
LINKS Monna Mokoena, Gallery MoMo: ‘In 
dIalooG blIjven Met de wereld Is erG belanGrIjk.’ 
RechtS kastje van eGG desIGns. 

Onlangs waren ze met hun schil-
derijen te gast in het Centre 
National de Préhistoire te  
Lascaux. Een stel kunstenaars 
uit de Kalahari-woestijn (Bots-

wana) presenteerde nieuw werk te midden 
van de oude Europese rotskunst. Lang gele-
den waaierden hun voorouders als jagers en 
verzamelaars uit over zuidelijk Afrika. De 
oorspronkelijke San of bosjesmannen zijn 
inmiddels grotendeels opgegaan in de mel-
ting pot van Afrikaanse stammen en cultu-
ren. Maar hun rock art geldt nog steeds als 
de oudst bekende kunst ter wereld. ‘We gaan 
dus al een tijdje mee,’ lacht Monna Mokoena 
van Gallery Momo in Johannesburg. Vooral 
na de Boerenoorlog herontdekten veel jon-
ge, experimentele kunstenaars de Afrikaan-
se bron. ‘Intrigerend,’ vindt Mokoena, ‘dat 
iets wat duizenden jaren oud is ons nog 

steeds raakt. Anderzijds: wie te veel oog 
heeft voor de motieven uit het oer-stalen-
boek ziet de wezenlijke ontwikkelingen van 
de laatste twee decennia makkelijk over het 
hoofd.’ Als galeriehouder was Mokoena vo-
rig jaar betrokken bij de eerste presentatie 
van Zuid-Afrika op de Biënnale van Venetië. 
Desire: Ideal Narratives in Contemporary 
South African Art opende de deur naar het 
nieuwe Zuid-Afrika. Een land dat na jaren 
van onvrijheid en onderdrukking op zoek is 
naar zijn identiteit, zijn plek in Afrika én de  
wereld. Mokoena: ‘De drie kunstenaars die 
we in Venetië presenteerden, verkennen de 
nieuwe vrijheid, schoonheid en de keerzijde 
daarvan. In Zuid-Afrika kun je niet vooruit 
zonder af en toe achterom te kijken. Met  
zo veel verschillende raciale en culturele 
achtergronden, een intrigerende mix aan  
talen, geloofsovertuigingen en sociale » 

‘ Goede kunst is niet 
onverschillig’ 

– Monna Mokoena 

Joburg - Artburg
Johannesburg maakt werk 
van de kunstscene 

Zuid-Afrika worstelt 
met zijn verleden. 
Maar kunstenaars 
plukken daar de 
vruchten van. Bericht 
uit Johannesburg, 
waar ‘je niet vooruit 
kunt zonder achterom 
te kijken’.
P R o d u c t I e  e N  t e K S t  jac k M eIj ers 
F o t o g R a F I e  jaM es stokes

 loft-atelIer van 
kudzanaI chIuraI In 
jeppestown, johan-

nesburG. het Gele 
kastje Is een ontwerp 

van adrIaan huGo. 
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lyndI sales Maakte dwarf star van oude kranten, 
2011, 102 x 82 cM. RechteRPagINa sIlent syMphony 
van Mary sIbandé, 2010, dIGItal archIve prInt 
(oplaGe 10), 90 x 60 cM; www.GalleryMoMo.coM. 

Mary Sibandé speelt  
met het stereotiepe beeld: 
grotesk, confronterend  
en kleurrijk

verschillen, geven we met vallen en opstaan 
inhoud aan het begrip democratie. Kunst is 
fantastisch materiaal om je in elkaars drijf-
veren te verdiepen.’ 

Sociale en raciale kwesties dringen gere-
geld door tot het canvas van Zuid-Afrikaan-
se kunstenaars. Soms leidt dat tot verhitte 
reacties van het publiek. Afgelopen mei pre-
senteerde de gerenommeerde Goodman 
Gallery in Johannesburg een controversieel 
kunstwerk. Bij een blanke man schoot het 
doek ‘De Speer’ van kunstenaar Brett Mur-
ray in het verkeerde keelgat. De afbeelding 
van de Zuid-Afrikaanse president Zuma, 
met zijn geslacht uit zijn broek – Zuma heeft 
een reputatie van onbedwingbare viriliteit – 
werd met verf beklad. Zuma zelf reageerde 
geschokt op de stereotiepe portrettering als 
rokkenjager. Mokoena: ‘In een gepolitiseer-
de samenleving wordt alles politiek.’

Behalve een artistiek podium biedt Momo 
kunstenaars van buiten Zuid-Afrika de kans 
om tijdelijk in Johannesburg te werken. ‘We 
ontvangen er zo’n twaalf per jaar. In dialoog 
blijven met de wereld is erg belangrijk.’ 

het lot van de wereld
Waar Kaapstad een funky tourist town is, is 
Johannesburg de rauwere metropool en eco-
nomische motor van Zuid-Afrika. Mokoena: 
‘Hier wordt het geld verdiend, dus hier vind 
je ook de belangrijkste galeries. Geen twijfel 
mogelijk. De universiteiten van Johannes-
burg, Kaapstad en Stellenbosch leveren jaar-
lijks lokaal talent af.’ Marlene Dumas, die  
nu vooral in Amsterdam woont en werkt,  
studeerde aan de universiteit van Kaapstad. 
Inmiddels wordt ze beschouwd als een  
Nederlandse kunstenaar. Maar ze is opge-
groeid in het Zuid-Afrika van de apartheid 

en haar thematiek kun je gerust Zuid-
Afrikaans noemen. Bij Dumas gaat het vaak 
over samenleven in verscheidenheid, over 
raciale tegenstellingen en het overbruggen 
van cultuurverschillen. Het is het soort ge-
engageerde werk dat Mokoena wil brengen. 
‘Goede kunst is niet onverschillig, ze trekt 
zich het lot van de wereld aan. Al zie je wel 
dat sommige jonge kunstenaars het liever 
over zichzelf dan over politiek hebben. ’ 

Een van de jonge talenten die Mokoena 
meenam naar de Biënnale in Venetië is 
Mary Sibandé (1982). ‘Tijdens het WK  
voetbal van 2010 hingen haar foto’s op  
gigantisch formaat verspreid door de stad. 
In fotografie, installaties en sculpturen ver-
beeldt ze haar alter ego Sophie. Het is een 
karakter dat ze baseerde op haar moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder die  
alle drie als dienstmeisje werkten. Ze trans-

formeert werkkleding van de ‘meid’ in een 
gigantische Victoriaanse jurk. Dat blauwe 
gewaad is enerzijds een protest, maar biedt 
ook een mogelijkheid om te dromen en te 
fantaseren. Vrouwen als haar moeder en 
grootmoeder waren twee keer de klos: één 
keer omdat ze vrouw waren, één keer van-
wege hun huidskleur. Sibandé speelt met het 
stereotiepe beeld van de zwarte Zuid-Afri-
kaanse vrouw in het postkoloniale tijdperk. 
Haar werk is grotesk, confronterend en 
kleurrijk. Zoals Zuid-Afrika zelf.’

Industrieel decor 
Johannesburg heeft groeiambities als  
cultuurmetropool. Door stadsvernieuwings-
projecten als Arts on Main krijgen oude, 
leegstaande bedrijfspanden een nieuwe 
kans. ‘Alsof je een dood stuk stad reani-
meert.’ Bradley Kirschenbaum en Jacques » 

Zuid-Afrika in 
Den Haag
Ruim vijftig sculpturen van ‘de 
belangrijkste Zuid-afrikaanse 
kunstenaars van de afgelopen 
zestig jaar’ zijn tot en met 
9 september te zien op het Lange 
Voorhout en tot en met 
30 september in Museum Beelden 
aan Zee in den haag. drie  
generaties zwarte, blanke en 
‘coloured’ kunstenaars verbinden 
politieke en persoonlijke agenda. 
Ze verbeelden het Zuid-afrika  
van tijdens en na de apartheid in 
the Rainbow Nation. 
www.denhaagsculptuur.nl
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 het aanbod bIj Market 
on MaIn, de kunst- en 

foodMarkt dIe elke 
zondaG wordt 

Gehouden op een oud 
fabrIeksterreIn, 

wIsselt wekelIjks. 

bradley kIrschenbauM (lInks) en jacques van 
der watt bedachten het concept voor Market 
on MaIn. elke zondaG Geopend: ‘Good food 
Meets art and desIGn.’

‘In Joburg moet je 
diep graven. De 
schoonheid ligt niet 
voor het oprapen’

van der Watt wisten dat ze zich thuis zouden 
voelen in een industrieel, niet al te opge-
poetst decor. ‘In de verwaarloosde fabrieks-
hallen in het oostelijk deel van de stad vond 
je al de nodige galeries en kunstboekhan-
dels. Als uitbaters van de modelabels Black 
Coffee en Love Jozi leken dat ons geschikte 
buren.’

Een jaar geleden bedachten Kirschen-
baum en Van der Watt een tweede formule 
voor het oude fabrieksterrein. Van der Watt: 
‘Good food meets art and design. Sinds  
anderhalf jaar kun je hier elke zondag te-
recht. Market on Main biedt lokale boeren 
en producenten van design de kans hun  
waren te verkopen. Of je nu van Afrikaans  
gebak houdt, strikt vegetarisch bent of op 
zoek bent naar een streekbiertje: hier ga je 
het vinden! We leggen de lat hoog om kwa-
liteit te garanderen en ervoor te zorgen  

dat het geen commerciële kermis wordt.’  
Kirschenbaum: ‘Jacques is streng. Wie niet 
past, komt er niet in. De meeste aanbieders 
zijn kleine ondernemers. Na hun werkweek 
komen ze hier ’s zondags vrijwillig staan. 
Dat zegt genoeg over hun motivatie.’ Van 
der Watt: ‘We proberen een vriendelijke en 
ongedwongen sfeer te creëren, waar mensen 
met verschillende achtergronden zich thuis 
voelen. De blanke farmer die zijn verse  
boerewors komt aanbieden net zo goed als 
het zwarte meisje met haar zelfgemaakte 
sieraden.’ Kirschenbaum: ‘Johannesburg is 
geen makkelijke stad. Als je hier voor het 
eerst komt, moet je diep graven. In Kaapstad 
ligt de schoonheid voor het oprapen, hier 
heb je een degelijk adresboek nodig.’ Van 
der Watt: ‘Dus schrijf maar op: 264 Fox 
Street, corner of Berea and Main, Newton 
Johannesburg.’ Kirschenbaum: ‘En als je » 
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LINKS elke zondaG verkopen aanbIeders uIt 
johannesburG en oMGevInG Meubels. RechtS 
sIeraden, accessoIres, lokale delIcatessen, 

wIjn en thee op het arts on MaIn-terreIn.

kudzanaI chIuraI 
exposeert MoMenteel 
op de docuMenta In 
kassel. hIj werkt 
vanuIt een Grote loft 
In johannesburG. 

‘Koop je hier een 
stoel of tafel?
Dan ondersteun je 
meteen een paar 
gezinnen’

’s zondags naar Market on Main komt, slaap 
dan niet te lang uit. We zijn open van tien  
tot drie uur.’ Van der Watt: ‘Lang geleden 
was dit een constructiewerkplaats en meu-
belmakerij. Op een van de gevels kun je de  
letters nog lezen: DF Corlett. Begin jaren 
dertig was hij zelfs even burgemeester van 
Johannesburg. Andere tijden, hè?’ Sommige 
deelnemers aan Market on Main komen om 
hun nieuwe, zelfgeproduceerde meubels of 
modeontwerpen uit te testen. Kirschen-
baum: ‘In plaats van grote gesubsidieerde 
werkgelegenheidsprojecten gaat de overheid 
het belang van kleinschalig ondernemer-
schap steeds meer waarderen. Als je hier een 
tafel of stoel koopt, ondersteun je waar-
schijnlijk een paar gezinnen.’

Op dit moment liggen er in dit stadsdeel, 
Maboneng Precinct, ook plannen voor een 
Museum of African Design. MODA is een 

initiatief van de jonge projectontwikkelaar 
Jonathan Liebmann. Als Liebmann het voor 
elkaar krijgt, verandert een oude fabriek aan 
Commissioner Street eind van het jaar in 
Afrika’s eerste designmuseum. Dan is de 
transformatie van no-go zone tot bruisend 
uitgaans- en cultuurhart nóg completer. In 
Kaapstad, de World Design Capital 2014, 
zullen ze wel jaloers zijn.

Nee, Kudzanai Chiurai is geen spraakwa-
terval. En als hij spreekt, is het op gedempte 
toon. Interpreteer de bedachtzaamheid van 
de in Zimbabwe geboren kustenaar (1981, 
Harare) niet als bescheidenheid. ‘Ik streef 
ernaar ooit in het Louvre te hangen. In het 
MoMA in New York en het V&A in Londen 
was ik al. Dus laten we het erop houden dat 
ik eraan werk.’ Komende zomer is het werk 
van de in Johannesburg levende Chiurai 
geselecteerd voor de Documenta in Kassel. » 
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‘ Schilderijen zijn 
in Afrika bijna 
nooit alleen verf’ 
Kudzanai chiurai

LINKS processIon, 2011, olIeverf op doek,  
190 x 220 cM. RechtS the perfect IsIshebo, 2009,  
olIeverf en spraypaInt op doek, 120 x 180 cM;  
www.GoodMan-Gallery.coM. 

arts on Main
264 Fox Street (hoek Berea en 
Main), Newtown, Johannesburg 
op het terrein van een gerenoveerd 
fabriekscomplex uit 1911 zit arts on 
Main, een multidisciplinair 
kunstcentrum met winkels (david 
krut publishing), studioruimtes, 
galeries (Goodman Gallery project 
space, seippel Gallery) en 
belangenorganisaties (nirox 
foundation, baily’s african  
history archives en jozi art lab). 
www.artsonmain.co.za 

gallery Momo
52 7th avenue, Parktown North, 
Johannesburg 
de bekende architect david adjaye 
uit tanzania bedenkt gebouwen als 
conceptuele kunstwerken. zijn werk 
is net als dat van de zuid-afrikaanse 
belofte Mary sibandé te koop bij 
Gallery Momo. 
www.gallerymomo.com 

circa gallery 
2 Jellicoe avenue, Rosebank, 
Johannesburg 
downtown opgericht in 1913 
verhuisde de circa Gallery in  
1980 naar het zakendistrict 
van johannesburg, rosebank. 
In een relatief klein, postmodern 
gebouw van studioMas is  
circa bovenal ‘a celebration  
of art, architecture and living  
in johannesburg’.
www.circaonjellicoe.co.za 

goodman gallery 
163 Jan Smuts avenue, Parkwood, 
Johannesburg 
beginnende kunstenaars hopen dat 
hun werk wordt opgepikt door de 
gerenommeerde Goodman Gallery. 
dan worden ze misschien wel net  
zo succesvol als william kentridge, 
david Goldblatt en sam 
nhlengethwa. 
www.goodman-gallery.com 

everard Read gallery
6 Jellicoe avenue, Rosebank, 
Johannesburg 
everard read presenteert elke  
maand een nieuwe mix van lokale  
en internationale kunstenaars,  
onder wie zuid-afrikanen als helen 
sebidi, dylan lewis en henk 
serfontein. 
www.everard-read.co.za 

Johannesburg  
art gallery 
Joubert Park (hoek Klein en King 
george Street) 
de oriëntatie van de johannesburg 
art Gallery – een museum, géén 
commerciële galerie – is primair 
historisch, met een belangrijke 
collectie 17de-eeuwse (vooral 
nederlandse), 18de- en 19de-eeuwse 
(vooral britse) werken. net als de  
south african national art Gallery  
in kaapstad richt het museum zich  
de laatste jaren meer op traditionele 
en eigentijdse lokale kunst. 
www.joburg.org.za

Adr esboek 
Joburg

david Krut Projects 
142 Jan Smuts avenue, Parkwood, 
Johannesburg / arts on Main
de belangrijkste uitgever van 
kunstboeken in zuid-afrika is met een 
gecombineerde printworkshop, 
galerie en boekwinkel ook te vinden 
bij arts on Main. er bestaan ook 
vestigingen in kaapstad en new york. 
www.davidkrutpublishing.com 

art africa 
62 tyrone avenue, Parkview, 
Johannesburg
op zoek naar origineel handwerk, 
lappen stof in ravissante kleuren, 
houten spelletjes, handgemaakte 
beelden of gerecyclede items van 
hulpprojecten uit Gauteng, kwazulu-
natal en limpopo? dan is art africa 
het juiste adres. Als eerste zwarte die afstudeerde aan de 

Universiteit van Pretoria behandelt hij in  
gemengde technieken actuele Afrikaanse 
thema’s als natievorming, corruptie, xeno-
fobie, ontheemding en black empowerment. 
Johannesburg beschouwt hij als Afrika’s 
meest kosmopolitische melting pot. ‘Als  
ik uit het raam van mijn atelier kijk, zie ik 
hoe al die werklozen, vluchtelingen en  
asielzoekers dagelijks een gevecht leveren 
om te overleven.’ Na zijn vlucht uit Zimbab-
we ontwikkelde Chiurai zich als een kritisch 
volger van de politieke en economische  
situatie in zijn vaderland, dat onder presi-
dent Mugabe steeds verder afgleed. ‘Schil-
derijen zijn in Afrika bijna nooit alleen verf, 
ze zijn óók politiek.’ Chiurai ontleent zijn 
ideeën eerder aan straatcultuur, graffiti en 
tijdschriften dan aan het officiële circuit. 
Voor de serie Dying to be Men fotografeerde 

hij een vriend als een aantal imaginaire  
ministers in theatrale, bijna cartooneske  
poses. De minister van kunst en cultuur 
draagt een ghettoblaster, de minister van 
gezondheid is een soort toverdokter en de 
onderwijsminister heeft wel iets van een  
beroepsmilitair. ‘In Zuid-Afrika gaan docen-
ten vaak gewapend naar school,’ vertelt  
Chiurai. In Dying to be Men experimenteert 
hij met de clichébeelden van macht, ras en 
mannelijkheid. Chiurai: ‘Belangrijke musea 
tonen steeds meer interesse voor kunst  
uit Afrika. Ik denk dat we een wezenlijke  
bijdrage kunnen leveren aan de diversiteit. 
Na de suprematie van Europese en Ameri-
kaanse kunst in de twintigste eeuw zie je  
de aandacht geleidelijk verschuiven. Na  
de belangstelling voor China en India is  
het Afrikaanse continent eindelijk eens  
aan de beurt.’ 

Meubels en 
lokaal 
handwerk 
bIj arts on 
MaIn.

cIrca Gallery In het 
Gebouw van studIoMas.

Mode, Made In 
zuId-afrIka: 

black coffee. 

the MInIster 
of educa-
tIon door 
kudzanaI 
chIuraI, 
2009.

Market on MaIn: alleen op 
zondaG, van 10 tot 15 uur. 
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