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Inleiding 

 

De wereld was in rep en roer toen Nelson Mandela op 5 december overleed. Mandela was 

actief als antiapartheidsstrijder bij het ANC (Afrikaans Nationaal Congres). Zij streden tegen 

de apartheid, het systeem waarin de blanke minderheid de macht had. Via allerlei wetten 

werd ervoor gezorgd dat alleen de blanken toegang hadden tot goede voorzieningen als 

scholen en ziekenhuizen. Andere bevolkingsgroepen kregen aparte voorzieningen en 

moesten op plekken wonen die hen toegewezen werden. De kunstwereld deed hier ook aan 

mee. Zwarte kunstenaars waren niet in dezelfde galeries en musea te zien en werden niet 

toegelaten bij gerenommeerde opleidingen. De apartheid werd uiteindelijk in 1990 

afgeschaft. In 1994 waren de eerste democratische verkiezingen en werd Nelson Mandela de 

eerste democratisch gekozen president. Nu was het een zwarte man, die aan de macht was 

maar hij keerde de rollen niet om door nu de blanken alle macht te ontnemen. Hij 

propageerde de ‘Rainbow Nation’, een samenleving waarin alle bevolkingsgroepen, die Zuid-

Afrika rijk is, gelijkwaardig samenleven. Het idee van een multiculturele samenleving heeft 

velen geïnspireerd. Sociale en economische gelijkheid was echter moeilijk te bereiken na vele 

decennia waarin de blanken vrijwel onbelemmerd hun macht konden consolideren.  

 Johannes Segogola verbeeldt dit op theatricale wijze in zijn kunstwerk Apartheid’s 

Funeral (afb. 1). Het werk is gemaakt naar aanleiding van de eerste democratische 

verkiezingen. Het is een tafereel met verschillende figuren die de apartheid begraven. De 

documenten van de apartheid gaan in de doodskist, maar er is geen feeststemming. De 

voorstanders van het ANC staan met hun handen in elkaar. De begrafenis is een metafoor 

voor verandering.1 De positie van zwarte kunstenaars zoals Johannes Segogola verandert 

ook door de afschaffing van de apartheid. Hoe die positie precies verandert, is een 

genuanceerd verhaal. Het ideaal van de Rainbow Nation was niet zo eenvoudig als Mandela 

dat voorstelde. Men blijft in Afrika tegen problemen aanlopen als het gaat om een 

gelijkwaardige positie voor alle bevolkingsgroepen, zo ook in de kunst.  

Dit paper gaat over de positie van kunstenaars uit gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen na de apartheid. Het gaat daarbij om wat de kunstenaars doen en hoe 

hun kunst en werkwijze ontvangen wordt in de kunstwereld in Zuid-Afrika en daarbuiten. De 

ideeën over hoe de bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika een gelijkwaardige positie in de kunst 

kunnen hebben, zijn aan verandering onderhevig. De visies en problemen sinds 1990 en 

veranderingen hierin als gevolg van nieuwe noties over kunst staan centraal.  

                                                        
1 Intersections: World Arts, Local Lives, Gallery tekst, ontleend aan:  
<http://www.fowler.ucla.edu/collections/objects/x94-31-1-27> (30 januari 2014). 
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1. Afbakening van het onderwerp en theoretische achtergrond 

 

1.1. Categorieën  

Tijdens de apartheid werd de bevolking van Zuid-Afrika ingedeeld in allerlei onderscheiden 

bevolkingsgroepen. In 1950 werd iedereen in Zuid-Afrika door middel van de ‘Population 

Registration Act’ verplicht om op te geven bij welke bevolkingsgroep men hoorde wat betreft 

ras en etniciteit. Opvallend is dat de afschaffing van de apartheid geen verandering bracht in 

categorisatie van de bevolking in de statistische gegevens. Wetten als de Employment Equity 

Act (1998) vroegen om een vergelijking tussen de bevolkingsgroepen om ontwikkelingen te 

kunnen meten. De categorieën die sinds 1996 worden gebruikt zijn: African, coloured, 

Asian/Indian en white. African zijn diegenen die afstammen van de oorspronkelijke 

Afrikaanse volkeren. Degenen die een gemengde afkomst hebben, behoren tot de categorie 

coloured. De categorieën Asian/Indian en white spreken meer voor zich: hiertoe behoren 

respectievelijk mensen uit Azië of India en blanke mensen.2 In 2013 behoorde de grote 

meerderheid van de bevolking tot de categorie ‘African’ (78,8%), 9% van de bevolking 

hoorde bij de categorie ‘coloured’. Slechts 8,7% van de bevolking behoorde tot de blanken.3  

Op veel vlakken zijn er meetbare indicatoren om sociale en economische posities te 

kunnen vergelijken. De positie van kunstenaars zal in dit paper echter niet geanalyseerd 

worden aan de hand van objectieve indicatoren. Dat zou gaan over toegang tot onderwijs en 

hoeveel bekende zwarte kunstenaars er zijn in verhouding tot blanke kunstenaars. Op deze 

gebieden moet er zeker nog veel gebeuren in Zuid-Afrika. In de documentaire The Luggage 

is Still labeled: Blackness in South African Art wordt duidelijk dat zwarte kunstenaars uit de 

townships weinig kansen hebben om een goede opleiding te krijgen. Ze krijgen door 

armoede en gebrek aan voorzieningen niet de kans om zich te ontwikkelen en aangenomen 

te worden bij gerenommeerde kunstopleidingen.4 Toch zijn er kunstenaars die hier wel in 

slagen en opgenomen worden in en onderdeel zijn van het internationale kunstdiscours, 

bijvoorbeeld David Koloane en Sharlene Khan. Het gaat hier om die kunstenaars die wel 

behoren tot de top van Zuid-Afrikaanse kunstenaars. Dat zijn vooral kunstenaars die behoren 

tot de categorie African, maar ook van oorsprong Indiase kunstenaars en mensen die tot de 

categorie coloured behoren. Met ‘zwarte kunstenaars’ worden hier de kunstenaars bedoeld 

die niet blank zijn, dus ook degenen die coloured of Asian/Indian zijn. Het gaat om 

                                                        
2 A.J. Christopher, ‘‘To define the indefinable’. population classification and the census in South Africa’, 
Area 34 (2002) nr. 4, pp. 401-408.  
3 Statistics South Africa, Mid-year population estimates 2013, Pretoria 2013, p. 6.   
4 Julie MacGee, Vuyile Cameron Voyiya, Stephen Gogolak, The luggage is still labeled. Blackness in 
South African art, videoproductie, Kaapstad 2003.  
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inhoudelijke aspecten van hun werk: wat doen ze en wat betekent die praktijk voor hun 

positie in de kunstwereld?  

 

1.2 Theoretisch kader   

De postkoloniale theorie zou gezien kunnen worden als theoretisch kader. Dit behelst echter 

geen eenduidige methode. Het is meer een manier van denken over wat er gebeurt wanneer 

verschillende culturen elkaar ontmoeten.5 Deze manier van denken ontstond toen de 

westerse landen hun koloniën kwijtraakten. De voormalige koloniën werden zelfstandige 

staten, maar het bleek een hele opgave om ook een zelfstandige positie in de wereld te 

bemachtigen. In dit onderzoek gaat het over problemen en oplossingen bij het bemachtigen 

van een gelijkwaardige positie aan blanke kunstenaars in de kunst. De ideeën die naar voren 

komen in artikelen over Zuid-Afrikaanse kunst staan hierbij centraal. Die ideeën kunnen 

gezien worden als behorend tot een postkoloniale theorie. Die teksten gaan over wat er 

gebeurt wanneer culturen elkaar ontmoeten in Zuid-Afrika en op internationaal niveau in de 

kunstwereld.  

In het geval van Zuid-Afrika is daarbij in feite sprake van een heel late postkoloniale situatie. 

De postkoloniale tijd in Zuid-Afrika begon eigenlijk pas in 1990 toen de apartheid werd 

afgeschaft. In de jaren ’80 en ’90 kwamen veel ideeën op losse schroeven te staan. 

Bestaande ideeën werden in twijfel getrokken. Het denken in modernistische termen van 

ontwikkeling en vooruitgang over kunstgeschiedenis werd betwijfeld. Dat had invloed op de 

manier waarop er gedacht werd over inclusiviteit van zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaars.  

Men raakte er steeds meer van doordrongen dat het denken in opposities tussen het 

Westen en de ‘ander’ de scheve verhoudingen deed voortbestaan. De notie dat culturen 

hybride zijn door onderlinge interactie en beïnvloeding en dat die hybriditeit erkend moet 

worden, deed zijn intrede.6 De ontwikkeling van deze ideeën staat centraal in hoofdstuk drie. 

Dat hoofdstuk gaat over ‘global art’ en wat dit betekent voor de manier waarop kunst van 

Zuid-Afrikaanse kunst gewaardeerd kan worden.  

 

1.4 Hoofdvraag   

De centrale vraag in dit paper is: Wat is de positie van zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaars 

ten opzichte van blanke kunstenaars na de afschaffing van de apartheid. Het theoretisch 

kader hierbij is postkolonialisme, maar zoals gezegd biedt postkolonialisme geen eenduidige 

methode. Hoe culturen elkaar beïnvloeden kan op verschillende manieren bekeken worden 
                                                        
5 Michael Hatt en Charlotte Klonk, Art History. A critical introduction to its methods, Manchester 2006, 
pp. 223-225. 
6 Hatt 2006 (zie noot 5), pp. 230-236.  
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en verschillende visies lopen door elkaar. Ook de positie van zwarte Zuid-Afrikaanse 

kunstenaars is niet eenduidig te omschrijven. Er zijn verschillende noties over hoe kunst van 

zwarte kunstenaars gelijkwaardig kan zijn aan kunst van blanke kunstenaars. In dit paper 

worden verschillende ideeën besproken en momenten gemarkeerd waarop er sprake lijkt te 

zijn van een verandering van perspectief waardoor misschien ook de positie van de 

kunstenaars daadwerkelijk verandert.  
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2. Zelfrepresentatie en representatie van de ander 
 

Een zeer bekend werk waarbij postkoloniale kritiek wordt gebruikt om de kunstgeschiedenis 

te duiden is The Imaginary Orient  van Linda Nochlin, gepubliceerd in 1982. Nochlin levert 

kritiek op een tentoonstelling over negentiende-eeuwse schilderijen waarin de Oriënt 

verbeeld wordt. Ze gebruikt daarbij het werk Orientalism van Edward Said. Dit is een zeer 

belangrijk werk in de postkoloniale theorie. Saïd introduceert hier de notie van de 

postkoloniale ‘ander’. Die ‘ander’ is een westerse constructie gebaseerd op stereotypen die 

vooral bedoeld zijn om het zelf te bevestigen. Nochlin traceert deze stereotypen in de kunst.7 

Saïd komt zelf uit India en schrijft ook vooral over de stereotypen waarlangs Indiase mensen 

gerepresenteerd worden. Afrikanen worden langs iets andere stereotype beelden 

gedefinieerd. In de manier waarop door Europeanen Afrika gedefinieerd wordt, doet zich 

echter hetzelfde probleem voor: Het (post)koloniale subject wordt in negatieve termen 

gedefinieerd.  

 Nochlin bestudeerde de kunst van westerse kunstenaars, de postkoloniale ‘ander’ is in 

deze werken object. De kwestie verandert wanneer de postkoloniale ander niet enkel 

onderwerp is van de kunst, maar zelf kunst maakt. Nu kan er sprake zijn van 

zelfrepresentatie. Problemen rond representatie zijn echter niet opgelost wanneer er sprake 

is van zelfrepresentatie in plaats van de representatie van de ‘ander’. In feite lopen de twee 

vormen van representatie steeds door elkaar. Het internationale kunstdiscours wordt niet 

alleen bepaald door kunstenaars, maar ook door de kunstwereld bestaande uit vooral 

westerse critici en curatoren.  

In verband met die Westerse oriëntatie in de kunstwereld is de vraag interessant of 

en hoe zwarte kunstenaars onderdeel kunnen zijn van het kunstdiscours. In dit hoofdstuk 

komen de ideeën hierover bij Zuid-Afrikaanse kunst aan bod. Er is sprake van een vrij 

chronologische indeling die begint rond de afschaffing van de apartheid. Het gaat over 

verschillende strategieën en de kritiek en overwegingen die hierop van toepassing zijn.  

 

2.1. Kunst als wapen  

Lange tijd had de kunst van zwarte kunstenaars in het teken gestaan van ‘struggle’. Kunst 

werd expliciet in dienst gesteld van de antiapartheidsstrijd door het invloedrijke MEDU Art 

Ensemble. Het MEDU Art Ensemble werd opgericht in 1977 door zwarte kunstenaars die 

Zuid-Afrika ontvlucht waren. Aanvankelijk konden alleen zwarte kunstenaars lid worden. 

Later sloot de groep zich meer aan bij de non-raciale uitgangspunten van het ANC en 
                                                        
7 Hatt (zie noot 5), pp. 225-230. 
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konden ook blanke kunstenaars lid worden. MEDU organiseerde in 1982 het Culture and 

Resistance festival in Botswana. De rol van kunst bij het bereiken van een democratisch 

Zuid-Afrika stond hier ter discussie. De dominante positie in deze discussie was dat kunst als 

wapen gebruikt moet worden om sociale verandering in gang te brengen. Kunst in Zuid-

Afrika kon volgens het MEDU Art Ensemble alleen maar relevant zijn als het politiek was.8  

Het artikel ‘Preparing Ourselves for Freedom; Culture and the ANC Constitutional 

Guidelines’ was vanwege de heersende opvattingen zeer opvallend. Antiapartheidsactivist 

Albie Sachs stelde in dit artikel: ‘We should ban ourselves form saying that culture is a 

weapon of struggle.’9 Dit terwijl ook hij altijd had gezegd dat kunst politiek moest zijn. Zijn 

redenatie is dat kunst na de apartheid niet gewaardeerd moet worden langs parameters van 

politieke correctheid, maar een eigen plek in de samenleving moet veroveren. Sachs stelt dat 

kunst ruimte kan geven aan noties van ambiguïteit. Maar wanneer de samenleving benaderd 

wordt in termen van goed en slecht zal ook de slachtofferrol ten opzichte van de blanken 

centraal blijven staan. Het gaat er niet om om collectieve misstanden aan de kaak te stellen, 

maar om kunstenaars de vrijheid te geven om te reflecteren op hun eigen identiteit. Daarbij 

moeten zij kunst kunnen maken over zowel positieve als negatieve aspecten van hun 

cultuur.10   

 Eben Lochner relativeert Sach’s rigide visie op kunst tijdens het apartheidsregime.  

Dat doet ze in het artikel ‘The African Arts Centre; a bygone ideology of critical selfhood?’ 

dat in 2013 is gepubliceerd in het tijdschrift Third Text.11 Lochner stelt dat zwarte 

kunstenaars ook tijdens het apartheidsregime al werkten op de manier die Sachs voorstelde. 

Ze haalt hierbij de woorden van de kunstenaar Abdullah Ibrahim aan: ‘While some called for 

artists to use their skills explicitly to oppose Apartheid through posters and other media, 

other artists such as Abdullah Ibrahim argued that instead of blindly using popular imagery 

‘it is necessary for each individual to re-orientate himself before society as a whole can be 

transformed…it’s no good shooting if you shoot in the wrong direction.’’12 De kunstenaar 

moet zichzelf niet in de eerste plaats als onderdeel van een collectief zien en met zijn kunst 

dienstbaar zijn aan dat collectief. De positie van de kunstenaar als individu moet centraal 

staan volgens Ibrahim. Deze visie werd echter overschaduwd door de visie over kunst als 

wapen in de antiapartheidsstrijd waarbij kunstenaars zichzelf op de tweede plaats zetten. 

                                                        
8 John Pfeffer, Art and the end of apartheid, Minneapolis/Londen 2009, pp. 73-98.  
9 Albie Sachs, ‘Preparing ourselves for freedom. Culture and the ANC Constitutional Guidelines’, TDR 
(1988-) 35 (1991) nr. 1, pp. 187. 
10 Sachs 1991 (zie noot 9), pp. 187-193.  
11 Eben Lochner, ‘The South African Art Center. A bygone ideology of critical selfhood?’, Third Text 27 
(2013) nr. 3, pp. 315-326. 
12 Lochner 2013 (zie noot 11), p. 316.  
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Lochner ziet kunst als een middel voor individuele kunstenaars om zich los te schudden van 

een geïnternaliseerd idee van minderwaardigheid en om een eigen positie te claimen. Na de 

apartheid zijn de Art Centres volgens Lochner veel bedrijfsmatiger geworden: ‘het ging erom 

banen te creëren en men waardeerde de kunst op basis van de economische waarde.’13 De 

kunstenaarspraktijk van de kunstenaars die na de apartheid verder kwamen dan 

kunstbeoefening binnen de Art Centres richtte zich wel sterk op identiteit. Het is echter de 

vraag of dat de keus is van de kunstenaars, of dat het veroorzaakt wordt door 

verwachtingen in de kunstwereld.  

  

2.2. Supermarktmentaliteit  

Lochner stelt dat niet datgene wat de kunstenaars daadwerkelijk bezighoudt bekendheid 

krijgt, maar datgene dat critici en curatoren belangrijk vinden. Na de apartheid hoefde kunst 

geen wapen meer te zijn in de strijd voor collectieve doelen, maar leek deze eis vervangen 

te worden door de eis dat het gaat over de (zwarte) identiteit van de kunstenaar. 

 De Zuid-Afrikaanse kunstenares Sharlene Khan reageert in het artikel ‘Gatekeeping 

Africa, KuratorInnenschaft, Supermarktmentalität und Selbstrepräsentation’ op de kritiek dat 

westerse curatoren een zogenaamde supermarktmentaliteit hebben bij de selectie van 

Afrikaanse kunst.14 Die supermarktmentaliteit houdt in dat zij die kunstenaars selecteren die 

voldoen aan de (westerse) verwachtingen die zij hebben over de kunst van zwarte 

kunstenaars. Zij interpreteert de praktijk van curatoren in het kader van Edward Saïd’s 

ideeën over intellectuelen. Het volgende citaat staat centraal bij haar idee over de rol van 

curatoren: “Politik ist überall; es gibt kein Entkommen in die Gefilde reiner Kunst und reinen 

Denkens oder aber in das Reich desinteressierter Objektivität oder transzendentaler 

Theorie.” (Edward W. Said: Götter, die keine sind: Der Ort des Intellektuellen).15 Curatoren 

ontkomen er niet aan om zich bezig te houden met politiek. Die interesse wordt 

gelegitimeerd doordat intellectuelen de taak hebben om de ‘ander’ te representeren. De 

massa die dominant is, heeft er geen behoefte aan gedefinieerd te worden door 

intellectuelen, maar diegenen die gemarginaliseerd zijn wel. Zij hebben niet de positie om 

zichzelf te representeren binnen het dominante discours. Intellectuelen, in dit geval de 

curatoren, kunnen ervoor zorgen dat de stem van de gemarginaliseerde Zuid-Afrikanen kan 

                                                        
13 Lochner 2013 (zie noot 11), p. 320-326. 
14 Sharlene Khan, ‘Gatekeeping Africa, KuratorInnenschaft, Supermarktmentalität und 
Selbstrepräsentation’, Springerin 15 (2009) nr. 1, pp. 36-40.  
15 Khan 2009 (Zie noot 14), p. 36.  
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doordringen in het dominante discours via kunst. Het is wel zo dat curatoren voorzichtig te 

werk moeten gaan wanneer zij als autoriteit fungeren bij de representatie van de ander.16 

Khan heeft kritiek op de onzorgvuldigheid die sommige curatoren hebben als het gaat 

om de representatie van problemen waar zij zelf niets mee te maken hebben. Curatoren 

moeten zich bewust zijn van hun westerse perspectief. Dat geldt ook voor diegenen die een 

Afrikaanse afkomst hebben, maar in het Westen zijn geschoold. Ze moeten niet denken dat 

zij de situatie in Afrikaanse landen begrijpen na een kort bezoek. Curatoren moeten volgens 

Khan diepgaand onderzoek doen naar de zelfrepresentatie van Afrikaanse kunstenaars en 

hen ook vragen naar hoe zij zich identificeren en wat voor hen belangrijk is. 

 

2.3. Kunstkritiek en de kunsttheorie  

De klassieke kunstgeschiedenis is bepaald door het Westen en heeft een westers 

uitgangspunt. Wanneer de kunstkritiek gebaseerd is op die kunstgeschiedenis ontstaat er 

een probleem als niet westerse kunstenaars onderdeel van het kunstdiscours willen zijn. Zij 

zijn dan per definitie aangewezen op het ‘nadoen’ van de westerse kunst of juist op het 

schrijven van een ‘eigen’ kunstgeschiedenis. Kunst kan echter niet geïsoleerd staan, 

kunstenaars beïnvloeden elkaar. Kunstenaars raken vaak geïnspireerd door kunst uit andere 

landen, ook Afrikaanse kunstenaars. Zwarte kunstenaars worden echter heel snel afgerekend 

op het overnemen van westerse werkwijzen. Wanneer blanke kunstenaars zich laten 

inspireren door Afrikaanse kunst heet dat primitivisme, maar wanneer Afrikaanse 

kunstenaars zich laten inspireren door westerse kunst is hier veel kritiek op.  

In 1996 was er in Londen een conferentie getiteld ‘Art Criticism and Africa’ waar de 

kunstkritiek rond Afrikaanse kunst onderwerp van discussie was. Naar aanleiding van deze 

conferentie werd er een artikel in Third Text gepubliceerd.17 De auteurs Everlyn Nicodemus 

en Kristian Romare verbinden de kunstkritiek zoals die toen bestond expliciet aan de ‘Big 

Commentary’. Dat is het grote verhaal over de ontwikkeling en vooruitgang van de kunst dat 

het uitgangspunt vormt voor kunstkritiek. Die kunstgeschiedenis is echter gefundeerd in de 

westerse geschiedenis. Het heeft geen zin om kunst die buiten dit grote verhaal valt te zien 

als kunst die ‘achter’ is en simpelweg een bepaalde ontwikkeling moet inhalen. . ‘Every local 

situation has its own dynamic within which, sooner or later, its solutions will be worked out. 

Taking into account the double fact that the genesis of modern African art is as closely linked 

to Europe as its future paths seem to be linked to globalism, this proces can hardly be 

characterized by parochialism and ethnic essentialism, even if there have been signs, but will 
                                                        
16 Khan 2009 (Zie noot 14), p. 40.  
17 Everlyn Nicodemus and Kristian Romare, ‘Africa, Art Criticism and the Big Commentary’, Third Text 
41 (1997-98), pp. 53-63.  
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build on analyses of international as wel as of African structures.’18 Hoewel de moderne Zuid-

Afrikaanse kunst zijn eigen geschiedenis en ontwikkeling kent, leunt de geschiedenis wel 

sterk op Europese kunst en de oppositie hiermee.  

 

Er is sprake van een paradox als het gaat om de visie op buitenlandse invloeden in de kunst 

in Zuid-Afrika. Aan de ene kant is er sprake van een zoektocht van wat nu Zuid-Afrikaans is 

en hoe de Zuid-Afrikaanse identiteit vorm kan krijgen na de apartheid. Het zoeken naar een 

eigen Zuid-Afrikaanse identiteit doordringt de Zuid-Afrikaanse maatschappij als geheel en 

heeft ook invloed op de kunst. Aan de andere kant is er in de kunst een oriëntatie naar de 

internationale kunstwereld en een wil om die te volgen. Dat heeft volgens de kunstcritica en 

conservator Marilyn Martin te maken met de academische en culturele boycot die in 1980 

door de Verenigde Naties ingesteld werd vanwege de apartheid. Deze boycot was een 

manier om internationale druk uit te oefenen en de regering ertoe aan te zetten de apartheid 

af te schaffen. Toen de boycot in 1990 stopte was er sprake van een gevoel van 

minderwaardigheid bij Zuid-Afrikaanse kunstenaars omdat zij ‘achter’ waren op de rest van 

de wereld. Men wilde zo snel mogelijk de gemiste jaren inhalen en onderdeel zijn van de 

internationale kunstwereld. In de nieuw ontdekte mogelijkheden van kunst, als het gaat om 

engagement en zelfexpressie, bleef de oriëntatie bij velen op de internationale kunst: ‘many 

remained primarily interested in following the swing of the international pendulum from 

figuration to abstraction, from realism to conceptualism.’19 Aldus Marilyn Martin in het artikel 

‘Continuity and conflict in South Africa’.20 De kunst gemaakt door zwarte Zuid-Afrikaanse 

kunstenaars verhoudt zich op een bijzondere manier tot deze paradox. Ook zij waren bezig 

met internationale tendensen in de kunst, maar kregen daarbij kritiek te verduren. Zij 

werden geacht specifiek Afrikaanse kunst te maken, terwijl het idee van inhalen op 

ontwikkelingen bij blanke kunstenaars wel geaccepteerd werd.21  

 

2.4. Thupelo workshop  

‘Thupelo’ is een woord uit de Sotho taal en betekent ‘leren naar voorbeeld’. David Koloane 

en Bill Ainslie begonnen de workshop in 1985. Zowel blanke als zwarte kunstenaars konden 

meedoen aan de workshop en daarom was de culturele boycot niet van toepassing op dit 

initiatief. De workshop was er vooral op gericht de positie van zwarte kunstenaars te 

                                                        
18 Nicodemus 1997-98 (zie noot 17), pp. 56-58. 
19 Marilyn Martin, ‘Continuity and Conflict in South Africa’, in: N’Goné Fall, Jean Loup Pivin (red.), An 
Anthology of African art. The 20th century, New York, 2002, pp. 257. 
20 Martin 2002 (zie noot 19), pp. 250-259. 
21 Martin 2002 (zie noot 19), pp. 256-257.  
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verbeteren door hen ruimte en materiaal te geven om te werken. Een belangrijk onderdeel 

van de workshop is dat er internationale kunstenaars werden uitgenodigd om zo te zorgen 

voor aansluiting bij de internationale kunstwereld. De overheersende stijl was het abstract 

expressionisme dat op dat moment populair was in de Verenigde Staten. De workshops 

werden van 1985 tot 1991 jaarlijks georganiseerd.22 De Thupelo workshops worden nog 

steeds gehouden. De webpagina waar kunstenaars zich op kunnen geven voor de workshop 

is nu enigszins verouderd. Er staat dat de volgende workshop plaats zal vinden in maart 

2013. Het doel van de workshop is nog steeds dezelfde: ‘The workshop aims to encourage 

the exchange of ideas, experiences, techniques and disciplines, helping the artists to work 

towards finding new forms of expression.’23 

 Ekwui Enwezor wijdt in zijn boek Contemporary African Art since 1980 een hoofdstuk 

aan de kwesties rond abstracte kunst, gemaakt door zwarte kunstenaars uit Afrika. Hij 

bespreekt hierin ook de Zuid-Afrikaanse situatie. In 1985 konden zwarte kunstenaars een 

opleiding krijgen in de art centers waarvan de oudste en meest bekende de Pollystreet Art 

Center in Johannesburg is. De blanke kunstenares Cecil Skotnes richtte dit centrum op in 

1950. De kunst die hier gemaakt werd was de zogenaamde ‘township art’, realistische kunst 

over het leven in de townships. Blanke verzamelaars en critici zagen dit als de meest gepaste 

kunst voor zwarte kunstenaars. Deze kunst gaf de mogelijkheid tot sociaal engagement. 

Abstracte kunst werd als te moeilijk en te individualistisch gezien om te passen binnen de 

kaders van kunst van zwarte kunstenaars. Gezien deze visie op wat kunst van zwarte 

kunstenaars behelst is het niet zo verwonderlijk dat men probeerde hieruit los te breken 

door grenzen te verleggen. Het is echter niet het geval dat kunstenaars overgingen tot totale 

abstractie: ‘However, deployment of the formal tactics of abstract expressionism – dripping 

paint, vigorous drawing, and most especially non-objective imagery –in the work of Koloane, 

Pat Mautloa, Dumisani Mabaso, and others – did not imply acceptance of the very basis of 

pure abstraction, the evacuation of (political) content.’24 David Koloane werd bijvoorbeeld 

geïnspireerd door het abstract expressionisme waarmee hij in aanmerking kwam bij de 

Thupelo workshops, maar werkt niet abstract. In 2008 maakte hij voorstellingen van 

zwerfhonden en groepen mensen in de nacht in de steden, dit zijn voorstellingen over het 

geweld in de straten van Zuid-Afrika (afb. 2). Abstract expressionisme betekent in Afrika heel 

wat anders dan in Europa en Noord-Amerika. Het is volgens Enwezor geen nadoen van het 

                                                        
22 John Peffer, ‘Abstraction and Community. Liberating Art during the States of Emergency’, in: John 
Peffer, Art and the end of Apartheid, Minnesota 2009, pp. 129-133.  
23 ‘Apply’, Thupelo Cape Town <www.thupelo.com> (20 december 2013). 
24 Ekwui Enwezor, Chika Okeke-Agulu, ‘Abstraction figuration and subjectivity’, in: Ekwui Enwezor, 
Contemporary African Art since 1980, Bologna 2009, p. 42.  
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Westen waardoor de westerse hegemonie bevestigd wordt, maar het opnemen van 

invloeden. Dit zagen westerse critici en curatoren volgens hem niet in toen zij kritiek uitten 

op deze werkwijze.25  

 

 
Afb. 2. David Koloane, The Night Has A Thousand Eyes, 2007-8, gemengde media op papier, 

128x300, Saatchi Gallery, Londen.  

 

2.5. Conclusie  

In dit hoofdstuk werd duidelijk dat het problemen kan opleveren als kunst gewaardeerd 

wordt vanuit een westers perspectief. Het gaat dan om wat er hetzelfde is, maar vooral ook 

wat er anders is dan westerse kunst. Het gaat dan niet om de kunst zelf, maar om de 

verhouding van die kunst tot westerse kunst. Dit denken in opposities zorgt ervoor dat kunst 

van zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaars altijd een lagere positie zal hebben. Een belangrijk 

punt in de postkoloniale theorie is dat degenen die gemarginaliseerd zijn niet over agency 

beschikken. Vaak is er geen sprake van zelfrepresentatie, maar worden gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen vanuit een dominante positie gerepresenteerd. In de kunst vindt 

representatie niet alleen plaats via de kunstenaars, maar ook via de selectie van kunstenaars 

en kunstwerken. Er kan zo nog steeds sprake zijn van representatie van de ander, ook al 

wordt de kunst door een zwarte kunstenaar gemaakt.  

De zwarte kunstenaar lijkt het nooit goed te kunnen doen. Albie Sachs stelde voor 

om afstand te doen van kunst als wapen. Alleen dan zouden kunstenaars gebruik kunnen 

maken van de nieuwe mogelijkheden in een tijd na de apartheid. Echter, vanuit het westen 

leek vooral verwacht te worden dat kunst nog steeds op een politieke manier ingezet werd. 

Eben Lochner stelt dat het een continuïteit is in de kunst van vóór en na de apartheid dat 

                                                        
25 Enwezor 2009 (zie noot 24), pp. 41-45. 
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kunst van zwarte kunstenaars niet alleen gaat over strijd. Kunstenaars kunnen ook op een 

open manier omgaan met identiteit en hun positie in de samenleving. Die houding raakte 

volgens Lochner juist in de verdrukking na de apartheid, maar in de internationale kunst lijkt 

het een belangrijke verwachting te zijn dat zwarte kunstenaars zich bezig houden met hun 

identiteit. Sharlene Khan gaat op een heel pragmatische manier om met het probleem dat 

curatoren en critici vaak westers zijn en zij uiteindelijk bepalen welke kunst een hoge 

waardering krijgt. Het is niet erg zolang curatoren en critici goed onderzoek doen en niet 

blind varen op verwachtingen en vooroordelen.  

Een strategie die goed zichtbaar werd bij de Thupelo workshop is dat kunstenaars 

probeerden ‘in te halen’ op de westerse kunst door deze kunst als voorbeeld te nemen. 

Volgens Everlyn Nicodemus en Kristian Romare is het probleem daarbij dat de kunstkritiek 

zich baseert op de ‘Big Commentary’, waarbij de westerse kunstgeschiedenis als één groot 

verhaal van ontwikkeling en vooruitgang wordt voorgesteld. Vanuit dat perspectief is het 

voor zwarte kunstenaars onmogelijk om een gelijkwaardige positie te hebben als blanke 

kunstenaars. In dit kader is het niet zo verwonderlijk dat kunstenaars veel kritiek kregen 

wanneer zij de kunst uit het Westen als voorbeeld namen.  

De kunstenaars in de Thupelo workshop namen de westerse kunsttheorie echter niet 

helemaal over. David Koloane gebruikt technieken uit de abstracte kunst, maar thema’s die 

te maken hebben met de actuele situatie in Zuid-Afrika. Dit zou betekenen dat zwarte Zuid-

Afrikaanse kunstenaars niet kunnen relateren aan de kunsttheorie en hun kunst vanuit het 

westen dus altijd als ‘lage’ kunst gezien zal worden. Er lijkt sprake te zijn van een impasse, 

maar vanuit postmoderne ideeën over kunst ontstaat er misschien de mogelijkheid tot een 

andere visie op de positie ten opzichte van het Westen.  
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3. Global art en post-identiteit   
 

Dit hoofdstuk zal gaan over een kunstkritiek die voorbij gaat aan het denken over kunst van 

zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaars in termen van opposities met het westen. Volgens Hans 

Belting is kunst nu ‘Global art’ en staat de kunsttheorie niet langer in het teken van de 

(westerse) kunstgeschiedenis. Het gaat erom dat kunstenaars zich bezighouden met actuele 

kwesties. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk twee zijn kwesties rond identiteit heel actueel 

in Zuid-Afrika. De manier waarop er in het kader van global art naar kunst over identiteit 

gekeken kan worden, vormt daarom de casus waarmee getoond kan worden dat dit voor 

Zuid-Afrika een belangrijke nieuwe invalshoek is.  

 

3.1. Global art  

De kunsthistoricus Hans Belting stelt in het artikel ‘Contemporary Art as Global art’ een 

nieuwe benadering van kunst voor.26 Moderne kunst werd opgevolgd door contemporaine 

kunst en die contemporaine kunst is volgens Belting gelijk te stellen aan global art. Global 

art biedt geen universeel verhaal dat de ‘Big Commentary’ over vooruitgang en westerse 

hegemonie vervangt, maar kenmerkt zich door het gebrek aan een eenduidig verhaal. Hij 

vergelijkt kunst met het internet: het bestaat overal, maar de inhoud is niet universeel. 

Global art is iets anders dan ‘world art’ een term overgeleverd uit de moderne tijd. World art 

wordt gekenmerkt door een antropologische benadering. Er werd geprobeerd om niet-

westerse kunst te tonen, maar dit werd als een heel andere soort kunst met een eigen 

geschiedenis gezien. Met global art verschuift het perspectief van het Westen naar de wereld 

als geheel en vervagen grenzen tussen hoge en lage kunst.  

 De kunstkritiek op basis van formele aspecten als stijl en vorm in relatie tot de 

kunstgeschiedenis wordt onmogelijk. Hans Belting stelt dat kunst voortaan beoordeeld wordt 

op basis van het geweten van de kunstenaar en de manier waarop hij of zij actuele kwesties 

analyseert en hier een positie bij inneemt. De kunstenaar hoeft dus niet op de hoogte te zijn 

van de formele aspecten van de kunsttheorie.27 Identiteit is zo’n actuele kwestie waar de 

kunstenaar zich mee bezig kan houden. In de moderne tijd werd er essentialistisch gedacht 

over identiteit als iets dat vast staat en bepaald is door ras en etniciteit. Dat is niet de manier 

waarop hedendaagse kunstenaars over identiteit denken. Belting heeft het over ‘post-

                                                        
26 Hans Belting, ‘Contemporary Art as Global Art. A Critical Estimate’, Ontleend aan 
<www.globalartmuseums.de> (20 december 2013). 
27 Belting 2009 (zie noot 26), pp. 10-12. 
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ethnicity’ en ‘neo-ethnicity’. Etniciteit wordt nu gezien als iets dat bepalend is voor iemands 

persoonlijke identiteit. Etniciteit is voor iedereen anders en heeft niets te maken met ras.28  

 De ontwikkelingen in Zuid-Afrika lijken aan te sluiten bij het concept Global Art zoals 

Hans Belting dit introduceert. Global art is een proces, een zienswijze die er niet van de ene 

op de andere dag was, maar ontstond door geleidelijke veranderingen. Sabine Marshall 

signaleert veranderingen in de strategieën om te komen tot een inclusieve kunst, maar stelt 

dat het perspectief nog altijd Westers is. 

 

3.2. Verandering van strategie 

Sabine Marshall beschreef veranderingen in strategie om tot een gelijkwaardige positie te 

komen voor zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaars. Dat deed ze in het artikel ‘Strategies of 

Accomodation: Toward an inclusive Canon of South African Art (2001)’.29 Sabine Marshall is 

een blanke cultuurwetenschapper uit Zuid-Afrika.  

Bij de eerste Johannesburg Biennale in 1995 getiteld ‘Africus’ werd ‘moderne’ kunst 

getoond naast township art en traditionele kunst. Het idee was om een pluralistisch Zuid-

Afrikaans kunstcanon te vormen waarin alle bevolkingsgroepen een plek zouden krijgen.30 Dit 

is wat Hans Belting definieert als de strategie van world-art. Niet-westerse kunstvormen 

worden behandeld, maar altijd een traptrede lager gezet dan de moderne kunst.  

 Marshall stelt dat deze strategie goed ontvangen werd in Zuid-Afrika zelf, maar niet in 

de internationale kunstwereld. De strategie van pluralisme moest wijken voor een non-

raciale benadering van kunst. Dit was duidelijk merkbaar bij de Tweede Johannesburg 

Biënnale in 1997. Het begrip colour-blindness werd geïntroduceerd. Dat betekent dat het er 

niet toe deed tot welke bevolkingsgroep de kunstenaars behoorden. Ze werden als 

kunstenaars van de wereld behandeld.31  

Colour-blindness leverde volgens Carol Becker het probleem op dat de specifieke 

Zuid-Afrikaanse context genegeerd werd. Carol Becker schreef een recensie over de Tweede 

Johannesburg biënnale.32 De biënnale, onder artistieke leiding van Ekwui Enwezor, had de 

naam ‘Trade routes: History and Geography’. Globalisatie en het idee van een postnationale 

identiteit stonden centraal bij deze tentoonstelling. Volgens Carol Becker was dat voor de 

Zuid-Afrikaanse kunstenaars een brug te ver. In Zuid-Afrika zijn vraagstukken rond de 

nationale identiteit op dat moment nog heel dringend en actueel. Colour-blindness zorgde 

                                                        
28 Belting 2009 (zie noot 26), pp. 13-15.  
29 Sabine Marshall, ‘Strategies of Accomodation: Toward an inclusice Canon of South African Art’, Art 
Journal 60 (2001) nr. 1, pp. 50-59.  
30 Marshall 2001 (zie noot 29), pp. 55-56.  
31 Marshall 2001 (zie noot 29), pp. 56-59.  
32 Carol Becker, ‘The Second Johannesburg Biennale, Art Journal 57 (1998) nr. 2, pp. 86-107.  
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ervoor dat de actuele kwesties in Zuid-Afrika genegeerd werden.33 De wereld werd naar 

Zuid-Afrika gebracht, maar sloot Zuid-Afrika zelf buiten. Er werd teveel naar universaliteit 

gestreefd. Zuid-Afrika kende geen kunstpubliek dat in staat was te reageren op de kwesties 

die centraal stonden in de tentoonstelling. De kennis en interesse in globale kwesties ontbrak 

en daarom konden Zuid-Afrikaanse kunstenaars niet actief meedoen aan deze 

tentoonstelling.34 Hier lijkt opnieuw het probleem te spelen dat het kunstdiscours vanuit het 

Westen bepaald wordt. Dit probleem komt ook naar voren in het artikel van Sabine Marshall.  

 

Sabine Marshall blijft zeer sceptisch als het gaat om de positie van Zuid-Afrikaanse 

kunstenaars in de internationale kunstwereld. Ze stelt dat beide strategieën ‘uitgevonden’ 

zijn in het Westen. Het is volgens haar in het geval van Zuid-Afrika vooral toeval dat zwarte 

Zuid-Afrikaanse kunstenaars toegang kregen tot het internationale kunstdiscours. Dit in 

tegenstelling tot de situatie in andere Afrikaanse landen. De Nigeriaanse kunstkriticus Olu 

Oguibe heeft de volgende theorie over waarom zwarte kunstenaars toegang krijgen tot het 

internationale kunstdiscours: ‘According to Oguibe, the crucial factors in the acceptance of 

these black artists’ work within mainstream Western art are location, acces, familiarity with 

prevailing discourses and preoccupations, versatility in te requisite politics of the 

international mainstraem, and strategic alignments and positioning.35 Dat kan volgens Sabine 

Marshall voor Afrikaanse kunstenaars zoals Willie Bester en Moshekwa Langa niet het geval 

zijn omdat de kunstenaars van eenvoudige komaf zijn en geen goede opleiding of residenties 

in het buitenland hebben genoten. De kunstenaars gaan volgens Marshall vanwege hun 

gebrek aan kennis niet op een actieve manier om met het discours. Het is eerder zo dat hun 

kunst er soms toevallig bij aansluit en opgepikt wordt in de internationale 

tentoonstellingspraktijk.36 Marshall toont aan dat dit in het geval van Willie Bester en 

Moshekwa Langa inderdaad het geval lijkt te zijn geweest, maar het is niet zo dat dit altijd 

opgaat.  

David Koloane is een zwarte kunstenaar die toegang kreeg tot de internationale 

kunstwereld en hij gaat op een heel bewuste manier met het discours om. Hij houdt zich 

sterk bezig met de kunsttheorie en is niet alleen kunstenaar, maar ook curator. Zijn 

statement is dat hij politieke kunst wil maken. We hebben gezien dat Koloane zich bewust is 

van de westerse kunsttheorie, maar westerse stijlen als het abstract expressionisme niet 

overneemt of nadoet. Hij houdt zich in de eerste plaats bezig met de sociaaleconomische 

                                                        
33 Becker 1998 (zie noot 32), p. 89.  
34 Becker 1998 (zie noot 32), p. 100.  
35 Marshall 2001 (zie noot 29), p. 58.  
36 Marshall 2001 (zie noot 29), pp. 58-59.  
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realiteit in Zuid-Afrika. Wanneer zijn kunst gezien wordt als global art doet het er niet toe of 

hij kennis heeft van de westerse kunsttheorie en hoe hij zich daartoe verhoudt. Het gaat 

erom dat hij op een kritische en originele manier een positie inneemt in actuele kwesties en 

dat doet hij. De positie van Koloane is afhankelijk van het perspectief. Een kunsthistorisch 

perspectief levert een ander beeld op dan het perspectief van global art.  

 

3.3. Etniciteit, identiteit en vervagende grenzen  

De verandering in strategie verloopt asymmetrisch. Terwijl in het ene opzicht al sprake is van 

een global art benadering kan tegelijkertijd nog sprake zijn van beperkende modernistische 

visies op kunst. In de volgende paragrafen gaat het over de manier waarop dit proces 

verliep voor de kunst van Zuid-Afrika. Tentoonstellingen over Zuid-Afrikaanse kunst zijn 

hierbij de leidraad.  

 

Een tentoonstelling waarbij een pluralistische visie op Zuid-Afrikaanse kunst nog centraal 

stond is de tentoonstelling ‘Colours’, de eerste overzichttentoonstelling van Zuid-Afrikaanse 

kunst in Europa. De tentoonstelling werd gehouden van 24 mei tot en met 18 augustus 1996 

in Berlijn. In de inleiding van de bijbehorende tentoonstellingscatalogus worden verschillende 

soorten kunst onderscheiden: Traditionele kunst uit de rurale gebieden, kunst uit de 

townships en kunst gemaakt door blanke kunstenaars. Zwarte kunstenaars kunnen nooit 

dezelfde positie hebben als blanke kunstenaars als ze in verschillende categorieën geplaatst 

worden. Echter, ook bij deze tentoonstelling wordt er al nagedacht over identiteit en de 

manier waarop hiermee omgegaan moet worden in de kunst. In verschillende artikelen in de 

tentoonstellingscatalogus wordt de notie van hybride identiteit geïntroduceerd. Het idee dat 

identiteit niet vast en ahistorisch is, maar ontstaat vanuit historische ontwikkelingen en 

herdefinieerbaar is.37  

Marilyn Martin stelt in haar bijdrage aan de catalogus: ‘Sowohl in den bildenden 

künsten als auch in der Literatur, dem Theater, dem Tanz, und in allen Arten der Musik 

finden immer mehr sprach- und Kulturüberkreitungen statt, wodurch eine dynamisch, vitale 

und machtvolle Kultur entsteht, eine Kultur, die die Unhaltbarkeit fester, undurchlässiger 

Grenzen in der südafrikanischen Gesellschaft bestätigt. Sind doch die Farben des 

Regenbogens, wie verschieden und prächtig auch immer jede für sich sein mag, gleichwohl 

                                                        
37 Andries Walter Oliphant, ‘Bild und Text. Vergangenheit und Zukunft in der südafrikanischen Kunst’, 
in: Alfons Hug, Sabine Vogel, Colours. Kunst aus Südafrika, tent. cat. Berlijn (Haus der Kulturen der 
Welt) 1996, pp. 28-29. ; Marilyn Martin, ‘Die Regenbogennation – Identität und Wandel’ in: Alfons 
Hug, Sabine Vogel, Colours. Kunst aus Südafrika, tent. cat. Berlijn (Haus der Kulturen der Welt) 1996, 
pp. 55-56.  
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voneinander abhängig, da sie unmerklich ineinander übergehen.’38 Aan de hand van een 

aantal tentoonstellingen die gehouden werden ter ere van een decennium democratie in 

Zuid-Afrika zullen we kijken wat het voor de kunst betekende dat de kleuren in elkaar over 

gingen lopen.  

 

In 2004 vierde de Zuid-Afrikaanse democratie haar tienjarige jubileum. Dit was een moment 

om stil te staan bij de ontwikkelingen in de kunst van Zuid-Afrika. Dat werd zowel in Zuid-

Afrika gedaan als daarbuiten. De positie van zwarte kunstenaars op dat moment zal worden 

besproken aan de hand van drie tentoonstellingen ter ere van tien jaar democratie en de 

bijbehorende publicaties in tentoonstellingscatalogi. Die tentoonstellingen zijn ‘Decade of 

Democracy’ gehouden in Johannesburg, ‘Personal Affects’ in New York en ‘Identity’ in 

Scheveningen.39 De tentoonstelling ‘Identity’ werd niet georganiseerd door een 

gerenommeerd museum, maar op particulier initiatief van Janine van de Ende. Zij nodigde 

echter David Koloane en Sharlene Khan uit als curatoren. Daarmee is dit een tentoonstelling 

die met veel zorg over de positie van zwarte kunstenaars samengesteld werd.   

 In deze tentoonstellingen wordt de kunst van Zuid-Afrika niet benaderd als bestaande 

uit verschillende categorieën zoals in de tentoonstelling ‘Colours’ in Berlijn het geval was. Dit 

sluit aan bij het idee van Hans Belting dat de historische benadering van kunst aan terrein 

heeft verloren. In de introducerende tekst van de tentoonstellingscatalogus van ‘A Decade of 

Democracy’ wordt dit een ‘dialoog’ genoemd. Er zijn verschillende soorten kunst, maar er 

worden geen vaste categorieën aangeduid, ze lopen namelijk in elkaar over.40 Dat is ook de 

insteek geweest bij de tentoonstelling ‘Identity’. De curatoren zeggen over deze 

tentoonstelling het volgende: ‘The final selection of works for this exhibition straddles a wide 

divide of cultures, training, education, technique, oppurtunities and market value. It also 

ranges from simplicity to complexity, naïve to the most sophisticated and features some 

work that has not been seen together in the same space before even in South Africa.’41 Ze 

stellen dat ze dit kunnen doen omdat het doel van de tentoonstelling niet is om een 

kloppend en volledig beeld te geven van Zuid-Afrikaanse kunst. De curatoren hebben een 

thematisch doel, zij willen een beeld geven van kwesties rond identiteit in Zuid-Afrika. Het 

                                                        
38 Martin 1996 (zie noot 37), p. 55.  
39 Emma Bedford, A Decade of Democracy. South African Art 1994-2004, tent. cat. Kaapstad (Iziko: 
South African National Gallery) 2004. ; Sophie Perryer, Personal Affects. Power and Poetics in 
Contemporary South African Art, tent. cat. New York (Museum for African Arts) 2004. ; Janine van 
den Ende, The ID of South African Artists, tent. cat. Scheveningen (Stichting Art and Theatre) 2004.  
40 Emma Bedford 2004 (zie noot 30), p. 4.  
41 David Koloane en Sharlene Khan, ‘Rethinking Identity’, in: Janine van den Ende, The ID of South 
African Artists, tent. cat. Scheveningen (Stichting Art and Theatre) 2004, p. 28. 
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gaat dus over de manier waarop kunstenaars zich verhouden tot actuele kwesties in de 

samenleving.  

 Er kunnen echter vraagtekens geplaatst worden bij de keuze van het thema. De 

curatoren zijn zich er van bewust dat de focus op identiteit ervan beschuldigd is vooral een 

westerse fascinatie te zijn. Het argument om toch te kiezen voor identiteit als thema is dat 

David Koloane uit persoonlijke ontmoetingen met kunstenaars concludeerde dat zij hier 

oprecht heel erg mee bezig zijn en er daarom kunst over maken. Dat is volgens hem ook 

logisch omdat de apartheid nog vers in het geheugen ligt en ongelijkheid nog steeds aan de 

orde van de dag is.42  

In Zuid-Afrika is er sprake van een soort obsessie met identiteit. Nelson Mandela 

stelde in 1994 een samenleving voor waar alle bevolkingsgroepen in vrede samenleven en 

iedereen vertegenwoordigd wordt. Identiteit blijkt echter niet zo’n makkelijk concept te zijn. 

Identiteit is nooit volledig, het vat nooit precies wie we zijn omdat het mensen definieert als 

onderdeel van een groep. Dit betekende uiteindelijk het faillissement van identiteit. Liese van 

der Watt stelt in de tentoonstellingscatalogus van ‘Personal Affects’ dat er daarom sprake is 

van ‘Post-identity’. Dit betekent niet dat identiteit geen rol meer speelt, dat er sprake is van 

‘colour-blindness’, maar dat men niet meer zoekt naar een antwoord. Identiteit wordt 

benaderd vanuit een meta-niveau waarbij ideeën over identiteit gedeconstrueerd worden. 

Van der Watt noemt dit ‘adversarial aesthetics’, een esthetiek gekenmerkt door conflict en 

oppositie. De kunstenaar Churchill Madikida behoort tot de Xhosa bevolkingsgroep en is 

opgegroeid in die cultuur. Hij gaat echter op een ambivalente manier om met traditie en zijn 

culturele achtergrond. Traditie en ritueel zijn belangrijke elementen in zijn kunst en hij is ook 

positief over het ritueel als onderdeel van de cultuur van de Xhosa. Tegelijkertijd is hij niet 

bang om de duistere kanten van initiatierituelen bij jonge jongens aan de kaak te stellen. 

Onzorgvuldige besnijdenissen bij dergelijke rituelen hebben vaak groot ongemak of zelfs de 

dood tot gevolg.43  

Liese van der Watt droeg ook bij aan de tentoonstellingscatalogus van de 

tentoonstelling ‘A decade of democracy’. In het artikel ‘identity’s lack, identity’s excess. Two 

works by Berni Searle and Minnette Vári’.44 Dit is een case studie waarbij ze het werk van 

Berni Searle en Minette Vári interpreteert als werken waarin er niet gezocht wordt naar een 

                                                        
42 Koloane 2004 (zie noot 41), p. 34.  
43 Liese van der Watt, ‘Towards an ‘Adversarial Aesthetics’. A Personal Response to Personal Affects’, 
in: Sophie Perryer, Personal Affects. Power and Poetics in Contemporary South African Art, tent. cat. 
New York (Museum for African Arts) 2004, pp. 45-53.  
44 Liese van der Watt, ‘identity’s lack, identity’s excess. Two works by Berni Searle and Minnette Vári’, 
in: Emma Bedford, A Decade of Democracy. South African Art 1994-2004, tent. cat. Kaapstad (Iziko: 
South African National Gallery) 2004, pp. 120-127.  
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identiteit, maar waarbij de kunstenaars juist proberen te ontsnappen aan vooroordelen over 

hun identiteit.  

Searle’s voorouders komen uit Azië en het Midden-Oosten. Haar afkomst uit zich sterk 

in haar eetgewoontes, de kruiden die ze eet zijn overgeleverd binnen de familie. In het 

kunstwerk Traces heeft ze zich bedekt met verschillende kruiden die horen bij haar afkomst 

(Afb. 3). Het werk bestaat uit zes manshoge met de computer bewerkte foto’s. In drie ervan 

is het lichaam van Searle aanwezig, maar bedekt met verschillende kruiden. Onder Searle 

staat een weegschaal. In de andere drie prints is Searle zelf verdwenen, enkel de index van 

haar lichaam blijft over in de hoop kruiden. De weegschaal eronder is bij deze prints gevuld 

met het hoopje kruiden dat van haar lichaam is gevallen. Kruiden zijn licht, maar voor Searle 

blijken ze zwaar te zijn. Er is sprake van een ontsnapping aan het gewicht dat haar afkomst 

op haar legt. Ze erkent dat haar afkomst onderdeel is van wie zij is, maar het laat ook zien 

dat het niet gelijk is aan wie zij is.45  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 3. Berni Searle, 

Traces, Gemengde 

media, 2000.  

 

 

 
Niet alleen zwarte kunstenaars houden zich bezig met de manier waarop identiteit zich 

verhoudt tot het individu. Minette Varí, de andere kunstenares die Liese van der Watt 

bespreekt heeft een blanke afkomst en ook zij worstelt met wat identiteit voor haar 

betekent. Ze is opgegroeid tijdens de apartheid en dus ook met de apartheid propaganda 

over de blanke Zuid-Afrikaanse nationaliteit en geschiedenis. In de videoproductie Chimera 

plaatst ze zichzelf in die geschiedenis. Beelden van het Voortrekker Monument, een 

belangrijk propagandamiddel van het apartheidsregime, vermengen zich met haar eigen 

lichaam. In de film komt fascinatie naar voren over deze geschiedenis, maar ook een 

                                                        
45 Van der Watt 2004 (zie noot 44), pp. 124-125. 
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ongemakkelijke sfeer. Haar lichaam is de chimera, een monster uit de Griekse mythologie, ze 

legt de duistere kant van het geschiedenisverhaal bloot. Ze voelt zich niet op haar gemak 

met wat de blanke identiteit voor haar betekent.46  

 De kunst van Berni Searle en Minette Varí wordt bepaald door de Zuid-Afrikaanse 

context en de problemen die noties rond identiteit in een samenleving waar identiteit een 

nationale obsessie lijkt te zijn met zich meebrengen voor het individu. Zij verhouden zich niet 

tot de westerse kunstgeschiedenis, maar tot actuele problemen in de samenleving. Beide 

kunstenaars zijn zowel nationaal als internationaal bekend. Wanneer curators hun 

tentoonstellingen maken vanuit de ideeën rond global art en niet gefocust zijn op stromingen 

in de kunstgeschiedenis hebben beide kunstenaars een gelijkwaardige positie in de 

kunstwereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
46 Van der Watt 2004 (zie noot 44), p. 122.  
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4. conclusie 
 

De centrale vraag is niet eenduidig te beantwoorden. De vraag die centraal stond is: Wat is 

de positie van zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaars ten opzichte van blanke kunstenaars na 

de afschaffing van de apartheid? Het ging hiermee niet om kwantitatieve aspecten als de 

hoeveelheid zwarte kunstenaars in de top van de kunstwereld, maar om kwalitatieve 

aspecten. Het gaat om de kunstenaarspraktijk van de zwarte kunstenaars die wel onderdeel 

zijn van de ‘hoge’ kunst. Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de ideeën over kunst 

en kunstkritiek.  

 De kunstwereld wordt op twee manieren gedomineerd door het westen. Ten eerste 

zijn het voor het overgrote deel westerse, of in het westen opgeleide curatoren en critici die 

bepalen hoe kunst eruit moet zien. Zo kan het gebeuren dat kunst datgene is dat voldoet 

aan de westerse verwachtingen. Sharlene Khan noemt dit de ‘supermarktmentaliteit’. Ten 

tweede is de kunstgeschiedenis een westerse kunstgeschiedenis. Everlyn Nicodemus en 

Kristian Romare leren ons dat kunstkritiek een westerse uitvinding is die traditioneel 

gebaseerd is op het verhaal van westerse kunstgeschiedenis.  

 Vanwege het tweede punt zijn pogingen om ‘in te halen’ op het Westen sterk 

bekritiseerd vooral als het gaat om zwarte kunstenaars. Van hen wordt verwacht dat zij een 

eigen geschiedenis hebben en dus ook een eigen kunstgeschiedenis. De strategie om een 

eigen kunstcanon te vormen dat naast het blanke kunstcanon zou moeten functioneren was 

echter niet succesvol. Dit levert een andere, niet-gelijkwaardige positie op. Het bleek ook 

geen succesvolle strategie te zijn om helemaal niet te letten op etniciteit. Sabine Marshall 

stelt dat zwarte Zuid-Afrikaanse kustenaars niet voldoende op de hoogte zijn van de 

kunsttheorie om hier actief onderdeel van te zijn. Zuid-Afrikaanse kunstenaars zijn vooral 

bezig met wat er in Zuid-Afrika gebeurt en Zuid-Afrika is nog steeds volop bezig met de 

erfenis van de apartheid. Echter, deze kunst is niet interessant in een wereld waar de 

kunstgeschiedenis de voornaamste zorg is.  

 Sharlene Khan concludeerde dat het niet erg is dat de kunstwereld gedomineerd 

wordt door westerse curatoren en critici. Het is belangrijk dat zij zich werkelijk verdiepen in 

een land en niet blind varen op vooroordelen over hoe de kunst er daar uitziet. Wat hierbij 

helpt is de notie van global art. Dit betekent dat kunstenaars gezien worden als professionals 

die zich bezighouden met actuele problemen. Dat kunnen problemen zijn die op globale 

schaal een rol spelen, maar vooral ook problemen die gerelateerd zijn aan een specifieke 

context. De kunstenaar is dus globaal, maar wat hij of zij doet niet. Internet is ook globaal, 



 24 

maar wordt over de hele wereld verschillend gebruikt. De inhoud kent overlap, maar ook 

verschil.  

 In Zuid-Afrika is een belangrijk thema waar kunstenaars zich mee bezig houden 

identiteit. Het gaat daarbij niet om het zoeken naar wat identiteit is, maar vooral laten zien 

wat identiteit niet is. Liese van de Watt noemt dit post-identity. Kunstenaars deconstrueren 

identiteit. Identiteit is nooit bevredigend voor een individu, want het plaatst mensen altijd in 

een groep. Vanuit deze benadering is het logisch dat veel Zuid-Afrikaanse kunst over 

identiteit gaat en dat is niet erg, mits de curatoren en critici doorhebben dat het over post-

identity gaat. Kunstenaars zoeken niet naar wat identiteit is, maar laten de gebreken van 

identiteit zien. Identiteit is iets dat bij een groep hoort en sluit nooit aan bij het individu.  

Het zijn het niet alleen Zwarte Zuid-Afrikaanse kunstenaars die gepreoccupeerd zijn 

met noties van identiteit, ook de kunst van blanke kunstenaars gaat vaak over identiteit en 

de problemen die rond noties van identiteit ontstaan. Berni Searle en Minette Varí zijn beide 

gerenommeerde kunstenaars. Searle behoort tot de categorie Asian/Indian en Varí behoort 

tot de categorie blank. Belting pleit ervoor dat kunstenaars zich moeten verhouden tot 

actuele kwesties en dit doen zij. Hoewel zwarte kunstenaars veel minder kansen om door te 

dringen tot de top van de kunst is de positie van deze twee kunstenaars die dat gelukt is 

gelijk. Hun kunst kan beoordeeld worden op basis van dezelfde criteria.
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