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uit het
hart
De Surinaamse kunst is in opmars.
Marcel Pinas, Remy Jungerman en
Charl Landvreugd zijn de
voortrekkers van een geëngageerde
beweging die zich laat inspireren
door de eigen cultuur.
Diederik Samwel

Plotseling vult de ruimte
zich met een warm geluid. Het is afkomstig
van duizenden zilverkleurige lepels die aan
nylon draadjes aan het plafond hangen. Ze
bewegen zachtjes op de zwoele wind die
door de open deuren naar binnen waait. Ge-
tinkel wanneer de lepels elkaar raken. Wie
goed kijkt, ziet dat er op elke lepel een teken
is gegraveerd. Wie iets minder goed kijkt,
ziet een langzaam wiegende zilveren wolk.

De installatie van de Surinaamse beel-
dend kunstenaar Marcel Pinas is een blik-
vanger op de Kunst Biënnale in Havana. In
zijn werk staat de marroncultuur centraal.
De gegraveerde tekens op de lepels zijn het
schrift van de N’Djuka-gemeenschap uit
Marowijne in Oost-Suriname waar Pinas
vandaan komt. Met de beweging op de wind
maakt hij duidelijk dat de traditionele ken-
nis behouden moet blijven en zich ver-
spreidt.

Door zijn groeiende internationale be-
kendheid slaagt Pinas daar steeds beter in.
Zijn wereld houdt toch al niet op bij de mu-
ren van zijn atelier in Paramaribo. In febru-
ari had hij een vernissage in Zuid-Frankrijk,
in maart een expositie in Brussel, in april
legde hij de laatste hand aan een theaterde-
cor in Frans Guyana en nu hangt zijn werk
op S c i -F i , de overzichtstentoonstelling van
Caraïbische kunst in Amersfoort.

Tussen de bedrijven door reist Pinas na-
mens het World Economic Forum als y o u ng
g l o b al  l e ad e r de wereld rond. Een Surinaamse
kunstenaar die internationaal furore maakt;
tien jaar geleden had niemand het voor mo-
gelijk gehouden. Lange tijd werd Surinaam-
se kunst niet voor vol aangezien. Ja, Erwin
de Vries timmerde aardig aan de weg met
bronzen beelden en monumenten ter nage-
dachtenis van de slavernij. Als eerste zwarte
kunstenaar had hij een eigen expositie in
het Stedelijk Museum in Amsterdam, maar
dat gebeurde in de tijd dat Suriname nog
‘gewoon’ een Nederlandse kolonie was en
De Vries als landgenoot werd beschouwd.

Na de onafhankelijkheid in 1975 hadden
Surinaamse kunstenaars tijd nodig om zich
los te maken van het voormalige moeder-
land. De constatering van voormalig muse-
umdirecteur Rudi Fuchs dat de Surinaamse
kunst „in de modder was blijven steken”,
droeg daar niet aan bij. Net zo min als Ne-
derlandse kunstkenners die na een bezoek
aan de Nationale Kunstbeurs in Paramaribo
de tentoongestelde werken als „decoratief”
bestempelden.

Afgezien van die laatdunkende houding,
Surinaamse kunstenaars bleken moeilijk te
plaatsen. Ook al omdat een deel in Neder-
land exposeerde en de rest zich in eigen
land ontwikkelde. Kunstenaars van Suri-
naamse origine in Nederland werden vooral
geassocieerd met etnische thema’s als winti
en slavernij, waar hun collega’s in Suriname
het verwijt kregen dat ze zich te sterk op Ne-
derland oriënteerden.

Daarnaast brachten de jaren tachtig, met
een staatsgreep, de Decembermoorden en
de Binnenlandse Oorlog, niet de ideale om-
standigheden. Wie zich door middel van
kunst wilde onderscheiden, moest een an-
dere kant op. Naar Jamaica bijvoorbeeld.

Nieuw bewustzijn
Zo vertrok schilder Rinaldo Klas in 1986
voor twee jaar naar de kunstacademie van
Kingston. Daar leerde hij zijn naturalisti-
sche en sterk op Suriname georiënteerde
stijl met kubistische elementen te vermen-
gen. Bij terugkeer in Paramaribo ging Klas
als docent aan het werk op het Nola Hatter-
man Instituut, dat eind jaren tachtig met de
schaarse middelen die de overheid voor cul-
tuur opzij kon leggen, was opgezet. Dit in-
stituut, vernoemd naar de Nederlandse
kunstenares die in 1953 naar Suriname emi-
greerde en zich jarenlang sterk maakte voor
lokaal kunstonderwijs, ontwikkelde zich
gaandeweg tot een broedplaats voor talent.

Sinds een jaar of zes zijn er regelmatig
uitwisselingen met docenten en studenten
van de Amsterdamse Rietveld Academie.
Ook ArtRoPa, een cultureel samenwer-
kingsverband tussen Rotterdam en Parama-
ribo, zorgt voor nieuwe impulsen. Klas, te-
genwoordig directeur van de kunstacade-
mie, ziet duidelijk verschil: „Onze studen-
ten gaan uit van de vormen en kleuren uit
hun directe omgeving. Hollandse cursisten
zijn gewend conceptueel te denken en te
werken.”

Maar eigenlijk doen die verschillen er
niet meer toe. Journalist Marieke Visser, die
zich in Paramaribo al jaren bezighoudt met
de promotie van Surinaamse eigentijdse
kunst, spreekt van een kentering .

Ze herinnert zich vooral een bijeenkomst
van beoefenaars van verschillende kunstdis-
ciplines in Paramaribo in 2008, waar ook dePepón Osorio: Drowned in a Glass of Water’, 2010, installatie (detail) Foto Mike Bink/ Ronald Feldman Fine Arts

Lange tijd werd Surinaamse
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in Nederland wonende kunstenaars Remy
Jungerman en Patricia Kaersenhout bij aan-
wezig waren. „Die avond kwam een nieuw
bewustzijn naar voren. Iedereen was het er-
over eens dat het voor een Surinaamse kun-
stenaar niet uitmaakt in welk land je werkt.
Het enige antwoord is: je bent een waka-
man.”

Letterlijk ‘een man van de straat’. Vol-
gens Visser verwijst de term naar de inspira-
tie van kunstenaars door de eigen cultuur
en die van het Caraïbisch gebied.

Jamaica en verder
In 1997 kregen Marcel Pinas, Humphrey
Tawjoeram, Robert Enfield en George
Struikelblok van de overheid een beurs
voor de Jamaicaanse kunstacademie. Aan
het Edna Manley College in Kingston werd
Pinas duidelijk gemaakt dat hij zijn realisti-
sche stijl achter zich moest laten. Het draai-
de om wat hij met zijn kunst wilde vertel-
len. Daarom nam hij in het vervolg de tradi-
ties uit zijn geboortestreek als inspiratie-
bron.

Op Jamaica trok hij vooral op met land-
genoot George Struikelblok. Bij gebrek aan
kopers in eigen land was Struikelblok kort
daarvoor met een busje vol schilderijen
naar buurland Guyana gereden. Niet dat hij
er veel doeken aan de man bracht, maar het
ging hem om het avontuur, vertelt hij: „In
Suriname blijven had geen zin. Waar ik ook
zat, het was woekeren met geld. Dan moet
je niet bang zijn om een stap te maken en

inspiratie op te doen in andere landen.”
Na Jamaica gingen Struikelblok en Pinas

op reis naar Frankrijk en Afrika. Daarna
gingen ze naar een Nederlandse kunstaca-
demie, waar ze zich met hun thema’s en
technieken onderscheidden van gevestigde
collega’s uit Suriname als De Vries en Rudi
Getrouw. „We schilderden uit het hart, zo-
als we hadden geleerd in Jamaica”, zegt
Struikelblok. „Het gaat toch om je eigen ge-
voel. Daar is de beweging Wakaman uit ont-
staan.”

De belangrijkste vertegenwoordigers –
naast Pinas onder meer Remy Jungerman,
Charl Landvreugd en Kurt Nahar – braken
eerst door in Nederland, Engeland en
Duitsland vóór het in eigen land tot exposi-
ties kwam. Ook omdat Paramaribo tot tien
jaar geleden nauwelijks kunstmanifestaties
of tentoonstellingen kende. Dat is tegen-
woordig wel anders, zegt Visser: „Een door
de grootste Surinaamse bank gesponsorde
expositie trok in een paar weken tijd vijf-
duizend bezoekers. Sommige mensen zijn
misschien een paar keer gaan kijken, maar
dat is toch één procent van alle inwoners.”

Terugkerende thema’s in het werk van
Struikelblok zijn liefde en aandacht voor
kinderen. Die keuze voert rechtstreeks te-
rug naar zijn eigen jeugd. Hij verloor zijn
vader nog vóór hij werd geboren. Zijn stief-
va d e r overleed toen Struikelblok twee was.
Daarna brak een moeilijke periode aan
waarin hij met zijn moeder talloze omzwer-
vingen maakte.

In Struikelbloks vroege schilderijen staat
de dood centraal, maar gaandeweg is het ac-
cent vooral bij het thema ‘Lob’ makandra’
(‘Hou van elkaar’) komen te liggen. Dat is
vooral te zien aan de overgang van ingeto-
gen kleurgebruik naar felle en vrolijke tin-
ten van zijn laatste doeken en objecten. Vo-
rig jaar zorgde hij voor een primeur in Para-
maribo door via 3D-techniek beschilderde
dansers uit zijn schilderij tevoorschijn te la-
ten komen.

Recentelijk maakte Struikelblok, samen
met tientallen kinderen, een installatie van
kleine spiegeltjes. „Elk kind kreeg een ei-
gen spiegeltje. Ze moesten eerst goed naar
zichzelf kijken. De opdracht was om een
boodschap op het glas achter te laten. Ze
moesten schrijven of tekenen wat er in ze
opkwam. Direct uit het hart. Op die instal-
latie heb ik veel reacties gekregen. Sommi-
ge mensen hadden tranen in hun ogen.”

Mickey Mouse
Pinas richt zich op een andere manier op
toekomstige generaties. Op zijn expositie
in Brussel was een combinatie van 32 ske-
letten en lijkzakken te zien, naast een olie-
vat dat tot de rand toe was gevuld met men-
selijke beenderen en een film van asielzoe-
kers in hongerstaking. Het roept geen vro-
lijk beeld op, maar dat is ook niet de bedoe-
ling. Pinas wil zijn publiek alert maken op
ontwikkelingen in hun omgeving: „Men-
sen hebben er zelf aan bijgedragen hoe de
wereld eruitziet op dit moment. Het is be-
langrijk dat zo veel mogelijk mensen zich
daarvan bewust worden. Ik verwacht niet
dat ik hier Surinaamse politici mee in bewe-
ging krijg. Misschien dat een volgende ge-
neratie er wel naar gaat handelen.”

Pinas probeert mensen niet alleen met
zijn kunst aan het denken te zetten. Vorig
jaar opende hij in Moengo zowel een muse-
um voor moderne kunst als een studio waar
kinderen dagelijks terecht kunnen om te
tekenen, schilderen, dansen of muziek te
maken. Iets verderop bevindt zich zijn Ar-
tist Residence waar internationaal bekende
kunstenaars neer kunnen strijken.

De opzet is dat kinderen zelf meewerken
aan de kunstwerken. Een metershoge in-
stallatie van Wouter Klein Velderman is
daar een voorbeeld van. Het kunstwerk
waarin duidelijk de stripfiguur Mickey
Mouse valt te ontdekken, is gedeeltelijk op-
getrokken uit houtpanelen die door de
jeugd van Moengo zijn bewerkt. „Zo geeft
kunst kinderen een eigen stem”, zegt Pinas.
„Door zelf iets te maken en mee te werken
aan een groter project, ben je iemand en tel
je mee.”

De werken van residerende kunstenaars
maken in 2015 deel uit van de expositie die
Pinas voorbereidt: de Kunst Biënnale van
Moengo. Het past in zijn streven om van
het district Marowijne in Oost-Suriname dé
artistieke hotspot van de Caraïbische regio
te maken. Het eerste kunstwerk staat er al
vijf jaar en is van Pinas zelf: het monument
ter nagedachtenis aan de slachting bij het
dorpje Moiwana tijdens de Binnenlandoor-
log. „Mensen moeten weten wat hier ge-
beurd is. Het spreekt niet vanzelf dat de
jeugd er iets over te horen krijgt.

‘Who More Sci-Fi Than Us, hedendaagse
kunst uit de Cariben’. T/m 26 aug in Kunsthal
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