NVAS studiedag: Kunst in Afrika?
De d ag die de N ede rland se V eren iging v an A frika Stud ies or gan isee rde o p 26 n ovem ber 2 004 , me t als
titel “Kunst in Afrika?”, sprak een keur van mensen uit alle hoeken van Nederland aan. Onder de
zestigtal bezoekers bevonden zich studenten, wetenschappers uit de Afrikanistiek, antropologie en/of
kunststudies en mensen uit de museumwereld die nieuwsgierig waren naar kunst in Afrika, of naar de
vraag o f er überh aupt ku nst is in Afrik a.
Iets meer dan de helft van de bezoekers waren NVAS-leden (29 leden). Het was een boeiende,
gezellige dag op een gepaste locatie, het museum voor Volkenkunde te Leiden. De sprekers belichtten
hun ideeën over kunst in Afrika vanuit verschillende hoeken: reclameborden, monumenten,
barops chriften, s toffen, we sterse te ntoons tellingen, film s, arche ologisch e vonds ten, toeriste nkun st, etc.
De raadselachtige titelvraag ("Is er zoiets als kunst in Afrika?") werd niet door iedere spreker
beantwoord. Sommige deelnemers gaven aan dat het überhaupt stellen van deze vraag reeds
geïnterpreteerd kan worden als een gevaarlijke bevestiging van de exotische visie op een Afrika dat
niet serieus genomen wordt, ook niet in zijn kunst(-en). Daarnaast kwam naar voren dat als men de
vraag al zou willen beantwoorden, eerst gedefinieerd moet worden wat kunst is en onder welke
voorwaarden iets kunst wordt. Die oefening is erg ingewikkeld en veel consensus is daar -ook in het
westen- niet over. Historische processen en internationale uitwisseling (bv. missionarissen,
kolonisa toren, Ru ssisch e opleiding en voor Afrikaa nse ku nstena ars tijdens de Kou de Oo rlog, e.d.)
hebben uiteraard veel invloed gehad op de Afrikaanse kunst. De criteria voor kunst worden vaak
bepaald door de afnemers (met geld). Zo werden door de geschiedenis heen betekenissen gegeven
aan producten die door missionarissen, kolonisatoren, wetenschappers en archeologen als kunst
‘geïnterpreteerd’ werden. De vraag is in hoeverre die (externe) visies overeenstemmen met die van de
ontwerpers en/of gebruikers van de kunstvoorwerpen.
Na de officiële opening door NVAS-voorzitter Jan Abbink, wijdde de gepensioneerde professor John
Picton (SOAS, Londen) uit over de Picasso Bar in Kumasi -the painted city-(Lagos). Hij benadrukt dat
kuns ttradities in Afrik a hun eig en pers oonlijke g eschied enis ke nnen, die niet per se gelinkt ho even te
worden aan (noties van) etniciteit maar aan bredere internationale invloeden. Picton verhaalt van de
katholieke invloeden en Braziliaanse architectuur in de gebouwen en het straatbeeld van Lagos en
schetst het belang van het erkennen van de gelijktijdigheid van verschillende kunsttradities en -genres
wereldwijd en hun onderlinge beïnvloeding. Dat maakt het opsplitsen van kunst naar genre een
hachelijke onderneming die geen recht doet aan de diversiteit: vaak immers kruisen verschillende
kunstgenres elkaar en smelten bijvoorbeeld schilderij, foto en reclameposter in een werk samen.
Bovendien zijn er teveel ondergewaardeerde kunstgenres als monumenten, reclameborden, kleding,
stoffen , bodypainting , tatoeage s, winke lschildering en, versie ringen op voertuige n en geb ouwen , etc.
Tot s lot ple itte Pic ton vo or de herin terpr etatie van zo gen aam d trad itione le, etn isch e ku nst a ls
bijvoorbeeld maskers. In de maskerkostuums die hij bespreekt worden tegenwoordig rode
hospitaa llakens g ebruikt; o ok dit zijn dus voertuige n voor de interpretatie v an locale mod erniteit.
Verv olgen s nam Malik a Kra am er he t woo rd ov er m oder ne st offe n en h et loc ale ge bruik en dis cou rs in
Ghana. Deze stud ente van Picton maa kt duidelijk dat de textieltradities in West-Afrikaans e centra
(Dakar, Lome, Accra, Abidjan) elkaar sterk beïnvloeden en dus niet op zichzelf staan. Dat blijkt uit de
constante variatie in technieken en kleurpatronen van de Ewe-stoffen. Verder vestigt zij de aandacht
op de vers chillen de m om ente n in de leven scyc lus va n dez e kle den die so ms een r eligieu ze be teke nis
drag en, d an w eer a an fe stival e n ritue el ver bon den zijn, pu ur als deco ratie d ienen of ee n nat ionale
identiteit moeten onderstrepen, afhankelijk van de context. De stoffen worden door Ghanezen zelf niet
gezien noch gebruikt als etnische duiding, maar veeleer als indicatie van sociale status en positie. Het
soort sto f kom t dus niet ov ereen m et de etnic iteit van de ge bruiker o f zelfs ontw erper, zoa ls maa r al te
vaak w ordt ged acht.
Een andere studente van Picton, Pauline Burmann, werkt in een kunstuitwisselingsatelier dat
kun sten aars uit Afr ika u itnod igt om in Eur opa te ko me n ont werp en, o .a. om dat e r in Af rika t e we inig
geld is voor investeringen in kunst. Aan de hand van dia’s prikt Burmann het idee door dat er in Afrika
geen moderne kunst zou kunnen zijn. Zij duidt op het hardnekkige clichébeeld in het westen van het
primitieve donkere Afrika dat in vele westerse kunstevaluaties een rol speelt en Afrikaanse kunst
onrecht doet. Voorbeelden hiervan zijn de namen van internationale exposities over Afrikaanse kunst
in o.a. de jaren tachtig: Primitivism, Magiciens de la terre, etc. Burmann concludeert dat de
antropologische onderzoeksmarkt zich dringend moet gaan storten op onderzoek naar de life histories
van Afrikaanse kunstenaars om een beter beeld te krijgen van de carrière en persoonlijke visies van
de ontw erpers op kun st.

Na d e pau ze be spra k Er na B eum ers d e W est-A frika ans e cine ma en zij b ena druk te he t bela ng va n dit
moderne medium voor het beeld van Afrika en de moderne Afrikaanse kunst. De drie besproken
West-Afrikaanse cineasten: Sembene Ousmane (1923, Senegal), Gaston Gabore (1951, Burkina
Faso) en Abdramane Cissako (1961, Mali/Mauritanië) benadrukten volgens haar allen dat film het
medium is voor het initiëren van veranderingsprocessen, het mobiliseren van de eigen bevolking door
het voorhouden van een spiegel en het beschrijven en bevestigen van de eigen waardigheid en pracht
van Afrik a(-nen) .
Na een gezellige lunchpauze waarin ons met ons sprak en iedereen voorzien werd van heerlijke verse
broodjes, werd de namiddagsessie overwegend gewijd aan Mali en Dogon-kunst. Rogier Bedaux gaf
aan ho e mo eilijk het is om de func tie en betek enis van o ude D ogon- d an wel T ellem-b eeldjes te
achterhalen. Hij gaf een overzicht van de verschillende classificatiesystemen die sinds begin 19e eeuw
door on tdekk ingsreiziger s, antrop ologen e n arche ologen w erden o pgeste ld, om v ervolgen s door te
gaan over huidige technieken binnen archeologisch onderzoek en de gebreken ervan. Het Dogongebied is een van de weinige plaatsen ter wereld waar houten voorwerpen meer dan 1000 jaar
bewaa rd zijn geblev en dan kzij de unie ke eco logische conste llatie.
Brigit Dietz wijdde uit over de Dogon-rotsschilderingen bij besnijdenisplaatsen in Songo en de
vergankelijkheid ervan. Aan de hand van fotoreconstructiemateriaal van vorige onderzoekers konden
zij en haar collega Cornelia Kleinitz de evolutie van de tekeningen en de veranderingen in de afgelopen
honderd jaar zeer goed reconstrueren. De precieze betekenis van de tekeningen die de geïnitieerden
uitleg moeten verschaffen over de "normen en waarden" in hun samenleving, blijkt erg te fluctueren.
De uitleg van informanten werd hier en daar duidelijk beïnvloed door die van de onderzoekers en
omgekeerd. Deze ruimte voor interpretatie wat betreft de betekenis en functie van de afbeeldingen lijkt
eerder regel dan uitzondering.
Airpo rt art is een t erm die Va n Be ek in het lev en rie p om kun st/ge bruik svoo rwer pen te be noe me n die
door de Dogon onder de noemer antiek, traditioneel en authentiek verkocht worden, maar vaak enkel
georiënteerd zijn op de eisen, wensen en verlangens van de toerist. Om toeristen van hun
droomsouvenir te voorzien, passen de Dogon allerlei gebruiksvoorwerpen aan: kunstmatige
vero ude ring, v erkle ining ( naa r "rug zak" -form aat), uitwe rking van d etails en pr odu ctie o p gro te sc haa l.
Kwantiteit en kwaliteit van de voorwerpen worden voornamelijk door de westerse toerist bepaald. De
Dogo n zien daa r overigen s goed brood in e n ma ken er e en kun st an sich van. Van Beek gaf verder
aan dat het begrip kunst ook in het westen een relatief jong begrip is en gedefinieerd zou kunnen
word en als "het w aard eren van e en vo orwe rp, ge bruik of lok ale uit ing va n cult uur". Kun stwa arde ring is
duidelijk verbonden met geld en esthetiek, beide uitdrukking gevend aan heersende normen en
waarden.
Afsluitend bracht Wilfried van Damme zijn visie op esthetische opvattingen in Afrika, zodat we kunst
vanuit een Afrikaans perspectief zouden kunnen waarderen. In het bijzonder na WO II was er veel
empirisch onderzoek door antropologen en kunsthistorici naar esthetische opvattingen door Afrikanen
zelf (voora l We st- en C entraal-A frika). Da t soort ond erzoek is nu ond ergesn eeuwd . Voorna ams te
conclusies zijn dat schoon en goed elkaar vertegenwoordigen en lelijk en slecht hand in hand gaan. Er
is dus een duidelijk verband tussen de esthetica en de ethica: het visueel onaantrekkelijke (vaak
asymmetrische) komt overeen met het moreel verwerpelijke en vice versa. Verder evalueren en
interpreteren de meeste Afrikanen objecten (bijvoorbeeld maskers en kostuums) in een bewegende,
dan sen de, g ebru iksc onte xt. De perf orm anc e is du s ond erde el van de es thetie k va n het ma ske r. Dit
perf orm anc e-as pec t van k uns t in Afr ika b lijft ond erbe licht o md at we sterlin gen tevee l rede nere n van uit
statisch-v isuele op vattingen.
De NV AS ka n me t tevreden heid terug blikken op deze g eslaagd e en geze llige dag.

