van Marcel Pinas. 
Dijkman is een neef (in de marroncultuur: broer) van Marcel Pinas. 
Beiden zijn geboren in Pelgrimkondre. Dijkman leidt zijn lezing in 
met een korte geschiedenis van hun geboorteplaats en de keuzes 
die ze daar hebben gemaakt.

lezing

werkatelier

fotografie Marijke de Bie
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fotografie Gert Jan van Rooij



werkatelier

fotografie Gert Jan van Rooij
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fotografie Gert Jan van Rooij
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fotografie Gert Jan van Rooij



fotografie Gert Jan van Rooij



werkatelier

fotografie Marijke de Bie / Eline Baggen



fotografie Michel Kievits



34

erzen 
skhololli
Patchwork, 1998
ontwikkelgelatinezilverdruk / gelatin silver print, 2014
collectie / collection Van Abbemuseum, Eindhoven (NL)

Steven ten Thije
conservator collecties / curator collections, Van Abbemuseum

History is not linear, but rather takes the form of a sandpit. 
Layer by layer, events pile up and intermix. They dissolve into 
a larger whole or stand out sharply from the other strata. This 
is certainly true for violent histories. 

In 1999, Erzen Shkololli, aged 22, was hiding under the 
kitchen table at home in Pejë, in the region of Kosovo, as 
bombs dropped around him and ethnic cleansing swept 
the country. Stricken by terror, he suffered the violence of 
the war in Yugoslavia. To keep himself from losing his mind, 
he collected pieces of fabric, stitching them together to 
create big colourful collages. These make up a piece called 
Patchwork. The collages look like children’s drawings of 
human figures desperately waving their arms over their 
heads. 

After the war, Shkololli visited camps for refugees 
from Kosovo, and asked the children there to draw their 
experiences on postcards. He hoped they would be able to 
mentally defend themselves against the horrific violence if 
they captured it in drawings – as had been the case for him.

Shkololli’s work is a response to the violence that 
continues to flare up in his region, breaking through the 
hundreds of layers of sand in history. The Balkan region has 
many faces, but in the nineteenth and twentieth centuries, 
it became one of the most fraught parts of the planet. The 
endless attempts by European superpowers to control this 
strategic peninsula sparked two world wars. No tactics were 
shunned by these superpowers: they fomented nationalism 
and encouraged separationist movements to think in terms 
of superior ethnicities and peoples. Formerly used to assert 
hegemony over colonies overseas, now these frameworks 
found their tragic application in Europe.

Marcel Pinas is a descendant of Surinamese Maroons, 
who escaped after being enslaved. He has a way of drawing 
from the violent layers of history; layers that often emerge 
at the surface of the sandpit, giving them lasting tangibility 
and visibility. Like Shkololli, he likes to work collabora-
tively, drawing his art from an intimate dialogue with the 
community around him. It seems as if these artists relate to 
two different violent histories: slavery and the Yugoslav Wars. 
But the longer we study the strata of sand, the clearer the 
parallels get. The ethnic cleansing in Kosovo and the slavery 
in Suriname do have a common root: racism.

Van Abbemuseum

De geschiedenis is geen lijn maar een zandbak. Laag op laag 
stapelen de gebeurtenissen zich op en vermengen ze zich met 
elkaar. Ze raken verloren in het geheel of steken juist scherp af 
ten opzichte van andere lagen. Dat geldt zeker voor geweld-
dadige geschiedenissen. 

Erzen Shkololli zat in 1999 op tweeëntwintigjarige leeftijd 
verstopt onder de keukentafel in zijn huis in Pejë, in de regio 
Kosovo, terwijl er rondom bommen vielen en etnische zuive-
ringen plaatsvonden. Doodsbang onderging hij het geweld 
van de oorlog in Joegoslavië. Om niet helemaal gek te worden, 
verzamelde hij stukken stof en stikte die aan elkaar tot grote, 
kleurrijke collages. Samen vormen ze het werk Patchwork. De 
collages ogen als kindertekeningen waarin mensfiguren met 
omhoog geheven armen wanhopig staan te zwaaien. 

Na de oorlog bezocht Shkololli kampen waar vluchtelingen 
uit Kosovo verbleven en vroeg hij de kinderen in die kampen 
hun ervaringen te verbeelden in tekeningen op ansichtkaarten. 
Hij hoopte dat ze zich beter konden weren tegen het afschuw-
wekkende geweld als dat vorm kreeg in een tekening. Zoals het 
voor hemzelf gold.

Shkololli reageert in zijn werk op het geweld dat in zijn regio 
telkens de kop op steekt en door de honderden lagen zand 
van de geschiedenis heen breekt. De Balkanregio heeft veel 
gezichten, maar in de negentiende en twintigste eeuw werd 
het een van de meest beladen gebieden op aarde. Als gevolg 
van de eindeloze pogingen van Europese grootmachten om dit 
strategische stuk grond onder controle te krijgen, begonnen 
er in het gebied twee wereldoorlogen. De grootmachten 
haalden daarvoor alles uit de kast en stimuleerden het natio-
nalisme. Afscheidingsbewegingen werden aangemoedigd te 
denken in termen van superieure rassen en volkeren. Het zijn 
de denkkaders die eerder werden gebruikt om de overzeese 
koloniën te beheersen. Nu vonden ze hun tragische toepassing 
in Europa.

Marcel Pinas is een afstammeling van tot slaafgemaakte 
en later ontsnapte Marons uit Suriname. Op zijn manier put 
hij uit de gewelddadige lagen van de geschiedenis; lagen die 
vaak nog aan de oppervlakte komen in de zandbak en dus nog 
steeds tastbaar en voelbaar zijn. Net als Shkololli kiest hij vaak 
voor samenwerkingsvormen en maakt hij zijn kunst vanuit een 
intieme dialoog met de gemeenschap om hem heen. Het lijkt 
daarbij alsof deze kunstenaars zich verhouden tot twee verschil-
lende gewelddadige geschiedenissen: slavernij en de oorlog 

in Joegoslavië. Maar kijken we langer naar deze zandlagen, 
dan zien we dat ze ongemerkt in elkaar overlopen. De etnische 
zuiveringen in Kosovo en de slavernij in Suriname hebben een 
gedeelde wortel: racisme.

In de manier waarop we hier in Nederland en misschien ook 
elders de geschiedenis begrijpen, zit een blinde vlek. Vooral 
als we kijken naar het wat bureaucratisch ogende systema-
tische, structurele of institutionele racisme. Als we al over 
racisme spreken, dan liever als particulier gegeven, als iets 
wat een individu doet. Niet de samenleving of haar instituties 
zijn racistisch – de mensen zijn het. Het wordt die mensen wel 
aangeleerd en het is ook cultureel bepaald, maar het zit niet in de 
haarvaten van onze instellingen, ons denken. Racistisch gedrag 
is het zichtbare puntje van de ijsberg; daaronder gaat een wereld 
schuil van denkpatronen en gebruiken die op zich niet racistisch 
ogen, maar wel dienend zijn aan racistisch denken.

Ten aanzien van de Balkan en Suriname manifesteert het 
racistische denken zich in de manier waarop een regio als 
eigendom wordt begrepen, zeker in de negentiende eeuw. 
Imperiale machten uit Europa, Amerika of Rusland vinden het 
vanzelfsprekend dat grondstoffen en soms ook hele regio’s 
hen toebehoren. We ervaren het nu weer op pijnlijke wijze 
in Oekraïne. Je kunt het feit dat elke grootmacht uiteindelijk 
minderheden onderdrukt als universeel gegeven begrijpen. 
Tegelijkertijd gebruiken moderne natiestaten daarvoor het 
specifieke model van ‘anders-maken’. Daarbij worden bewoners 
van een gebied als vreemd en als het even kan als minder 
ontwikkeld gezien. Plaats jezelf in de superieure positie van een 
strenge vaderfiguur en je kunt vrijelijk je gang gaan. Het is een 
manier van je tot de wereld verhouden die zo diep ingeslepen 
zit, in zoveel imperiale machten, dat het bijna moeilijk is je voor 
te stellen dat het ook anders kan.

Het basisprincipe van de imperiale bril is dat deze alles wat 
hij beziet, verandert in een manipuleerbaar ding. Een mens, een 
dier, een stuk grondgebied, grondstoffen: alles wordt buiten de 
omheining van het subject – jezelf – geplaatst en verandert in 
een abstractie. Hoezeer ze ons ook raken, de taal en de beeld-
technieken van fotografie en film plaatsen ons net zo goed 
continu op afstand. Kunst speelt een ambivalente rol in dit 
mechanisme. Soms prikt ze door de omheining heen en brengt 
ze iemand in verbinding met de omgeving, de ander of zichzelf. 
Op andere momenten draagt ze bij aan het afstand nemen en 
objectiveren.

Shkololli en Pinas zijn beiden kunstenaars van de verbinding. 
Hun praktijk, die meer is dan het maken van dingen, doorbreekt 
op verschillende manieren de objectivering. Ze nodigen mensen 
uit zelf beelden te maken en zich de beelden zo letterlijk toe te 
eigenen. Ze gebruiken ook andere methoden om tot beelden te 
komen. Ze beelden niet af, maar beelden zich iets in. Een nieuwe 
taal, sporen, kinderlijke eenvoud. De vormen zijn niet afstan-
delijk maar speels, nabij en direct. Ze vertellen geen verhaal 
over iets, maar maken het verhaal zelf tastbaar. Bij Shkololli 
zijn het stukken stof die samen een grijpbaar beeld maken dat 
als een deken over je heen valt. Hij gaat uit van kaarten waarop 
kinderen hun herinneringen niet zozeer verbeeld maar eerder 
gedocumenteerd hebben. Bij Pinas is het het eindeloze spel met 
de inheemse taal van de marrons, dat steeds in zijn schilde-
rijen en beelden terugkomt. Het meest helder is het misschien 
wel aanwezig in de installatie met flessen, waarbij de flessen 
verwijzen naar de tot slaaf gemaakten. Ingepakt in stof, aaneen-
genaaid door participanten, zijn het vormen waarvan we alleen 
de buitenkant met onze handen en ogen kunnen aanraken. De 
binnenkant blijft leeg. Alsof de honderdduizenden mensen die 
zijn vermorzeld in afwezigheid, hier tastbaar aanwezig worden 
gemaakt.

There’s a blind spot in the way in which we conceive of history 
here in the Netherlands and perhaps elsewhere. Especially 
when it comes to the rather bureaucratic sounding systemic, 
structural or institutional racism. If we do talk about racism, 
we like to think of it as an individual stance, something each 
person does for themselves. It’s not society or its institutions 
that’s racist – it’s the people in it. These people are taught to 
think this way, and there’s a cultural factor, but it’s not part of 
the DNA of our institutions, of our thinking. Racist behaviour 
is the visible tip of the iceberg; below it lurks a whole world 
of thought patterns and customs that may not immediately 
come across as racist, but that does serve to uphold racism.

When we look at the Balkan and Suriname, racist thinking 
manifests in the way in which territories are understood as 
property to be owned, especially in the nineteenth century. 
Imperial powers from Europe, America or Russia feel it is only 
natural for them to lay claim to resources and entire regions. 
Today, this becomes painfully clear in Ukraine. The inevita-
bility of a superpower eventually suppressing minorities is 
a universal factor. At the same time, modern nation states 
use the specific model of ‘othering’ to this effect, painting 
inhabitants of a given region as strange and, ideally, less 
developed. Then it’s a matter of putting yourself in the 
superior position of the stern paternal figure, and there’s your 
carte blanche for doing as you please. It’s a way of relating 
to the world that’s ingrained so deeply in so many imperial 
powers, it can be difficult to even imagine things could be 
different.

The basic principle of the imperial perspective is that all 
that it surveys becomes a thing to be manipulated. People, 
animals, territories, natural resources: they’re all placed 
outside the perimeter of the subject – oneself – where they 
transform into an abstraction. As much as we’re touched by 
them, the language and visual techniques of photography 
and film are just as effective at constantly putting us at a 
distance. Art plays an ambivalent role in this mechanism. 
Sometimes, it may manage to breach the perimeter, bringing 
someone in contact with their surroundings, another person, 
or themselves. At other times, it contributes to distancing 
and objectification.

Shkololli and Pinas are both connection-based artists. 
Their practice goes beyond making things, breaks through 
the objectification in several ways. They invite people to 
make their own sculptures, literally appropriating them for 
themselves. They also use different methods to achieve 
visualisations. They picture, rather than depict. A new 
language, traces, childlike simplicity. These forms aren’t 
distant, but playful, close and direct. They don’t tell a 
story about something; they make the story itself tangible. 
Shkololli does this with pieces of fabric that come together 
in a physical picture that covers you like a blanket. He bases 
his work on postcards on which children have not so much 
depicted their memories, but rather documented them. Pinas 
does it through the endless game he plays with the native 
language of the maroons, which is a recurring feature of his 
paintings and sculptures. Perhaps this is most clearly shown 
in the bottle installation, with the bottles referring to enslaved 
people. Wrapped in fabric, sewn together by participants, 
they are shapes whose outside is all we can see or touch. 
Their insides stay empty. As if the hundreds of thousands 
of people whose lives were stamped out in absentia were 
incarnated on the spot.
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   BENEDENZAAL

   (werken op wand A)   p. 8, 9

  1  AFAKA KONDE, 2015
   mixed media op canvas
   80 x 54 cm 

  2  TU KIBII MANG, 2020
   mixed media op canvas
   86 x 150 cm 

  3  AFAKA BOSIKOPU, 2021
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

  4 TU DOO, 2021
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

  5  KOWNU, 2015
   mixed media op canvas
   100 x 150 cm 

  6  AFAKA KONDEE II, 2016
   mixed media op canvas
   50 x 70 cm 

  7  AFAKA KONDEE I, 2016
   mixed media op canvas
   50 x 70 cm 

  8  AFAKA KONDEE III, 2016
   mixed media op canvas
   50 x 70 cm 

  9 Het maken van Guuntapoe 
   door Djoe Dwight, 2022
   video
 

   10 t/m 23 april 2022

  10  Kibii wi koni , 2011   p. 6, 7
   flessen omwikkeld met 
   pangi-textiel

  11  werkatelier   p. 22, 23

    23 april t/m 22 mei 2022

  12  Goontapoe II, 2022   p. 32, 33
   pangies en slierten 

   BOVENZAAL

 13 - 18  Goontapoe I, 2022  p. 10, 21, 24-25, 27,28
   pangies en slierten 

  19 Bali – de ontmanteling 
		 	 van	de	flessen,	2022
   loop van 280.000 geluidsfrag- 
    menten (begint op de eerste dag 
   en eindigt op de laatste dag van 
   de tentoonstelling)

  20  BOSIKOPU AFAKA III, 2016   p. 15
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

  21  TEMBE SANI, 2016   p. 14
   mixed media op canvas
   145 x 215 cm 

   CAFÉ

  22  multiple   p. 44
   Afaka tembe, 2022

De multiple van Marcel Pinas,  
met de titel Afaka tembe (2022), 
werd speciaal voor deze tentoon-
stelling gemaakt, in een oplage van 
zeven exemplaren. Het werk is voor 
€ 250,- te koop in Club Solo.

Marcel Pinas
Marcel Pinas (Pelgrimkondre, Suriname, 1971) studeerde in Suriname 
en Jamaica en later aan de Rijksakademie in Amsterdam. Met 
zijn installaties en schilderijen maakt hij mensen bewust van de 
levensstijl en tradities van de marroncultuur en de bedreigingen 
waarmee inheemse Surinaamse gemeenschappen worden gecon-
fronteerd. Het thema Kibri A Kulturu (Behoud van de Cultuur) is zijn 
belangrijkste drijfveer en inspiratiebron. 

Pinas zet zijn eigen carrière als kunstenaar ook direct in voor de 
marrongemeenschap. Met Stichting Kibii ontwikkelde hij in Moengo, 
Suriname, een cultureel centrum waar lokale jongeren worden 
opgeleid en gemotiveerd om een   toekomst op te bouwen op basis 
van de eigen cultuur. 

van Kibii wi koni naar Goontapoe
De benedenzaal van Club Solo is ingericht als een werkatelier, waar 
vrijwilligers de installatie Kibii wi koni in twee weken tijd ontmantelen. 
Van het textiel maken ze een nieuw werk, genaamd Goontapoe. 
‘Doordat mensen hier samenkomen om aan de transformatie van 
de installatie te werken, ontmoeten culturen elkaar en leren ze dat 
iedereen anders is, vanuit zijn eigen geschiedenis en cultuur,’ zegt 
Pinas. ‘In Club Solo vergaren ze kennis over de marroncultuur. Je 
kunt iemand uit een andere cultuur niets opleggen of macht over 
hem uitoefenen. Je kunt alleen maar respect hebben voor de ander.’

Kibii wi koni bestaat uit een grote verzameling flessen die zijn 
omwikkeld met pangi-textiel. De gemeenschap van Moengo, 
waaronder voornamelijk vrouwen, maakte de stoffen. Kinderen 
omwikkelden de flessen vervolgens met de kleurrijke stoffen. Voor 
Marcel Pinas gaat dit werk over de vraag hoe de voorouderlijke 
kennis van de marrons een blijvende rol kan spelen in de lokale 
cultuur, maar ook elders in de wereld. Met de installatie verwijst hij 
naar een oud gebruik van de marrons: ze bewaarden hun zelfge-
maakte medicijnen in flessen die ze omwikkelden met pangi-textiel, 
om de inhoud ervan te beschermen. ‘Hoe belangrijk is de kennis van 
destijds voor nu? Op school werd ons geleerd dat we afstammen 
van weggelopen slaven. Dat is waar, maar als je verder zoekt 
ontdek je dat we veel meer zijn dan dat: intelligente mensen met 
een eigen cultuur. Vrijheidsstrijders. Ik wil de aandacht vestigen op 
die positieve kanten van onze geschiedenis. Mijn werk gaat over het 
vergaren van kennis over de marroncultuur en over het delen van die 
kennis. Iedereen binnen een cultuur is van belang, iedereen draagt 
iets bij aan de wereld, wie je ook bent.’ 

Pinas ziet de bouw van de interactieve installatie ook als een 
gezamenlijke daad tegen de opwarming van de aarde. De materialen 
uit de ene installatie hergebruikt hij in de andere: het tegengaan van 
verspilling is typisch voor de marroncultuur. ‘Marrons en inheemsen 
die in de bossen van Suriname wonen, weten uitstekend om te gaan 
met de lokale natuur. Ze zorgen ervoor dat alles in evenwicht blijft. 
Het gaat fout zodra anderen – Amerikanen, Canadezen, Chinezen, 
enzovoort – de natuurlijke stoffen en grondstoffen komen weghalen. 
Voor ons had het van generatie op generatie altijd zo door kunnen 
gaan.’

Aan de plafonds en muren van de beneden- en de bovenzaal hangen 
enorme samengestelde lappen pangi-textiel. Het pangi-textiel in 
de bovenzaal en de doeken in de benedenzaal zijn gemaakt door 
vrouwen in Suriname. In de eerste twee weken van de tentoon-
stelling worden er nog negen vervaardigd door vrijwilligers in Breda. 
Dat het er uiteindelijk veertien zijn, is belangrijk, vertelt Pinas. In 
totaal werden er ongeveer 280.000 mensen uit Afrika verscheept 
naar Suriname en daar tot slaaf gemaakt; het getal veertien is daar 
een deel van. 

schilderijen
Tegen de muren van de twee zalen hangen schilderijen als in een 
negentiende-eeuwse Europese kunstsalon. In de werken zijn 
stukken pangi-textiel en teksten in afakaschrift verwerkt. De pangi-
stoffen worden in Suriname gebruikt als decoratiemateriaal en bij de 
ingang van een dorp of rituele plek opgehangen, ter bescherming 
van het dorp en de eigen cultuur. ‘In de schilderijen combineer ik 
de stoffen met het afakaschrift en met motieven uit het plaatse-
lijke houtsnijwerk. Ik cultiveer de cultuur door een eigen beeldtaal 
te ontwikkelen. Ik creëer iets nieuws, voeg een waarde toe. Dat 
geeft energie. Ik wil iedereen mobiliseren, want iedereen is even 
belangrijk.’

Het afakaschrift werd begin twintigste eeuw bedacht door Afaka 
Atumisi, met als doel de analfabete marrons te leren schrijven. De 
taal telt 56 tekens die allemaal een klank vertegenwoordigen. ‘Op 
school hoorde je er nooit over. Ik leerde pas in 1998 het bestaan ervan 
kennen. Ook hier gaat het over de vraag in hoeverre je je cultuur 
kent en hoe waardevol die voor je is. Pas als je de waarde erkent, 
kun je je bewust zijn van jezelf, van je daden en van het effect ervan.’

Moengo project
Met het Moengo project creëerde Pinas in Moengo een platform 
voor kunst en cultuur. Het ging van start in 2009. De twee jaar 
daarvoor studeerde Pinas aan de Rijksakademie in Amsterdam, 
waar hij het idee voor het project ontwikkelde. Hij wist al langer dat 
hij terug naar Suriname wilde. ‘Eenmaal daar, begon ik met niets. 
Vervolgens creëerde ik een ruimte waar kinderen konden tekenen. 
Aan de hand van hun tekeningen zag ik wie geschikt was om ermee 
door te gaan, of juist theater of muziek te gaan doen. Daarna nodigde 
ik kunstenaars, theatermakers en musici uit, en konden de kinderen 
een vak leren en aan de slag.’

Ondanks de aanvankelijke tegenwerking van de kerken in het gebied, 
ging Pinas door met het project. Hij wilde de kerkleiders laten zien 
dat zijn bijdrage een positief effect kon hebben op de gemeenschap, 
en dus op de kerken. Daarom zette hij het jaarlijkse Moengo Festival 
op (in samenwerking met de Nederlandse ambassade, het Prins 
Claus Fonds en het Mondriaan Fonds). In de aanloop van het Moengo 
Festival of Music (2013) werden vijftien lokale muziekgroepen een 
jaar lang getraind. Tijdens het festival trokken ze 1.500 bezoekers 
per dag. Daarna volgden de Moengo Festivals of Theatre and Dance 
en de Moengo Festivals of Visual Arts. Het laatste festival trok 9.000 
bezoekers. In 2017 deed de kerk mee, met een gospelband. In 2019 
was er een probleem toen Bouterse aan de macht was en het festival 
niet mocht doorgaan. Vervolgens kwam Covid, dus op dit moment 
zijn Pinas en zijn medewerkers druk met het heropstarten van het 
project.

‘Vanaf de koloniale periode tot nu toe is het bergafwaarts gegaan met 
de marrons,’ zegt Pinas. ‘Onze voorouders zijn het bos ingevlucht. 
De binnenlandse oorlog heeft de situatie nog erger gemaakt: de 
mensen kwamen in een identiteitscrisis, en er was veel werkloosheid 
en criminaliteit. Steeds ging het mis in de levens van jonge mensen 
en raakten ze op het verkeerde spoor. Door ter plaatse een kunst- en 
cultuurplatform op te richten, kunnen de marrons nu meeliften op de 
projecten die ik daar ontwikkel en kunnen ze er hun voordeel mee 
doen. We geven trainingen en workshops in muziek, theater, dans, 
fotografie, film, tekenen en schilderen. Ik werk met mensen uit de 
culturele sector en zij werken op hun beurt met de lokale bevolking. 
Ieder neemt zijn eigen ervaringen mee. Voor de gemeenschap is het 
project een bron voor kennisontwikkeling, maar ook een manier om 
eigen inkomsten te vergaren. Daardoor hebben de bewoners zelf 
impact op het welzijn van de sociale gemeenschap. Het wordt een 
kunstplek die van belang is voor de hele wereld. Iedereen zou het 
moeten beleven.’
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