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INLEIDING 
 
 
 

“The end of the history of art  

Has to signify the birth of another one, 

Corresponding to a world 

Undergoing profound and irreversible change.” 
Mamadou Diawara (2007:181) 

 

 
 
De tentoonstelling Magiciens de la Terre heeft plaats van 18 mei tot 14 augustus 1989 
in Centre Pompidou en La Grande Halle de la Villette. Het hele project, onder leiding 
van Jean-Hubert Martin, staat in het teken van 200 jaar Franse Revolutie. Honderd 
hedendaagse kunstenaars, waarvan de helft van westerse, de andere helft van niet-
westerse origine, worden op de twee locaties samengebracht. Op die manier wil 
Magiciens een platform bieden aan kunstenaars van derdewereldlanden en via een 
statement komaf maken met de verouderde dichotomie tussen westerse hedendaagse 
kunst en etnische kunst. 
 
Magiciens de la Terre was niet echt een groot succes. Het bezoekersaantal van 205.206 
(gemiddeld 2306/dag) in Centre Pompidou en 40.311 in La Villette was niet in 
verhouding tot de mega-investering. Ter vergelijking: de tentoonstelling Renoir in het 
Grand Palais haalde in 1985 bijna vier keer zoveel bezoekers/dag (Celius 1996:91). 
Officieel slokte de tentoonstelling een budget op van 30 miljoen Franse frank1 (circa 5 
miljoen euro) waarmee ze een van de duurste tentoonstellingsprojecten ooit is die in 
Frankrijk werd opgezet.  
  
Vraag is wel of het succes van een tentoonstelling zich louter en alleen laat meten in 
bezoekersaantallen. Dat de organisatoren met een commerciële kater achterbleven mag 
alvast blijken uit het feit dat een onderzoek werd toevertrouwd aan het auditbureau 
Arsec om de oorzaken van het falen te achterhalen2 (zie 1.5). 
 
Net zo goed als men de tentoonstelling een mislukking kan noemen, kan men Magiciens 
ook een gigantisch succes toedichten, gezien de nazinderingen in de tijd. Over geen 
enkele tentoonstelling in de 20ste eeuw werden meer teksten gepubliceerd dan over 
Magiciens. We hebben het dan niet zozeer over persartikels. Ondanks het respectabel 
aantal persboeken die in het archief van Centre Pompidou bewaard worden, is dat aantal 
niet groter dan voor andere toptentoonstellingen.  
 
Het aantal wetenschappelijke artikels daarentegen is buiten elke verhouding en zelfs tot 
vandaag is Magiciens zeer populair in academische kringen. De Duitse 

                                                           
1 Celius (1996:20) citeert Paris Culture-Paris Fluxus, mei 1989, waarin de tentoonstelling werd afgedaan 
als “trop cher pour le peu de public qu’il attire”. 
2 De audit werd verricht door Agence Rhône-Alpes de Services aux Entreprises Culturelles (ARSEC). Het 
betreft een specifiek  kwalitatief onderzoek naar ‘de publieken’ van de tentoonstelling Magiciens de la 
Terre.   
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onderzoeksgroep van ZKM/Karlsruhe3 (zie 2.2.2) wijdt zelfs hele wetenschappelijke 
boeken aan de impact die de tentoonstelling heeft gehad op de verhoudingen 
hedendaagse kunst-etnische kunst, westerse kunst-third world art, global art-local art, 
maar ook en vooral op het tentoonstellingsbeleid wereldwijd, op museumbeleid, op het 
fenomeen van de grote kunstbiënnales, op de internationale kunstmarkt en op de hele 
kunstwereld tout court. Als we even kijken naar het opzet van de tentoonstelling bij 
monde van hoofdcurator Jean-Hubert Martin – “Deze tentoonstelling zal een groot 
aantal vragen opwerpen” (nc:3)4 – dan is het project Magiciens de la Terre alleen maar 
zéér geslaagd te noemen. 
 

“What has changed since the days of ‘Magiciens de la Terre’ to intellectual and 
political inquiry? What are the mechanisms through which this shift could be 
properly contextualised and debated? What are the limits of globalisation in 
pushing the boundaries of art being produced by Africans at the end of the 
millennium? In fact, what constitutes contemporary African art? Who is its 
primary audience and how is its position mediated in the realm of global market 
mercantilism? The questions are numerous, and the art complex, critical and 
diverse” (Enwezor & Oguibe, 1999:11) 

 
Onderzoekers Enwezor & Oguibe5 noemen 1989 “an emblematic marker for many 
critical questions”. Ze verwijzen daarbij meteen naar de politieke veranderingen, in 
Afrika weerspiegeld in de opheffing van de Apartheid. In de periode na 1989 verandert 
stilaan het lot van hedendaagse artiesten uit Afrika (en uit het hele zuiden, nvdr) 
wanneer hun werk deel gaat uitmaken van het global network van internationale 
tentoonstellingen, musea, galeries, magazines, collecties, et cetera (1999:9).   
 
Pas in de jaren die volgen op 1989 wordt het belang van de merkwaardige expositie 
meer en meer in de verf wordt gezet. Magiciens wordt door de ene bewierookt als een 
geniaal en gedurfd project, door de ander verguisd als een neokoloniale voortzetting van 
het modernisme. De geschiedenis heeft tijd nodig, maar eist ook haar rechten en 
waarheden (meervoud) op. 
 
Tijdens en na Magiciens de la Terre verandert het uitzicht van Europa grondig. De 
gebeurtenissen volgen elkaar met een fin de siècle dynamiek in sneltreinvaart op: val 
van de Muur van Berlijn, ontmanteling van het Oostblok, einde van de Koude Oorlog, 
verbrokkeling van de Sovjetunie, einde van de Apartheid in Zuid-Afrika, 
studentenopstand van Tienanmen, opgang van nieuwe wereldmachten, maar ook – en 
niet in het minst – de digitale revolutie, én de zogenaamde globalisering die de kop 
opsteken…   
 

“(...) in the wake of the obscene decadence of late capitalism, postmodernity 
places the world or what remains of its depleted and degraded environment, at 

                                                           
3 ZKM staat voor Zentrum für Kunst und Medientechnologie en omvat onder meer een 
onderzoekscentrum dat zich toelegt op de studie van global art. 
4 De aanduiding “nc” staat voor “note confidentielle”. Een aantal confidentiële nota’s zijn ondertussen in 
de archieven van het Centre Pompidou opgenomen. 
5 Beiden zijn geboren in Nigeria en werden Amerikaans staatsburger. Enwezor was directeur van 
Documenta 11 in Kassel (2002) en richtte de Journal of Contemporary African Art op. Oguibe is 
verbonden aan de University of Connecticut en richtte spraakmakende tentoonstellingen in over 
Afrikaanse hedendaagse kunst, onder meer in Tate Modern en op de Biënnale van Venetië. 
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perilous crossroads. Which way the world will proceed is a mystery, but we can 
rest assured that it will have multiple routes” (Enwezor 1999:25). 
 

In dit onderzoek trachten we een aantal uiteenlopende lijnen te bundelen, en de 
“multiple roots” die na de gebeurtenissen van 1989 naar vernieuwing leidden, in kaart te 
brengen, om uiteindelijk een beter beeld te krijgen van “The extraordinary Afterlife of 
Magiciens de la Terre”6. 

Eerste stap in het onderzoek is te trachten de tentoonstelling zelf te doorgronden. Dat 
betekent een duik in de tijd nemen naar de periode toen het concept vorm kreeg en tot 
rijpen kwam, naar de tentoonstelling zelf uiteraard, en naar de onmiddellijke reacties in 
de pers en de wetenschappelijke literatuur.  
 
Om die gegevens te verzamelen zijn we gaan aankloppen bij de Service des Archives du 
Centre Pompidou. Om toegang te krijgen tot de archieven moest een officiële demande 
de dérogation worden ingediend bij Les Archives de France. Dat gebeurde op 8 
november 2009. Op 4 januari 2010 kregen we de officiële toelating toegezonden, 
ondertekend door de directrice van de Archives de France, mevrouw Martine de 
Boisdeffre, in opdracht van de minister van Cultuur en Communicatie. Toelating werd 
verleend om een 30-tal dossiers ter plaatse in te kijken. De informatie die op die manier 
bekomen wordt, mag gebruikt worden voor het onderzoek, op voorwaarde “de ne 
communiquer aucune information susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à 
la défense nationale ou à la vie privée des personnes”.  
 
In februari 2010 hebben we een week gebivakkeerd in Parijs om de documenten in de 
archieven van Centre Pompidou in te kijken. Van de gelegenheid hebben we gebruik 
gemaakt om de Bibliothèque Kandinsky en de Service Audiovisuel van het Centre 
Pompidou te bezoeken, telkens na schriftelijke aanvraag, om de literatuur en het 
beeldmateriaal rond de tentoonstelling te consulteren. 
 
In april 2010 brachten we opnieuw een week in Parijs door om de archieven te 
raadplegen van La Grande Halle de la Villette, de tweede locatie waar de expositie werd 
gehouden. In de twee archieven samen vonden we een schat aan informatie: interne en 
externe documenten, correspondentie met de kunstenaars, vertrouwelijke documenten, 
persartikels, fotomateriaal, videobeelden, magazines en boeken, en de kostbare 
catalogus die ondertussen een collector’s item geworden is. 
 
Het literatuuronderzoek werd voortgezet in de Universiteitsbibliotheek Gent en in de 
Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel. In de kunstboekhandel Posada in 
Brussel vonden we eveneens een aantal zeer interessante boeken die aansluiten bij het 
onderwerp. Belangrijkste bronnen die we geraadpleegd hebben, zijn: 
 

- de magazines Third Text, een Londens magazine dat sedert 1987 aandacht 
besteedt aan kunstenaars van de Third World; 

- Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne; 
- de catalogus van de tentoonstelling; 

                                                           
6 In 2009 werd door Tate Britain een lezing georganiseerd onder deze titel (zie 1.1.5) 
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- de uitgaven van ZKM/Karlsruhe: Contemporary Art and the Museum door 
(Weibel & Buddensieg (eds.) 2007) en The Global Art World (Belting & 
Buddensieg (eds.) 2009); 

- het boek Global Art (Von Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009) dat 
interviews bevat met kunstenaars, curatoren, galeriehouders en andere spelers 
van de kunstmarkt; 

- het baanbrekend werk Reading the Contemporary (Oguibe & Enwezor (eds.) 
1999); 

- de recente uitgave van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) 
en een aantal andere Europese musea Fetish Modernity (Bouttiaux & Seiderer 
(eds.) 2011) 

- Contemporary African Art since 1980 (Enwezor 2009) 
- Het lijvige verslag van het CIHA7-congres 2008 in Melbourne, Crossing 

Cultures, (Anderson (ed.) 2009) 
- Le Goût des Autres, een reflectie op de etnische kunst n.a.v. de opening van het 

Musée du Quai Branly (de l’Estoile 2007). 
 
Belangrijke vaststellingen bij het literatuuronderzoek is het feit dat ruim de helft van de 
bronnen dateren van 2009 tot 2011, wat niet alleen de relevantie van het onderzoek 
bevestigt, maar tevens een extra stimulans betekent om verder te graven. Bovendien 
blijkt ongeveer de helft van de geraadpleegde auteurs van niet-westerse origine te zijn. 
Deze global research zal een enorme verrijking voor het onderzoek blijken te zijn. Het 
feit dat zovele zeer recente bronnen te vinden zijn over het thema is op zich al een 
bevestiging van het toenemend belang dat gehecht wordt aan Magiciens de la Terre 
1989 én aan het daaraan gelinkt fenomeen global art.  
 
Het is dan ook met meer dan gewone belangstelling dat we uitkijken naar 17 september 
2011 wanneer in het Museum of Contemporary Art in Karlsruhe de tentoonstelling  The 
Global Contemporary. Kunstwelten nach 1989 zal worden geopend, een reflectie op het 
ontstaan en de ontwikkeling van global art (zie 3.1.3). 
 
You have to go through the art to find the Message! De uitspraak is van Henrietta 
Lidchi, verantwoordelijk voor de Afdeling Wereldculturen van de Nationale Musea van 
Schotland, en uitgenodigd voor een debat ter gelegenheid van het symposium 
Tropenmuseum for a Change in Amsterdam 20088 (zie 3.3.4). Aangezien het in dit 
onderzoek gaat over kunst is het van essentieel belang om ook rond zich heen te kijken 
en getuige te zijn van zijn tijd. De voorbije twee jaren hebben we tal van musea bezocht 
in binnen- en buitenland, waaronder Musée du Quai Branly, Musée Dapper, Cité 
Nationale de l’Histoire de l’Immigration (Palais de la Porte Dorée), Musée Guimet in 
Parijs; Musée d'Arts Africains, Océaniens et Amérindiens in Marseille; Musée de la 
Castre in Cannes; Museum für Völkerkunde in Dresden; Ethnologisches Museum in 
Berlijn; Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam; Afrika Museum in Berg en 
Dal Nijmegen; Museum Volkenkunde en Sieboldhuis in Leiden; Museum Nusantara in 

                                                           
7 Het Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA) houdt om de 4 jaar zijn wereldcongres. Het eerste 
congres werd gehouden in 1873 in Wenen. Jaynie Anderson, hoofd van de afdeling Fine Arts van de 
University of Melbourne is president van CIHA voor de periode 2008-2012. 
8 Het symposium TheTropenmuseum for a Change! werd gehouden op 11 december 2008 in het KIT, 
Amsterdam. Andere deelnemers aan het debat waren Okwui Enwezor, curator van Documenta 11 in 
Kassel (1998-2002) en Jyotindra Jain, hoogleraar aan de School voor de Kunsten en Esthetiek van de 
Jawaharlal Nehru Universiteit in Delhi. 
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Delft; Museu do Oriente in Lissabon, KMMA in Tervuren. We bezochten de Biennale 
di Venezia 2009 en talrijke musea voor hedendaagse kunst in diverse landen in Europa. 
De tentoonstelling Picasso in Parijs 1900-1907 was zeer verhelderend om de bijzondere 
relatie te begrijpen van de Spaanse kunstenaar met de Afrikaanse en Oceanische kunst. 
Enkele reizen naar het voormalige Oostblok – (Oost-)Berlijn, Praag en Sint-Petersburg 
– hebben er bovendien toe bijgedragen om de culturele omwenteling van 1989 te 
koppelen aan de politiek-economische veranderingen van dat jaar. 
 
Aan de hand van theoretisch research en veldwerk in de musea hopen we met dit 
onderzoek de invloeden van Magiciens in kaart te brengen en zo mogelijk een aantal 
conclusies te kunnen formuleren of een aanzet te geven naar een nieuw paradigma9 in 
wording. 
 
Wat maakt Magiciens de la Terre nu zo buitengewoon? Is de tentoonstelling dé grote 
vernieuwer, de breuklijn in de kunstgeschiedenis, het culturele momentum op het einde 
van het tweede millennium? En zijn er verbanden tussen de tentoonstelling van 1989 en 
de politieke gebeurtenissen die de wereld zo drastisch van uitzicht zullen veranderen? 
Wat waren de tendensen die voor zulke aardverschuivingen in de kunst konden zorgen? 
Dat zijn de hoofdonderzoeksvragen voor deze studie.  
 
In tweede instantie zullen we trachten Magiciens een plaats te geven in een ruimer 
tijdsperspectief, van premodernisme over modernisme tot postmodernisme, waarbij we 
de link maken naar Gauguin en Picasso, twee figuren die eveneens geconfronteerd 
werden met niet-westerse kunst en beschavingen.  
 
Ten slotte pikken we er een kunstenaar uit die, als een van de Magiciens, een 
hoofdrolspeler is geworden in het artistieke debat. Die kunstenaar is Chéri Samba 
(1956), die zijn atelier heeft in de buitenwijken van Kinshasa en in 1989 de sprong 
maakte naar Europa. In het werk L’Espoir fait Vivre (1988)  (afb. 1) getuigt Samba van 
zijn reis naar Parijs, situeert hij zichzelf op de grens tussen twee werelden, tussen twee 
identiteiten. In één werk geeft hij de essentie weer van het hele debat. In dit onderzoek 
willen we dan ook nagaan of de Magiciens een bijzondere plaats op de tijdslijn mogen 
innemen, zoals Gauguin en Picasso voor hen, en of het werk  L’Espoir fait Vivre 
symbool kan staan voor nieuwe denkpatronen, net zoals D'Où Venons Nous/ Que 
Sommes Nous/ Où Allons nous (1897) van Gauguin (afb. 2) of Les Demoiselles 
d’Avignon (1907) van Picasso (AFB 3). 
 
Magiciens de la Terre was in de eerste plaats een artistiek project, een artistiek 
experiment om hedendaagse kunst van de hele wereld op één podium te verzamelen. 
Viel de publieke belangstelling misschien wat tegen, dan is de tentoonstelling niet 
onopgemerkt voorbijgegaan voor iedereen die in de kunstwereld betrokken is. De 
etnografische musea zaten al met heel wat vraagtekens over us & them en werden nu 
met de neus op de feiten gedrukt. Hedendaagse niet-westerse kunst bestaat: doe er iets 
mee. Hetzelfde dilemma stelde zich voor de musea voor hedendaagse kunst waar tot 
dusver geen plaats was voor de minder fortuinlijke collega’s uit de niet-westerse 

                                                           
9 De term ‘paradigma’ heeft de wereld veroverd dankzij wetenschapsfilisoof Thoma Kuhn die ermee 
uitpakte in Structure of Scientific Revolutions (1962). Een paradigma is een set van ideeën, concepten, 
normen die betrekking hebben op een bepaald thema, die door een gemeenschap gedeeld worden en een 
specifieke visie op de realiteit weergeven waarop de organisatie van die gemeenschap geënt is. 
Paradigma’s evolueren in de tijd, ze komen en gaan. 
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hemisfeer. We zijn dan ook benieuwd of er een rechtstreekse lijn kan getrokken worden 
tussen Magiciens en de drastische wijzigingen in de museumwereld, de spectaculaire 
opkomst van biënnales en art fairs, de plotse interesse van collectioneurs voor kunst uit 
de periferie. Met andere woorden: in hoeverre kunnen de ingrijpende veranderingen in 
de kunstwereld en de geboorte van global art worden toegeschreven worden aan de 
tentoonstelling in 1989 in Parijs. De kunstwetenschap heeft het hele debat van zeer 
nabij gevolgd en zelfs gevoed met nieuwe theses over de paradigmabreuken van 1989 
en de gevoelige en kwetsbare relatie tussen westerse en niet-westerse kunst. Op die 
manier willen we de vraagstelling opengooien van het louter artistieke, naar de hele 
kunstwereld en naar de kunstwetenschap. 
 
“For artists from the South to the North and from the North to the South, crossing the 
seas is no longer ideological proof that they are loosing their validity”, laat André 
Magnin, de rechterhand van Jean-Hubert Martin en vanaf 1990 samensteller van een 
hedendaagse Afrika collectie, zich ontvallen (Magnin 1992:1). Daar ligt hem juist de 
relevantie van het onderzoek: een bijdrage leveren door het documenteren van de 
werkzaamheden van de kunstenaars, de curatoren en alle anderen die zich inzetten voor 
het bouwen van bruggen tussen noord en zuid, het wegnemen van drempels tussen de 
verschillende continenten maar ook binnen de culturen zelf, en door te streven naar de 
emancipatie van kunstenaars uit de niet-westerse hemisfeer en de gelijkwaardigheid van 
kunstenaars over de hele wereld. Om de kwaliteit van een kunstwerk te bepalen is er 
maar één ding dat telt, en dat is kunst. 
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1. DE TENTOONSTELLING 
 
 

Laten we ons eerst even verplaatsen naar de meidagen van 1989 en een kijkje 
nemen op de tentoonstelling Magiciens de la Terre. Op het forumplein vóór het 

Centre Pompidou wordt de aandacht niet alleen getrokken door die andere 
magiciens, goochelaars allerhande. Hoog in de lucht boven Beaubourg zweeft een 

wereldbol, geen goocheltruc dit keer, maar een installatie van ‘ruimtelijk 
kunstenaar’ Neil Dawson uit Nieuw-Zeeland, een van de 100 deelnemers aan die 

merkwaardige en baanbrekende expositie in Parijs. Op 18 mei 1989 opent minister 
van Cultuur Jack Lang in Beaubourg de langverwachte tentoonstelling Magiciens 

de la Terre die gedurende 89 dagen te bezichtigen zal zijn in het Centre Pompidou 
en in La Grande Halle de la Villette in Parijs. Viens voir les Magiciens! 

 
 

1.1. Het concept 
 
In een eerste hoofdstuk trachten we het concept van de tentoonstelling Magiciens de la 
Terre (afb. 4) te reconstrueren. Wat zijn de basisideeën en hoe zijn die in de loop van de 
rit geëvolueerd? Wie zijn de basisspelers? Welke elementen hebben gespeeld om dit 
experiment op te zetten? Gedurende pakweg 5 jaar werd aan de tentoonstelling gewerkt: 
we gaan dan ook na wat vooraf ging, hoe de tentoonstelling zelf werd opgezet, en welke 
de eerste reacties waren bij publiek, critici en analysten. Waarom werd er na de 
tentoonstelling ook een audit besteld en welke resultaten leverde dat onderzoek op? 
 
1.1.1. Beuys en Filliou 
 

“Ce sera une exposition imprévisible qui constituera aussi bien pour le public 
que pour les spécialistes une réelle surprise” (Martin, nc: 3). 

 
Magiciens de la Terre is een project van en door Jean-Hubert Martin. “De intellectuele 
eenheid van het project wordt gegarandeerd door het feit dat ik alle keuzes bepaal, 
weliswaar na consultatie van mijn team van medewerkers”, schrijft hij in een 
confidentiële nota (s.d., voor 1989). Martin, die van 1987 tot 1990 directeur was van het 
Musée National d’Art Moderne in het Centre Pompidou, stond aan de wieg van het 
concept, ontwikkelde de basisideeën, gaf vorm aan het project, leidde het team van 
specialisten én ving de storm van kritiek op, die volgens hem van essentieel belang was 
om het project te doen slagen.  
 

“Cette exposition ne manquera pas de susciter un grand débat et soulèvera de 
nombreuses questions qui n’étaient envisagées, jusqu’à présent, que de façon 
théorique” (Martin, perstekst, 1986 of 1987). 
 

In het voorwoord van de luxueus uitgegeven catalogus10 (afb. 5) geeft Martin aan dat hij 
de inspiratie voor het project gevonden heeft bij twee kunstenaars, met name Joseph 
Beuys (1921-1986) en Robert Filliou (1926-1987), allebei op hun manier gepassioneerd 

                                                           
10 De catalogus Magiciens de la Terre is vandaag een zeer begeerd verzamelobject geworden, waarvan de 
marktwaarde schommelt tussen 300 en 1000 euro, naargelang de staat van bewaring. 
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bezig met kunst als middel van universele communicatie (Marcadé 1989:8). Beiden zijn 
jong gestorven waardoor ze niet aan de expositie hebben kunnen deelnemen. Hoewel 
Martin zelf een belangrijke rol toedicht aan de twee kunstenaars bij het uitbroeden van 
het idee Magiciens werd hun invloed later nauwelijks onderzocht, zelfs niet door het 
kunstlabo ZKM/Karlsruhe, dat nochtans pionierswerk terzake heeft verricht. In de 
kunsthistorische kadering van het project ligt nog interessant onderzoeksterrein braak. 
In die optiek is het niet oninteressant om aan te geven dat Jean-Hubert Martin zelf in 
eerste instantie gespecialiseerd was in Marcel Duchamp en het dadaïsme, alvorens de 
hele wereld te gaan verkennen. 
 
Beuys was ervan overtuigd dat elk individu in staat is en de mogelijkheid heeft om tot 
creatie over te gaan. Nicola Müllerschön (Institut für Kunstgeschichte, Bern) onderzocht 
de aanzet die Joseph Beuys gegeven heeft “in search of a certain Universality” 
(2009:111). Ze verwijst onder meer naar het project Global-Art-Fusion dat in 1985 
gerealiseerd werd door het trio Beuys-Warhol-Higashiyama, een zoektocht naar een 
universele taal van de kunst die culturele verschillen en eigenheden overstijgen zou. 
Interessant hierbij is ook de vaststelling dat het westers concept van universalisme 
onlosmakelijk verbonden werd met “the idea of global diffusion”. Door geografische 
grenzen weg te halen wilde Beuys de toegankelijkheid van kunst vergroten, zowel voor 
de kunstenaars als voor het publiek. Beuys overleed in 1986, maar zijn ideeën werden 
onder meer opgepikt door Jean-Hubert Martin, die op zijn beurt door middel van een 
expositie een poging ondernam om grenzen te slopen. 
 
Fluxus11-kunstenaar Robert Filliou12 verdedigde steeds de stelling dat communicatie 
tussen mensen mogelijk is, buiten de taal om. De trigger voor Martin was de 
tentoonstelling Le Poïpoïdrome13: hommage aux Dogons et aux Rimbauds die Filliou in 
1978 samen met Jo Pfeufer organiseerde in Centre Pompidou, en waarin de 
mogelijkheid tot dialoog tussen verschillende culturen onderzocht werd. Hoewel de 
tentoonstelling in Parijs liep, reisden Filliou en Pfeurer naar Mali om zich ervan te 
vergewissen hoe de bevolking op het project zou reageren. “Ils avaient envisagé un rejet 
total à coups de pied au cul, mais la réception fut chaleureuse”, noteert Martin in het 
voorwoord van de Magiciens catalogus. De kunstenaars ter plaatse gaan bezoeken, in 
hun stad, in hun dorp,  in hun atelier, zou één van de adagio’s worden van Martin. In 
1983 toonde Filliou veel enthousiasme voor Martins idee van een internationale 
tentoonstelling, maar in 1987 overleed hij.  
 
Wie eveneens een belangrijke rol speelt in het totstandkomen van de tentoonstelling is 
Jack Lang (1939), minister van Cultuur onder president François Mitterrand (1916-
1996). In 1983-1984 was Lang op zoek naar ideeën voor een grote internationale 
tentoonstelling in Parijs. Hij steunde het initiatief van Martin van bij de aanvang. Na de 
herverkiezing van Mitterrand in 1988 zorgde hij ervoor dat het project opgenomen werd 
in het programma van de Bicentenaire de la Révolution (1789-1989) als hedendaags 
artistiek luik, wat groen licht betekende voor de financiering van overheidswege. De 

                                                           
11 Fluxus is een kunststroming in de jaren 1960 waarbij de grens tussen beeldende kunst, theater en 
muziek wegviel. Het dagelijkse leven van de kunstenaar is de belangrijkste inspiratiebron. Beuys, Nam 
June Paik en Yoko Ono behoren tot de beweging. 
12 Robert Filliou (1926-1987) was een Frans Fluxus artiest, die actief was als filmmaker, ‘action poet’, 
beeldhouwer en –zoals hij het zelf  noemt – ‘happening maestro’. 
13 De tentoonstelling Poïpoïdrome houdt het midden tussen reflectie, actie en communicatie. De term 
komt van de Dogon die dagelijkse vragen zoals “Hoe gaat het?” vaak beantwoorden met “Poïpoï”. 
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biënnale van Parijs, waarin Magiciens de la Terre volgens het oorspronkelijke plan een 
plaats zou vinden, was intussen immers opgehouden te bestaan. Andere belangrijke 
partner in het project is André Rousselet, oud-kabinetschef en vertrouwensman van 
Mitterrand, én oprichter van Canal+, dat als hoofdsponsor voor de tentoonstelling 
optrad en voor de noodzakeljke fondsen zorgde. 
 
Onvermijdelijk komen we ook terecht bij de Franse filosoof Jean-François Lyotard14 
(1924-1998) die in 1985 in Centre Pompidou de postmodernistische tentoonstelling Les 
Immatériaux had neergezet, een postmodernistische denkoefening over de invloed van  
de overgang van de technologische naar de informatiemaatschappij op de menselijke 
geest. De expositie toonde een amalgaam van wetenschappelijke én artistieke objecten. 
Zo waren er niet alleen kunstvoorwerpen te zien, van een oud-Egyptisch bas-reliëf tot 
hedendaagse kunst van Kosuth en Anselmo, maar ook industriële robots, pc’s, 
hologrammen, 3D-cinema en meer hoogtechnologische snufjes. Het samenbrengen van 
objecten van allerlei slag zou Martin wel eens kunnen geïnspireerd hebben voor zijn 
experiment Magiciens.  
 
Martin is vooral bekend als specialist van Dada en Marcel Duchamp. Zijn hele loopbaan 
heeft hij gezworven tussen hedendaagse kunst en global art. Martin is ook de man die 
samen met de Belgische antiquair Axel Vervoordt het project Artempo (2007) 
uittekende in het Palazzo Fortuny in Venetië, waar hij de tijd uitschakelde door 
hedendaagse kunst met ‘etnische artefacten’ uit de hele wereld en uit alle tijden in de 
Wunderkammer van Fortuny tot een magisch geheel te smeden. In 2011 is Martin 
overigens curator van het Frans paviljoen op de Biennale di Venezia en in 2012 zal hij 
in het Centre Pompidou een blockbuster expositie samenstellen rond de figuur van 
Salvador Dali. 
 
1.1.2. Westerse experts 
 
Reeds in 1984, toen het nog verre van zeker was dat Magiciens de nodige fondsen zou 
vinden, had Martin al drie specialisten weten te overhalen om mee in de boot te stappen: 
Jan Debbaut (Paleis voor Schone Kunsten Brussel en Van Abbe Museum Eindhoven), 
Mark Francis (oprichter van het Andy Warhol Museum in Pittsburg en curator van grote 
tentoonstellingen, onder meer in Kunstpalast Düsseldorf en Whitney Museum Pittsburg) 
en Jean-Louis Maubant (stichter van het Institut d’Art Contemporain in Villeurbanne). 
Bedoeling was om hierbij ook experts uit de derde wereld te betrekken om het concept 
uit te tekenen en kunstenaars te selecteren, maar, zo stelt Martin: “Il s’avéra rapidement 
que nous ne connaissons pas d’expert du tiers-monde partageant nos connaissances et 
nos goûts en art contemporain occidental”  (Marcadé 1989:8). 
 
Uitgerekend dat element zal later een van de belangrijkste punten van kritiek worden. 
Feit is dat het hele project geleid en uitgevoerd wordt door westerse specialisten. In 
1987 wordt het team versterkt door Aline Luque, specialiste van kunst uit Latijns-
Amerika, en André Magnin, die zich op Afrika toelegt. Samen met Mark Francis zullen 
ze de hele wereld rondtrekken om de kunstenaars ter plaatse in hun ateliers op te 
zoeken. Even opvallend is dat al deze specialisten nauwelijks het woord voeren in de 
media, wanneer er over de tentoonstelling wordt bericht. Het is Jean-Hubert Martin zelf 

                                                           
14 Lyotard is een van de belangrijkste filosofen van de 20ste eeuw. Als postmodernist verwerpt hij het 
eenheidsdenken dat volgens hem leidt tot totalitair denken. Begrippen als vooruitgang en waarheid stelt 
hij ter discussie. 
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die bijna alle interviews voor zijn rekening neemt en antwoordt op de vele kritische 
vragen die daarbij gesteld worden. 
 
André Magnin is zowat de enige die zich naast Martin in het debat mengt als hij door de 
Italiaanse collectioneur Jean Pigozzi wordt aangesteld om een collectie hedendaagse 
Afrikaanse kunst uit te bouwen (zie 3.4.2/3). In de catalogus Arts of Africa vertelt 
Magnin honderduit hoe zijn kennis van hedendaagse kunst uit Afrika juist gegroeid is 
vanuit het onderzoek dat hij vanaf 1986, in de aanloop naar Magiciens, heeft opgestart 
(2005:23). “Ik heb er niet echt naar gestreefd om specialist in Afrikaanse kunst te 
worden. Misschien werd ik het door kriskras doorheen Black Africa te reizen en de 
kunstenaars te ontmoeten. Ik ben even geïnteresseerd in Afrikaanse kunst als in 
westerse kunst. It is art that interests me.”   
 
1.1.3. Westers vs. niet-westers 

 
Het basisconcept van de tentoonstelling stond al vrij vroeg vast. Dat kunnen we 
opmaken uit de nota’s die bewaard worden in het archief van het Centre Pompidou. 
Toch zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. Uit het veranderende woordgebruik kun 
je zelfs afleiden dat er tijdens de rit in de geesten een en ander evolueerde. Zo stellen we 
vast dat Jean-Hubert Martin het aanvankelijk heeft over kunstenaars uit “les pays 
capitalistes développés” tegenover die uit “le tiers-monde” (nc:1). Later zal hij die 
terminologie laten vallen en heeft hij het over ‘westerse’ en ‘niet-westerse’ kunstenaars. 
 
Het ligt voor de hand dat de opdeling tussen de zogenaamde ‘ontwikkelde landen’ en de 
‘derde wereld’ niet vol te houden was. Wat doe je met kunstenaars uit landen als 
Brazilië, Rusland, India of China die niet thuishoren in de westerse kunst, maar tegelijk 
behoren tot de snelst ontwikkelende wereldeconomieën15. Als je in je opdeling een 
categorie voorziet voor de derde wereld, wat doe je dan met kunstenaars uit de vierde 
wereld? Ook de noord-zuid opdeling is niet hanteerbaar in dit project. Waar zou je 
bijvoorbeeld blijven met kunst van de Inuït of de steppevolkeren in Mongolië, die 
geografisch tot het noorden behoren maar in dit concept thuishoren bij de niet-westerse 
kunst?  
 
De opdeling tussen westers en niet-westers die Magiciens uiteindelijk hanteerde, is 
echter ook voor kritiek vatbaar. Waar plaats je in die optiek de kunstenaars uit de 
diaspora? En hoe benader je het begrip ‘moderniteit’ in de verschillende delen van de 
wereld? 
 
Moderniteit als concept is niet uniek, zegt Sylvester Oguibe (1999/2:326). Elk nieuw 
tijdperk is modern tot het voorbijgesneld wordt door een ander tijdperk, en dat hebben 
alle samenlevingen gemeen. Moderniteit veronderstelt, onvermijdelijk, het eigen maken 
en assimileren van nieuwe elementen. Vaak komen deze nieuwe elementen van 
buitenaf. In het voorbije millennium heeft het westen roofbouw gepleegd bij culturen 
ver buiten de grenzen. “To valorise one’s modernity while denying the imperative of 
transition in an Other is to denigrate and disparge” (1999/2:327). 
 

                                                           
15 Deze vier landen verenigen zich tot de BRIC-landen om hun belangen naast de G7 op wereldschaal te 
verdedigen. Landen als Zuid-Afrika, Indonesië, Turkije, Mexico en Nigeria zoeken aansluiting bij BRIC. 
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Het komt ons voor dat er nooit echt werk is gemaakt van afspraken of criteria die de 
opdeling van de kunstenaars over de hele wereld in twee groepen moeten bepalen. 
Martin is zich ervan bewust dat hij af en toe op een smal koord danst: 
 

“Une des oppositions les plus évidentes pour l’exposition réside dans la 
différence entre art tribal et art individuel qui recoupe ailleurs de polarité art 
rural/art urbain. Cette opposition constituera un des vecteurs dominants de 
l’exposition. Elle apparaît de prime abord uniquement pertinente pour le tiers-
monde, mais il semble également de plus en plus intéressant de l’appliquer à 
notre monde” (Martin nc:1). 

  
Op de tentoonstelling werden de kunstenaars niet in twee groepen gescheiden, maar 
werd het werk van westerse en niet-westerse kunstenaars in juxtapositie geplaatst (zie 
hoofdstuk 1.3). Christopher Pinney (University College London) wijst op de dubbele 
bodem die volgens hem schuilt in Magiciens (2007:399). Hij stelt vast dat Martin zeer 
begaan is met wat hij noemt universal creativity en zo de valse scheiding (sic) tussen 
het westen en de andere culturen wil opheffen, maar dat hij, althans volgens vele 
kritieken, niet het juiste kader heeft geschapen om de verschillende kunstpraktijken te 
plaatsen. Ook Lisa Chandler (University of Sunshine Coast, Australia) wijst op die 
schijnbare tegenstelling tussen woord en daad: “Curator Jean-Hubert Martins 
inclusivity was tempered by the fact that his selections were informed by his own 
cultural biases (…) and so avoided accommodating alternative aesthetics or curatorial 
perspectives” (2009:76). 
 
1.1.4. Esthetiek vs. rituele context 
 
Wat voor Martin van bij de aanvang als een paal boven water staat, is dat Magiciens de 
eerste echte internationale tentoonstelling (“la première réelle exposition 
internationale”) zal worden. Om de kunstenaars en de kunstwerken te kunnen 
selecteren, stelt hij een aantal vage criteria voorop: 
 

- Radicaliteit 
- Zin voor avontuur en risico 
- Originaliteit 
- Inventiviteit 
- Adequaatheid van de kunstenaar en zijn werk 
- Oppositie en weerstand 

 
Opvallend daarbij is dat schoonheid niet in de lijst van criteria is opgenomen. Voor 
Martin is schoonheid een te arbitrair begrip dat moeilijk vatbaar is, zeker in de context 
van de hedendaagse kunst. In zekere zin komt hij daarmee ook tegemoet aan de 
traditionele canon van de etnische kunsten waarbij kracht belangrijker is dan 
schoonheid. Laten we vooral niet vergeten dat Magiciens de la Terre een tentoonstelling 
is, stelt Martin in een interview met Benjamin H.D. Buchlov, professor modern art aan 
Harvard University (1989:5-7). “Als een etnograaf mij voorwerpen aanbiedt die 
representatief zijn voor een bepaalde cultuur, uit Oceanië bijvoorbeeld, maar die 
voorwerpen ‘spreken’ een westers publiek niet voldoende aan op visueel of zintuiglijk 
vlak, dan zal ik de stukken niet tentoonstellen.” 
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Schoonheid en context zijn twee elementen die in de discussie rond het tentoonstellen 
van etnische ‘artefacten’ of ‘kunstobjecten’ vaak aan bod komen. Is het verantwoord om 
etnische objecten tentoon te stellen, louter op basis van esthetische kenmerken, los van 
hun rituele context? De discussie laaide in alle hevigheid op ter gelegenheid van de 
opening van het Musée du Quai Branly (zie 3.3.3) op 23 juni 2006 door president 
Jacques Chirac (1932). Martin is zich ervan bewust dat hij zal worden afgerekend op “la 
trahison des autres cultures privées de leur contexte”. 
 

“On parle toujours du problème du contexte à propos des autres cultures, alors 
que le même problème se pose au visiteur d’un musée devant une miniature 
médiévale ou tel tableau de Rembrandt” (Martin in Buchlov 1989 :7). 

 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Africa Remix, l’art contemporain d’un 
continent16 in 2005 in Centre Pompidou, waarvan hij één van de commissarissen is17, 
siueert Jean-Hubert Martin zijn visie en zijn keuze voor niet-academisch gevormde 
kunstenaars uit de derde wereld in een meer globale context. Hij verwijst naar het 
magazine Revue Noire dat een Afrika verdedigt in de ban van de moderniteit, een 
stedelijk en dynamisch Afrika dat internationale betrekkingen onderhoudt, en 
tegengesteld is aan het Europese op fantasie gebaseerde concept van magie, marabouts 
én heksen (sic). Martin waarschuwt:  
 

“La modernité empreinte de ses dogmes et de la voie royale et aventureuse 
qu’elle se traçait a régulièrement eu besoin des rappels au désordre qu’ont 
représentés Dada, le primitivisme, l’art populaire et l’art brut. Le 
postmodernisme n’y échappe sans doute pas, habité qu’il est par les valeurs 
chrétiennes de quête d’authenticité et de culpabilité vis-a-vis de l’argent” 
(Martin 2005: 37). 

 
1.1.5. De essentie van de Bicentenaire 
 
Jean-Hubert Martin hoopt vooral dat de contacten tussen westerse en 
derdewereldartiesten zullen leiden tot vormen van samenwerking, of op zijn minst een 
dialoog of een discussie op gang zullen brengen. De westerse kunstenaars worden dan 
ook geselecteerd op basis van hun belangstelling voor niet-westerse culturen die in hun 
werk zichtbaar moet zijn. Om de interactie op gang te brengen wil Martin dat zoveel 
mogelijk kunstwerken ter plaatse worden gecreëerd en gerealiseerd, wat het voordeel 
biedt dat de kunstenaars kunnen inspelen op de nieuwe culturele context en hun 
indrukken van Parijs in hun werk kunnen laten doorsijpelen (nc: 2).  
 
Johanne Lamoureux (Université de Montréal) meent overigens dat Magiciens een 
typisch Parijs’ product is, dit in tegenstelling tot de tentoonstelling Primitivism in 20th 
Century Art uit 1984 (zie 3.1.1), die zij met New York vereenzelvigt. “Magiciens is also 
a tale about Paris wanting to teach a lesson to the very city that ‘stole the idea of 
modern art’ and shrunk it to the mainstream” (2005:67). Aan de andere kant ziet 
Lamoureux een grote paradox in het feit dat de niet-westerse culturen een platform 

                                                           
16 De tentoonstelling verzamelt 80 kunstenaars van Afrikaanse origine, zowel uit Afrika als uit de 
diaspora, en geeft een overzicht van “la création bouillonnante, multiple et désormais incontournable de 
l’art contemporain africain” (Bernadac 2005:achterflap).  
17 Hoofdcurator is Simon Njami, geboren in Zwitserland, woonachtig in Frankrijk, en van Kameroenese 
afkomst. 
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krijgen, uitgerekend in Frankrijk, waar de Natie één en ondeelbaar is, uitsluitend uit 
individuele burgers bestaat, en niet de som is van diverse etnische, raciale of religieuze 
groepen.  
 
Martin wil bovenal westerse en niet-westerse kunstenaars op basis van gelijkheid 
behandelen, waarmee hij ook de essentie van de Bicentenaire van de Franse Revolutie 
raakt. Precies op dat vlak zal hij sterk gecontesteerd worden omdat de gelijkheid die hij 
voorstelt, bepaald wordt door “the white, Western male connoisseur”, zoals Zijlmans & 
Van Damme (fc18 2012 ng:7). Martin wordt zelfs beschuldigd van cultureel 
imperialisme. Rasheed Araeen bond de kat de bel aan met zijn vlijmscherpe publicatie 
in Third Text19 (zie 2.2.2), nog vóór de opening van de tentoonstelling, en zorgde nog in 
het zelfde jaar voor een antwoord met de tentoonstelling The Other Story, Afro-Asian 
Artists in Post-war Britain20 (Londen, Hayward Gallery). De keuze viel in de Londense 
tentoonstelling op kunstenaars met een gemengde culturele achtergrond en wonend in 
de UK, “instead of going to the ‘exotic’” (Zijlmans & Van Damme fc 2012 ng:7).  
 
Twintig jaar later, op 3 april 2009 om precies te zijn, organiseerde Tate Britain 
overigens een colloquium over “Exhibitions and the World at Large”, waarbij drie 
topevents uit 1989 onder de loep werden genomen: Magiciens de la Terre, The Other 
Story en de derde Bienal de la Habana21 die liep van 27 oktober tot 31 december 1989. 
Het symposium onderzocht “the contemporary art exhibition in a global context” en 
vestigde in het bijzonder de aandacht op “three case studies from 1989, a pivotal year 
for both art and politics”22.  
 
1.1.6. Het moderne nomadisme 
 
Twee jaar na de tentoonstelling verdedigt Jean-Hubert Martin zijn zienswijze tijdens Art 
Summit Tokyo. Zoals vaker wanneer nieuwigheden in de maak zijn, bedient men zich 
van oude schema’s, zoals het neokolonialisme, zo stelt Martin (Kojima 1991:21). 
Kunstvormen die een gevolg zijn van métissage door de ontmoeting van verschillende 
culturen, stuiten op verzet van diegenen die vasthouden aan de primitieve kunst zoals ze 
gedefinieerd wordt door westerse verzamelaars, en aan het modernisme dat een absolute 
westerse superioriteit predikt.  
 
De tijd pleit blijkbaar in het voordeel van Magiciens. Dat schrijft ook Abdelwahab 
Meddeb, Frans schrijver en kunsthistoricus van Tunesische origine, ter gelegenheid van 
de tentoonstelling Africa Remix: “Je pense à l’aspect annonciateur de l’exposition 
Magiciens de la Terre. Plus le temps passe, et plus on constate sa pertinence” 
(2005:52). Het komt erop aan ruimte te creëren voor circulatie van ideeën en zich open 

                                                           
18 Forthcoming. Publicatie van het boek  Art History and Visual Studies in Europe: a handbook van 
Matthew Rampley et al. (eds.), waarin het essay  World Art Studies verschijnt, is voorzien voor 2012. Te 
raadplegen via: http://media.leidenuniv.nl/legacy/2010-k-zijlmans-w-v-damme-world-art-studies-
esfbook.pdf 
19 Tijdschrift voor hedendaagse kunst en cultuur, opgericht in 1987 door Rasheed Araeen. Online: 
www.thirdtext.com 
20 De tentoonstelling liep van 29 november 1989 tot 4 februari 1990 in de Londense Hayward Gallery en 
liet werk zien van kunstenaars uit de diaspora. 
21 De Bienal de la Habana bestaat sinds 1984 en wordt georganiseerd door het Centro Wilfredo Lam. Ze 
is toonaangevend voor kunst uit de derde wereld. 
22 Meer informatie op http://www.tate.org.uk/britain/eventseducation/symposia/17464.htm 
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te stellen voor eenieder die zijn verhaal wil vertellen, aldus Meddeb. “C’est ça la 
mondialité fondée sur le nomadisme moderne, la dissémination, le déplacement et la fin 
d’un monde unidimensionnel et autoréféré”. John Picton (University of London) 
bevestigt het belang van Magiciens en noemt haar de eerste en tot op vandaag de enige 
tentoonstelling die de visuele praktijken op wereldschaal in kaart heeft gebracht 
(2005:58).  
 
Magiciens bevindt zich op de grens van een paradigmaovergang, reikt een aantal 
interessante ideeën aan voor de toekomst, maar hangt nog vast aan het verleden. 
Jeremey Lewison (Tate Gallery) noemt de tentoonstelling grensverleggend omdat ze de 
ijdelheid van onze kennis over kunst en onze arrogante westerse attitudes heeft 
ontmaskerd. “It takes a brave person to organise such a show and an even braver artist 
to participate in it” (Lewison 1989:587). Een ding staat vast: Magiciens heeft de 
kunstwereld tot nadenken gestemd !  
 

“Cette exposition, on le voit, suscitera un très grand nombre de questions, qui 
ont parfois déjà été soulevées sur le plan théorique. Elles le seront ici de façon 
réelle et pratique.  Le théorétique et le pragmatique devront s’équilibrer et 
résoudre leur contradiction dans l’existence de l’exposition elle-même” (Martin, 
nc:3). 

 

x x x x x 
 
 
Uit de analyse blijkt duidelijk dat Jean-Hubert Martin en zijn team vertrokken van een 
voor die tijd gedurfd concept: 50 westerse en 50 niet-westerse in een experimentele 
omgeving samenbrengen. Zonder al te veel wetenschappelijk denkwerk hebben ze zich 
in zee gestort niet beseffend naar welke oever te zwemmen. Gedurende 3 jaren heeft een 
team van medewerkers de continenten afgereisd om de kunstenaars op te zoeken en te 
selecteren vanuit een buikgevoel. Een criterium stond als een paal boven water: de 
kunstenaars mochten geen academische scholing hebben gekregen. Martin verdedigde 
zich al op voorhand door de wens uit te drukken dat de tentoonstelling vele vragen zou 
doen oprijzen. Daarin schuilt voor vele onderzoekers juist de kracht van de 
tentoonstelling die al meteen op de grens van een paradigmaovergang werd gesitueerd. 
 
      

1.2. Magiciens: what’s in a name? 
  
Waarom tovenaars en geen kunstenaars? Gekozen werd voor een enigmatische titel die 
veel betekenissen kan hebben. Op het eerste zicht is het een moeilijke titel die zich ook 
niet makkelijk laat vertalen. Welke zijn die betekenissen? Waar komt de titel vandaan? 
Wat betekent ‘Terre’: grond of wereld? Hoe moeten we het begrip ‘tovenaar’ 
interpreteren? Is een kunstenaar ook een tovenaar? Of verwijst de titel toch vooral naar 
de niet-westerse kunstenaars, uit landen waar tovenaars, stammen en aarde de dienst 
uitmaken? In dat geval is het een behoorlijk denigrerende titel, resulterend uit het 
westers imperialisme. 
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1.2.1. De magie van Picasso 
 
“And I then realised that this was the true meaning of painting. It is not an 
aesthetic process; it is a type of magic which stands between the hostile universe 
and us, a way of seizing power, by giving shape to our fears and our desires” 
(Picasso in Deliss 1995:228). 

 
Het is Léopold Senghor (1906-2001) die de woorden van Picasso aanhaalt tijdens zijn 
openingstoespraak van de tentoonstelling Picasso, Dakar, april 1972. Senghor, die 
behalve dichter en kunstliefhebber ook president van Senegal was van 1962 tot 1980, is 
de uitvinder van de beweging Négritude23 die later zal uitmonden in het 
panafrikanisme24. Picasso is de man die begin 20ste eeuw de schilderkunst heruitvond en 
daarvoor te rade ging bij de Afrikaanse kunst (afb. 3). Het citaat hierboven liet Picasso 
noteren na zijn eerste bezoek aan het Musée de l’Homme en zijn eerste kennismaking 
met l’Art Nègre. “Ik was depressief en wou meteen naar huis. Maar ik dwong mezelf 
om te blijven en de maskers te onderzoeken, voorwerpen gemaakt door de mens met 
een heilig en magisch doel voor ogen, opdat ze als tussenpersoon kunnen optreden 
tussen henzelf en de ongekende, vijandige krachten die hem omringen, in een poging 
om de angsten te bezweren door kleur en vorm te geven aan de dingen” (Deliss 
1995:228). 
 
Kunst is geen esthetisch proces, het is magie! Het is mogelijk dat Jean-Hubert Martin 
deze woorden van Picasso kende, al geeft hij nergens aan dat hij daar zijn inspiratie 
voor de titel van de tentoonstelling heeft gevonden: Magiciens de la Terre. 
 
1.2.2. Tovenaars of kunstenaars 
 
Waarom Magiciens en niet Artistes de la Terre? Martin maakt er zich makkelijk van af 
in de catalogus waar hij stelt: “C’est par le mot de ‘magie’ que l’on qualifie 
communément l’influence vive et inexplicable qu’exerce l’art” (Marcadé 1989 :9). Maar 
kennelijk wilden de curatoren ook de controverse ontlopen dat sommige deelnemers uit 
derdewereldlanden volgens de oude paradigma’s, niet als kunstenaars kunnen worden 
aangezien. Men dacht ten onrechte dat het om statische beschavingen ging waarin de 
rituele voorwerpen aan vaststaande regels moesten beantwoorden waarvan geenszins 
kon worden afgeweken. Een en ander is buiten het menselijke genie gerekend. 
Hetzelfde argument wordt ook aangewend om rituele kunst, die wel afwijkt van de 
norm, bijvoorbeeld onder invloed van first contact, niet langer als authentiek te 
beschouwen, maar als waardeloze vervalsingen. Men heeft hiervoor zelfs een naam 
uitgevonden: ‘inventies’25. 
 
Hoewel deze visie al decennia lang wordt gecontesteerd, is ze vandaag nog in zwang bij 
kunsthandelaars, veilinghuizen en kunstcritici. In 2010 was er heel wat heibel naar 
aanleiding van de tentoonstelling Congo Collectie (afb. 6) met werken van verzamelaar 
                                                           
23 Négritude wil de samenhorigheid van alle Afrikanen uit het hele continent (en de diaspora) bevorderen 
en zal een belangrijke rol spelen in het streven naar onafhankelijkheid. 
24 Panafrikanisme vertrekt van de stelling dat de Afrikaanse grenzen een constructie zijn van de koloniale 
mogendheden en streeft een Afrikaanse samenwerking na. Daaruit ontstond in 1963 de Organisatie van 
Afrikaanse Eenheid, die in 2002 opging in de Afrikaanse Unie, een intergouvernementele en 
supranationale politieke organisatie, opgericht naar het voorbeeld van de Europese Unie.   
25 Journalist Piet Swimberghe gebruikt de term ‘namaakkunst’ in een artikel over de tentoonstelling 
Congo Collectie van de verzamelaar Joseph Schelfhout (Knack, 24 november 2010).  
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Joseph Schelfhout in Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke (zie ook 4.2.8). Omdat de 
voorwerpen niet beantwoordden aan de canons die door etnografische antiquairs worden 
gehanteerd, werden de tentoongestelde werken afgedaan als ordinaire vervalsingen.  
 
Twee redenen kunnen hierbij een rol spelen:  
1.   de kunsthandelaars werden decennia geleden opgeleid en volgen blindelings de oude 
paradigma’s; 
2. kunsthandelaars, veilinghuizen én verzamelaars hebben belang bij de oude 
waardeverhoudingen.  
Door hun zeldzaamheid worden astronomische bedragen neergeteld voor ‘authentieke’ 
meesterwerken uit de rituele kunst26. 
 
Hoewel Martin er prat op gaat honderd ‘kunstenaars’ van de hele wereld te hebben 
uitgenodigd, heeft hij het blijkbaar toch niet aangedurfd hen allen in de titel te 
omschrijven als kunstenaars. De pogingen van de kunstenaars om een interactie tot 
stand te brengen tussen de eerste wereld en de derde wereld, zoals Eleanor Heartney hen 
noemt, zijn “efforts to appropriate the "magic" of the other culture, but in the real 
world such magics are finally non-transferable” (1989 online). 
 
Ook op dit punt heeft Martin, zoals hij beloofd had, heel wat vragen opgeroepen die 
uiteindelijk geleid hebben tot meer emancipatie voor de niet-westerse kunstenaars. Men 
kan zich zelfs afvragen of hij bewust koos voor controversiële stellingnamen om het 
debat te voeden.  
  
1.2.3. Babylonische begripsverwarring 
 
Het resultaat was wel dat de kunstenaars uit het westen allerminst gelukkig zijn als 
‘magiciens’ te worden omschreven. Zelfs de kunstenaars uit niet-westerse landen, van 
wie sommigen aanleunen bij hedendaagse kunstpraktijken terwijl anderen tot meer 
traditionele rituele kunsten mogen worden gerekend, voelden er ook maar weinig voor 
om als een stelletje tovenaars te worden afgeschilderd. Het resultaat was een 
Babylonische begripsverwarring die best had kunnen vermeden worden. Araeen spot er 
zelfs mee wanneer hij zegt dat de magie van een westers kunstwerk schuilt in het grote 
geld dat verzamelaars ervoor neertellen… 
 

“No wonder the common denominator here is a presumed ‘magic’ of all works 
that transcends socioeconomic determinants. If Western artists sell their work 
for large sums of money, this is not due to an imperative of power, which 
legitimates their work as precious commodities, but to the presumed magic of 
their work! Why does this magic not work in the case of non-European artists?” 
(Araeen 2007 (1989):155). 

 
Vanuit commercieel standpunt is de titel Magiciens de la Terre alvast een mislukking 
gebleken. Uit de audit uitgevoerd in opdracht van La Grande Halle de la Villette is 
gebleken dat de onduidelijkheid van de titel Magiciens de la Terre een van de 
hoofdoorzaken was van de beperkte publieke belangstelling voor de tentoonstelling (zie 
1.5). In de audit geeft men zelfs de hint dat een titel Exposition Universelle Fin de 
Siècle veel duidelijker ware geweest (Arsec 1990:46). 
                                                           
26 Een Fang-masker werd in 2006 in Parijs verkocht voor 5,9 miljoen euro, de hoogste som tot nu toe 
gegeven voor een ‘etnisch’ artefact.   
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Het logo (afb. 5), in de vorm van een spiraal, is van de hand van Lamu Biaga, een 
Indiaans kunstenaar uit Madhya Pradesh. De spiraal, als symbool voor het leven, is een 
vorm die men aantreft in vele culturen verspreid over de hele wereld. Eigenaardig is wel 
dat de titel van de tentoonstelling gekozen werd door de makers van de tentoonstelling – 
we nemen aan door Jean-Hubert Martin zelf –  terwijl voor het logo een beroep gedaan 
werd op een niet-westers kunstenaar.  
 
 

x x x x x 
 
 
De titel van de tentoonstelling werd niet door iedereen in dank afgenomen. Kunstenaars 
uit de derde wereld vreesden dat ze zouden worden afgeschilderd als een stelletje 
tovenaars die dingen doen met aarde. Westerse kunstenaars zeggen dat ze helemaal 
geen toveraars zijn en niet willen worden voorgesteld als sjamanen. Bovendien brengt 
de titel al een eerste barst in het concept: het begrip tovenaar rakelt de discussie op over 
de positie van niet-westerse kunstenaars in een door het westen gecreëerde culturele 
omgeving. Bij het publiek bleek de titel overigens helemaal niet in te slaan. 

 
 
1.3. De kunstenaars 
 
 
Vanwaar komt het idée vandaan om 50 westerse en 50 niet-westerse hedendaagse 
kunstenaars samen uit te nodigen? Is het überhaupt zinvol om een scheiding te trekken 
tussen westerse en niet-westerse hedendaagse kunstenaars, of vestig je hierdoor juist de 
aandacht op de verschillen. Hoe werden de kunstenaars op de dubbele expo 
‘gematched’? Hoe denken de kunstenaars van zeer verschillende origine zelf over 
kunst? We vertrekken van de oude paradigma’s van de etnische kunsten die de niet-
westerse kunstenaar eerder als een rituele craftsman voorstellen, en maken vanuit de 
oude theorieën over de ‘primitieven’ een sprong naar 1989. 
 
1.3.1. Primitieven en kunstenaars 
 

“In fact, the position these artists occupy on the continuum from pre-modernism 
to modernism to postmodernism is understandably mixed and fragmented – like 
virtually everyone else. Insofar as they have got beyond the various issues of 
colonialism, neo-colonialism, and postcolonialism, they may be regarded as 
postmodern. Yet their ambitions as artists, and their beliefs about what the 
significance of artmaking might be, also involve pre-modern and modernist 
attitudes” (McEvilley 1999:314) 

 
Thomas McEvilley (School of Visual Arts, New York) kwam tot deze conclusie na een 
interview met de eerste Afrikaanse artiesten op de Biennale di Venezia in 1990, 
welgeteld één jaar nà Magiciens, waar voor het eerst Afrikaanse kunstenaars 
uitgenodigd werden. 
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Wie zijn de 100 kunstenaars die werden uitgenodigd voor Magiciens de la Terre? 
Enkele criteria hebben we aangegeven in hoofdstuk 1,1. De westerse kunstenaars 
moesten een zekere affiniteit met niet-westerse kunst in hun werk tonen, de niet-
westerse kunstenaars mochten niet academisch geschoold zijn.  
 
Eerste vraag die men zich dient te stellen is of het überhaupt nodig is om een 
onderscheid te maken tussen 50 westerse en 50 niet-westerse kunstenaars? Vandaag 
lijkt dat minder vanzelfsprekend dan het was in 1989. “De kunstenaar vandaag is 
betrokken bij de wereld van vandaag” (Pinxten & De Munter 2006:92). Als de 
kunstenaar een andere afkomst of cultuur heeft dan die van de dominante meerderheid, 
dan zal dat zich uiten in een andere klemtoon in de vormgeving, een andere verhouding 
in de kleuren of een andere gevoeligheid voor een thema. Maar zijn kunst zal niet 
‘primitief’ zijn, of ‘Afrikaans’ of ‘indiaans’. “Niettemin worden kunstenaars nog steeds 
op hun afkomst vastgepind en daardoor onmondig gemaakt.” 
 
Om die discussie te kunnen plaatsen, moeten we een tijdssprong maken. Zijn er 
kunstenaars onder de zogenaamde ‘primitieven’? Het is een vraag die 
kunstwetenschappers en etnografen honderd jaar heeft beziggehouden. Toen de 
Zwitserse antropoloog Ernst Grosse in 1894 verklaarde dat de zogeheten natuurvolkeren 
getuigden van een hoge artistieke ontwikkeling, werd hij op hoongelach onthaald 
(Richard 2005:61). Auteur Guillaume Apollinaire (1880-1918) was in 1918 de eerste 
om in een kleine galerie in Parijs een tentoonstelling te houden van L’Art Nègre. Het 
feit dat hij zelf een kind van crossing cultures was – zijn moeder was een Poolse, zijn 
vader een Italiaan27 – heeft er mogelijk toe bijgedragen dat hij meer onbevangen stond 
tegenover ‘andere’ culturen. 
   
De etnografische ‘artefacten’ genieten zo stilaan van het statuut van kunstvoorwerp: het 
is de geboorte van de ‘Primitieve Kunst’. De roep van Apollinaire om in het Musée du 
Louvre een zaal te wijden aan L’art Nègre krijgt echter geen gehoor. Het is wachten tot 
het jaar 2000 toen, in de aanloop naar het nieuwe Musée du Quai Branly, voor het eerst 
117 ‘etnische’ meesterwerken uit verschillende continenten in het Louvre28 werden 
getoond.  
 
De kunst en de kunstenaars uit de niet-westerse culturen hebben dus een lange weg 
afgelegd en werden jarenlang ‘verbannen’ naar de etnografische musea. Magiciens heeft 
er in aanzienlijke mate toe bijgedragen niet-westerse kunstenaars een plaats te gunnen in 
de inernationale kunstwereld. 
 
1.3.2. Cross-culture dialogen 
 
Wat is nu het belang van de démarche van Jean-Hubert Martin. Bij zijn keuze van niet-
westerse kunstenaars maakte hij geen onderscheid tussen zogenaamde rituele 
kunstenaars en kunstenaars die aanleunen bij een meer conceptuele westerse benadering 
van kunst. Dat leverde hem heel wat kritiek op, meestal vanuit het oude paradigma dat 
de scheiding propageert tussen westerse kunst en niet-westerse contextgebonden kunst. 
Martin heeft met die opvatting komaf willen maken door alle kunst op gelijke voet te 
behandelen en te beoordelen as such. 

                                                           
27 De echte naam van Guillaume Apollinaire is Guillelmus Apollinaris de Kostrowitzki. 
28 In 2000 werd l’Antenne du pavillon des Sessions du Louvre geopend waar de collectie uit Afrika, Azië, 
Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika wordt tentoongesteld. 
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Op de tentoonstelling worden de westerse en niet-westerse kunstenaars voortdurend in 
juxtapositie voorgesteld (bijlage 1 en 2), waardoor cross-culture dialogen ontstaan. Zo 
wordt bijvoorbeeld de zandschildering van de aboriginals van de Yuendumu 
gemeenschap (afb. 7) gepresenteerd in combinatie met de Mud Circle van de Britse 
installatiekunstenaar Richard Long (afb. 8). Het werk van Claes Oldenburg en Coosje 
Van Bruggen (afb. 9) wordt geconfronteerd met de mandala van drie Tibetaanse 
monniken (afb. 10), minutieus uitgevoerd met minerale poeders en natuurlijke 
pigmenten. Op die manier ontstaat er elektriciteit tussen de kunstwerken en is de 
tentoonstelling meer dan de som van de individuele werken.  De interessantste werken 
zijn dan ook diegene waar een interactie ontstaat tussen de subtiliteiten van de westerse 
kunst en de lokale tradities. Mooi voorbeeld is de bamboeconstructie van de Japanse 
kunstenaar Hiroshi Tehsigahara29, genesteld tegen een glazen wand waardoorheen een 
glimp van de buizenconstructie van Beaubourg kan worden opgevangen. Mooie 
voorbeelden van global art geënt op local traditions zijn bijvoorbeeld de monsterlijke 
dieren in papier-maché van de Mexicaan Felipe Linares (afb. 11). De kunstenaar vindt 
zijn inspiratie in de traditionele Mexicaanse papier-maché figuren, maar in een andere 
context flirt het werk net zo goed met een beweging als het surrealisme. 
 
De 100 kunstenaars (bijlage 3) worden in de catalogus in alfabetische volgorde 
gepresenteerd, elk op 2 pagina’s. Opvallend daarbij is dat bij iedere kunstenaar de 
geboorteplaats, de nationaliteit(en) én de woonplaats(en) worden meegegeven. Zo lezen 
we dat Marina Abramovic geboren is in Belgrado, Joegoslavische is én in Amsterdam 
woont; en dat Rasheed Araeen geboren is Indië (later Pakistan), de Pakistaanse en Britse 
nationaliteit heeft en in Londen woont; dat Nam June Paik geboren is in Seoul, de 
Koreaanse nationaliteit heeft en woont in New York en Wiesbaden. In de catalogus 
wordt niet alleen met veel zorg gewaakt over de gelijkwaardigheid van de kunstenaars, 
maar wordt de twee-opdeling westers/niet-westers ook meteen in vraag gesteld door te 
wijzen op de multipele identiteiten van de kunstenaars. Vandaag zijn dat thema’s die 
aan de orde van de dag zijn, maar in die tijd moet dat toch behoorlijk revolutionair 
geklonken hebben. 
 
1.3.3.  Wat is kunst? 
 
Iedere kunstenaar kreeg op voorhand één vraag voorgeschoteld, waarvan de schriftelijke 
antwoorden in de catalogus werden opgenomen: “Wat is kunst?”  Bij wijze van 
illustratie voegen we er een aantal relevante antwoorden of fragmenten van antwoorden 
bij die betrekking hebben op het debat rond Magiciens. 
 

- Marina Abramovic (Joegoslavië/Nederland): “… ce n’est pas de faire, c’est 
d’être…” 

- S.J. Akpan (Nigeria): “L’art est ma Grande Inspiration (ce qu’il y a de plus 
important par-dessus tout).” 

- Dossou Amidou (Benin): “Je travaille seulement, je ne peux pas définir ce que 
vous appelez l’art. Je suis né comme ça, je n’ai pas appris.” 

- Rasheed Araeen (Pakistan/Engeland): “L’art ce n’est pas de la magie. La magie 
ce n’est pas de l’art. En réalité: s’ils se rencontrent, ils se détruisent l’un  
l’autre”. 

                                                           
29 In het westen vooral bekend als maker van de film Woman in the Dunes. 
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- José Bédia (Cuba): “(…) Nous sommes (…) à mi-chemin entre la ‘modernité’ et 
la ‘primitivité’, entre le ‘civilisé’ et le ‘sauvage’, entre ‘l’occidental’ et le ‘non 
occidental’, mais par des directions et des situations opposées. De cette 
reconnaissance, et dans cette zone limite, qui tend à se briser, naît mon travail. 
(…)” 

- Joe Ben Jr. (VS, Navajo): “(…) C’est à travers de ces peintures de sable de la 
Terre Mère, du Soleil notre père et de leurs enfants (les arbres, les fleuves, les 
oiseaux, les divinités, et nous), que je peux imiter les oeuvres si puissantes de la 
Nature. (…)” 

- Louise Bourgeois (Frankrijk/VS): “(…) L’art est une façon de se reconnaître 
soi-même et c’est pourquoi l’art sera toujours moderne.” 

- Hans Haacke (Duitsland/VS): “Rembrandt, le magicien du monde occidental. 
Fumez-le!”30 

- Ilya Kabakov (Sovjetunie): “L’art est un objet à propos duquel chacun peut dire 
quelque chose sans savoir ce que c’est.” 

- Bodys Isek Kingelez (DR Congo): “(…) L’art est un haut savoir de bien faire 
pour enfin, bien vivre, car il est un type de renouveau individuel et collectif du 
modernisme.” 

- Barbara Kruger (VS): “Who are the magicians of the earth? Doctors? 
Politicians? Plumbers? Writers? Arms Merchants? Farmers? Movie Stars? 
Accountants? Artists? Secretaries? Soldiers? Tribal Chieftains? Beauticians? 
Priests? (…).” 

- Paulosee Kuniliusee (Canada, Inuït): “L’art ça veut dire tout. (…) Ça veut dire 
aussi que je vais aller à la pêche.” 

- Felipe Linares (Mexico): “Par mon travail, j’exprime la culture de mon pays.” 
- Esther Malangu (Zuid-Afrika): “(…) L’art me permet de communiquer avec le 

monde et de comprendre les autres tribus d’Afrique du Sud.” 
- Henry Munyaradzi (Zimbabwe): “L’art c’est ce qui me vient de mes ancêtres. 

Ce sont eux qui m’ont donné le pouvoir de sculpter et ce sont leurs esprits qui 
me guident.” 

- Paddy Jupurrla Nelson (Australië, aboriginal): “Nous possèdons la connaissance 
que nous transmettons aux initiés pendant les cérémonies ‘Kankarlu’. Aussi 
nous gardons la ‘loi’. Le fils d’un homme continue sur le chemin de son père.” 

- Chéri Samba (DR Congo): “A la question qu’est ce que l’art, d’abord, vous 
m’excuserez de vous demander de vous méfier de la définition. (…) Mais ce que 
nous pouvons tenter, c’est de dire ce que peut être l’art et ce qu’il ne peut pas.” 

- Twins Seven Seven (Nigeria): “L’art est la survivance du pouvoir et de la 
créativité mythologique de mes ancêtres. (…)” 

- Raja Babu Sharma (India): “L’art est mon métier et ma vie.” 
- Daniel Spoerri (Roemenië/Zwitserland): “L’art c’est ce que les artistes font.” 
- Yousuf Thannoon (Irak): “(…) une épreuve humaine inventive qui s’inspire de 

l’héritage des civilisations.” 
- Lobsang Thinie, Lobsang Paiden, Bhorda Sherpa (Nepal): “Nous n’avons pas 

l’équivalent de cette notion. Pour nous l’art se fond dans la catégorie plus vaste 
de la “science du faire” (zorig) qui concerne aussi bien la peinture, la sculpture 
et l’architecture que les techniques artisanales.” 

                                                           
30 Rembrandt is een grote petroleumholding die ook producent is van de sigaretten Rothmans, Peter 
Stuyvesant, Belga e.a. 
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- Cyprien Tokoudagba (Benin): “L’art est un travail fait à la main par soi-même 
sans l’avoir appris chez quelqu’un. (…)” 

- Patrick Vilaire (Haïti): “L’art pour moi c’est une réflexion d’abord. A partir 
d’un thème, bien sûr, aussi profondément ancré dans la culture haïtienne et qui 
aussi touche à l’universel. (…)” 

- Lawrence Weiner (VS): “L’art est la mise en avant et l’utilisation du rapport de 
l’être humain à l’objet et au matériau.” 

- Jiechang Yang (China): “Quel ridicule! Si on pouvait définir l’art, on n’aurait 
plus besoin d’artistes.” 

 
De antwoorden op deze vraag zijn bijzonder interessant en gaan van een cerebrale, 
intellectuele benadering van het begrip ‘kunst’ tot een teruggrijpen naar tradities, 
voorvaderen, mythologieën. Het hele debat rond Magiciens zit hierin reeds vervat. 
Meteen wordt ook duidelijk dat de 100 kunstenaars een werkelijk amalgaam vormen 
van grote namen uit de hedendaagse kunstwereld (Louise Bourgeois, Daniel Buren, 
Richard Long, Daniel Spoerri, Nam June Paik…) tot kunstenaars/monniken uit Nepal 
en zandschilders uit de aboriginal Yuendumu gemeenschap. Op te merken valt dat deze 
laatsten niet als individuele kunstenaars vermeld worden, maar onder de naam van hun 
gemeenschap (zie hoofdstuk 2,3). Onder de niet-westerse kunstenaars zijn er een aantal 
die mede dankzij Magiciens de la Terre een internationaal renommee hebben 
verworven: Chéri Samba, Bodys Isek Kingelez, Frédéric Bruly Bouabré, Esther 
Mahlunga… Anderen zijn weer totaal in de anonimiteit verdwenen en laten zelfs geen 
spoor na in de interconnected world van het internet. 
 
Zeer interessant in dit verband is de getuigenis van deelnemer John Baldessari, 
hedendaags kunstenaar uit de VS, die in een interview in 2009 terugblikt op wat hij 
noemt “this landmark show in Centre Pompidou” (Von Bennigsen, Gludowacz & Van 
Hagen 2009:16). Als men toen sprak over world art, ging het uitsluitend om westerse 
kunst, alsof de rest van de wereld niet bestond.  Jean-Hubert Martin werd fel 
bekritiseerd omdat hij de wereld rondreisde en in alle uithoeken kunstenaars ging 
zoeken, dixit Baldessari, maar op zijn minst was hij zijn tijd ver vooruit en dat is, denk 
ik, wat tenslotte het meest telt. 
 

“What I noticed at this exhibition was that art is an amazing universal language, 
even though you do not speak the same language. (…) It made me think that the 
US used to be called a melting pot and now the whole world is a melting pot” 
(Baldessari in Von Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009:16) 

 
 

x x x x x 
 
 
Dit hoofdstuk levert een aantal interessante bevindingen op. Op de vraag ‘Wat is 
Kunst?’ reageren de kunstenaars heel verschillend. Hun antwoorden bevestigen in 
sommige gevallen de westerse opvattingen over de niet-westerse kunstenaars waar de 
tentoonstelling juist komaf mee wil maken. De voorouders, de tradities, het religie 
spelen vaak een belangrijke rol in hun kunst. Uit de antwoorden blijkt ook dat 
Magiciens de la Terre een heel divers amalgaam van kunstenaars heeft samengebracht, 
die in Centre Pompidou en La Grande Halle in juxtapositie werden gepresenteerd, om 
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de kruisbestuiving te bevorderen. De ideeën van gelijkwaardigheid en de meervoudige 
identiteiten die aan de orde zijn, waren voor die tijd al zeer revolutionair te noemen. 

 
 
1.4. De kritieken in de pers 
 
 
Hoe reageert de pers op de tentoonstelling? Is er überhaupt veel belangstelling voor 
Magiciens de la Terre in de kranten en magazines of beperkt de aandacht zich tot het 
wetenschappelijke publiek? Is de kritiek vooral negatief, of eerder opbouwend? En 
welke zijn de belangrijkste punten van kritiek? We doken onder in de archieven van 
Centre Pompidou en La Grande Halle de La Villette. 
 
1.4.1. Tempête à Beaubourg 
 
Fiona Mauchan (Stellenbosch University) bundelt de kritieken waarmee Magiciens de 
la Terre af te rekenen kreeg in drie thema’s (2009, 20) : 
 

- In tegenstelling tot het opzet van de tentoonstelling werden de werken 
geselecteerd volgens westerse standaarden. De tentoonstelling zou er helemaal 
anders hebben uitgezien als de selectie was gebeurd door Afrikaanse experts. 

- De tentoonstelling en de titel geven een exotisch beeld van de ‘native artist’ als 
een soort tovenaar die dicht bij de aarde leeft. De niet-westerse kunstenaar wordt 
op die manier afgeschilderd als een neo-primitief. 

- De tentoonstelling slaagde er niet in een globale voorstelling te geven van de 
visuele cultuur in de wereld. 

 
Te oordelen aan het aantal persknipsels dat bewaard wordt in de archieven van het 
Centre Pompidou en La Grande Halle La Villette leverde de tentoonstelling veel stof tot 
discussie. Het ‘exotische’ en spectaculaire karakter van de tentoonstelling heeft de 
belangstelling van de pers ongetwijfeld in de hand gewerkt. 
Sommige kritieken zijn ook vlijmscherp. Neem nu Brigitte Cornand in Actuel (mei 
1989) die titelt : “Tempête à Beaubourg”. Op alle verdiepingen van Beaubourg hangt er 
revolutie in de lucht, signaleert de journaliste. En ze citeert een anonieme conservator 
van Beaubourg volgens wie Martin niet gemaakt is om directeur van Beaubourg te zijn. 
In 1990 ruilt Martin het Centre Pompidou31 voor Château d’Oiron32, waar hij artistiek 
directeur wordt. 
 

“Quand on fait une exposition tout juste valable pour le Musée des Arts et 
Traditions Populaires, avec de la paille et des tam-tams, on passe pour un zéro 
aux yeux du milieu de l’art international. Beaubourg se ridiculise!” (Actuel, mei 
1989). 

 
 
 
 

                                                           
31 Martin was directeur van het Musée d’Art Moderne Centre Pompidou van 1987 tot 1990. 
32 Het kasteel is gelegen in Oiron, in de streek van de Loirevallei, en beschikt over een collectie 
hedendaagse kunst. 
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1.4.2. Gri-gri en voodoo 
 
In sommige publicaties worden de tentoonstelling en zijn ontwerper ronduit belachelijk 
gemaakt. De kranten vragen zich af of Martin zich bekeerd heeft tot gri-gri en voodoo 
(Celius 1996:55). De meer diepgravende kritieken gaan over het koloniale karakter, het 
exotisme, en de westerse hegemonie die door de tentoonstelling bevestigd worden. 
Philippe Dagen (Le Monde, 19/05/89) maakt zelfs de vergelijking met de Exposition 
Universelle van 1889 in Parijs. De bezoekers genoten ervan om een Javaans dorp of een 
Toeareg kamp te bezoeken, moulages van Borobudur, krachtbeelden van de Papoea, 
volkeren van ‘onze kolonies’ te zien: 
 

“…partout des bizarreries et des nouveautés, des reconstitutions et des 
simulacres disposés de manière à composer une plaisante promenade pour le 
flâneur. (…) Nul n’essayait de comprendre objets et coûtumes, mais le 
pittoresque avait, lui, son apotheose. (…) Peut-on visiter les Magiciens de la 
Terre sans songer que l’exposition d’aujourd’hui reproduit à peu près le même 
système d’il y a un siècle?” (Le Monde, 19/05/89) 

 
In zijn scriptie La Critique des Expositions: Magiciens de la Terre 1989 geeft Celius 
(Ecole du Louvre) een overzicht van de kritieken. Hij stelt vast dat sommige media, 
waaronder de invloedrijke kranten Le Monde en Le Figaro, helemaal tegen de 
tentoonstelling gekant zijn. Meer genuanceerd zijn onder meer Le Nouvel Observateur, 
Le Point en Le Quotidien de Paris.  
 
Opvallend is dat het vooral het project is dat de wind van voren krijgt. De kunstenaars, 
de werken en de opstelling blijven – één enkele uitzondering niet te na gesproken – 
onbesproken. Jean-Hubert Martin staat in het oog van de storm.  
 
De hele hedendaagse kunst wordt soms zelfs meegesleurd in de val. “Qui n’est pas 
frappé par le paupérisme, l’anxiété, la dérision froide, l’agressivité, pour ne pas dire le 
vide, régnant sur l’art contemporain. (…) Le monde des pauvres est considérablement 
plus riche” (Michel Lequenne33 in: Celius 1996:57). 
 
Positieve reacties komen vooral uit de kunstwereld zelf. Zo is er bijvoorbeeld de 
bekentenis van curator Harald Szeeman die, volgens Actuel, betreurde niet zelf op het 
idee te zijn gekomen, vóór Jean-Hubert Martin. De Franse kunstenaar Ben vindt het dan 
weer jammer dat hij omwille van een akkefietje met Martin niet werd uitgenodigd voor 
de expositie: “Je regrette vraiment de ne pas participer, car je trouve ce projet fort” 
(Celius 1996:55) . 
 
Martin was zich allicht bewust van de kritiek die zou volgen. Volgens Eleanor Heartney 
was dat wellicht niet te te vermijden (1989 online). Is er wel een politiek correcte 
manier om kunst van ‘andere’ culturen tentoon te stellen zonder een bijsmaak van 
culturele uitbuiting te genereren? Een ding is duidelijk: Magiciens de la Terre heeft 
emoties doen oplaaien en het debat over hedendaagse kunst gevoed. 
 
 

 

                                                           
33 LEQUENNE Michel, L’art est-il magique? Politis, 9 tot 15 juni 1989. 
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x x x x x 
 

 
De kritieken zijn ongemeen heftig. Opvallende vaststelling is het feit dat de kunstenaars 
en hun werk zo goed als ongemoeid wordt gelaten, het is het concept dat wordt 
aangevallen. Jean-Hubert Martin, die de leiding heeft over project, krijgt de volle laag. 
Zijn ontslag wordt zelfs aangekondigd in een van de kranten. Tegelijk stellen we vast 
dat de kranten zich niet kunnen ontdoen van een zekere ‘exotische’ nieuwsgierigheid 
die de belangstelling van perswege blijkbaar heeft aangewakkerd. 
 
 

1.5. De audit 
 
 
Omdat de resultaten niet in overeenstemming waren met de mega-investeringen werd na 
afloop een audit besteld over de tentoonstelling. Betreft het een kwantitatief of een 
kwalitatief onderzoek? Wat werd er precies onderzocht en welke zijn de belangrijkste 
resultaten van de audit? Welke conclusies werden daaruit getrokken? In de archieven 
van het Centre Pompidou hebben we de audit kunnen raadplegen. 
 
1.5.1. Elitair en abstract 
 
Op 89 tentoonstellingsdagen bezochten 205.206 bezoekers het Centre Pompidou en 
40.311 La Villette, samen goed voor 245.517 bezoekers voor Magiciens (Celius 
1996:91). Dat lijkt misschien wel veel, maar dat is het niet. In het Centre Pompidou 
kwamen dagelijks gemiddeld 2306 bezoekers over de vloer, in La Villette (waar 
nochtans de meeste kunstenaars te zien waren en de opstelling door de beschikbare 
ruimte beter was, althans volgens de kunstcritici) waren dat er 453, samen goed voor 
2759 bezoekers/dag voor de twee locaties samen. Ter vergelijking: de tentoonstelling 
Renoir (1985, Grand Palais) haalde 8620 bezoekers/dag. Ook de grote Dali expo (1979-
1980, Beaubourg) klokte af op meer dan 8000 bezoekers/dag gemiddeld. De cijfers zijn 
afkomstig uit een kwantitatief onderzoek van Carlo A. Celius (Ecole du Louvre). 
 
Bovendien blijkt dat de media niet minder aandacht aan de tentoonstelling hebben 
gewijd dan voor andere “expositions mammouth” (sic). Toch heeft die media-aandacht 
niet geleid tot een explosie van bezoekers. Anderzijds merkt Celius op dat la 
Commémoration du Bicentenaire de la Révolution aanleiding was voor een overkill van 
grote culturele manifestaties, wat ongetwijfeld gezorgd heeft voor een spreiding van het 
publiek. 
 
We willen er toch aan toevoegen dat de schattingen vooraf behoorlijk overeenstemmen 
met de resultaten van het onderzoek. In een nota van de financiële dienst van het Centre 
Pompidou, gedateerd op 4/10/88, worden bezoekersaantallen van 150.000 voor La 
Grande Halle de la Villette en 180.000 voor Pompidou vooropgesteld. Pompidou 
scoorde uiteindelijk zelfs beter dan begroot, La Grande Halle bleef daarentegen ver 
onder de verwachtingen. Het Parc de la Villette dat ook de Cité des Sciences et de 
l’Industrie herbergt, is nochtans met 10 miljoen bezoekers per jaar een zeer populaire 
plek voor Parijzenaars.  
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1.5.2. Nombrilisme 
 
Desalniettemin waren de cijfers aanleiding om een audit te bestellen bij het bureau 
ARSEC34. De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek werden op 24 april 1990 
bekendgemaakt. Meevaller is alvast dat de grote meerderheid van de bezoekers achter 
het idee staat om kunstwerken uit de hele wereld samen te brengen (ARSEC 1990:25-
48). Maar, zo merkt het rapport op, een behoorlijk aantal bezoekers had het moeilijk 
met het te intellectuele niveau  van de tentoonstelling.  Opvallend is dat 10% van de 
bezoekers zich liet misleiden door de titel en dacht dat het om een tentoonstelling over 
“le surnaturel” ging. Deze bezoekers waren dan ook behoorlijk ontgoocheld en 
verlieten de expositie na gemiddeld 20 minuten. Het ging blijkbaar om gezinnen die op 
wandel waren in het park La Villette en aangetrokken werden door de ronkende titel 
Magiciens de la Terre35.  
 
Aan het andere uiterste van het spectrum staan de aficionados36. Zij toonden zich heel 
tevreden de tentoonstelling te hebben gezien “car cette exposition fait partie du débat 
artistique actuel”. Maar tegelijk vond een aantal dat de manifestatie blijk gaf van 
navelstaarderij (“nombrilisme”) van de westerlingen. Net als de aficionados waren de 
professionele bezoekers groot in aantal, zo’n kwart van alle bezoekers. Het gaat dan om 
kunstcritici, galeriehouders, medewerkers van musea en culturele centra, leraars 
plastische opvoeding én kunstenaars, kortom mensen uit de kunstensector die zelf een 
oordeel wilden vormen. 
 
Uit het onderzoek blijkt ook duidelijk wat de struikelblokken zijn geweest voor het 
grote publiek om de weg te vinden naar Beaubourg/La Villette. In de eerste plaats wordt 
de titel van de expositie als schuldige aangewezen: een titel die te elitair zou zijn, te 
abstract, en niet blijft hangen bij het grote publiek. “Le titre énigmatique a dérouté plus 
qu’attiré”. Bovendien kon het concept niet bekoren. Voor een groot deel van het 
publiek ging het om “un concept visionnaire qu’il n’a pas compris”. En, belangrijke 
opmerking van de ondervraagden: “L’idée de rassembler des artistes du monde entier 
n’est pas dans l’air du temps”.  
 
1.5.3 Cultexpo 
 
De tentoonstelling is er dus niet in geslaagd het grote publiek te verleiden, al had de 
koppeling aan 200 jaar Franse Revolutie wel die schwung kunnen geven. Integendeel, 
voor het grote publiek ging het om “une manifestation ‘trop’ pointue, réservée à une 
élite spécialisée”. Het mondiale aspect bleek zelfs voor kunstliefhebbers te ver van hun 
bed, synoniem voor hyper-complex en ontoegankelijk. De beelden die ze op televisie 
zagen, versterkten die indruk alleen maar. De onderzoekers zijn niet mals in hun besluit 
over het waarom van wat ze noemen: de ‘mislukking’. 
 

“En effet, il (le public, nvdr) a ressenti l’impression désagréable d’une 
exposition trop innovante, c’est à dire agressive, réservée à l’élite. Il a été 
massivement envahi par un fantasme paranoïaque de persécution et d’exclusion 

                                                           
34 Agence Rhône-Alpes de Services aux Entreprises Culturelles. 
35 “Je croyais que ça serait comme le salon de la voyance”, verklaarde een van de bezoekers aan de 
onderzoekers (ARSEC 1990, 29) 
36 Aficionado betekent letterlijk ‘fan’. Zo kan je een aficionado zijn van sigaren, van rum, maar ook van 
kunst. Term gebruikt in het onderzoek van ARSEC, hier in de betekenis van kunstliefhebbers. 
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qu’il a conduit à développer défensivement une attitude de rejet vengeur. Ce 
rejet était destiné à revendiquer, maîtriser et effacer la source du conflit » 
(ARSEC 1999:48). 

 
Een aantal bevindingen uit het onderzoek zijn zeer interessant als je ze 20 jaar later 
tegen het licht houdt. Inmiddels is Magiciens de la Terre immers uitgegroeid tot een 
cultexpo die emoties oproept bij voor- en tegenstanders die elkaar tegen de haren in 
strijken. Ondanks het feit dat vele potentiële bezoekers weg bleven en dat een 
aanzienlijk aantal reële bezoekers behoorlijk ontgoocheld was, blijft Magiciens 
nazinderen als één van de meest becommentarieerde museale tentoonstellingen over 
hedendaagse kunst ooit. Het historisch belang van de tentoonstelling ligt hem juist in 
het feit dat er zoveel over gedebatteerd werd. En dat was, in wezen, ook wat Jean-
Hubert Martin voor ogen had. 
 
 

x x x x x 
 
 
De audit leverde een aantal zeer boeiende gegevens op. Was de publieke belangstelling 
in het Centre Pompidou nog behoorlijk, dan was het helemaal huilen met de pet op in 
La Grande Halle de la Villette, waar bovendien circa 10 procent van de bezoekers 
dachten dat het event voor kinderen bestemd was, met een show van Magiciens, in de 
betekenis van goochelaars. De titel werd dan ook verguisd door de audit als te elitair en 
te abstract. Dat was ook de mening van een groot deel van het publiek. Alleen de 
vakspecialisten konden de tentoonstelling wel smaken omdat ze deel uitmaakte van het 
cultuurdebat van die tijd. Een groot deel van het publiek raakte echter in de war en zag 
het nut niet in van het samenbrengen van kunstenaars van de hele wereld in één ruimte. 
Maar de wereld zelf raakte ook in de war, de gebeurtenissen in 1989 waren immers 
bijzonder ingrijpend.   
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2. 1989: DE VAL VAN DE PARADIGMA’S 
 
 

Het jaar 1989 staat in de geschiedenis geboekstaafd als hét jaar van de 
veranderingen: de val van de Muur betekent het einde van de Koude Oorlog en 

luidt ook de implosie van de Sovjetunie in. Niet alleen Europa davert op zijn 
grondvesten. Ook in China, Zuid-Afrika, Iran staan er grote veranderingen op til. 
Welke paradigma’s werden in 1989 aan het wankelen gebracht, zowel op politiek-

economisch vlak als op cultureel vlak? Is er een verband tussen de politiek-
economische veranderingen en de culturele paradigmabreuk waarvan Magiciens 

de la Terre de trigger is? 

 
 
2.1. Naar een nieuwe wereldorde 
 
 
Wanneer Magiciens de la Terre loopt in Parijs (18 mei tot 14 augustus 1989) worden de 
eerste barsten in het IJzeren Gordijn zichtbaar, sterft in Iran ayatollah Khomeiny, en 
wordt de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing door 
legertanks met geweld beëindigd. We zetten de gebeurtenissen van het jaar 1989 op een 
rij en gaan na in hoeverre ze aan elkaar gelinkt zijn. Is er ook een link met kunst en met 
Magiciens de la Terre als toonaangevende tentoonstelling? 
 
2.1.1. De Muur – Tienanmen - Apartheid 
 
Wat is dan toch de ‘trigger’ geweest die de tentoonstelling heeft gemaakt tot hét 
kantelmoment in de kunst aan het eind van de 20ste eeuw. Er zijn voldoende argumenten 
om het echte fin de siècle, de breuklijn tussen het tweede en het derde millennium al te 
situeren in het wonderjaar 1989. 
 
Wat maakt 1989 nu zo bijzonder? We pikken er enkele momenten uit: 
  

- 2 mei: Hongarije ontmantelt een gedeelte van het IJzeren Gordijn. 
- 3 juni: in Iran sterft ayatollah Khomeini. 
- 4 juni: de studentenopstand op het Tienanmenplein in China wordt door het 

leger bloedig neergeslagen; China zal nooit meer hetzelfde zijn. 
- 4 juni: een aardverschuiving in Polen als Solidarnosc de verkiezingen wint; 99 

van de 100 senaatszetels gaan naar de oppositie. 
- 27 juni: IJzeren Gordijn tussen Hongarije en Oostenrijk wordt symbolisch 

doorgeknipt door de buitenlandministers van beide landen. 
- 15 augustus: Frederik Willem de Klerk wordt president van Zuid-Afrika en 

kondigt hervormingen aan, een eerste stap in de afschaffing van de Apartheid. 
Op 11 februari 1990 zal Nelson Mandela na 27 jaar gevangenis worden 
vrijgelaten. 

- 23 augustus: 2 miljoen Litouwers, Esten en Letten vormen een menselijke keten 
om te demonstreren voor meer vrijheid. Litouwen zal zich in maart 1990 als 
eerste land van de Sovjetunie afscheiden. 

- 7 oktober: tijdens de herdenking van ’40 jaar DDR’ pleit Gorbatsjov voor 
verandering. 
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- 9 november: val van de Berlijnse Muur. Het einde van de Koude Oorlog zal de 
Sovjetunie in 1991 helemaal uit elkaar doen spatten. 

- 10 november: honderdduizenden Oost-en West-Berlijners trekken naar het 
andere deel van de stad in een zinderende sfeer. 

- 29 november: de Fluwelen Revolutie in Tsjechoslovakije voltrekt zich. 
- 20 december: massademonstratie in Timisoara, Roemenië. 
- 25 december: de Roemeense president Nicolau Ceaucescu en zijn vrouw Elena 

worden geëxecuteerd. 
- 30 december: Vaclav Havel wordt verkozen tot president van Tsjechoslovakije, 

Alexander Dubcek wordt parlementsvoorzitter.37  
 
2.1.2. Liberté – Egalité - Fraternité 
 
De politieke gebeurtenissen op wereldschaal, vóór, tijdens en volgend op de 
tentoonstelling hebben een handje geholpen om Magiciens de status van legende te 
bezorgen. Vele onderzoekers die de culturele omwenteling bestuderen komen tot die 
vaststelling. De politieke hervormingen sluiten naadloos aan bij de context waarin de 
tentoonstelling tot stand gekomen is. Om in de financiering voor het project te kunnen 
voorzien, werd Magiciens immers gekoppeld aan de viering van 200 jaar Franse 
revolutie, waarvoor de Franse regering een grote som geld opzij had gezet. 
Tegelijkertijd werd de expo het uithangbord van het gedachtegoed Liberté, Egalité, 
Fraternité waar Frankrijk zo prat op gaat. Wat ook niet voor iedereen vanzelfsprekend 
is:  
 

“If the French Revolution inspired the peoples of the world to seek freedom and 
equality, it is also now a reminder of the constant failure of its aims” (Rasheed 
Araeen, 2007 (1989):156).  

 
Toen Rasheed Araeen zijn tekst publiceerde in Third Text, en toen even later Jack Lang 
de tentoonstelling Magiciens de la Terre voor open verklaarde, kon niemand bevroeden 
dat enkele maanden later, op 9 november om precies te zijn, de Muur van Berlijn zou 
vallen (afb. 12) en de wereld grondig door elkaar zou geschud worden. De drie-eenheid 
Liberté, Egalité, Fraternité werd weer actueel. De gebeurtenissen volgden elkaar snel 
op: de Muur van Berlijn, val van het communisme, Tienanmen, het einde van de 
Apartheid…  
 
Haast automatisch ging men de tentoonstelling die vanuit een nieuw en revolutionair 
wereldbeeld opgebouwd was in een bredere ‘globale’ context bekijken. Bovendien werd 
de hele kunstwereld in vraag gesteld in het licht van de nieuwe opvattingen en 
wijzigende verhoudingen over de hele wereld. Het museumbeleid werd onder de loep 
genomen, de opkomst van biënnales en triënnales creëerde nieuwe openingen voor niet-
westerse landen, de etnisch-antropologische aanpak werd in vraag gesteld, er werd 
gedebatteerd over postmodernisme/postkolonialisme, over global/local… De 
controverses werden nog versterkt door de digitale revolutie en de opkomst van de 
sociale netwerken. 
 
 
 
                                                           
37 De lijst is gebaseerd op een overzicht op de website van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS): 
Tijdlijn der Gebeurtenissen 1989. 
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2.1.3. Bovenbouw – onderbouw 
 
Ook Hans Belting, medestichter van ZKM/Karlsruhe, verwijst naar het verband tussen 
de culturele én politieke gebeurtenissen in het jaar 1989. Het fenomeen global art is niet 
uit het niets komen opduiken, het is geen toevalstreffer geweest (2009,69). De opkomst 
van global art is sterk gelinkt aan de politieke en economische veranderingen die van 
kunst een symbool voor globale vrije handel hebben gemaakt.  
 

“The global events of 1989 and after – the reunification of Germany, the 
fragmentation of the Soviet Union, the rise of global trade agreements, the 
consolidation of trading blocks, and the transformation of China into a partially 
capitalist economy – changed the character of the art world profoundly” 
(Stallabrass in Belting 2009:69).  

 
Karl Marx merkte al dat veranderingen van economie, politiek en cultuur vaak 
samengingen. Hij legde een oorzakelijk verband tussen onderbouw (economie, 
technologie) en bovenbouw (politiek, cultuur). Vreemd genoeg wordt die link niet of 
nauwelijks gelegd in het onderzoek naar de gebeurtenissen van 1989. Dat was wel even 
anders in de jaren 1960 toen de studentenrevolte in Parijs uitbrak. Het marxisme heeft 
van zijn geloofwaardigheid verloren, en de val van de Muur heeft daar allicht nog extra 
toe bijgedragen. 
 
Het ontstaan van een nieuwe wereldorde eind jaren 1980 en begin jaren 1990 werd 
blijkbaar onmiddellijk opgepikt door de kunstwereld. Julian Stallabrass (University of 
London) stelt: “The art world swiftly reconfigured itself. A rash of art events peppered 
the globe, while artists of many nations, ethnicities, and cultures long ignored in the 
West were born to critical and commercial succes”.  
 
Dat wordt ook bevestigd door Kitty Zijlmans, die in het postsovjettijdperk culturele 
processen op gang ziet komen in de voormalige DDR, maar ook in nieuwe Europese 
landen als Slovenië, Tsjechië, Kroatië, Estland, Letland en Litouwen (Zijlmans 
2008:144). Aan de ene kant stelt ze de eenmaking van Europa vast, aan de andere kant 
de groei van een nationale en regionale identiteit die onder meer gepaard gaat met de 
opening in verschillende landen van musea voor kunst en geschiedenis. 
 
Maar wat nog het meest frappant is, is dat de opkomst van multiculturele art shows 
exact samenvalt met het einde van de Koude Oorlog. De eerste art shows van die aard 
situeert Belting vanaf 1989, niet toevallig in “twee steden met een groot koloniaal 
verleden, Londen en Parijs” (2009:69). In Parijs is dat Magiciens de la Terre, volgens 
Belting gelauwerd als de eerste wereldtentoonstelling van hedendaagse kunst en tegelijk 
verguisd als een poging “to exoticize Third World artists”, enkele maanden later 
gevolgd door The Other Story (zie hoofdstuk 1.1.5). Opvallend in dit proces van 
globalisering van de kunst is ook de sterke binding tussen kunst en economie. 
Stallabrass  lanceert de term Art Incorporated, Charlotte Bydler (Södertörn University) 
die dit thema verder aanboort, heeft het zelfs over The Global Art World Inc38.  
 
 
 
                                                           
38 In: BYDLER, Charlotte 2004. The Global Art World Inc.: On the Globalization of Contemporary Art. 
Uppsala Uppsala University Press. 
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2.1.4. Dominospel 
 
Laten we echter niet dezelfde ‘fout’ maken die het modernisme wordt aangewreven 
door de wereldgeschiedenis uitsluitend door een westerse bril te bekijken. In Zuid-
Afrika bijvoorbeeld volgt men een heel andere historische logica. Daar is het einde van 
de Apartheid het Afrikaanse equivalent van de val van de Muur. Er is een congruentie 
tussen de bevrijding van Zuid-Afrika en het einde van de Apartheid, en wat wij verstaan 
onder globalisering, gevoed door ideeën van postkolonialisme en postmodernisme. De 
gebeurtenissen in Europa zowel als in Afrika maken dat het laatste decennium van het 
millennium van uitzonderlijk historisch belang is. “Museums, archives and art practices 
were all implicated in the changes that terminated what became – in retrospect – an 
anxious and atrocious century” (Richards 2009:334). Met andere woorden: op diverse 
plaatsen in de wereld snakt men naar grote veranderingen, die als puzzelstukjes in 
elkaar passen en op hun beurt een culturele omwenteling veroorzaken, die niet alleen op 
wereldvlak merkbaar is, maar ook lokale consequenties heeft. Bijgevolg was/is er niet 
één proces van globalisering, er zijn Many Globalizations39.  
 
Zo zijn wij getuige geweest van een hele reeks ‘events’ die elkaar opvolgen als de 
vallende stenen van een dominospel: hele landen verdwenen op enkele minuten van de 
kaart, “like rabbits in a magician’s hat” (Enwezor 1999:254). Cartografen beleven 
nachtmerries: landen verdwijnen en ontstaan terwijl ze aan het tekenen zijn. 
Postmodernisme is niet alleen een ideologie die verschillen in de verf zet en met een 
likje vernis een gevoel van globaliteit geeft, het verlangen om een andere wereld te 
creëren heeft ook geleid tot chaos. Voegen we er ook aan toe dat vanaf 1994 de web-
browsers voor een groot en globaal publiek beschikbaar zijn. De wereld wordt nu pas 
echt een dorp en voor de kunstenaars uit de derde wereld biedt dit enorme 
mogelijkheden tot direct contact met de westerse art scene (zie 4.2.6). 
 
 

x x x x x 
 
 
De lijst van grote gebeurtenissen in 1989 is indrukwekkend. Sommige wetenschappers 
situeren de overgang van het tweede naar het derde millennium precies in dat jaar omdat 
door de opeenvolging van zovele belangrijke feiten in 1989 een nieuwe wereldorde 
geboren wordt. Het binaire wereldstelsel wordt geschrapt, in de plaats daarvan wordt 
stilaan de globalisering zichtbaar. De verleiding is groot om het samengaan van 
politiek-economische en culturele verschuivingen aan elkaar te koppelen in de 
marxistische terminologie van bovenbouw en onderbouw. 
 

 
2.2. De kunstwetenschappelijke analyse 
 
 
Hoe reageert de kunstwetenschap op Magiciens de la Terre? Welke zijn de belangrijkste 
stemmen in het debat en hoe is hun analyse van de tentoonstelling? Welke 
onderzoeksgroepen houden zich vooral bezig met onderzoek terzake? En is dat een 
                                                           
39 Richards citeert ondermeer uit: BERGER, Peter L. & HUTTINGTON, Samuel P. 2002. Many 
Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World. 
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uitdovend verschijnsel of blijft de expositie in het brandpunt van de wetenschappelijke 
actutaliteit? We nemen een duik in de wetenschappelijke literatuur. 
 
2.2.1. Bauhaus, Mudhouse 
 
Nog vóór de opening van Magiciens de la Terre was de tentoonstelling al stof voor 
wetenschappelijke traktaten. De Indische kunstenaar en onderzoeker Rasheed Araeen40, 
die zelf aan de tentoonstelling deelnam, was een van de voorlopers in de discussie. Zijn 
tekst Our Bauhaus, Others’ Mudhouse verscheen voor het eerst in de lente van 1989 in 
Third Text, een kunstwetenschappelijk magazine, opgericht in 1987 met de financiële 
steun van de Arts Council England. Third Text besteedt bijzonder aandacht aan “the 
work of artists hitherto marginalised through racial, gender, religious and cultural 
differences” (website) en is tot vandaag een belangrijke speller in het debat. In 2009 
werd zelfs gestart met een aparte editie Third Text Africa, waarvan het eerste nummer 
onder de titel Mud, volledig gewijd is aan Magiciens de la Terre en zijn invloeden41. 
 
Rasheed Araeen, medeoprichter van Third Tekst, stelde op de tentoonstelling 
een reflectie voor rond neo-kolonialisme en interculturele spanningen, in een mix van 
fotografie, tekst en minimalistische vormgeving42. De Britse moderniteit wordt erin 
geramd aan de hand van herhaalde fotografische beelden (afb. 13). De kritische 
standpunten van Araeen worden steeds gewaardeerd in de huidige globale kunstscène 
(Weibel 2007:13). 
 
Kort samengevat is de kritiek van Araeen gebaseerd op de contradictie tussen het 
theoretische discours van de curatoren van Magiciens en de praktische invulling op de 
tentoonstelling zelf. De curatoren gaan er prat op dat ze kunstenaars uit het zuiden op 
gelijke voet behandelen met westerse kunstenaars, terwijl de tentoonstelling en de wijze 
waarop die is tot stand gekomen – althans volgens Rasheed Araeen – uitsluitend de 
bevestiging brengen van de westerse hegemonie in de internationale kunstscène. “The 
question is no longer only what the ‘other’ is but also how the ‘other’ has subverted the 
very assumptions on which ‘otherness’ is constructed by dominant culture. The lack of 
knowledge of, or a reluctance to recognize, what has actually occurred, historically and 
epistemologically, has led to the perpetuation of the very same assumptions that the 
exhibit claims to question” (2007:150-157).  
 
De tentoonstellingbouwers blijven vasthangen aan de oude antropologische 
paradigma’s, gebaseerd op het onderscheid tussen de heersende westerse culturen én de 
andere culturen. Inderdaad, er zijn nog steeds culturen die kleuren buiten de westerse 
lijnen, maar kunnen we nog volhouden dat ze niet ‘besmet’ zijn door moderne 
ontwikkelingen?  
 

“Their marginality has little to do with the nature of their cultures but with the 
extremity of their exploitation and deprivation resulting from Western 
imperialism” (Araeen 2007:151).   

 

                                                           
40 Rasheed Araeen is afkomstig uit Pakistan waar hij het diploma van ingenieur behaalt. In de jaren 1960 
emigreert hij naar Londen waar hij aansluit bij de Black Panters en Artists for Democracy.  
41 Zie: www.thirdtext.com/third-text-africa/ 
42 Araeen was op Magiciens de la Terre aanwezig met de kunstwerken Golden Bird (1986) en Black 
Painting (1987).  
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Volgens Rasheed Araeen is Magiciens niet meer dan een “illusion of equality”. 
Kunstwerken uit het zuiden worden uit hun context weggehaald, ongevraagd van het 
ene paradigma naar het andere verschoven, zodat hun betekenis verloren gaat. Het enige 
wat overblijft is een streling voor het oog.  “Ik hanteer alleen visuele criteria”, zegt 
Jean-Hubert Martin. Maar is het oog in staat om kunst te herkennen? Het verschil wordt 
genegeerd door de illusie van visuele gelijkenissen. “Now there is ‘Western’ culture and 
‘other’ cultures, located in the same ‘contemporary’ space”. Araeen wijst op de 
ambiguïteit van de tentoonstelling, die “ondanks de goodwill en de toewijding van de 
curatoren, vervat blijft in wat vaak omschreven wordt als het koloniaal discours”. 
 
Norman Kleeblatt, hoofdcurator van The Jewish Museum, wijst er ook op dat in de loop 
der jaren de invloed van Magiciens op het aanbod van global exhibitions alleen maar is 
gegroeid en dat de kritiek ook milder is geworden (2004:61). Zo durft men nu te praten 
over een “onvergetelijk experiment”43. Zelfs Enwezor, door Kleeblatt aangeduid als 
antipode, verklaart in 2003 onder de indruk te zijn gekomen van de doelstellingen van 
Magiciens, “seeking to adress the relationships of Western to non-Western aesthetic 
and discursive systems institutionnaly”44. 
  
2.2.2. ZKM/Karlsruhe 
 
Van vóór de openingsplechtigheid was Magiciens dus al meteen stof voor discussie. 
Opdracht geslaagd voor Jean-Hubert Martin en zijn team, zou je denken. De 
wereldveranderingen in 1989 zetten nog meer onderzoekers aan het denken. In datzelfde 
jaar werd immers in Karlsruhe het Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) 
opgericht, een kunstlaboratorium en digitaal Bauhaus, “adapting the Bauhaus of the 
1920s to a new digital age” (Buddensieg 2009:11,22).  
 
De Stichting werd opgericht volgens het model van MIT in Cambridge en het Centre 
Pompidou in Parijs. In de labs van het ZKM werd mediale en muzikale hedendaagse 
kunst geproduceerd door 500 artiesten. Daarnaast startte het ZKM ook een 
onderzoekscentrum dat de veranderende kunstwereld gadeslaat vanuit de vaststelling: 
“the art world, once a Western phenomenon, has gone global”. 
 

“Over the past twenty years, globalization has thoroughly transformed the map, 
as well as the activities of the art world. But it has also generated new 
ambiguities and plain contradictions. The art market, with its new clientele, acts 
on a global scale, but art museums operate in a narrower context, whether 
urban or national, and depend on audiences wich have essentially remained 
local. It follows, then, that the notion of art is challenged by this unprecedented 
boom in art production and art consumption” (Buddensieg 2009:10). 

 
Een van de contradicties waarvan Buddensieg gewag maakt is de opkomst van neo-
ethnic movements in wat ze noemt het post-ethnic tijdperk. In het post-etnisch tijdperk 
dat gedomineerd wordt door world art, global art, ja zelfs orbitization, komt het nieuwe 
etnische denken weer de kop op steken, “where ethnic art gains a new political power”. 
Het is die dualiteit tussen global & local thinking die musea en andere kunstinstituten 
vandaag voor dilemma’s plaatst, die ons inziens alleen tot een aanvaardbare oplossing 

                                                           
43 In: BRENSON, Michael 1998. The Curator’s moment. In: Art Journal 57, no. 4 (Winter 1998): p.23. 
44 In: ENWEZOR Okwui 2003. Global Tendencies: Globalism and the Large-Scale Exhibition. In: 
Artforum 52, No. 3 (november 2003), p.154. 
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kunnen leiden wanneer juist de tegenstelling en complexiteit in het museumbeleid 
worden ingekapseld.  
 
In zijn mission statement vertrekt ZKM vanuit de vaststelling dat globalisering het 
belangrijkste fenomeen is in de geschiedenis van de actuele kunst (website). De 
opkomst van biënnales en hype van de blockbuster tentoonstellingen deden hun intrede 
samen met de Nieuwe Wereldorde die een einde stelde aan de beperkingen die de 
Koude Oorlog had opgelegd, die vrije internationale handel introduceerde en de 
omschakeling maakte van een  bi-polair politiek conflict naar de nieuwe ideeën van 
kosmopolitisme (zie 3.3.6) of interculturalisme na 1989. 
 
Binnen het ZKM werd in 2006 een platform opgericht, Global Art and the Museum 
(GAM), dat een eerste poging onderneemt om het onderzoek naar de veranderende art 
scene te stroomlijnen én te voeden middels conferenties, seminaries, uitgaven, website, 
facebook én een tentoonstelling, The Global Contemporary. Kunstwelten nach after 
1989, die gepland is van 17 september 2011 tot 19 februari 2012 in het Museum of 
Contemporary Art van ZKM in Karlsruhe. Kunstenaars worden er uitgenodigd om een 
reflectie te brengen op de institutionele en economische aspecten van de kunstwereld 
van vandaag (website). Naast de zogenaamde ‘hogere kunst’ zal ook aandacht worden 
geschonken aan populaire en neo-etnische kunstuitingen om een beeld te geven van het 
complexe panorama van de hedendaagse beeldende kunst in een geglobaliseerde 
wereld. Een historisch overzicht van de belangrijkste kunstevenementen zal de 
ontwikkeling schetsen van “the global contemporary art” in de periode 1989-2011, met 
andere woorden van Magiciens de la Terre tot vandaag. 
 
2.2.3. Een nieuwe cartografie 
 
Meer en meer wordt 1989 door onderzoekers gezien als de mijlpaal van een nieuw 
tijdperk in hedendaagse kunst. ZKM haalt daarbij ook economische motieven aan om 
die breuklijn te illustreren. In vele landen heeft de hedendaagse kunst zich in die 
tijdsspanne ook ontwikkeld tot een machtig economisch instrument dat een groot cluster 
van musea en kunstbeurzen omvat. Maar hedendaagse kunst is ook een sociaal-politiek 
instrument geworden, gevoed door uiteenlopende ideologieën rond identiteit, 
zelfbewustzijn en algemene sociale veranderingen.  
 
Een van de meest spectaculaire ontwikkelingen is de boom van Musea voor 
Hedendaagse Kunst, waar de lijnen niet meer worden uitgetekend op basis van grenzen 
of geschiedenis. Overal in de wereld worden privé musea opgericht door collectioneurs 
maar ook door grote bedrijven. De impact van hedendaagse kunst op het toeristisch 
bedrijf is enorm geworden, en dat is toch bijzonder merkwaardig omdat de actuele kunst 
enkele decennia geleden de speeltuin was van een kleine groep van de zogenaamde 
culturele intelligentsia. Veilinghuizen en kunstgaleries passen zich razendsnel aan de 
nieuwe global changes aan en veroveren op hun beurt de wereld. Ondertussen worden 
de etnografische musea bestookt door de hedendaagse wereldkunst en zien ze zich 
verplicht het roer om te gooien.  
 
Het netwerk dat GAM wil opbouwen moet ook deze musea een houvast bieden in een 
boeiend maar razendsnel evoluerend tijdperk. Westerse kunst versus niet-westerse 
kunst, inclusie versus exclusie vormen belangrijke thema’s voor ZKM/Karlsruhe dat de 
leidinggevende opinies in dit debat een platform wil aanbieden: 
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“It seems that art’s future will be decided in the twenty-first century in those 
parts of the world that have not yet had a voice. Institutions are thus compelled 
to respond to a changing art discourse developing in a new cartography of 
cultures” (Weibel & Buddensieg 2007:8). 

 
Het dialectische verband tussen politiek-economische en culturele veranderingen in de 
periode 1989-1991 wordt vandaag algemeen aanvaard. Over de richting van die 
invloeden is men het minder eens. Niet iedereen huldigt immers de stelling – zoals die 
in de marxistische doctrine vervat zit – dat culturele veranderingen het gevolg zijn van 
de politieke context. Het kan ook omgekeerd, zoals Zijlmans aanhaalt (2008:145). Meer 
bepaald in de voormalige DDR heeft een onafhankelijke literatuur van the Other mede 
gezorgd voor de ontwrichting en de val van het systeem. In vele landen van de 
voormalige Sovjetunie heeft zich een gelijkaardig proces zich afgespeeld. 
  
2.2.4. Nairobi Art Trust 
 
Cultuurgeografische veranderingen zorgen ook boor veranderingen in de geografie van 
het kunstwetenschappelijk onderzoek. Niet alleen in Europa, ook in Afrika wordt werk 
gemaakt van de studie van hedendaagse niet-westerse kunst. Dat gebeurt onder meer 
door de Nairobi Art Trust/Center for Contemporary Art of East Africa (CCAEA), die in 
2000 werd opgericht met de steun van de Nederlandse ambassade in Nairobi45. In 2002 
sloot de CCAEA een internationaal partnership met het Centre for Contemporary Art of 
Africa, toen gevestigd in Brussel. De CCAEA is ook uitgever van het blad Amnesia 
waarin nagedacht wordt over panafrikanisme en de culturele gevolgen van 
kolonialisme: “The Africans, the Indians, the Asians cannot possess a civilization or a 
culture that is equal to that of the imperialists, or the latter have no purpose, no 
justification for the exploitation & domination of the rest of the world. The colonial 
encounter requires a reinvention of the colonized, the deliberate destruction of her past 
– what Césaire46 calls “thingification”. Indeed, “primitivism” acted, and still acts as a 
disguise, displacement, or even an excuse for colonialism” (Kelly47 in Amnesia 2010:1)  
 
De CCAEA doet vooral onderzoek naar concepten als individuele en collectieve 
identiteit, culturele waarde en uitwisseling, geheugen en verbeelding, destructie en 
constructie, ontsnapping en verbanning, de kolonisator en de gekoloniseerde.  
 

“The notion of Europe as the center and the norm, and the “primitive” as its 
dialectical, peripheral other, was endemic to colonial predicaments. Within this 
paradigm, “western modernists” alone were able to appropriate artistic forms 
(like raw materials) from the periphery without jeopardizing their monopoly on 
claims to originality (the irony, of course, being that modernism was an 
inherently derivative and syncretic cultural system). Western gatekeepers thus 
controlled the axis of appropriation” (Harney48 in Amnesia 2010:2) 

 

                                                           
45 Online: www.nairobi-arts.org 
46 Aimé Césaire (1913 - 2008) dichter, toneelschrijver, essayist en politicus, afkomstig uit Martinique. 
Een van de grondleggers van Négritude beweging, samen met Léopold Senghor. 
47 KELLY, Robin D. G. 1999. A Poetics of Anticolonialism, Monthly Review, November 1999. 
48 HARNEY, Elizabeth 2002. The Ecole De Dakar: Pan-Africanism in Paint and Textile. In: African Arts, 
Vol. 35, 2002. 
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Ook de stelling dat niet-westerse kunst schatplichtig is aan westerse kunst is op zijn 
minst overdreven. Net zoals artiesten oude vormen adapteren om hun hedendaagse 
visies gestalte te geven, pikken ze nieuwe elementen op en maken zij een keuze uit de 
nieuwe technieken (Rayfield 1995:336). Maar dat wil niet zeggen dat ze overstelpt 
worden door culturele invloeden uit andere landen. Het effect van de Europese 
invloeden op Afrikaanse kunst is dan ook eerder beperkt.  
 
2.2.5. Fetish Modernity 
 
Het kunstwetenschappelijk onderzoek over de veranderingen die werden ingeluid in de 
jaren 1980-1990 wordt nu op alle fronten gevoerd. Het 32ste congres van het Comité 
International d’Histoire de l’Art (CIHA) in 2008 in Melbourne stond helemaal in het 
teken van Crossing Cultures. De University of East Anglia in Norwich heeft resoluut 
gekozen voor World Art Studies. 
 
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) in Tervuren heeft in het kader 
van een Europees cultuurprogramma 2008-2013 het project Ethnography Museums and 
World Cultures opgestart. Partners in dit project zijn het Musée du Quai Branly in 
Parijs, het Pitt Rivers Museum in Oxford, de National Museums of World Culture in 
Gothenburg, het National Museum of Prehistory and Ethnography ‘L. Pigorini’ in 
Rome, het Linden Museum in Stuttgart en het Musée d’Ethnographie in Genève.  
 
Bedoeling is op termijn het International Network of Ethnography Museums (INEM) op 
te richten. Een van de doelstellingen van dit collectief is aan te tonen “that modernity is 
not just the prerogative of the ‘West’, but that it generates a creative dynamic in all 
societies, a process that can be observed in every area”, zoals KMMA-directeur Guido 
Gryseels schrijft in het voorwoord van de catalogus Fetish Modernity (2011), de eerste 
gezamenlijke tentoonstelling van het partnerschip49.  
 
 

x x x x x 
 
 
Zeer tot onze verbazing komen er tijdens ons onderzoek almaar nieuwe 
wetenschappelijke werken bij die peilen naar de invloed van Magiciens de la Terre in 
de overgang naar global art. Het thema is levendiger dan ooit en de tand des tijds heeft 
de waarnemers ook milder gestemd voor Martin en zijn team. De Pakistaans/Londense 
onderzoeker Rasheed Araeen, die de voorloper was van de contestanten, noemt 
Magiciens vandaag een ijkpunt in de overgang naar een kunstwereld op basis van 
gelijkwaardigheid. ZKM/Karlsruhe richt zoals eerder gemeld, een belangrijke 
onderzoekscel op en geeft toonaangevende boeken over het thema uit. Opvallende 
nieuwe speler in het debat is het KMMA dat zich met andere Europese musea heeft 
verenigd om zich te bezinnen over het tijdvak van de Fetish Modernity. 
 
 

 
 
                                                           
49 De reizende tentoonstelling Fetish Modernity. Iedereen Modern ging van start in Tervuren, van 8 april 
tot 4 september 2011. 
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2.3. Etnische Kunsten/Global Art 
 
 
Hoe is de verhouding tussen de etnische kunsten en het kolonialisme? Zijn de 
basisprincipes waarop etnografie en etnische kunsten gegrondvest zijn, verouderd en 
aan verandering toe? In welke mate heeft Magiciens de la Terre bijgedragen tot de 
veranderende visie over etnische kunsten? Hoe kunnen we etnische kunsten linken aan 
global art en met welke tools kunnen etnografische musea aan de slag om hun verdere 
bestaan te redden en te rechtvaardigen? 
 
 
2.3.1. El Síndrome de Marco Polo 
 

“What is monstruous about this syndrome (The Marco Polo Syndrome, nvdr.) is 
that is perceives whatever is different as the carrier of life-threatening viruses 
rather than nutritional elements. And although it does not scare us as much as 
another prevalent syndrome, it has brought a lot of death to culture” (Mosquera 
2002:267).  

 
Magiciens de la Terre is niet uit de lucht komen vallen. Tijdens de tweede Bienal de la 
Habana, in 1986 stelde de Cubaanse artiest Flavio Garcianda een merkwaardig werk 
tentoon met de titel El Síndrome de Marco Polo. Gerardo Mosquera, curator van de 
eerste Bienal de la Habana beschrijft het werk in een bijdrage in Third Text. Het gaat 
om een Cubaanse stripfiguur uit de 19de eeuw die een reis naar China maakt en er niet in 
slaagt, omwille van zijn vooroordelen, om een brug te maken naar de andere cultuur. 
Het is pas op het einde van het millennium dat we er ons van bewust zijn geworden te 
lijden onder dit Marco Polo Syndroom, zegt Mosquera.  
 
Nu pas is het begrip voor cultureel pluralisme en de zin voor dialoog zo sterk aanwezig 
dat de interculturele problematiek een issue wordt. Het eurocentrisme van het 
modernisme komt onder druk te staan en de nieuwe wereldkaart wordt met vele kleuren 
ingekleurd. “Postmodern interest in the Other has opened some space in the ‘high art’ 
circuits for vernacular and non-western cultures” (269). 
 
Het Marco Polo Syndroom van Garcianda legt de vinger op de pols voor een van de 
fundamentele problemen waarmee etnografie en etnische kunst voortdurend hebben 
geworsteld. Het is pas als we er ons bewust van zijn dat we die brug naar andere 
culturen moeten leggen, dat er in de ‘hogere’ kunsten ruimte komt voor niet-westerse 
culturen. En dat is juist de essentie geweest van Magiciens. Met als onvermijdelijk 
gevolg dat het voortbestaan van het paradigma van de etnische kunsten aan het 
wankelen werd gebracht. 
 
2.3.2. Gecreëerde schaarsheid 

 
“ “Authentic” primitive art (…) was “discovered” (read: “invented”) at the turn 
of the century and reached a peak with the celebrated opening of the Michael C. 
Rockefeller Wing of Primitive Art at the Metropolitan Museum in New York. By 
1984, however, the ‘death” of primitive art was declared by scholars after 
convincing deconstructions of the term were posited (Korom 2001:99)”. 
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Frank Korom vat met deze stelling de theorieën samen die Shelly Errington50 in 1998 
publiceerde onder de titel The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales of 
Progress. De “dood” van de ‘authentieke primitieve kunst’ wordt er gesitueerd in 1984, 
het jaar van de tentoonstelling  Primitivism in the 20th Century. Affinity of the Tribal 
and the Modern. Korom voegt eraan toe dat primitieve kunst een tweede dood is 
gestorven, ongeveer op hetzelfde tijdstip, wanneer de voorraad van zogenaamde 
authentieke primitieve kunst de vraag van collectioneurs niet langer kon voldoen. Hij 
citeert ook Kirschenblatt-Gimblett: “Collecting induces rarity by creating scarcity”51. 
Als we de theorieën van Errington en Kirschenblatt-Gimblett volgen, blijkt dat niet 
alleen externe factoren hebben geleid tot de afkalving of uitholling van het begrip 
‘etnische kunst’, maar dat ook economisch-culturele processen van binnenuit de 
paradigm shift in de hand hebben gewerkt. 
 
De discussie of een mooi Afrikaans masker thuishoort in een etnografisch museum of in 
een art museum is al decennia lang aan de gang. Etnische en etnografische musea 
vinden hun oorsprong in de koloniale verledens, en waren aanvankelijk vooral gericht 
op het verzamelen van rituele voorwerpen, lees: exotische curiositeiten. Doordat die 
voorwerpen in de meeste gevallen uit hun context werden gerukt, ging men ze vooral op 
hun esthetische kwaliteiten beoordelen, waardoor de vraag of ze niet beter thuishoren in 
een kunstmuseum reeds vroeg aan de orde kwam. Toen Guillaume Apollinaire in 1916 
de collectie etnische objecten van zijn vriend Paul Guillaume onder ogen kreeg, brak hij 
meteen een lans voor Afrikaanse kunst in het Musée du Louvre. André Malraux, 
schrijver en minister van Cultuur onder generaal De Gaulle, stelde in 1947 dat kunst 
“vrij en gelijk” moet zijn, en hij had hierbij wel degelijk de emancipatie van Afrikaanse 
kunst voor ogen. Het hele proces zal een lange weg afleggen. Zoals eerder gemeld, zal 
het Louvre pas in het jaar 2000 buigen voor etnische kunst. 
 
2.3.3. De link met het kolonialisme 
 
Bijkomend argument om het voortbestaan van etnografische musea in vraag te stellen, 
is de koloniale context waarin ze ontstaan zijn en die ze maar heel moeilijk kunnen 
loslaten. De etnografische musea worden in de derde wereld ook vaak vereenzelvigd 
met diefstal door koloniale verzamelaars en/of wetenschappers, en met het uitroeien van 
lokalen godsdiensten. “The museum thus became a threat for the survival of whole 
cultures, and the art world appropriated the material culture of many religions” 
(Belting 2007a:18).  
 
Etnografen hebben Afrikaanse samenlevingen en culturen bestudeerd, gevormd en 
misvormd tegen een achtergrond van eeuwen slavernij en modern kolonialisme, merkt 
Johannes Fabian op. Wat de etnografen in Afrika als authentiek beschouwden, “was an 
‘invented’ Africa, not the Africans Africa” (Mudimbe in Fabian 2007:71). De 
‘traditionele’ hedendaagsheid van Afrika werd niet erkend door klassiek etnografisch 
onderzoek. In de ogen van de etnografen verkruimelden de tradities onder het impact 
van de kolonisatie. Het is maar van het ogenblik dat we in staat zijn “om het heden te 
herinneren” dat we ertoe komen de Afrikaanse hedendaagse cultuur te ontdekken en te 
appreciëren.  

                                                           
50 ERRINTON, Shelly 1998. The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales of Progress. Berkeley 
: University of Califirnia Press. 
51 In: KIRSCHENBLATT-GIMBLETT, Barbara 1998. Destination Culture: Tourism, Museums and 
Heritage. Berkeley, University of California Press.  
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Sally Price voegt eraan toe dat vele beschrijvingen van “primitieve” samenlevingen zijn 
geschreven in “le présent ethnographique”, een tijd-buiten-tijd die de culturele 
uitdrukking ontdoet van zijn historische dimensie (1989:61). Tegelijk werden individu’s 
en zelfs hele generaties aangeduid als één enkelvoudige persoon die representatief is 
voor de samenleving in het verleden en het heden. Zo had Malinowski het in zijn 
geschriften bijvoorbeeld over “l’indigène Trobriandais” als hij het over één bepaalde 
persoon had.  
 
De ‘primitieve’ kunstenaar werd op die manier voorgesteld als een mix van personen 
zonder identiteit en zonder artistieke individualiteit. De ‘primitieven’ hoorden thuis in 
de prelogische wereld, de ‘beschaafden’ in de logische wereld (Richard 2005:26). Het is 
echter wachten op Claude Lévi-Strauss (1908-2009) die in 1962 deze theorieën 
voorgoed naar de prullenmand zal verwijzen52. Als de etnograaf eerlijk is, dan kijkt hij 
tegen een probleem aan. De waarde die hij toekent aan een vreemde beschaving, heeft te 
maken met zijn afkeer, zelfs vijandigheid tegenover gewoonten en gedragingen in zijn 
eigen culturele setting, aldus Lévi-Strauss (1976:436). Er is nog een andere valkuil: “to 
seek in the Other a reflection of our idealized self is never to leave home at all” 
(Heartney 1989:online). 
 
Martin en zijn team stuitten op een gelijkaardig probleem. Uit angst om het spirituele 
bankroet van onze eigen cultuur te ontdekken, hebben ze de donkere kanten die 
onvermijdelijk opduiken bij ontmoetingen tussen westerse en niet-westerse culturen, 
genegeerd. Een van die donkere kanten is de uitbuiting van the Other.  
 

“Otherisation is unavoidable, and for every One, the Other is the ‘Heart of 
Darkness’. The West is as much the Heart of Darkness to the Rest as the latter is 
to the West” (Oguibe 1999/2:325.) 

 
2.3.4. Les Arts du Quai Branly 
 
Ook met de naamgeving van de etnische kunsten kreeg men het almaar moeilijker. 
Primitieve kunst was uit den boze, Arts premiers werd ook al in vraag gesteld. Toen de 
collecties van het Musée d’Afrique et d’Océanie (het vroegere Musée des Colonies) en 
van het Musée de l’Homme in Parijs gebundeld werden in een nieuw museum, opteerde 
men veiligheidshalve voor de neutrale term Musée du Quai Branly. We schrijven 2006. 
De discussie was ondertussen al een tijdje hevig opgelaaid, onder meer ten gevolge van 
Magiciens. Toch zien we dat zelfs in Musée du Quai Branly nauwelijks plaats is voor 
hedendaagse kunst uit Afrika of Oceanië. 
 

“I am speaking of the absence of contemporary art from those parts of the world 
where the artifacts of colonial and pre-colonial times were produced. This 
absence has many reasons among which the resistance of indigenous 
contemporary artists to being classified as ethnic is one of the best. 
Nevertheless, it marks a gap that reveals a global problem in the art scene” 
(Belting 2007a:19). 

 

                                                           
52 In: LĖVI-STRAUSS, Claude 1962. La Pensée Sauvage. Parijs : Pion. 
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Karikaturaal wordt het soms voorgesteld alsof etnografie onderzoek doet naar “levende 
fossielen” die zich ergens op de evolutieladder bevinden tussen “de wilde” en “de 
beschaafde” (Van Damme 2008:296). Het probleem is zeer complex. Wordt de term 
‘etnische’ kunst meer en meer in vraag gesteld, dan is dat echter ook het geval met de 
term ‘niet-westerse kunst’, die kritiek uitlokt omdat hij enerzijds de dualiteit them & us 
oproept, en anderzijds ook op een verschil duidt, wat dan weer een hinderpaal kan zijn 
om de hedendaagse kunsten van de wereld op gelijke hoogte te plaatsen. Ook achter de 
term ‘hedendaagse’ kunst worden vraagtekens geplaatst, vooral dan vanwege de 
verschillende betekenissen die eraan gehecht worden. In het westen verstaat men onder 
‘hedendaags’ de meest recente vorm van moderne kunst. In niet-westerse landen 
daarentegen betekent ‘hedendaags’ juist een bevrijding uit de modernistische erfenis, en 
staat het voor lokale en recente kunstvormen. In die zin is ‘contemporary art’ in niet-
westerse landen een revolte tegen zowel de kunstgeschiedenis, die westers geïnspireerd 
is, als de etnische tradities “which seem like prisons for local culture in a global world” 
(Belting 2007a:22).  
 
In zijn boek In Defense of Globalization stelt Bhagwati: “the fear of losing one’s culture 
in a globalized world paradoxically leads to an intensification of attention and regard 
for one’s own” (in Von Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009:289). 
 
In niet-westerse landen is hedendaagse kunst zowel post-historisch als post-etnisch. 
Post-etnisch verwijst ook naar de afwijzing van het etnische in de raciale betekenis. De 
kunstenaar claimt een persoonlijke identiteit, en niet langer een etnische identiteit. En 
die persoonlijke identiteit is eerder een meervoudige identiteit geworden (Belting 
2009:58). Bijvoorbeeld: Araeen is geboren in India (het latere Pakistan), hij woont in 
Londen, heeft de dubbele nationaliteit, volgt een bepaalde religie en sluit aan bij een 
internationaal netwerk van kunstenaars. Zijn persoonlijke identiteit is een meervoudige 
identiteit die zijn etnische identiteit overstijgt. Als reactie hierop ontstaan neo-etnische 
bewegingen, die redeneren vanuit nationalistisch gedachtegoed. Hun démarche verschilt 
grondig van die van de lokale arm in de dualiteit global/local. 
 
2.3.5. Musea in identiteitscrisis 
 
Het probleem is blijkbaar doorgedrongen tot alle etnografische musea, die lijken te 
kampen met een identiteitscrisis. In het westen zien we dat vele etnografische musea 
worden omgedoopt tot “Museums of World Cultures” (Buddensieg 2007:245). 
Hamvraag die zich daarbij stelt: vormt de global world een uitdaging voor de 
gebruikelijke collecties van voorwerpen en artefacten van traditionele culturen? 
Anderzijds: vult hedendaagse kunst de leemte die ontstaan is door de teloorgang van de 
materiële cultuur in de oude betekenis?  
 
Lotten Gustafsson Reinius (Stockholms Universitet) signaleert dat de meeste 
etnografische musea over een collectie beschikken die slechts representatief is voor een 
zeer korte periode, hooguit enkele decennia, van het einde van de 19de eeuw tot het 
begin van de 20ste eeuw (2011:209). Bovendien bestond er een tendens om cultuur en 
traditie te koppelen aan stabiliteit en homogeniteit. Voorwerpen die hybride kenmerken 
vertonen, aan veranderingen onderhevig zijn, sporen dragen van culturele ontmoetingen. 
Mixing, métissage, vernieuwing werden als niet-authentiek bestempeld en vonden geen 
plaats in de collectie. 
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“Unless European ethnography museums should be left to serve merely as 
museums-of-museums, the themes of trade, migration and other cultural 
exchanges need to be established in the still lives of exhibited cultures” (Reinius 
2011:209) 

 
Daar zit een enorm probleem. De collectiestukken die de interessante thema’s van 
vandaag kunnen illustreren, ontbreken immers in de depots van de musea. De hybride 
vormen waren immers niet interessant. Blijft dus de keuze tussen een anachronistisch 
museum-van-een-museum met de bestaande collectie en opstelling, of een totaal nieuw 
concept van het museum, zowel qua verzamelbeleid, opbouw als presentatie van de 
collectie. Hoe groot de crisis wel is, mag blijken uit het bericht dat het Wereldmuseum 
Rotterdam zijn Afrika collectie wil verkopen om “een actief dynamisch museum te 
blijven dat 2 tot 3 tentoonstellingen per jaar maakt en dat zich internationaal op de kaart 
zet”, dixit directeur Stanley Bremer (Radio Nederlandse Wereldomroep, 11/08/11). 
 
Okwui Enwezor (2009:12) stipt ook aan dat het etnografisch museum zijn 
overweldigende autoriteit over de collectie en de tentoonstellingen de voorbije jaren 
heeft prijsgegeven omdat er sedert Primitivism (1984) en Magiciens (1989) steeds meer 
artistieke kruisbestuivingen met niet-westerse kunst worden georganiseerd in musea 
voor hedendaagse kunst en vooral op de biënnales overal ter wereld.  
 
Hier ligt een interessant onderzoeksdomein braak als dit verder wordt getoetst aan 
bijvoorbeeld de facelift van het Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam tot 
Wereldmuseum, het ontstaan van het Museum aan de Schelde én het verdwijnen van het 
Etnografisch Museum in Antwerpen, de plannen voor een nieuw KMMA53 én aan de 
afschaffing van de studierichting etnische kunsten aan de UGent. Museumbeleid en 
wetenschappelijk onderzoek raken immers elkaar. Elders in de wereld stellen we 
dezelfde problematiek vast: de etnografie komt in het gedrang door global art (zie 
3.3.4). 
 

“In general, it was obvious that the usual field distinctions separating art critics 
and anthropologists are no longer valid in terms of the global phenomenon of 
what we call contemporary culture and contemporary art” (Buddensieg 
2007:246). 

 
2.3.6. De twee zijden van het muntstuk 
 
De Braziliaan Laymert Garcia dos Santos (Unicamp, São Paulo) ziet kunstgeschiedenis 
en etnolografie als de twee zijden van een munstuk: de ene (westerse) kant definieert 
wat kunst is, de andere kant definieert de materiële cultuur, “the artifacts produced by 
others, namely those that have never created ‘art’ in the Western sense of the word” 
(2009:164-176). Vandaar het logische bestaan van kunstmusea naast etnografische 
musea. Door de globalisering klopt dit plaatje echter niet meer, wat musea volgens 
Garcia dos Santos voor een onoplosbaar probeem stelt. In het teken van die paradoxale 
logica verandert global art grondig het concept ethnic art. Als de opkomst van global 
art een nieuwe betekenis impliceert van “contemporary art and its other, ethnic art” 
dan zal dat onvermijdelijk problemen en vragen doen rijzen. 
 
                                                           
53 Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika heeft al jaren plannen uitgetekend voor een drastische 
vernieuwbouw van het museum, en een nieuw concept inzake tentoonstellingsbeleid.   
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Garcia dos Santos vindt bevestiging voor zijn theorie in de tentoonstelling Die Tropen. 
Ansichten von der Mitte der Weltkugel, gehouden in 2008-2009 in Berlijn.54 Hij citeert 
Alfons Hug, in 2002 de eerste niet-Braziliaanse curator van de São Paulo Art Biennial: 
“Almost 20 years after the groundbreaking exhibition Magiciens de la Terre, the 
Tropics exhibition in Berlin is another attempt in tense times to identify the energy flows 
and subtle disturbances between the hemispheres”. De doelstelling van Die Tropen is 
even hoog gegrepen als die van Magiciens, met name de onderliggende culturele 
krachten in het culturele proces van ontmoeting tussen de hemisferen te definiëren, “and 
to compile an incorruptible, crisis-resistant store of pictures that allows a non-
hierarchical view of the world” (id.). De curatoren bedienden zich daartoe van dezelfde 
vragen die Gauguin zich al stelde in 1897: Where do we come from? What are we? 
Where are we Going?55 (zie 2.5.2).  
 
Een van de conclusies is dat de lineaire notie van tijd en vooruitgang opgeheven wordt 
in hedendaagse kunst en plaats maakt voor die van een tijdmachine. De veranderende 
notie van tijd is met name het kritieke punt in de toenadering tussen hedendaagse kunst 
en etnische kunst. 
 

“In sum, contemporary art needs to recognize the intrinsic value of indigenous, 
ethnic art, not as a treasure of universal culture, nor as a legacy from bygone 
times, but as art that is contemporary” (Garcia dos Santos 2009:174). 
 

Deze omschakeling zal noodzakelijkerwijze tot een heel nieuw type museum leiden, dat 
Peter Weibel global art museum noemt: “multilateral museums, by contrast, where 
several participants of several nations work together on equal terms unknown to us” (In 
Garcia dos Santos 2009:176). 

 
x x x x x 

 
 
De etnische kunsten liggen onder vuur en de etnografische musea kampen met een 
identiteitscrisis, zoveel is duidelijk. Die situatie is al in de jaren 1970 en 1980 ontstaan. 
Magiciens de la Terre heeft de vinger op de wonde gelegd. De oprichting van het 
nieuwe Musée du Quai Branly in Parijs heeft het debat verder aangewakkerd.  
Vastgesteld wordt dat een aantal musea van de kaart verdwijnen, andere krijgen een 
nieuw concept en een nieuwe inhoudelijke invulling. Het einde van dit proces is nog 
niet in zicht. Meer en meer stemmen gaan op om hedendaagse kunstproducties in de 
collecties en de tentoonstellingen op te nemen, maar vele musea tasten in het duister hoe 
ze dat conceptueel moeten vertalen. 
 
 

 
 
 

                                                           
54 De tentoonstelling Die Tropen of The Tropics liep van 2007 tot 2009 in CCBB Brasília, CCBB Rio de 
Janeiro, Martin-Gropius-Bau (Berlin), National Gallery (Cape Town) en Jim Thompson Art Center 
(Bangkok), geconcipieerd door curatoren uit Berlijn en Rio de Janeiro. 
55 De titel van een schilderij dat Gauguin schilderde in 1897 tijdens zijn verblijf in Frans-Polynesië.  
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2.4. Globalisme/Glokalisme 
 
 
Is global art geboren tijdens de tentoonstelling Magiciens de la Terre? Zo ja, wat houdt 
global art juist in, en hoe verhoudt ze zich tot globalisering tout court. Naast globalism 
spreekt men ook van glokalism? Hoe verhouden globalisme en glokalisme zich 
tegenover elkaar, en hoe kunnen we dat op de kunst toepassen? Een discussie die razend 
interessant en actueel blijkt te zijn. 
 
2.4.1. Processen van inclusie en exclusie 
 
Thomas Fillitz (Universität Wien) is een van die auteurs die de link legt tussen de 
culturele gebeurtenissen van eind jaren 1980 én de veranderingen in de wereldpolitiek 
in dezelfde periode (2009:118-122). Op hetzelfde moment duiken processen van 
inclusie en exclusie op die betrekking hebben op kunst uit Azië, Afrika, Oceanië en 
Latijns-Amerika. Ook de global art world wordt echter gedetermineerd door het 
westerse kunsthistorische discours. Wanneer een Afrikaans kunstenaar aansluit bij 
westerse hedendaagse bewegingen, wordt zijn werk als oninteressant gezien omdat het 
‘westers geïnspireerd’ is. Wanneer zijn werk grondig verschilt van de westerse 
hedendaagse kunst, wordt het als wel interessant beschouwd en met een aura van 
exotisme omgeven. In zekere zin heeft Magiciens deze trend ingezet door uitsluitend 
werk van “so-called self-thaugt artists” uit de derde wereld te tonen.  
 
“Waarom moet je naar New York om de hedendaagse global artists te zien?” (Ogbechie 
in Mauchan ng 2009:40,67). Als de kunstenaar inderdaad naar New York moet trekken, 
waarom praten we dan over zijn werk alsof het plaats, tijd en ruimte overstijgt? Een 
kunstenaar wordt als global aangezien als hij in het westen woont of als hij de 
esthetische canon gebruikt die in Londen, Parijs of New York aan de orde is. Dat is niet 
meer of niet minder dan een buitengewoon koloniaal en imperialistisch discours, 
gemaskeerd als een “global discourse of art”. Of hebben we soms te maken met luie 
curatoren die er tegenop zien om naar het donkere Afrika te reizen, waar ze, wie weet, 
het risico zouden kunnen lopen om opgegeten te worden door kannibalen (sic). 
Benjamin Buchloh spreekt over de culturele hegemonie van de “classe moderne-
bourgeoise”, en de suprematie van de westerse kapitalistische wereld op de sociale en 
geopolitieke periferie (1989:5). 
 
De beschuldiging van Ogbechie klopt slechts ten dele. Westerse curatoren reizen wel 
degelijk naar Afrika, maar dan vooral naar de biënnales, waar ze een groot aantal 
kunstenaars kunnen ontmoeten. Wel is het zo dat de Afrikaanse biënnales meestal 
voorbehouden zijn aan Afrikaanse kunstenaars, terwijl er in Zuid-Amerika of Azië ook 
kunstenaars uit andere continenten worden uitgenodigd. Voor het waarom hebben we 
geen bewijzen gevonden. Wel is het zo dat een aantal landen in Azië en Latijns-
Amerika nauwe economische banden hebben met het westen, terwijl vele Afrikaanse 
landen nog voor een gigantische kloof staan. Kunstenaars uit de derde wereld die 
ambitie hebben om door te dringen tot de high art moeten trachten door te dringen tot 
de Euro-Amerikaanse biënnales en art fairs. Al mag je niet uit het oog verliezen dat de 
opmars van kunst in de andere continenten sedert pakweg 2005 razend snel gaat. 
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2.4.2. Global art world 
 
Enwezor en Okeke-Agulu56 (Princeton University) zien een opening wanneer het debat 
wordt opengetrokken van de global artist naar de global art world (Enwezor & Okeke-
Agulu 2009:23). De opkomst van nieuwe musea, biënnales, kunstmarkten, 
kunstscholen, galeries… heeft de heterogeniteit van de global art world in de hand 
gewerkt. De opening van biënnales en art shows als die van Istanbul, Johannesburg, São 
Paulo, Gwangju, Shangai, Dakar, Manifesta, Santa Fe, Berlijn, Sharjah, Liverpool, 
Bamako, Melbourne, Asia-Pacific viel samen met de opkomst van curatoren uit Afrika, 
Latijns-Amerika, Azië, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Deze manifestaties staan in 
directe concurrentie met de dominerende instituten van het westerse establishment. 
Tevens wijzen de auteurs op het samenvallen van historische gebeurtenissen in de 
Sovjetunie, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Europa én de opkomst van de nieuwe biënnales. 
 
Het globalisme lijkt in die zin slechts aanvaardbaar voor derdewereldlanden als het in 
dualiteit staat met lokalisme. De visuele kunsten kunnen helpen om deze parallellen 
bloot te leggen. Door hun lokale verankering vormen zij een vruchtbaar onderzoeksveld 
om antwoorden te vinden op interculturele vergelijkende kwesties (Van Damme 
2008:293,300). De interculturele vergelijkingen kunnen verschillende vormen 
aannemen, zowel regionaal als globaal, zowel synchroon als diachroon. 
 
2.4.3. Globalisme vs. particularisme 
 
In het licht van deze discussie is het samenvallen van Magiciens met de grote politieke 
omwentelingen van eind jaren 1980 en begin jaren 1990 niet toevallig. Volgens Peter 
Weibel (ZKM/Karlsruhe) lost het multiculturalisme echter niet de dialectiek van 
inclusie en exclusie op. Zelfs het postmodernisme geeft geen afdoend antwoord. “For 
this is a possible goal of art, to free modernism as well as postmodernism from their 
hidden colonial discourse” (2007:145). 
 
In een latere uitgave stelt Weibel de term globalism in contrast met particularism. Dat 
particularisme is een geestesgesteldheid waarbij men zichzelf ziet als geen 
verantwoording verschuldigd tegenover anderen (Ortega y Gasset in Weibel 2009:81). 
Een meer hedendaagse vertaling daarvan vinden we bij Samuel P. Huntington57: “Here, 
particularism is perceived as the struggle of individual interests on a global scale”. In 
een global world daarentegen moet men wel rekening houden met de anderen, met 
name met culturen en religies van andere volkeren. Verschillende volkeren hebben 
andere levenswijzen en kunstvormen ontwikkeld, die we moeten leren op gelijke basis 
te behandelen. 
 
2.4.4. Glokalisme 
 
Het globalisme heeft niet alleen de opdeling tussen westers en niet-westers, tussen 
inside en outside in vraag gesteld. Globalisme kan niet worden los gezien van zijn 
tegengestelde, het lokalisme. Om die twee gejuxtaponeerde begrippen aan elkaar te 
koppelen heeft men de term ‘glokalisme’ uitgevonden. Eenvoudig gezegd: het gaat om 

                                                           
56 Chika Okeke-Agulu is een Nigeriaans kunstenaar, kunsthistoricus en curator, gespecialieerd in kunst uit 
Afrika en de diaspora. Hij verblijft in de VS. 
57 In: HUNTINGTON, Samuel P. 1996. The clash of civilizations and the Remaking of World Order. 
New York: Simon & Schuster. 



50 
 

een globaal begrippenkader dat een lokale invulling krijgt. Die specificatie vereist, en 
we citeren John Clark (University of Sydney): “a far more varied and flexible paradigm 
of types of units active in a domain called ‘art’ that is exhibited in ‘museums’ ” 
(2007:67).  
 
We sommen op: 

1. Grotere culturele gemeenschappen die gekenmerkt worden door bijvoorbeeld 
hetzelfde taalgebruik; 

2. Mini-gemeenschappen, gekenmerkt door een gevoel van solidariteit dat zich 
over de landsgrenzen uitstrekt; 

3. Natiestaten met een protectionistische houding tegenover de buitenwereld; 
4. Kleinere staten, culturele enclaves, diasporagroepen; 
5. Internationale groepen en organisaties. 

 
De typologie die Clark voorstelt, maakt het er niet eenvoudiger op. Naast het globale, 
dat als kenmerk van onze tijd naast voor wordt geschoven, plaatst hij immers 
verschillende andere niveaus die onderling ook nog eens kunnen interfereren. Iemand 
kan net zo goed tot verschillende units behoren en toch een aantal globale kenmerken 
vertonen.  
 

“For most societies the global and the local interpenetrate and so there are 
already translation strategies available because the local is already in some 
degree inter-constitutive with the global” (Clark 2007:73). 

 
2.4.5. De afbraak van het eurocentrisme 
 
Als we nu de dualiteit global/local in alle flexibiliteit willen toepassen op kunst, hoe 
moeten musea daar dan mee aan de slag? Het hoeft niet te verwonderen dat de rol en de 
functie van het museum zelf hierdoor in twijfel worden getrokken. Zoals blijkt uit de 
term ‘post-museum’58 dat eerder een kunstenlaboratorium is waar een actieve dialoog 
met de toeschouwer centraal staat. (Reiman 2007:88). Flexibiliteit is het ordewoord. 
“The unity of contemporary art is highly sensitive to conceptual bracketing of the local 
and the universal” (Clark 2007:70). Als we de woorden vervangen door ‘centrum’ en 
‘periferie’ wordt die uitspraak politiek zelfs negatief geladen, zo merkt Clark op.  
 
Dat brengt ons terug bij de inzichten van Peter Weibel over het modernisme, als alibi 
van imperialistische expansie en kolonisatie. “Modernism was simply not free of the 
fuzzy logic of nationalism, religion, and capital” (Weibel 2007: 139-141). Met als 
gevolg dat de canon die over alle volkeren van de wereld verspreid werd, die was van 
de Europese, blanke, mannelijke bourgeois. De term “white cube”59 die Weibel 
heropvist, staat voor de witte ruimte waarin het kunstwerk in de jaren 1960 en 1970 
werd opgesloten, in zogenaamde volstrekte neutraliteit, waar geen plaats is voor 
verschillen tussen volkeren, culturen, rassen, religies, en waar exclusie heerst. 
Tegelijkertijd wordt ook binnen de cultuur the Other uitgesloten: vrouwen, mensen met 
een andere kleur, kinderen, ouderen, homo’s… Weibel verwijst ook naar het post-
koloniale discours van Spivak, die pleit voor de deconstructie van “white art, seen as a 

                                                           
58 Cordero Reiman verwijst hier naar het University Museum of Contemporary Art van de Mexico 
Universidad Iberoamericana in Mexico City, waar een museum “from scratch” ontworpen werd. 
59 De term verwijst naar O’DOHERTY, Brian 1976. Inside the White Cube, New York: Artforum.  
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field of hegemonic and colonial practices” (141). Volgens antropologe Sally Price is het 
eenstemmige eurocentrisme in een snel evoluerende wereld dan ook niet vol te houden:  
 

“De globalisering grijpt de laatste jaren snel om zich heen: van migranten tot 
expats, toerisme, internet, hotspots en CNN. Dit doet de absurditeit van een 
eenstemmige eurocentrische kritiek duidelijk naar voor komen en biedt nieuwe 
uitdagingen voor het interculturele discours waar ook ter wereld” (Price 
2002:15). 

 
Karin Barber (University of Birmingham) bevestigt deze visie. Zij woont in een landje 
dat in een half millennium niet gekoloniseerd is geweest (1997:16-17). Dat landje is 
Zweden. Toch stelt ze vast dat ze net zo goed te maken heeft met het wereldsysteem en 
de relatie tussen centrum en periferie. Wat is echte Zweedse cultuur? En hoe zou het 
leven er uitzien zonder swamis en reggae, zonder Olympische Spelen en zonder het 
Japanse model? “In the end, it seems, we are all creolized”. 
 
2.4.6. Het samenvloeien van culturen 
 

“We call our model the confluence of cultures through rewriting programs. For 
us ‘global’ means ‘confluence of cultures’; the confluence of cultures as 
opposed to the clash of cultures. Accordingly, we propose global art as opposed 
to world art. (…) The maxim ‘think globally, act locally’ already indicates the 
revaluation of the concepts ‘global’ and ‘local’. All of a sudden, local becomes 
as important as global, local becomes coequal with global” (Weibel 2009:81).  

 
In een global world daarentegen moet rekening worden gehouden met the Other, met 
name met culturen en religies van andere volkeren. Verschillende volkeren hebben 
andere levenswijzen en kunstvormen ontwikkeld, die we moeten leren op gelijke basis 
te behandelen. 
 
Ook Weibel ziet 1989 als een scharnierpunt in die ontwikkeling. Gedurende decennia 
was hedendaagse kunst ingebed in het westerse wereldbeeld dat nog verengd werd door 
de Koude Oorlog. Alleen de kunstenaars die naar het westen emigreerden werden 
opgenomen in de hedendaagse kunst. Deze situatie is drastisch veranderd met de val van 
de Muur in 1989 (2009:77). Kunsthalle Wien wijdde in 2009 zelfs een tentoonstelling 
aan “das historisch wichtigste Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges” onder de 
titel: 1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft? 
 
Niet alleen werd de ‘klassieke’ Oost-Europese avant-garde heropgevist, ook de 
hedendaagse kunst uit Oost-Europa werd als dusdanig (h)erkend. Mooi voorbeeld 
hiervan was de stadsexpo rond Oost-Europese kunst, Brugge Centraal 2010, die 
kunstschilder Luc Tuymans als curator opzette op 5 locaties in Brugge. De kunst uit het 
voormalige Oostblok en van de derde wereld hebben dus van hetzelfde tijdsgewricht 
gebruik kunnen maken om toegang te krijgen tot de wereld van de internationale 
hedendaagse kunst. Deze artistieke ‘emancipatie’ beperkt zich overigens niet tot 
geografische of etnische verruiming, maar ook tot groepen binnen een bepaalde cultuur. 
“The notions of hybrid, in-between, multiple identities concern otherness in all fields: 
youth culture, gay culture, and subculture” (Avgita 2009:93). 
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De opkomst van global art heeft de toegang tot de art scene van de hedendaagse kunst 
mogelijk gemaakt, maar daarmee zijn niet alle hindernissen op de multiple routes van de 
baan. 
 
Filosoof Kwame Antony Appiah60 (Princeton University, VS) wijst ook op de 
ingebouwde tegenstelling van een continent als Afrika dat kreunt onder economisch 
verval, onvoorstelbare armoede, oorlogen, ondervoeding, ziektes en politieke 
instabiliteit aan de ene kant, en de bloeiende hedendaagse kunstproductie anderzijds 
(1999:71). Populaire literatuur, orale overlevering, poëzie, dans, drama, muziek, visuele 
kunsten… kennen overal in Afrika een geweldige opgang. In die zin schept kunst, 
inzonderheid global art, nieuwe kansen in een lijdend continent.  
 
Andere onderzoekers zijn sceptischer. Als we de tendensen in de westerse kunst 
overschouwen, samen met de gesloten circuits en de uitbreidende machtsstructuren, dan 
merken we dat de internationalisering de opening naar een nieuw intercultureel 
internationalisme eerder tegenwerkt dan bevordert, wat niet inspireert tot groot 
optimisme (Nicodemus61 1999:86). 
 
Pinxten & De Munter zien wel nieuwe mogelijkheden in de opkomst van informatie- en 
communicatietechnologieën en van de netwerkmaatschappij (2006:65,128). In die 
nieuwe mondiale context lijkt het onwaarschijnlijk om te veronderstellen dat de oude 
samenlevingsvormen optimaal kunnen blijven functioneren. Samen met Mignolo62 
stellen zij het gebruik van de term ‘mondialisering’ voor in plaats van ‘globalisering’ 
omdat die term wijst op de verstrengeling van ‘lokale geschiedenissen’ en ‘globale 
ontwerpen’. “Vanuit die lokale geschiedenissen worden antwoorden geformuleerd op de 
als globaal voorgestelde – maar even lokaal gegroeide – ontwerpen van onder andere 
ontwikkeling, moderniteit, en kunst”. 
 
 

x x x x x x 
 
 
Het debat rond globalisering spitst zich toe op de verhouding tussen global & local, 
tussen microkosmos en macrokosmos, tussen universalisme en particularisme. De vrees 
dat globalisering zou leiden tot één overheersende kunstvorm, is blijkbaar totaal 
ongegrond. Globalisering is lokaal ingebed in tradities. Gebruik makend van die 
dichotomie biedt dit kansen voor kunstenaars uit de derde wereld, ware het niet dat de 
zelfbeschermende reflexen van de westerse wereld roer in het eten kunnen gooien.Toch 
kunnen we besluiten dat globalisering en global art nieuwe kansen schept in de derde 
wereld. 
 
 

 
 

                                                           
60 Appiah werd geboren in Londen, groeide op in Ghana, en studeerde af in de VS. Hij is een van de 
bekendste hedendaagse filosofen, vooral geïnteresseerd in het interculturele fenomeen. 
61 Everlyn Nicodemus werd geboren in Tanzania, ging studeren in Zweden, keerde weer naar Tanzania 
om zich uiteindelijk in Brussel te nestelen.  
62 Uit: MIGNOLO, Walter 2000. Local Histories, Global Designs. Princeton University Press.  
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2.5. Magiciens op de tijdslijn 
 
 
Het cross culture effect van Magiciens de la Terre wordt in de literatuur vaak 
vergeleken met ijkpunten uit de kunstgeschiedenis, met name de afreis van Gauguin 
naar Tahiti en de Markiezeneilanden (1891) en de geboorte van het kubisme met Les 
Demoiselles d’Avignon (1907) van Picasso. Welke plaats neemt de tentoonstelling 
Magiciens de la Terre nu in in de tijdslijn? Kunnen we een vergelijking maken tussen 
de démarche van Gauguin, Picasso en Magiciens op het punt van hoe omgaan met 
contacten tussen culturen en/of kunstvormen? Kan Magiciens als ijkpunt worden 
beschouwd in de overgang van de etnische kunsten naar global art? We nemen een duik 
in de literatuur en stuiten verrassend op poète maudit Charles Baudelaire, de uitvinder 
ook van le peintre moderne. 
 
2.5.1. De moderniteit volgens Baudelaire 
 
Een van de redenen om het modernisme de rug toe te keren is het gebruik van tijd en de 
tijdslijn in de koloniale visie op de wereld. De tijdslijn verloopt evolutief, en dat wil 
zeggen: in verloop van tijd kan een beschaving ‘vooruitgang’ boeken. In het koloniale 
en modernistische discours hield deze visie in dat sommige volkeren in tijd ver achterop 
lagen bij andere (lees: westerse) volkeren. Modernisme is het sleutelwoord in discussies 
die zich rond Magiciens ontspinnen. Waar komt het vandaan? 
 
Het begrip dankt zijn ontstaan (en zijn mythe) aan poète maudit Charles Baudelaire 
(1821-1867), die in 1863 (het scharnierjaar waarin Edouard Manet zijn Déjeuner sur 
l’Herbe op het Salon des Refusés voorstelde) in drie afleveringen in Le Figaro zijn visie 
gaf op Le peintre et la Vie Moderne63. “La modernité, c’est le transitoire, le contingent, 
la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable” lezen we op de 
achterflap van de heruitgave van 2010. Baudelaire beschrijft de moderne schilder: 
 

“Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? A coup sûr, cet homme, tel 
que je l’ai dépeint, ce solitaire doué d’une imagination active, toujours 
voyageant à travers le grand désert d’hommes, a un but plus général, autre que 
le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu’on nous 
permettra d’appeler la modernité; car il ne se présente pas de meilleur mot pour 
exprimer l’idée en question” (Baudelaire 2010 (1863):26). 

 
De ware schilder, weet Baudelaire, is hij die ons toont hoe groots en poëtisch wij zijn 
met onze stropdassen en laklaarzen. Het beeld stemt verrassend goed overeen met dat 
van de Sapeurs, aanhangers van de SAPE, de Société des Ambianceurs et des Personnes 
Élégantes64 (afb. 14), die vooral in Congo vanaf de jaren 1970 uitgroeide tot een wijd 
verspreid ‘modern’ verschijnsel. Een van de fervente aanhangers van de SAPE is 
overigens Chéri Samba, populair schilder uit Kinshasa, één van de Magiciens ook. 
 
Baudelaire blijft voor het overige vrij vaag in zijn beschrijving: de moderne man 
beweegt zich in de wereld van dandy’s en courtisanes, hij blijft in alle omstandigheden 
                                                           
63 Voor het eerst gepubliceerd in Le Figaro op 26, 29 en 30 november 1963. 
64 Een merkwaardig fenomeen in Kinshasa waarbij de aanhangers zich opvallend tooien in dure en vaak 
afgedragen kledij van grote westerse merken. Het musée Dapper in Parijs wijdde in 2009 een 
tentoonstelling aan het verschijnsel SAPE, dat terug te vinden is in Brazaville, Kinshasa … en Parijs. 
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zichzelf en gaat zijn eigen weg. Moderniteit is van in den beginne ook gelinkt aan 
stedelijkheid. Het fenomeen zal zijn eigen leven gaan leiden en valt in eerste instantie 
vooral in de smaak van kunstenaars. 
 
De moderniteit zag in de tweede helft van de 19de eeuw het licht en werd door de 
kolonisatie als westers model over de wereld verspreid werd. Vandaag voldoet de 
formule echter niet meer. James Ferguson (Stanford University) stelt voor meervoudige 
betekenissen aan het begrip te geven en een ‘alternatieve moderniteit’ of ‘meervoudige 
moderniteiten’ in het leven te roepen (2005:1). De Indische Geeta Kapur wijst er dan 
weer op dat moderniteit niet noodzakelijk imperialistisch van aard is, maar ook kan 
evolueren naar een revolutionaire vorm. De ontmanteling en uitsplitsing van het begrip 
moderniteit is een belangrijke stap richting nieuwe paradigma’s (2002:19) (zie 
hoofdstuk 4). 
 
2.5.2. Gauguin en het experiment Tahiti 
 

“D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?” (Gauguin, 1897). 
 
Op het schilderij (375x139 cm) zijn een tiental bijna levensgrote personen afgebeeld, 
omringd door sprookjesachtige planten, dieren en symbolen uit de Polynesische 
godsdienst (afb. 15). Paul Gauguin (1848-1903) had via zijn moeder Peruviaans bloed 
en woonde in Lima van zijn drie tot zijn zeven. Pas toen hij de Europese beschaving de 
rug toekeerde en alle conventies achter zich liet, bereikte hij zijn artistieke hoogtepunt. 
In 1891, kort voor zijn vertrek naar Polynesië, verklaarde hij aan de beroemde journalist 
Jules Huret dat hij afstand wou nemen van de beschaving en zich wou bevrijden van 
haar dominantie:  
 

“Je ne veux faire que de l’art simple, très simple: pour cela j’ai besoin de me 
retremper dans la nature vièrge, de ne voir que des sauvages, de vivre leur vie, 
sans autre préoccupation que de rendre, comme le ferait un enfant, les 
conceptions de mon cerveau avec l’aide seulement des moyens d’art primitifs, 
les seuls bons, les seuls vrais” (Huret in Richard 2005-92). 

 
Op Tahiti en later op de Markiezeneilanden, waar hij begraven ligt, vond Gauguin zijn 
eigen karakteristieke stijl. Het impressionisme en postimpressionisme liet hij achter zich 
om te landen in een mystieke sfeer van het symbolisme en expressionisme. Met wilde 
kleuren en uitgepuurde vormen kondigt hij het fauvisme én het kubisme aan, ontsproten 
uit de inspiratie die de verre Oceanische eilanden hem te bieden hadden.  
 
Het spreekt vanzelf dat de mythe die Gauguin creëerde via een “etnografische 
intimiteit” (Pinney 2007:291) andere kunstenaars inspireerde tot “les séductions et les 
illusions de l’exotisme” (Richard 2005:92). Waaruit Guillaume Apollinaire in 1912 
afleidde: “les artistes sont obligé d’aller chercher dans les pays exotiques la vivacité, le 
pittoresque, la grâce que l’Europe ne leur offre plus”65. Tussen haakjes: Gauguin merkt 
fijntjes op dat niemand in Europa er wil van horen dat les Marquisiens in staat zijn om 
kunst te produceren, maar dat alle mooie voorwerpen door de Gendarmerie in beslag 
worden genomen en verkocht worden aan westerse verzamelaars, terwijl 

                                                           
65 In: L’Intransigeant van 25 april 1912. 
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“l’Administration” er geen ogenblik aan denkt in Tahiti een museum van Oceanische 
kunst op te richten (1989 (1903):73). Er is weinig nieuws onder de zon. 
 
Wanneer in 1906 het overzeese oeuvre van Gauguin postuum getoond wordt in een 
retrospectieve tentoonstelling op het Salon des Indépendants in Parijs, is het alsof de 
westerse beschaving een klap voor zijn kop krijgt (Richard 2005:94). Picasso is 
ondertussen aan de voorstudies bezig van Les Demoiselles d’Avignon (afb. 3). 
Opmerkelijk is dat het werk dat de westerse kunst op zijn kop zou zetten, aanvankelijk 
door slechts een handvol bevriende kunstenaars werd gezien. Pas 30 jaar later, in 1937, 
werd het voor het eerst in het openbaar getoond. Twee jaar later werd het gekocht door 
het Museum of Modern Art in New York.  
 
Met zijn Tahitiaans experiment heeft Gauguin, net als Picasso na zijn openbaring in 
Trocadero, het Europese modernisme geopend voor Afrikaanse en Oceanische 
esthetische concepten (Pinney 2007:291). Aan de andere kant werd de segregatie met 
kunstenaars uit niet-westerse culturen echter nadrukkelijk in stand gehouden. Meer 
zelfs, als een niet-westerse kunstenaar de overgang waagde naar hedendaagse 
kunstvormen werd zijn kunst gemarginaliseerd tot een hybride vorm die het predikaat 
“in transition” opgekleefd kreeg. 
 
Jean-Hubert Martin beklemtoont de rol van Gauguin in het denkproces rond Magiciens. 
Gauguin leende elementen van de zogenaamde ‘primitieve’ kunst en introduceerde 
nieuwe esthetische canons: “the watershed that took place in modern art starting from 
Gauguin” (2003:39). Martin wijst er op dat Europese artiesten gretig gebruik van de 
vormelijke oplossingen die black art aanbood, maar ze hoeden zich ervoor om kennis te 
maken met hun collega’s. Gauguin deed dat wel, maar, zo stelt Jewsiewicki, “het reizen 
is voor Gauguin slechts een pretext om de primitieve status te bereiken” (1993:777).  
 
Gauguin gaat op zoek naar een eenvormige voorstelling van de wereld, waarin het 
primitieve de belangrijkste component was. Hij bezoekt de Exposition Universelle in 
Parijs 1889 (ter gelegenheid van 100 jaar Franse Revolutie), hij documenteert zich over 
andere culturen. Maar hij wil meer. Hij hoopt vrijheid en waarheid te ontdekken “by 
getting to the heart of origins”. Zijn zoektocht leidt hem naar het primitieve, het 
natuurlijke, dat hij vooral terugvindt in de vrouw, zodat hij voortdurend balanceert op 
de grens tussen het spirituele en het erotische. Zo haalt hij zelf het primitieve naar boven 
uit de diepten van zijn innerlijke zijn. Het leven is een reis van de paradijselijke 
zekerheid in de moederschoot naar de wereld van de zonde. Het zuivere verlangen kan 
hem bevrijden van zijn identiteit van beschaafde persoon. Gauguin is zowel koloniaal 
en modern als niet-koloniaal en niet-modern.  
 

“Gauguin wanted to be a savage in the civilized and the civilized among the 
savages, which is the paradox of every anthropologist” (Jewsiewicki 1993:777). 

 
2.5.3. His Eminence The Artist Chéri Samba 
 
Als we er onder 100 Magiciens één prototype willen uithalen, dan valt onze keuze op de 
Congolese populaire schilder Chéri Samba (1956), en dit om een aantal redenen: 
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1. als populair schilder ontpopte hij zich in Congo tot etnograaf van zijn tijd; 
2. de populaire schilderkunst is haast tegengesteld aan de conceptuele benadering 

van hedendaagse kunst in die tijdsvork;  
3. hij is het product van artistiek broeinest Kinshasa, een kosmopolis op zoek naar 

postkoloniale moderniteiten; 
4. in zijn werk gaat hij op zoek naar de diepere betekenis van de ontmoeting 

Picasso-Africa en hij trekt die vergelijking door naar vandaag; 
5. in zijn werk reflecteert hij over zijn reis naar Parijs en zijn kennismaking met 

‘het westen’; 
6. ondanks het feit dat hij vanaf 1989 wordt opgenomen in het westers circuit blijft 

hij Kinshasa trouw. 
 
Ongeveer een eeuw na de escapades van Gauguin landt “His Eminence The Artist Chéri 
Samba”66 (afb. 16) in Parijs om deel te nemen aan Magiciens, waarvoor hij geselecteerd 
is (Jewsiewicki 1993:778-793) . Zijn kunst leidt niet naar het primitieve, maar naar het 
moderne. Gedurende 15 jaar heeft hij gewerkt aan zijn imago dat vooral slaat op zijn 
temperament als Kinshasa man. Hij maakte deel uit van een informele groep 
buitenlandse en Congolese intellectuelen rond het tijdschrift Analyses Sociales. Zijn 
uitvergrote zelfvertrouwen en zijn sterke aanwezigheid in zijn werk zijn de 
handelskenmerken van zijn populaire kunst – term waar hij prat op gaat hem zelf te 
hebben uitgevonden. 
  
Samba geeft toe aan een onweerstaanbare drang om mensen te shockeren, gelinkt aan 
een neiging tot voyeurisme en erotiek. Wanneer hij geconfronteerd wordt met de 
schilderijen van Breugel, zegt hij: “Dat kan ik ook”. Met subtiele spot en een morele 
ondertoon schetst hij de wereld rondom zich, zijn blanke vrienden met hun 
ongebreidelde interesse voor jonge Congolese vrouwen. Extravagantie is hem op het lijf 
geschreven als een onderdeel van de urbane samenleving in Kinshasa. Zijn schilderijen 
zijn een zoektocht naar moderniteit, maakt niet uit of hij zich in Parijs bevindt of in 
Congo. Hij schildert de mensen uit zijn omgeving als een moralist. En vooral, hij gaat 
tekeer als een echte adolescent in de grote stad. 
 
De esthetische projecten van Gauguin en Samba zijn op diverse punten tegengesteld. 
Gauguin zoekt het primitieve om moderniteit in zijn werk te brengen. Samba zoekt 
vanuit het postkoloniale de moderniteit op. Gauguin reisde naar de andere kant van de 
wereld om de ander in zichzelf te ontdekken. “Chéri Samba’s project, the irruption in 
the West of the Primitive, tracks down modernity and announces the possibility of 
looping the loop”. Ondanks hun verschillend parcours landen Gauguin en Samba 
volgens Jewsiewicki op hetzelfde punt, namelijk een poëtisch streven om “the very 
essence of man” in beeld te brengen. 
 
2.5.4. Een triptiek voor Picasso 
 
In de internationale kunstwereld is Chéri Samba de hond in het kegelspel, een 
kunstenaar die een verhaal vertelt in tijden waarin kunst haast uitsluitend op cerebrale, 
intellectuele wijze geconsumeerd wordt. De doorbraak is er gekomen in 1989 met de 
tentoonstelling Magiciens waar de hele westers georiënteerde moderniteit in de kunst in 
vraag werd gesteld. Net zoals de kunst helemaal aan herbronning toe was toen Picasso 

                                                           
66 Titel van een zelfportret van Chéri Samba als Sapeur, in 1975 op 19-jarige leeftijd. 
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in 1907 Les Demoiselles d’Avignon schilderde. Reeds van in de jaren 1970 was Chéri 
Samba bezig met het exploreren van de moderniteit: “il la traque partout, l’ausculte, la 
critique, la pousse à l’absurde pour saisir son secret éventuel, en detenir la clef, en 
prendre possession” (Jewsiewicki 2003:190). 
 
Pablo Picasso duikt trouwens vaak op in het werk van Chéri Samba. Talrijke 
schilderijen heeft Samba aan de Catalaanse artiest gewijd, de man die de Europese kunst 
een nieuwe moderniteit heeft ingejaagd, daartoe geïnspireerd door Afrika en Oceanië. 
Heeft Picasso de Afrikaanse en Oceanische cultuur verheerlijkt? Of heeft Picasso Afrika 
en Oceanië beroofd van hun kunst? Chéri Samba schildert: Quand il n’y avait plus rien 
d’autre que… l’Afrique restait une pensée (afb. 17).  
 
Samba wijdde zelfs een triptiek aan zijn ‘dilemma Picasso’. De drie werken dragen 
dezelfde titel: Quel Avenir pour notre Art (1997). Op het eerste werk zien we beide 
schilders elk aan een tafel zitten (afb. 18). Picasso zit op de voorgrond, potlood in de 
hand, tafelkleed met geometrisch (abstract) motief, en kijkt vertwijfeld opzij. Samba zit 
aan een tweede tafel gekleed, zelfzeker, in keurig wit pak, met grote zonnebril, op het 
met bloemen versierde tafelkleed liggen twee maskers, een pot in aardewerk en een stuk 
boomstam. Picasso tegenover een zwarte achtergrond, Samba tegenover een blauwe 
achtergrond.  
 
Centraal bovenaan het doek volgende tekst:  
 

“Quel avenir pour notre art dans un monde ou les artistes vivants sont pour la 
plupart oprimés? … Une seule solution, c’est d’être accepté en France. Il parait 
que, un artiste accepté en France est sans doute acceptable partout dans le 
monde entier. En qui dit France, dit le Musée d’Art Moderne. Oui, mais … ce 
musée d’art moderne n’est il pas raciste???” . 

 
In het tweede schilderij gaan Samba en Picasso samen op stap richting Musée d’Art 
Moderne (afb. 19). Onder de arm dragen ze elk een doek waarop een masker is 
afgebeeld. Hun wegen zijn gescheiden door krijtlijnen. Het museum geeft een 
hermetisch gesloten en doodse indruk. Schilderij 3 speelt zich af op het voorplein van 
het Centre Pompidou (afb. 20). Centraal Samba en zijn vrouw, de schilder draagt een 
schilderij onder de arm met de tekst: “La Peinture Pop de Chéri Samba”. Slechts 
flarden van de onderstaande tekst zijn leesbaar, wel duidelijk het jaartal 1989. Rond het 
koppel staan mensen van Afrikaanse, Europese, Aziatische origine die allemaal andere 
richtingen uitkijken. Helemaal links een lange kolom met tekst, waarvan volgend 
fragment: “Pourquoi si peu d’artistes africains ou non-occidentaux dans des 
expositions phares???”. Vanuit Pompidou komt een tekstballonnetje: “Bravo 
l’Occidental! Bravo le cubisme! Notre musée est tien”. Een zwarte toeschouwer 
antwoordt: “Mai … Cekoua ça. Ce de lin justice ou koua? Pourkoua long-til refizé le 
travail de l’Africain? E pourtan, lui ossi a prezanté le meme travail (mask) 67.”  
 
Desalniettemin maakt Samba in 1997 al een tijd deel uit van de groep Pigozzi (zie 3.4.2) 
en kocht zowel het Centre Pompidou als het Museum of Modern Art een werk van hem 
aan. “But the larger problem persists and no easy resolution to it seems in the offing. 

                                                           
67 “Mais … C’est quoi ça. C’est de l’injustice ou quoi? Pourquoi l’ont-ils refusé le travail de l’Africain? 
Et pourtant, lui aussi a presenté le meme travail (mask).” 
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With Chéri Samba one may well ask, what place does such work have in the canonical 
accounts of modern and contemporary painting?” (Storr 2004:62). 
 
De esthetische waarde van de traditionele Afrikaanse kunst mag dan erkend worden 
sinds Apollinaire, Picasso en de kubisten, dat belet niet dat er nog steeds anders tegen 
de zogenaamde moderne Afrikaanse kunst wordt aangekeken. (Jewsiewicki 2002:257).  
Men weigert hen dezelfde esthetische én commerciële waarde toe te kennen als de 
westerse kunst.  
 

“The Western artist who borrows the forms or "spirit" of a dominated culture 
still remains in a position of dominance, while the Third World artist who 
incorporates materials and motifs from the developed world remains an 
outsider” (Heartney 1989 online). 

 
Picasso en Gauguin zochten elk op hun manier het contact met The Other  en 
absorbeerden dat op sublieme wijze in hun kunst. Zoals de passie voor het ‘primitieve’ 
rondspookt in het westen, is de passie voor de moderniteit een obsessie voor de niet-
westerse kunstenaars. “C’est ainsi que le dialogue entre les projets picturaux de 
Gauguin et de Chéri Samba est non seulement instructif, mais aussi révélateur”, zegt 
Bogumil Jewsiewicki (Université Laval, Québec) (2003:166). Het westen is even 
verveeld geweest met de Afrikaanse ‘fetisj’ die hij niet onder de noemer kunst wil/kan 
plaatsen, als met de urbane populaire schilderkunst. 
 
2.5.5. L’Espoir fait Vivre 
 

“Africa, which had been eaten before – carved into pieces and served up as a 
banquet entrée at the Berlin Conference of 1884-1885 – had reserved the 
relationship at last” (Vogel 1991:14). 

 
Het is met veel verwachtingen dat Chéri Samba naar Parijs vertrok om deel te nemen 
aan Magiciens. Vlak voor afreizen hield hij opendeur in zijn atelier in Ngiri-Ngiri en 
stelde er zijn werk tentoon voor les Kinois. Op de gevel schilderde hij: “Avant son 
départ pour Paris en avril 1989 ou il participera à la 1e grande exposition 
internationale denommée ‘Les Magiciens de la Terre’, qui réunira 100 artistes du 
monde CHERI SAMBA vous invite à contempler ses nouvelles oeuvres”. De foto is 
opgenomen in de catalogus van de door Jean-Hubert Martin samengestelde Samba 
tentoonstelling in het Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie in Parijs (1997). 
We zien het Congolese publiek in dichte drommen in de rij staan voor de deur van het 
atelier. Aan de buitenmuur van het atelier hangen enkele werken, waaronder L’Espoir 
fait Vivre, dat zich even later tot een van de symboolwerken van Magiciens zou 
ontpoppen (afb. 1). 
 
Hoop doet leven, zegt Samba en hij schildert zichzelf in een tijdspiraal waarin hij 
verschillende identiteiten aanneemt. Er bestaan meerdere versies van het werk. Op dit 
schilderij dat hij ontwierp voor Magiciens zien we het portret van een stralende Chéri 
Samba in een idyllisch Congolees landschap. In dat landschap in een grote letter “C” 
(Chéri) worden enkele ijkpunten in zijn leven gemarkeerd: ouderlijk huis, honger, 
school, stad, atelier, huwelijk, tv, geld…  Een man (Samba) en een vrouw (“sa première 
conseilleuse” (Samba 1997:66) trachten zich vast te klampen aan de “C”. Hoog in de 
lucht zien we Jumbo Jets die de wereld rondvliegen, richting moderniteit. Op een latere 
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versie van L’Espoir staan flarden tekst te lezen: “(Sam)ba est souvent à l’étranger” … 
“toujours chez lui en Afrique…”. De hoop van het Afrikaanse continent op een beter 
leven, zit eveneens in het schilderij vervat. 
 
Gelukkig beschikken we over een beschrijving van het werk door Chéri Samba zelf: 
“Regardez bien ma vie dans ce tableau. Mes ennemis disent tout le temps que moi, je 
travaille avec une force maléfique (fétiches). Ils se trompent vraiment, comme si le bon 
Dieu ne donnait rien à ceux qui croient en lui. Ils ignorent que mon travail est le don de 
mes ancêtres. Je n’ai jamais été pressé dans ma vie pour chercher à avoir quelque 
chose que je ne mérite peut-être pas. J’ai toujours attendu que la volonté de Dieu se 
fasse parce que, c’est en lui que je pose tout mon espoir. Si aujourd’hui je ne gagne 
rien, demain je gagnerai beaucoup” (1997:66). 
 
De verhalen hoe Europese artiesten als Braque, Klee, Léger of Picasso inspiratie 
zochten én vonden bij Afrikaanse en andere niet-westerse artistieke tradities, zijn wel 
bekend. Weinig is geweten van de trips van de reizen van Afrikaanse artiesten naar de 
westerse centra van het modernisme. Dit is nochtans een belangrijke sleutel om het 
totale verhaal te begrijpen, zegt Salah Hassan, curator van de Biennale di Venezia 1997 
(1999:224). De indrukken die hij van Parijs heeft, zet Samba neer in zijn doeken. Zo 
schildert hij zwarte straatvegers die in Parijs de hondendrollen moeten verwijderen en 
geeft het werk de cynische titel: “Paris est Propre” (afb. 21).  
 
“Postmodern theory understands long-haul tourism, in some respects the vanguard of 
expanding capitalism, as the result of the lure of an authenticity which is no longer 
available in the postindustrialized, overdeveloped areas of the world, sunk as they are 
into societies of spectacle and simulation” (Araeen e.a. 2002:4). In 1989 telde men meer 
dan 400 miljoen reizigers die gebruik maakten van het luchtruim. Het onderweg zijn, de 
transculturaliteit68 die Samba in het werk aankaart, wordt een van de troeven van de 
hedendaagse global art en overstijgt in zekere zin de binariteit global/local. Zoals John 
Good, eigenaar van de Gagosian Gallery in New York, het uitdrukt: 
 

“For artists to be important, they have to appeal to their own culture, their own 
tribe, and then hope to be universal” (in Von Bennigsen, Gludowacz & Van 
Hagen 2009:213).  

 
 2.5.6. Reinvention of the Tropics 
 
Wanneer in 2008 in Berlijn de tentoonstelling Die Tropen. Ansichten von der Mitte der 
Weltkugel wordt opgezet, grijpen de curatoren Alfons Hug e.a. terug naar Gauguins 
doek én statement uit 1897, “D'où venons-nous, Que sommes-nous? Où allons-nous?”. 
Garcia dos Santos noemt de Berlijnse tentoonstelling “the (re)discovery of the tropics 
that had already been made in the early days of modern art” (2009:168). De vragen die 
Gauguin (zich) stelt, slaan volgens de auteur niet zozeer op het artistieke aspect (afb. 2). 
Het gaat om de homo sapiens, die geboren wordt op een plek op aarde die onderhevig is 
aan haar eigen wetten en voortschrijdt volgens haar eigen ritme. De tentoonstelling Die 

                                                           
68

 Youngma Kim (Seoul National University) verrichtte onderzoek naar transnationale identiteiten bij 
Koraanse kunstenaars, in het bijzonder Nam June Paik, een opvallende aanwezige op Magiciens. Voor 
Nam June Paik is de transnationale of transculturele identiteit geen hinderpaal, integendeel een hefboom 
om de poort naar de westerse hedendaagse kunst open te duwen. Hetzelfde kan gezegd worden van Chéri 
Samba. Nam June Paik woonde en werkte in Korea, Japan, Duitsland of de Verenigde Staten (2009:914).  
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Tropen is een reflectie op de toenadering tussen hedendaagse en etnische kunst, met als 
doel een bijdrage te leveren tot een beter begrip tussen de hemisferen en een “re-
aestheticization of the Tropics … to counteract the all-powerfull political and 
economical discourses” (Hug 2008:15).  
 
De chronologie van de moderniteit loopt niet overal volgens hetzelfde ritme. De 20ste 
eeuw was de eeuw van de westerse moderniteit, zegt Karin Barber (2003:175). Want in 
Afrika kwam de moderniteit pas met een halve eeuw vertraging, na de dekolonisatie. 
“The focus is on the intellectual and artistic energies that were generated in the course 
of liberation struggles, and the need to think through the implications and consequences 
of radical African thought, in order to constitute more fully a specifically African form 
of modernity”. 
 
In die optiek past ook de tentoonstelling The Short Century (1945-1994)69 van Okwui 
Enwezor: “which documents for the first time a fascinating, multifaceted Modernism 
and Counter-Modernism that emerged in Africa out of the ruins of colonialism” 
(Danzker in: Enwezor 2001:7). Na multiple modernities kunnen we ook spreken van 
multiple times. De tijdslijn is geen evolutief en enkelvoudig gegeven, maar is 
samengesteld uit diverse tijdslijnen die op de wereldkaart door en over elkaar lopen. 
 
 

x x x x x 
 
 
Uit de literatuur blijkt alvast dat Magiciens, als ontmoetingsmoment tussen culturen, 
aangezien wordt als een even belangrijk ijkpunt als Gauguin en Picasso. Bijzonder 
interessant in deze optiek is de analyse van Magicien Chéri Samba die in zijn werk en 
vanuit zijn context en zijn identiteiten de vragen behandelt die deze nieuwe 
‘ontmoeting’ doen oprijzen. Vanuit de kunst draagt hij belangrijke elementen aan die 
kunnen helpen bij het opbouwen van nieuwe paradigma’s. In de global art tijdslijn 
krijgt 1989 (L’Espoir fait Vivre – Samba) een plaats na 1897 (D'où venons-nous, Que 
sommes-nous? Où allons-nous? - Gauguin) en 1907 (Les Demoiselles d’Avignon - 
Picasso). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
69 The Short Century. Independance and Liberation Mouvements in Africa 1945-1994. De tentoonstelling 
reisde in 2001 en 2002 via München, Berlijn, Chicago naar New York. 
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3. DE INVLOEDEN VAN LES MAGICIENS 
 

 
In hoeverre heeft Magiciens de la Terre, als trigger voor global art, zijn invloeden 
verspreid over musea, biënnales en art fairs, tentoonstellingsbeleid, veilinghuizen, 

galeries, verzamelaars, kortom over de hele global art world? Heel veel artikels zijn 
aan deze thema’s gewijd. We trachten ze te bundelen tot een coherent geheel. Ook 

gaan we na welke de rol is van de global artist, van de global curator en van de 
global collector. 

 
 
3.1. Tentoonstellingsbeleid  
 
Wat is de invloed van Magiciens de la Terre op het tentoonstellingsbeleid? Is er een 
veranderende houding merkbaar ten opzichte van niet-westerse kunst? Krijgen niet-
westerse kunstenaars meer kansen dan tevoren? Hoe wordt hun werk opgenomen in 
vaste collecties en in de tijdelijke tentoonstellingen? Welke kansen hebben zij om hun 
kunst ook te presenteren in musea? Waar zijn werken van hedendaagse niet-westerse 
kunstenaars best op hun plaats: in de etnografische musea of in de musea voor 
hedendaagse kunst? 
 
3.1.1. Primitivism vs. Magiciens 
 
Mede onder invloed van Afrikaanse curatoren zoals Okwui Enwezor, kan de 
hedendaagse Afrikaanse kunst niet langer doodgezwegen kan worden, en heeft ze haar 
plaats opgeëist (Ogbechie 2002:7). Maar, zo voegt hij er waarschuwend aan toe, dat 
neemt de bezorgdheid niet weg over de wijze waarop Afrikaanse hedendaagse kunst in 
de kunstgeschiedenis wordt opgenomen en het opent de vraag of ze op gelijke voet zal 
behandeld worden als haar westerse evenknie. Op te merken valt dat Afrika een 
vooraanstaande rol speelt en meer dan andere continenten aan de kar trekt. Dat heeft 
allicht ook te maken met de aanwezigheid van een aantal experts van Afrikaanse origine 
die erin geslaagd zijn een hoofdrol op te eisen in het debat. 
 
In de jaren 1980 vonden twee tentoonstellingen plaats die het denken over Afrikaanse 
en niet-westerse kunst aanzienlijk veranderd hebben. In 1984 werd in het Museum for 
Modern Art in New York de fel besproken expositie Primitivism in the 20th Century. 
Affinity of the Tribal and the Modern opgezet. Vijf jaar later kwam het Franse antwoord 
met Magiciens de la Terre in het Centre Pompidou en La Grande Halle de La Villette. 
De twee tentoonstellingen werden eindeloos met elkaar vergeleken, verguisd en 
opgehemeld.  
 
De meningen zijn verdeeld. Magiciens koos voor een zo neutraal mogelijke 
configuratie: de werken werden in een open ruimte gedropt, nauwelijks van commentaar 
voorzien, zonder een duidelijke organisatie: de tentoonstelling was “an extravaganza of 
current ‘global’ art”70 (Lippard in Mauchan 2009:21). De kunstwerken moeten voor 
zichzelf spreken, dit in tegenstelling tot de tentoonstelling Primitivism in 1984 door 
                                                           
70 In: LIPPARD, Lucy 1990. Naming. In: FLAM, J. & DEUTCH M. (eds.) 2003. Primitivism and 
Twentieth-century Art: A Documentary History. Berkeley: University of California Press. 
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William Rubin en Kirk Varnedoe opgezet in het Museum of Modern Art in New York. 
Het uitgangspunt was hier totaal anders. 
 

“I want to understand the Primitive sculptures in terms of the Western context in 
which modern artists ‘discovered’ them. The ethnologists’ primary concern – the 
specific function and significance of each of these objects – is irrelevant to my 
topic” (Rubin 1984:1). 

 
De vergelijking van de twee tentoonstellingen is een studie op zich die ook zal 
uitmonden in de tweestrijd tussen twee kunstwereldhoofdsteden met verschillende 
ideeën, New York en Parijs. Kort samengevat komt het hierop neer dat Primitivism de 
invloed van niet-westerse kunst op moderne kunst aantoont, terwijl Magiciens 
hedendaagse westerse en niet-westerse kunstenaars samenbrengt. De belangrijkste 
kritiek op de twee tentoonstellingen is dat ze allebei vertrekken vanuit een westers 
uitgangspunt. Ondanks de punten van kritiek kan niemand ontkennen dat de exposities 
een en ander teweeg hebben gebracht en het denken over etnische kunst en hedendaagse 
niet-westerse kunst hebben gestimuleerd. 
 
Hans Belting maakt een interessante vergelijking tussen de tentoonstellingen 
Primitivism en Magiciens (2007b:168). De expositie in New York focuste op de 
mechanismen waardoor ‘primitieve’ modellen tot kunst werden getransformeerd van het 
ogenblik dat zij moderne kunstenaars inspireerden om ze te imiteren. “With an 
unparallelled creative schizophrenia, the West was searching for a lost concept of art 
precisely by reinventing it in the first place.” Magiciens had een heel ander opzet en 
opende voor niet-westerse kunstenaars de poort naar de westerse kunstscène. Op te 
merken valt dat de westerse kunstwereld in deze periode een even grote crisis 
meemaakte als in het begin van de 20ste eeuw en er niet in slaagde zich te herstellen van 
de klap door Danto’s uitspraken over The End of Art in 1984. 
 

“(…) The polycentrism proclaimed in the Paris exhibition opened a first exit 
from this Western discourse. But the exhibition did not ultimately escape from 
the intolerance of a Western concept of art that still is understood as global. The 
former ‘primitives’ were now, if a bit hypocritically, recognized as living artists, 
heralding a change that was only in its initial stage here” (Belting 2007b:170).  

 
3.1.2. De wichelroede en de toverstaf 
 
Stond de tentoonstelling in New York nog in het teken van het primitivisme in de 
moderne kunst, dan ging Magiciens over “worldwide modern art”. Interessant in deze 
context is het concept van de culturele overlevingsstrategieën waardoor mensen die 
veroordeeld zijn om te kunnen overleven in een bedreigde cultuur, strategieën oppikken 
die gericht zijn op verandering, en die ze in onverwachte richtingen kunnen laten 
evolueren (Grunzinski 2007:192). De theorie kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op 
Picasso: de moderne kunst maakte op dat moment een crisis door waarvan Picasso via 
een overlevingsinstinct gebruik maakte om de kunst een totaal onverwachte richting in 
te duwen. De theorie kan ook slaan op Samba en andere derdewereldkunstenaars voor 
wie overleving ook in de letterlijke betekenis kan geïnterpreteerd worden (zie 4.2). 
 
Volgens Sidney Kasfir (Emory University, Atlanta) gaat het debat over de rol van 
Afrikaanse kunst “als spiegel van de westerse koloniale geschiedenis” (1999:88). In 
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Primitivism wordt prekoloniale kunst uit Afrika en Oceanië voorgesteld als een 
toverstaf voor proto-kubisten, expressionisten en surrealisten. In Magiciens wordt de 
hedendaagse Afrikaanse, Aziatische en diasporakunst vertaald als de kunst van de 
wichelaar (“magicien”), zoals ook de westerse avantgarde misleidend gelijkgesteld 
wordt met de performance van de tovenaar. Beide tentoonstellingen waren op zijn minst 
een poging om de ‘affiniteit’ tussen “the tribal and the modern”, de derde wereld en de 
eerste wereld aan te tonen. Zij verwijst hierbij naar Araeen die Primitivism een 
krachtige uitdrukking noemt van het modernistische paradigma, terwijl Magiciens een 
mislukte poging is om het paradigma te breken. Pro of contra, Magiciens wordt door 
vele onderzoekers als een mijlpaal gezien. Nochtans, aldus Kasfir, hebben de meeste 
instituten de boodschap niet opgepikt en blijven ze niet-westerse kunst voorstellen als 
voorheen (zie 4).  

 
3.1.3. De opvolgers van de Magiciens 
 
Vanaf de jaren 1990 krijgen we een toevloed van tentoonstellingen die verder bouwen 
op Primitivism en Magiciens. De trend zet zich tot vandaag voort. Op 17 september 
2011 wordt, zoals eerder gemeld, in Karlsruhe in het Museum for Neue Kunst de 
tentoonstelling The Global Contemporary. Kunstwelten nach 1989 geopend, op touw 
gezet door het ZKM/Karlsruhe71. Opvallende vaststelling: van de uitgenodigde 
kunstenaars zijn er slechts twee die er ook bij waren in Parijs 1989, en dat zijn Rasheed 
Araeen en Chéri Samba (bijlage 3-4), twee kunstenaars die ook nadrukkelijk hun 
commentaar hebben gegeven op de cross-culture expositie Magiciens de la Terre, de 
ene op papier, de andere op doek. 
 
Het aantal tentoonstellingen dat voortgevloeid is uit Primitivism en/of Magiciens is niet 
te tellen. We kiezen er enkele van de belangrijkste uit, de lijst is niet exhaustief. 
 

- 1990: Contemporary African Artists: Changing Tradition. Curator: Grace 
Stanislaus. Studio Museum, Harlem. 

- 1990: Chéri Samba: le Peintre Populaire du Zaïre. Curator: Willy Van den 
Bussche. Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Oostende. 

- 1991: Africa Explores: 20th Century African Art. Curator: Susan Vogel. Center 
for African Art en New Museum for Contemporary Art in New York.  

- 1991: Africa Hoy: Obras de la Contemporary African Art Collection. Curator: 
André Magnin. Reizende tentoonstelling die startte op de Canarische Eilanden. 
Werken uit de collectie Pigozzi. 

- 1992: Out of Africa: The Jean Pigozzi Contemporary Art Collection. Curator: 
André Magnin. Saatchi Gallery, Londen. 

- 1995: Seven Stories about Modern Art in Africa. Curator: Clémentine Deliss. 
Whitechapel Gallery, Londen. 

- 2001: The Short Century: Independence and Liberation Movements in Africa, 
1945-1994. Curator: Okwui Enwezor. Museum Villa Stuck, München, 
rondreizend en nadien onder meer in Museum of Modern Art in New York. 

- 2004: Africa Remix. Curator: Simon Njami. Museum Kunst Palast in Düsseldorf, 
nadien rondreizend onder meer naar Hayward Gallery in Londen, Centre 
Pompidou in Parijs en Mori Art Museum in Tokio. 

- 2009: Back to Earth. Fleischer Ollman Gallery in Philadelphia. 

                                                           
71 Online: www.globalartmuseum.de 
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- 2010: 1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft? Curator: Catherine 
Hug. Kunsthalle in Wenen. 

- 2011: JapanCongo. Carsten Höllers double-take on Jean Pigozzis collection. 
Curator: Carsten Höllers. Garage Centre for Contemporary Culture in Moskou. 

- 2011: The Global Contemporary. Kunstwelten nach 1989. Curator: Andrea 
Buddensieg & Peter Weibel. Museum for Neue Kunst in Karlsruhe. 

 
3.1.4. Het kwadraat van de cirkel 
 
Het debat over niet-westerse kunst speelde zich de voorbije decennia af in twee types 
museum: het etnografisch museum en het kunstmuseum (Enwezor 2009:12). De 
etnografische musea hadden een autoriteit verworven inzake het artistieke aspect van 
niet-westerse kunst, maar in die hegemonie kwam een eerste barst met de 
tentoonstelling Primitivism in 1984. Magiciens effende verder de weg voor de grote 
blockbuster tentoonstellingen die zouden volgen, waarin thema’s van niet-westerse 
kunst een plaats vonden.  
 
“Blockbuster shows have greatly influenced the mainstreaming tendency”72 (Kasfir in 
Enwezor 2009:12). Prototype is de tentoonstelling Africa Remix73, geconcipieerd door 
Simon Njami, met werk van meer dan 100 Afrikaanse hedendaagse kunstenaars. De 
tentoonstelling liep van 10 februari tto 17 april 2004 in het Museum Kunstpalast in 
Düsseldorf, alvorens te reizen naar Londen (Hayward Gallery), Parijs (Centre 
Pompidou) en Tokio (Mori Art Museum). In tegenstelling tot Magiciens verzamelt 
Africa Remix Afrikaanse kunstenaars uit Afrika én uit de diaspora, dit onder het motto: 
“Afrika is meer dan een territorium, het is een identiteit”. Ter gelegenheid van die 
tentoonstelling wordt ook even stilgestaan bij de rol die Afrikaanse kunstenaars vandaag 
kunnen spelen: “Kunstenaars die ons iets zeggen over de toestand in de wereld, over de 
mensheid, want hun werk biedt een mogelijke uitweg om Afrika te verlossen uit het 
kwadraat van de cirkel” (Bernadac 2005:11). 
 
De sociale bekommernis gaat gepaard met de roep om collecties ook tentoon te stellen 
in de niet-westerse hemisfeer. Zo brak Neil McGregor, directeur van het British 
Museum in Londen, tijdens het International Congress in the History of Art (Melbourne 
2008), een lans voor het openstellen van de collecties naar de hele wereld.  
 

“That cannot go on. Somehow, collections like the British Museum have to be 
made available to the whole world. They have to travel. They have to be seen 
around the world. And they must be seen in many places, because they will mean 
different things in different places” (McGregor 2008:70). 
 
 

 
 
 
 

                                                           
72 In: KASFIR, Sidney Littlefield 2002. Museums and Contemporary African Art: Some Questions for 
Curators. In: African Arts 35, no. 4, p.9. 
73 Africa Remix online: http://universes-in-universe.de/specials/africa-remix/english.htm 
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x x x x x 
   
 
Op vlak van tentoonstellingsbeleid heeft Magiciens de la Terre een en ander in 
beweging gebracht. Sedertdien zijn een aantal zeer interessante exposities gehouden 
over niet-westerse kunst, al dan niet in relatie tot westerse kunst. Ook belangrijk als 
voorloper, zij het op diverse punten tegengesteld aan Magiciens, is de tentoonstelling 
Primitivism in 20th Century Art in 1984 in New York. Een en ander betekent echter niet 
dat niet-westerse kunstenaars meteen evenveel kansen krijgen als hun westerse 
collega’s. De weg is lang, maar er is progressie merkbaar.  
 
 

3.2. De bloei van de biënnales 
 
 
Opvallend is dat de opkomst van de biënnales en triënnales in de tijd samenvalt met de 
tentoonstelling Magiciens de la Terre. Is er een oorzakelijk verband tussen de twee? Is 
er ook een verband tussen de opkomst van biënnales en de politieke hervormingen in 
bepaalde landen? De biënnales verspreiden zich als een olievlek over de hele wereld, 
wat een hele verschuiving meebrengt in de verhouding tot musea en galeries. Hoe kan 
dit opvallende fenomeen verklaard worden? Spelen de invloeden van Magiciens de la 
Terre ook in de veranderende tentoonstellingspolitiek ten opzichte van kunstenaars uit 
de derde wereld? Onder biënnales verstaan we een tweejaarlijkse kunstmanifestatie, die 
tot doel heeft promotie te voeren voor kunst uit een bepaalde culturele regio of een 
bepaald land, of voor individuele of groepen van kunstenaars. In vele gevallen – maar 
niet noodzakelijk – betreft het een tentoonstelling van visuele kunsten. Een triënnale 
heeft om de drie jaar plaats. De biënnales en triënnales zijn bovendien uitgegroeid tot 
belangrijke toeristische trekpleisers die een stimulans betekenen voor de hele 
toeristische economie van een stad of een land. 
 
3.2.1. De link met de politiek 
 

“From the fall of the Berlin Wall in 1989 to the end of Apartheid in South Africa 
in the early 1990’s, to the defeat of dictatorship in South Korea in 1987, the 
artistic networks of the biennal era experienced the unleashing of diverse 
critical practices from localities once routinely excluded from international 
exhibitions before 1990” (Enwezor e.a. 2009:23). 
 

Het statement van Enwezor & Okeke-Agulu liegt er niet om: de politieke 
omwentelingen van eind jaren 1980 en begin jaren 1990 hebben haast onmiddellijk 
geleid tot een aantal nieuwe kunstbiënnales op plaatsen die voordien uitgesloten waren 
van het internationale kunstcircuit. Bovendien leidde deze evolutie tot een totale nieuwe 
kijk van de curatoren op niet-westerse kunst door af te stappen van de etnografische 
benadering en resoluut te kiezen voor de kunstenaar als individu.  
 
Jean Kennedy (San Francisco State University) spreekt in haar postuum verschenen 
revelerend werk New Currents, Ancient Rivers van een “modern renaissance occuring 
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in Africa” (1992:17)74. De Biennale di Venezia 1990 stelt, zoals eerder vermeld, voor 
het eerst een rits Afrikaanse kunstenaars tentoon, met name Tapfuma Gutsa, Henry 
Munyaradzi en Nicholas Mukomberanwa uit Zimbabwe, Bruce Onobrakpeya en 
Nsukka uit Nigeria, El Anatsui uit Ghana. Verder meldt ze in hetzelfde jaar de 
doorbraak van andere Afrikaanse kunstenaars als Youssouf Bath, Tayo Adenaika, Helen 
Sebedi, Hussein Gunaan, Olumuyiwa Amoda en Chéri Samba, terwijl ze ook de 
geschriften opmerkt van Olu Oguibe. “Today’s African art, like the river that never 
rests, runs its course with new energy and vision.” 
 
Opvallend daarbij is dat de biënnales vanaf eind jaren 1980 een belangrijkere rol gaan 
spelen in de opening naar niet-westerse kunst dan de klassieke bouwers van grote 
tentoonstellingen, met name de musea. “The proliferation of art biennals throughout the 
world, since the late 1980s, and the touring of blockbuster exhibitions among museums 
of contemporary art constitute one dimension of this global art world” (Fillitz 
2009:116). Vanaf 2005 zal die leidende rol stilaan worden overgenomen door de art 
fairs (zie 3.2.6). 
 
3.2.2. Biennale di Venezia 

 
“With appropriate adaption, these resources can be ingeniously re-invented in 
the form of new narratives, contributing lucratively to the global cultural 
industry and the spate of mega art shows, biennales, triennales, and 
blockbusters” (Bharucha 2007:216). 

 
De biënnale als open kunstmanifestatie is nochtans geen nieuw verschijnsel. De 
Biennale di Venezia, oorspronkelijk een kunstmarkt, dateert al van 1895 toen Europa 
een nieuwe speelvijver én afzetmarkt gevonden had in Afrika en Zuid-Azië. Opvallende 
vaststelling: de geboorte van de Biennale di Venezia komt tot stand eind 19de eeuw, 
wanneer, als gevolg van de Conferentie van Berlijn (1884-1885) de eerste Afrikaanse 
kunstvoorwerpen naar Europa worden overgebracht en daar worden tentoongesteld75. 
Hebben we in de vorige hoofdstukken de correlatie aangetoond tussen de geopolitieke 
ontwikkelingen en de culturele omwenteling in de jaren 1989-1990, dan zien we een 
gelijkaardig verband eind 19de, begin 20ste eeuw met de opkomst van de Biennale di 
Venezia én de verzamelwoede van ‘etnische artefacten’ bij kunstenaars als Vlaminck, 
Derain, Matisse, Picasso en Braque... Ook hier gaan bovenbouw en onderbouw hand in 
hand. 
 
“The Biennale is the type of cultural event that tends to arise when some form of 
capitalism is undergoing colonial expansion in pursuit of foreign markets” (McEvilley 
1999:308). Gedurende bijna een eeuw was de Biennale di Venezia uitsluitend 
voorbehouden aan Europese landen. Het instituut speelde een rol als culturele backup 
van de koloniale politiek. Simon Sheikh noemt de biënnale van Venetië “een soort van 
Olympische Spelen van de kunstwereld” (2009:76), in tegenstelling tot Documenta dat 
“the state of the art” wil weerspiegelen” (77). Interpreteren we dit juist als we stellen 
dat de biënnale meer gelijkt op een spektakel van Olympisch niveau, terwijl Documenta 
in alle ernst een stand van zaken van de actuele kunstproductie wil voorschotelen? 

                                                           
74 Jean Kennedy, kunstenares, onderzoekster en docente aan diverse universiteiten, overleed in 1991 toen 
het boek in productie was. 
75 De eerste voorbeelden van Afrikaanse kunst die bij het grote publiek tot de verbeelding spreken, zijn de 
bronzen beelden uit Benin, in 1897 meegebracht door het Britse leger (McEvilley 1999:308). 
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“Around 1990, similarly, the Biennale began showing abnormalities that 
coincided with changes in the society around it – with what has been called the 
shift from modernism to postmodernism” (McEvilley 1999:309).  

 
Plots werden er vrouwen uitgenodigd, en dat was volkomen nieuw: in 1990 werden de 
Verenigde Staten vertegenwoordigd door Jenny Holzer, in 1993 door Louise Bourgeois. 
Gelijktijdig kwamen ook de eerste Afrikaanse kunstenaars opduiken: in 1990 beten 
Zimbabwe en Nigeria de spits af, in 199376 gevolgd door Senegal, Ivoorkust en Zuid-
Afrika.  
 
Belangrijker nog, zegt Thomas McEvilley (Rice University, Houston), is dat het 
concept van de Biennale di Venezia op korte tijd totaal veranderd is, onder invloed van 
een veranderende globaliserende wereld. Curator Achille Boniti Oliva tekende in 1993 
voor de grote verandering door naast actuele kunstproductie van de deelnemende landen 
te focussen op “cultural nomadism – a dominant theme of recent postmodernist discours 
on shifting ideas of nationalism and identity”. De tijd van de eenduidige culturele 
identiteit moest plaats maken voor een ambiguë en hybride identiteit, voor de complexe 
urban society, waar de identiteit gevormd wordt door een duizelingwekkend amalgaam 
van invloeden en ieder individu gezien moet worden als een culturele composiet. De 
universal being is geboren en de Biennale di Venezia heeft daar gretig op ingespeeld. 
De redenering van McEvilley helpt de kunstwereld al een flink eind op weg in de 
zoektocht naar nieuwe paradigma’s (zie hoofdstuk 4). 
 
De emancipatie heeft zich op niveau van de biënnales doorgezet. Wanneer Chéri Samba 
in 2007 een hele zaal voor zijn rekening neemt en daarin zijn kijk op de wereld geeft, is 
dat de normaalste zaak van de wereld geworden (afb. 22). De Biennale di Venezia trekt 
zo’n 300.000 bezoekers aan van over de hele wereld. 
 
3.2.3. Havana en Dakar: pioniers 
 
Vanaf eind jaren 1980 zien we op enkele jaren tijd 80 nieuwe biënnales als 
paddenstoelen uit de grond rijzen. De helft situeert zich buiten Europa en Noord-
Amerika (Fillitz 2009:124). De biënnales ontwikkelen zich als ontmoetingsplaatsen van 
de global art world, en door hun interconnecties werken ze mee aan het totstandkomen 
van een global culture.  
 
Twee toonaangevende biënnales in de derde wereld zijn die van Havana en Dakar. De 
Bienal de la Habana werd al in 1984 opgericht als Third World Art Biennale. De 
Cubaanse biënnale kan een voorloper genoemd worden, en bevestigt daarmee de unieke 
reputatie van Cuba waar kunst – in tegenstelling tot andere socialistische landen – niet 
alleen gedoogd maar ook tot op zekere hoogte gestimuleerd wordt. “The Havana 
Biennals have been interesting because they focused on developing countries  that were 
left out of the international system, and that is a key point” (Storr in Von Bennigsen, 
Gludowacz & Van Hagen 2009:174). De Senegalese variant Dak’Art werd in 1992 
opgestart, geheel in de traditie van het Festival des Arts Nègres, dat al in 1966 boven de 
doopvont werd gehouden door president en notoir kunstliefhebber Léopold Senghor. 
Het Festival paste helemaal in diens Négritude-politiek zie 1.2.1). Cultuur beschouwde 
                                                           
76 De biënnale van Venetië maakte begin jaren 1990 een sprong van 3 jaar, dit om in 1995 het 100-jarig 
bestaan mét een biënnale te kunnen vieren.  
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hij als een belangrijk ambassadeur van een natie. De biënnale van Dak’Art heeft zich 
ontpopt tot de ontmoetingsplaats voor kunstenaars uit Zwart-Afrika, terwijl het 
Cubaanse zusje vooral in het teken staat van kunst van de derde wereld. De beide 
biënnales worden door de liefhebber zeer gewaardeerd omwille van hun kwaliteit en 
hun originaliteit. 
 
De opkomst van de biënnales en hun lokale verspreiding over de hele wereld legt echter 
ook de achillespees van de global art bloot: hoe globaal (en hoe lokaal) is global art? 
Hedendaagse global art is een complex fenomeen dat niet zomaar kan worden herleid 
tot een binair model, met aan de ene kant een afgeleide van een universele moderniteit 
(in Europa en Noord-Amerika), en aan de andere kant vele regionale varianten van 
verschillende specifieke moderniteiten (derde wereld). Dat zou volgens Thomas Fillitz 
(Universität Wien) een herhaling zijn van het oude discours van universalisme versus 
relativisme, waarbij het universalisme stelt dat de normen voor iedereen gelijk zijn, 
terwijl het relativisme poneert dat iedere cultuur zijn eigen normen gebruiken en 
conventies heeft. 
 
Fillitz verwijst ook naar Shmuel Noah Eisenstadt77 (Hebrew University, Jerusalem) 
(2009-128), die het heeft over “multiple modernities”78, en hij somt op: new functional 
art, urban art, international art, territory, frontier, world art… Het feit dat moderniteit 
en andere betekenis kan hebben in westerse dan in niet-westerse culturen sluit aan bij 
het idee van de meervoudige moderniteiten. De westerse moderniteit hangt nauw samen 
met de koloniale visie, terwijl de niet-westerse moderniteit vooral een product is van de 
postkolonialiteit.  
 
3.2.4. Global curators 
 
In deze periode zien we het ook gebeuren dat niet alleen kunstenaars het systeem in 
vraag stellen, maar dat ook museumdirecteurs besluiten “zich van de institutie af te 
keren door ontslag te nemen en voortaan op zelfstandige basis tentoonstellingen te 
organiseren (Jarram ng 2010:64). Op het lijstje met ronkende namen onder meer: Harald 
Szeemann, Achille Bonito Oliva, Jan Hoet én Jean-Hubert Martin, die in 1990 
Beaubourg verlaat. Zo ontstond een nieuwe beroepsgroep, namelijk die van 
onafhankelijke curatoren, die de institutionele structuur van de kunstwereld grondig 
veranderden. De biënnales doen gretig een beroep op deze ‘onafhankelijke’ curatoren, 
waaronder ook heel wat van niet-westerse origine die de sprong naar het westen maken. 
Deze curatoren zullen het openbreken van de kunstwereld naar alle continenten in een 
versnelling brengen. Om optimaal te functioneren moet het systeem ook in twee 
richtingen werken. Zo werd de biënnale van São Paulo in 2002 en 2004 voor het eerst 
door een westers curator geleid, met name de Duitser Alfons Hug (Goethe Institut en 
Haus der Kulturen der Welt79, Berlin/ São Paulo).   

                                                           
77 In: EISENSTADT, Shmuel N. 2000. Multiple Modernities. In: Daedalus,129,1,(winter) 2000, pp.1-16. 
78 Gelijkaardige theorieën vinden we bij Appadurai (1991) die de term ‘alternative modernities’ lanceerde 
als gevolg van toenemende deterritorialisering in de wereld en de beweging van mensen, kapitaal en 
politieke stromingen over de grenzen. Larkin (1997) had het over ‘parallel modernities’ voor het naast 
elkaar bestaan in ruimte en tijd van verschillende economische, religieuze en culturele bewegingen die 
thuishoren onder de paraplu ‘moderniteit’, maar niet noodzakelijk gelinkt zijn aan displacement en herstel 
van contact met het thuisland. Zie: http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3103/is_n3_v67/ai_n28696850/ 
79 Het Haus der Kulturen der Welt is een forum voor internationale hedendaagse kunst, met vestiging in 
Berlijn.  Het huis stelt actuele kunstproducties uit de hele wereld voor, en legt een brug naar andere 
continenten. 
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De biënnales spelen een hoofdrol in het verhaal van de global art. Eind 20ste eeuw 
maakten ook de eerste global curators hun opwachting: Okwui Enwezor werd 
aangesteld als curator van Documenta in Kassel in de periode 1998-2002. Enwezor 
groeide op in Nigeria en week in 1983 als 20-jarige uit naar New York om er politieke 
wetenschappen aan de Jersey City State College te studeren. Hij ontpopte zich nadien 
tot dichter, kunstcriticus én tentoonstellingbouwer. Zijn collega en lotgenoot Sylvester 
Ogbechie (UC Santa Barbara) getuigt: “(…) the first non-European person to manage 
this event was also a radicale departure from the norm” (2005:91). Enwezor hoedde 
zich ervoor de kunstenaars voor te stellen vanuit hun etnische achtergrond, want … in 
vele gevallen is die etnische achtergrond ook niet te achterhalen op basis van hun kunst. 
Op die manier trok Enwezor Documenta 11 op tot een ethische en intellectuele reflectie 
over cultuurveranderingen vandaag op wereldschaal.  
 
Ook in de niet-westerse wereld werd er aan de boom geschud. Als tegengewicht tegen 
de blockbuster tentoonstellingen over Afrikaanse kunst in westerse musea, werden op 
het Afrikaanse continent tal van biënnales opgericht. In de voetsporen van Dak’Art, de 
voorloper uit Senegal, zagen de Johannesburg biënnale, de Cairo biënnale, de East 
African Biennale in Tanzania en de Africa Heritage Biennale in Nigeria het licht. “This 
African biennale attempts to claim Africa’s place in modernity by fighting Western 
hegemony from inside the continent with an African voice” (Mauchan n.g. 2009:51). Het 
is opvallend dat als Afrikanen spreken over global world ze meestal refereren aan de 
westerse wereld. Het probleem met de zogenaamde globale cultuur is dat ze helemaal 
niet globaal is, maar steeds wordt gecontroleerd door westerse krachten. Om deel uit 
maken van de globale cultuur moet de kunstenaar én succes hebben én gehoor vinden in 
het westen.  
 
Maar, sedert Magiciens, wordt de kunstenaar meer en meer de speelbal in de handen 
van de curator, zoals Lamoureux opmerkt (2005:66). De curatoren hebben zich immers 
ontpopt tot de orkestmeesters van de tentoonstelling. De configuratie van een 
tentoonstelling wordt belangrijker dan de individuele kunstenaars of de individuele 
werken, of biedt tenminste een meerwaarde aan de producten van de kunstenaars. 
Opvallend overigens dat de kunstenaars deze switch, die hun rol in het creatieve proces 
aanzienlijk beperkt, zonder morren hebben aanvaard. Het is de curator die in de 
schijnwerpers staat. In extreme gevallen wordt de curator zelf het kunstwerk80. 
 
3.2.5. De ‘postinstitutie’ biënnale 
 
Het tijdschrift Open besteedde een speciale editie aan De kunstbiënnale als globaal 
fenomeen. De moderne biënnale is een toonbeeld van opportunisme, in de betekenis van 
“het kunnen grijpen van opportuniteiten, (…), de kunst om te leven met chronische 
instabiliteit, met onverwachte wendingen en permanente innovatie” (Gielen 
2009:11,17). De curator probeert internationale flows met lokale artistieke praktijken op 
een zogenaamd ‘glokaal’ niveau te verbinden. Hierbij uit zich een “schizofreen 
verlangen”: de beweeglijkheid, horizontale openheid, nieuwsgierigheid en 
vernieuwingsdrift van ‘de postinstitutie’ biënnale gaat gepaard met een soort van 
heimwee “naar een lokale inbedding, naar een collectief geheugen en naar 
duurzaamheid welke de institutie ooit bood”. Dat hangt samen met de ‘reinventing’ van 

                                                           
80 Een boutade die vaak werd gebruikt i.v.m. de flamboyante Jan Hoet. 
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volkskunst of vernacular arts, ofwel in de traditionele betekenis, ofwel als 
inspiratiebron voor hybride vormen van hedendaagse kunst. 
 
Het global network van de biënnales lijkt zelfs een nieuw soort nomaden te creëren die 
zich kunnen veroorloven de hele wereld rond te vliegen van de ene biënnale naar de 
andere, meester zijn in de kunst van het netwerken en nog altijd wereldwijd hun 
hiërarchie weten op te leggen (de Duve 2009:47). In het boek Global Art (2009), waarin 
behalve kunstenaars ook curatoren en spelers uit alle domeinen van de kunstmarkt aan 
het woord komen, melden verschillende geïnterviewden het bestaan van dergelijke 
‘netwerkers’ die het hele jaar door onderweg zijn, van de ene biënnale naar de andere 
art fair. Voor deze groep ‘nomaden’ werd zelfs de Biennal Foundation opgericht (zie 
bijlage 5) vanuit de vaststelling: “Intersecting new and existing networks, these 
exhibitions and the institutions that produce them have been responsible for 
considerably reshaping the contemporary art world over past twenty-five years. Over 
one hundred biennial organizations currently operate around the globe”81. De Stichting 
wil een platform zijn voor zogenaamde ‘biennal networkers’ en expertise ten dienste 
stellen van het global network.  
 
Zo zijn de biënnales geëvolueerd tot “een combinatie van gecureerde tentoonstellingen 
en installaties” die in het ritme van het huidige internationale toerisme worden ingepast 
(Groys 2009:69). De curator is een belangrijke en nieuwe speler geworden in de wereld 
van de hedendaagse kunst, ook en vooral onder impuls van de biënnales en andere 
Documenta’s. Curator zijn van een tentoonstelling is nochtans een zeer complex 
gegeven (Richards 2009:332). De curator vormt een scherm tussen de werelden van het 
atelier en de straat aan de ene kant,  en het instutuut aan de andere kant. “What is certain 
is that the contemporary curator is an art world agent of some moment in the global 
situation. This remains especially true for continental Africa, as it does for the many 
non-Western spaces in the global art world” (2009:332). De deuren van de global art 
community bleven lang dicht, onder meer om te verhinderen dat nationale tradities 
zouden worden ‘vervuild’ door andere invloeden (McEvilley 1999:313). Daar is op 
korte tijd radikaal verandering in gekomen.  
 

“This spread of Third-World biennals (…) is creating new centres from which 
entrance into the global arena can be navigated” (McEvilley 1999:313). 

 
3.2.6. Art Fairs aan de macht 
 
Algemeen wordt aangenomen dat de exponentiële vermenigvuldiging van de biënnales 
over de hele wereld gedurende de laatste twee decennia niet alleen een gevolg is van de 
globalisering van de westerse art scene, maar ook de nieuwe rol benadrukt die is 
weggelegd voor lokale kunstproductie en kunststromingen, hoe snel de kunstmarkt deze 
nieuwe stromingen ook moge opslorpen (Buddensieg 2007:244). Toch gaan er nieuwe 
wetmatigheden spelen, waarvan inclusie en exclusie onderdeel zijn. Miguel Hernandez-
Navarro (University of Murcia) stelt bijvoorbeeld vast dat Spaanse schilders nauwelijks 
vertegenwoordigd zijn in wat hij noemt: “the big global cultural events, the new 
biennalism, or the new collections of transnational museums”. (2009:137,145). Hij 
maakt vanuit die optiek een opdeling tussen “the dominant” en “the marginalized”.  

 

                                                           
81 Online: www.biennalfoundation.org 
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“The dominant discusses the marginalized by using the marginalized, and by 
pretending, like the ventriloquist, to give the other a voice. Whoever fails to 
assume any of these major roles is excluded from the intermediate space” 
(Hernandez-Navarro 2009:137). 

 
De enige oplossing om vat te krijgen op global art, als een ongrijpbaar complex 
gegeven, is gebruik te maken van wat hij noemt een “paradigm of complexity” (zie 4).  
Complexity Theory is oospronkelijk een wiskundig model dat ook in de economie een 
toepassing vond. De Britse socioloog John Urry (Lancaster University) heeft een aantal 
implicaties toegepast op cultuur en samenleving. Uitgangspunt is dat chaos en 
complexiteit kunnen helpen bij de analyse van globale processen. Sociale systemen 
zweven heen en weer tussen orde en chaos, wat niet noodzakelijk uitmondt in 
evenwicht, maar ook onvoorspelbare en onomkeerbare gevolgen kan hebben. “Global 
systems are always ‘on the edge of chaos’!”, zegt Urry. 
 
Complex en flexibel is ook de global art world. Zo stelt Marc Spiegler, directeur van 
Art Basel en ‘bijhuis’ Art Basel Miami Beach, vast dat biënnales de jongste jaren het 
onderspit moeten delven voor de art fairs. De kunstmarkten worden meer en meer het 
cenrale punt van de bredere global art world, zegt Spiegler (in Von Bennigsen, 
Gludowacz & Van Hagen 2009:275,281). Bij de opkomst van de biënnales, begin jaren 
1990, was de kunstmarkt nog erg traag. De markt groeide echter snel en er kwamen 
steeds meer nieuwe mensen via de markt in de kunstwereld binnen. Ondertussen 
veranderde ook het hele concept van de art fairs die een meer sexy imago kregen en 
aantrekkelijker werden voor het bredere publiek van de kunstwereld. De nieuwkomers 
kwamen vooral naar events als Art Basel, en pas als ze verder doordrongen in de 
kunstwereld zetten ze de stap naar de biënnales. Art Basel is een van de eerste art fairs, 
opgericht in 1970, een instituut in de kunstwereld en een absolute place to be.  
 
Nieuwe tendensen komen en gaan op art fairs met de snelheid van het licht. “The art 
world has a tendency to move its spotlights around rather quickly”, zegt Spiegler. Tien 
jaar geleden lag de focus op Mexicaanse en Braziliaanse kunst, nadien sprak iedereen 
over Oost-Europa en Rusland. Dan stond IJsland eventjes in het brandpunt, gevolgd 
door Leipzig. En nu horen we niets anders dan China, India en Iran. Een internationale 
art fair moet de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen. Toch waarschuwt Spiegler 
ook voor wat hij noemt “the pseudo-ethnographic biennal art” die gecreëerd wordt voor 
aanhangers van het globalizerende gedachtegoed… Wat hij precies verstaat onder 
‘pseudo-etnografische biënnalekunst’ vertelt Spiegler er niet bij. 
 
  

x x x x x 
 
 
Het verschijnsel biënnale bestaat al veel langer, de Biennale di Venezia zelfs al van 
1895, maar het is overduidelijk dat Magiciens een doorslaggevende rol heeft gespeeld in 
de opkomst en de groei van de talrijke biënnales, niet alleen in de westerse maar ook in 
de niet-westerse hemisfeer. Vanaf 1990 duiken overal niet-westerse kunstenaars op. De 
biënnales, nadien gevolgd door de art fairs, steken overigens de musea voorbij als 
culturele trekpleister. Zij worden zelfs een belangrijk economisch onderdeel van het 
toeristische apparaat. 
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3.3. Museumbeleid 
 
 
Musea verkeren sedert het begin van de jaren 1990 in crisis, vooral de etnografische 
musea dan. Hoe kunnen de musea de toekomst overleven? Hoe zal het museum van de 
toekomst eruit zien? Terwijl het museum in vraag wordt gesteld, zien we overal ter 
wereld privé musea ontstaan. Vormen die privé musea een gevaar voor de culturele 
integriteit? Hoe is de situatie in China en bij de andere Tijgers van het Verre Oosten en 
het Nabije Oosten waar musea als paddenstoelen uit de grond rijzen? Voert Latijns-
Amerika hier een eigen meer lokaal georiënteerde koers? In Afrika zien we belangrijke 
biënnales ontstaan, maar beweegt er ook iets op museaal vlak? Waarom dreigen de 
musea over de wereld hun leidinggevende stem in hedendaagse kunst te verliezen aan 
biënnales en art fairs? Hoe kunnen etnografische musea omgaan met global art?  
 
3.3.1. To Fetishize the Fetish 
 

“Museums are not build for an eternity. Instead, like other institutions, they also 
are subject to change” (Belting 2007b:171). 

 
Net als etnische kunst én hedendaagse kunst wordt ook het museum de jongste jaren in 
vraag gesteld. Wanneer de visie op kunst verandert, is het inherent dat ook de functie en 
de opstelling van het museum wijzigingen zullen ondergaan. “In the museum, it is 
rather the idea of the museum itself that prevails over all other interests” (2007:170).  
Mamadou Diawara (Goethe Universität, Frankfurt/Main) stelt de bezoeker centraal en 
stelt vast dat het museum bijna steeds een plaats is waar voorwerpen worden 
tentoongesteld voor ‘Blanken’ (hoofdletter Diawara). En dat leidt soms letterlijk tot 
misverstanden. Diawara citeert een spreekwoord van de Bamana: “The foreigner has 
big eyes but sees nothing!”. Hij ziet de westerse idolatrie van een object als een 
substituut voor de rituele idolatrie van de natives. Zo ondergaat het object een 
belangrijke wijziging als het naar het museum verhuist. Het stuk wordt van zijn inhoud 
ontdaan, en krijgt een nieuwe identiteit, met name die van zijn volgende huis, van het 
museum. 
 

“Wether you call these Kongo sculptures fetishes or power objects or ritual 
tools, one thing they are not is art. Or not until Westerners get their hands of 
them. To treat them as such is a category mistake, it is to fetishize the fetish” 
(Diawara 2007:179). 

 
Diawara is zich ervan bewust dat zijn redenering in twee richtingen werkt. Zo stelt hij 
vast dat niet-westerlingen ook worden aangegrepen door exotisme, maar dan een 
exotisme van een heel andere soort. Wat je ziet als exotisch is datgene wat je het meeste 
mist. Voor de niet-westerling kan dat dus een dvd-speler zijn, of een laptop of ander 
high tech materiaal (afb. 23). Dit verwonderen over dat wat andere culturen 
voortbrengen, heeft al een lange geschiedenis. Alleen is er meer bekend over hoe ‘Wij’ 
de ‘Andere’ zagen, dan omgekeerd. ‘Us’ versus ‘Them’ blijft ook nu een rol spelen in 
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de museale context. Het thema werd mooi uitgewerkt in de tentoonstelling Fetish 
Modernity. Iedereen modern82 in het KMMA.  
 
3.3.2. Van Wunderkammer tot Wereldmuseum 
 
Het was in Nederland, meer bepaald in Leiden, dat in 1837 het eerste etnografisch 
museum geopend werd rond de Japanse collectie van de Duitse arts Philipp Franz von 
Siebold83. In 1838 volgde Sint-Petersburg, in 1843 Dresden en in 1848 Kopenhagen. In 
1837 wordt in het Musée du Louvre een ruimte vrijgemaakt voor het Musée de la 
Marine, waaronder ook een collectie van “curiosités exotiques”. Deze afdeling vormt 
het embryo van het etnografisch museum dat in 1850 verhuist naar het Pavillion de 
Beauvais (Richard 2005:52). Deze eerste etnografische musea zijn ontstaan uit het 
concept van de cabinet de curiosité of Wunderkammer waar vanaf de 16de eeuw “les 
objets des autres”, waarvoor geen plaats was in de musea voor Schone Kunsten, werden 
tentoongesteld. 
 
In alle grote steden van de grote koloniale rijken ontstonden prestigueuse etnografische 
musea die ruim 100 jaar hebben stand gehouden. Ook hier stellen we vast dat vanaf eind 
jaren 1980 en begin jaren 1990 deze musea grondig in vraag worden gesteld. 
Ondertussen hebben heel wat etnografische musea hun naam ingeleverd, andere zijn 
verdwenen en opgegaan in nieuwe musea met een andere functie; nog andere, 
waaronder het KMMA in Tervuren, zijn nog niet klaar met de denkoefening.  
 
Dat KMMA is zowel voor de (ex-)kolonisator als de (ex-)gekoloniseerde een symbool 
voor het Belgisch-Congo van de periode 1880-1960 (afb. 24). De architectuur en de 
interieurinrichting van het gebouw vormen een even belangrijk element als de collectie 
zelf, meer zelfs, de met koloniale symboliek beladen architectuur vormt een belangrijke 
context voor de tentoongestelde voorwerpen. Dat stelt uiteraard enorme problemen als 
men dit museum wil gaan hertekenen en de architectuur ervan wil ‘moderniseren’. De 
musealiseringsfunctie van het KMMA zou daardoor in het gedrang kunnen komen en in 
een andere context krijgt de hele collectie een totaal nieuwe betekenis. Vandaar het 
pleidooi om het KMMA te bewaren als museum-in-the-museum (zie epiloog). Dit stemt 
overeen met wat Henk van Os (voormalig directeur Rijksmuseum Amsterdam) noemt 
het ‘musealiseren’ van het museum. Het museum kan een dusdanig instituut geworden 
zijn waarvan de betekenis de collectie overstijgt (symposium Amsterdam 2008). 
 
Het hertekenen van musea en museale inhouden is een proces dat niet zonder slag of 
stoot verloopt, zo zal blijken. (zie o.m. 3.3.3/4/5). Het Museum voor Land en 
Volkenkunde in Rotterdam werd omgebouwd tot Wereldmuseum. Het Etnografisch 
Museum in Antwerpen verdween van de kaart om op te gaan in het nieuwe Museum aan 
de Stroom. Parijs ontsnapte niet aan de trend. Instituten als het Musée de l’Homme 
(270.000 objecten) en het Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie (30.000 
objecten) moesten baan ruimen voor het nieuwe Musée du Quai Branly. Georges 
Pompidou bouwde het Centre Pompidou; Valéry Giscard d’Estaing het Musée d’Orsay; 
François Mitterrand het Institut du Monde Arabe en de Bibliothèque de France. Musea 

                                                           
82 De tentoonstelling Fetish Modernity. Iedereen modern liep van 27 april tot 4 september 2011 in het 
KMMA en verhuist dat naar verscheidene partnermusea in Europa. 
83 Het museum bestaat nog, heeft de voorbije jaren een facelift ondergaan en wordt binnenkort weer 
opnieuw gelift in een poging om ‘eeuwig jong’ te blijven: www.sieboldhuis.org. 
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blijven ook nu nog een kwestie van uitstralen van prestige. Op dat vlak is er weinig 
veranderd sedert Leopold II.  
 
3.3.3. Le Goût des Autres  
 
Het Musée du Quai Branly (AFB) is Jacques Chiracs “grand travail” (Corbey 
2000:125). Het nieuwe museum telt 9000 m² tentoonstellingsruimte en 8000 m² depot. 
De naamgeving is een heel moeilijke bevalling geweest: aanvankelijk Musée des Arts 
Premiers, vervolgens Musée des Arts et Civilisations premiers en Musée des Arts et 
Civilisations, om uiteindelijk ten einde raad te stranden bij het neutrale Musée du Quai 
Branly, genoemd naar de locatie aan de kade van de Seine. De discussie over de naam 
staat symbool voor de verwarring rond etnische kunst. Het Musée du Quai Branly heeft 
nochtans niet of nauwelijks de stap gezet naar hedendaagse kunst, maar is de sublimatie 
van het klassieke etnografische museum, met een hedendaagse look weliswaar, maar 
totaal in de geest van het westerse modernistische model. Antropoloog Benoît de 
l’Estoile vat dit gegeven mooi samen in Le Goût des Autres: 
 

“Le musée du Quai Branly est consacré “à l’art et aux cultures des civilisations 
non occidentales”, selon les termes de Germain Viatta, directeur du projet 
muséologique. La definition même du musée se fait par contraste avec un point 
de reference désigné comme occidental et, implicitement, contemporain. Il s’agit 
donc, tout comme ceux qu’il a remplacé, le musée de l’Homme et le musée des 
Arts africains et océaniens, d’un musée des Autres” (de l’Estoile 2007:11). 

 
Dat uitgangspunt houdt volgens de l’Estoile onvermijdelijk een negatieve connotatie in. 
Het “musée des Autres” stelt “les choses des Autres” tentoon: voorwerpen die als 
belangrijkste kenmerk hebben ‘exotisch’ te zijn, dat wil zeggen afkomstig uit verre en 
vreemde gebieden, meegebracht “chez Nous” door diegenen die met heel diverse 
motieven daarheen gereisd zijn: militaire expedities, missies, handel, exploratie, 
administratie, of gewoon reizen. In het museum van de Andere worden voorwerpen 
tentoongesteld van de Andere, die Anders is dan wij. Daarin schuilt juist het negatieve: 
de Anderen zijn anders in vergelijking met ons (2007:13,424-425). De koloniale 
voorgeschiedenis bij de verwerving en de decontextualisering van de objecten wordt 
angstvallig verzwegen in het Musée du Quai Branly. Is dit een gemiste kans? “Dans le 
monde post-colonial qui est le nôtre, on ne peut plus prétendre au nom des Autres, ni 
les représenter sans se soucier de ce que ceux-ci pensent”. Een slagzin waarmee men 
aan de slag kan in musea en bij tentoonstellingen… 
 
Het museum zou meer moeten zijn dan een plaats waar men de objecten van de Andere, 
als getuigen van culturen of als kunstvoorwerpen, in zich opneemt. Het museum zou de 
bezoeker de kans moeten geven om te ontdekken wie deze objecten heeft ontworpen, 
gebruikt, wie ze geapprecieerd heeft en eventueel geherinterpreteerd. Op die manier zou 
het museum de bezoeker niet alleen een esthetische en intellectuele ervaring bieden, 
maar ook de mogelijkheid om de Andere te ontmoeten, niet als mythisch persoon, maar 
als iemand die leeft in een wereld die tegelijk verschilt van de onze en er op vele punten 
mee verbonden is. De l’Estoile raakt een zeer interessant aspect aan dat één van de 
sleutels kan zijn tot een global art museum- en tentoonstellingsbeleid. 
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3.3.4. Etnografische musea op drijfzand 
 
In het eerder vermelde debat in 2008 in KIT Amsterdam ging het over ‘de crisis van het 
etnografisch museum’ (sic). Uit het debat bleek vooral dat de etnografische musea zich 
vandaag op drijfzand bevinden. In een geglobaliseerde wereld moeten ze zich 
heroriënteren (Förster 2008:15,19). Een van de hamvragen van het congres was: hoe de 
collecties die vaak dood lijken een nieuw leven in te blazen? “Museums must share 
power – but with whom? How?”, klinkt het vertwijfeld. Met de expansie van het 
toerisme, de toename van internationale professionele carrières, global art, internet, 
migratiestromen in alle richtingen … heeft de reizende mens sowieso veel meer contact 
met verre landen, wat maakt dat de etnografische musea aan een nieuwe invulling toe 
zijn. Of dat moet gebeuren door tussen de collectiestukken poppen in safaripak te 
plaatsen die de etnografen of verzamelaars van de koloniserende mogendheid moeten 
voorstellen, zoals in het KIT het geval is, is zeer de vraag84. 
 

“If compared to the many opportunities of experiencing social and cultural 
diversity that the latter phenomena provide, ethnographic museums seem to have 
a somewhat old-fashioned way of generating interest in or supplying 
information about the differences and similarities of the world’s cultures and 
societies or about (trans-) cultural processes” (Förster 2008:19). 

  
Het ziet ernaar uit dat kunst, in termen van westerse moderniteit, het pleit in het 
museum heeft gewonnen en een globaal verschijnsel is geworden, ten koste van de 
etnische benadering met haar culturele verschillen (Belting 2007a:30,34). In het licht 
van de globalisering zou je kunnen verwachten dat musea een globale toekomst 
tegemoet gaan en zowat overal gelijk zullen zijn. Het tegendeel is echter waar. 
 
De nieuwe musea die overal als paddenstoelen uit de grond rijzen, van São Paulo tot 
Shangai, zijn vaak het resultaat van investeringen door bedrijven en privé-verzamelaars 
die een prestigieuze collectie van wereldniveau opgebouwd hebben, terwijl het 
museumbeleid vaak is ingebed in lokale culturen. Zo ontstaat een spanningsveld tussen 
privé wereldcollecties en musea met een lokale opdracht. 
 
In december 2002 tekenden 18 grote westerse musea (waaronder Louvre, MOMA, 
Prado, Rijksmuseum…) een Declaration on the Importance and Value of Universal 
Museums (bijlage 6). Daarmee lijken ze een oude droom van André Malraux te 
verwezenlijken, nl. het dualisme tussen etnische kunst en westerse kunst opheffen in het 
‘universeel museum’. Belting wijst echter op de patstelling die het universeel museum 
betekent voor niet-westerse hedendaagse kunstenaars: 
 

“Non-Western artists entertain a double bias against art heritage, both against 
their own ethnic traditions, and against art history in the Western sense of 
modernism. In their post-ethnic and post-historical attitude, they question two 
main functions of the Western museum. In the West, in the meantime, museums 
appear divided by two contradictory roles that cannot be easily reconciled” 
(Belting 2007a:34). 

 

                                                           
84 De poppen in de collectie van het KIT zijn wassen weergaven van verscheidene verzamelaars van de 
getoonde objecten. Ze staan in een scenografie opgesteld die een weergave is van hun historische context.    
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Anderen zweren dan weer bij een multiculturele aanpak: “I dream of a world that 
recognizes great art everywhere and adopts it, without ethno-labeling it, without 
searching for the racial and cultural barriers that prevent the eye from seeing and the 
ear from hearing” (Jayyusi 2007:212). Salma Khadra Jayyusi is Palestijnse, behaalde 
een doctoraat aan de University of London, doceerde zowel aan Arabische 
universiteiten als in Utah, Washington en Texas. Ze woont in het Midden-Oosten, 
Europa en de VS, en is oprichter van Prota (Project of Translation from Arabic).  
 
Het British Museum is een interessant voorbeeld van hoe musea proberen om hun 
etnografische collecties in een hedendaags daglicht te stellen.  
 
3.3.5. The British Museum 
 
Hoe groot de verwarring dienaangaande is bij de musea, mag alvast blijken uit 
onderstaande tekst85:   
 

“The British Museum’s department of Ethnography actively collects 
contemporary art and collaborates with artists. The works shown here are 
recent acquisitions and initiate a series of changing displays in this section of 
the galleries. Although they where created within the last thirty years, these 
works tell us about Africa’s past as well as the present. They emphasise the 
continuing significance of the diverse traditions represented elsewhere in the 
galleries, but also suggest new perspectives on Africa in the twenty-first century 
and the continent’s immense impact on the rest of the world. Each of these 
artists, in their very different ways, can be described as African, but they and 
their work sometimes defy such labelling” (Belting 2009:56). 

 
Bij de uitbouw van de etnografische collectie, die ontstaan is vanuit de koloniale 
expansie, focust het British Museum op twee belangrijke domeinen: de zogeheten 
“modern African Cultures” én hedendaagse kunst van artiesten uit het zwarte continent 
en uit de diaspora (Ardouin 2009:227-235). De achterliggende gedachte is: “to counter 
static stereotypes in ethnographic vision with respect to the continent’s cultures, by 
focusing on present-day Africa and by addressing the question as to how to understand 
terms such as ‘Africa’ and ‘African art’ in the globalizing world of the 21st century”.   
 
Het British Museum was een pionier in het aanschaffen en tentoonstellen van 
hedendaagse Afrikaanse kunst, en zette daarvoor bilaterale partnerschappen op met 
musea uit Mali, Ghana, Kenia, Ethiopië en Mozambique, wat in die landen nieuwe 
artistieke perspectieven opende. 
 
3.3.6. Het nieuwe kosmopolitisme 
 
Het spanningsveld tussen globale kunstvormen én lokale belangen is een van de 
discussiepunten voor het toekomstige museumbeleid. Dat is evenzeer het geval met het 
debat over de kwestie in welk museum de niet-westerse kunstenaars thuishoren. De 

                                                           
85 In het Department of Ethnography, African Collections, van het British Museum werd de visie op het 
gebruik van hedendaagse kunst ad valvas geafficheerd. Belting gebruikt een (niet gedateerde) foto van dit 
muuropschrift als illustratie bij zijn tekst (2009:56).  
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onzekerheid blijkt heel duidelijk in het Ethnologisches Museum Berlin waar volgende 
tekst op de muren geschilderd staat86:  
 

“The collecting of contemporary, non-European art at the Museums of 
Ethnography is still strongly debated. But European art museums do not 
consider it their responsibility. As a result, ethnography museums are the only 
ones in Europe to provide a place for modern ethnic art”. 

 
John Picton van zijn kant wijst er op dat veel musea bovendien met de vraag worstelen: 
“How do we know if it’s any good?” (1999:117). In 1989, tijdens een conferentie over 
Afrikaanse kunst in Washington DC, vroeg hij een aantal museumcuratoren of ze eraan 
dachten Afrikaanse hedendaagse kunst aan te kopen. Merkwaardig is dat de curatoren 
op dit punt zeer terughoudend zijn, want het is toch hun rol om de smaak van het 
publiek vorm te geven (sic)87. Eén van de meest ontegensprekelijke feiten in 
postkoloniaal Afrika is dat er een groot aantal kunstenaars is die kunst produceren. 
Vanwaar dan die angst van de museumcuratoren om hedendaagse Afrikaanse kunst aan 
te kopen? Het klassieke dillemma duikt weer op: 
 

“It appears that people in Africa can never win, for if they remain attached to 
the traditions, they are innocent and exotic, and if they move into the present, 
they are merely foolish” (Picton 1999:118). 

 
Picton somt een aantal boeken en catalogi van eind jaren 1980 en begin jaren 1990 op 
die nochtans velen de ogen hadden kunnen openen (sic): 
  
- 20st Century Art of Africa, door Kojo Fosu, 1986 
- Magiciens de la Terre, door Jean-Hubert Martin et al., 1989 
- Contemporary African Artists, 1990 
- Fusion: West African Artists at the Venice Biennale, door Thomas McEvilley, 1990 
- Africa Explores, door Susan Vogel et al., 1991 
 
Picton wijst ook op drie baanbrekende tentoonstellingen volgend op Magiciens de la 
Terre: 
 
- The Other Story in Hayward Gallery, Londen, 1989  
- Art from South-Africa in het Museum of Modern Art, Oxford, 1990 
- de eenmanstentoonstelling Chéri Samba, in het Institute of Contemporary Arts, 
Londen, 199188 
 

                                                           
86 Genoteerd tijdens een persoonlijk bezoek in februari 2009. 
87 Het is complexer dan dat, veel curatoren zijn cultureel antropoloog, socioloog of linguïst. Er is nood 
aan curatoren met een kunsthistorische achtergrond, die bovendien geïnteresseerd zijn in actuele kunst. 
Daarbij is men bijv. in de VS afhankelijk van de raad van bestuur, die wel geld heeft maar niet per 
definitie mee wil in het voorgestelde actuele kunstverhaal. Ook de directeur kan een belangrijke rol 
spelen. Zo kocht de vorige curator van het Wereldmuseum in Rotterdam met de hulp van de Piet 
Mondriaan Stichting belangrijke Aboriginal werken aan.  In de aankoopclausule stond dat een bepaald 
groot werk in de vaste collectie diende te worden opgenomen, zodat het zichtbaar zou zijn voor het 
publiek. Het werk is nooit getoond geweest.  
88 Ere wie ere toekomt: we wijzen erop dat Chéri Samba reeds in 1990 een eenmanstentoonstelling kreeg 
in het PMMK in Oostende, onder de titel: “Chéri Samba. Le Peintre Populaire du Zaïre”. Zie ook: Van 
den Bussche 1990.  
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Milan Kreuzziger (Centre of Global Studies, Praag) meent een oplossing te vinden voor 
de paradox in een nieuw kosmopolitisme89, waarbij ‘kosmos’ staat voor het universele 
en ‘polis’ voor de menselijke samenleving (2009:1068). Centraal uitgangspunt van dit 
kosmopolitisme is de “dialogical imagination”. Vanuit dit dialoogmodel ontstaat het 
zogenaamde “post-museum” waarin tentoonstellen slechts één van de vele vormen van 
communicatie met het publiek is. Curator Laurella Rinçon ziet vooral de processen van 
creolizering als drijvende krachten in de museale context (2011:209). Zij plaatst 
“diversaliteit” in juxtapositie tegenover het universalisme waarop het etnografisch 
museum gebaseerd is. Deze switch of mind verplicht de musea om te focussen op 
conflict- en contactzones in plaats van ze te vermijden. Een interessante denkoefening 
voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. 
 
3.3.7. Het virtuele museum 
 
Is er in de toekomst nog wel plaats voor het museum zoals wij dat kennen? Of gaan we 
eerder de richting uit van een kunstenlaboratorium waar de vragen belangrijker zijn dan 
de antwoorden. Sommigen zien het museum van de toekomst als geen museum. 
Meschac Gaba90, uit Benin afkomstig en in Rotterdam residerend, heeft dit huzarenstuk 
op briljante wijze voor elkaar gebracht met zijn virtueel Museum of Contemporary 
African Art (website). Enwezor noemt het zonder schroom “one of the most significant 
and ambitious artistic projects of the 1990s by a contemporary African artist” 
(2009:16). Als hommage aan Marcel Broodthaers ontwierp Gaba vanaf 1996 een 
museum “that was as conceptual as it was concrete”. Zijn ‘kunstwerk’ is niet alleen een 
kritiek op het museum als instituut met culturele waarde. Tegelijkertijd brengt hij kritiek 
op het fenomeen ‘etnografisch museum’ en bouwt hij in de geest een nieuwe stek voor 
de analyse van de hedendaagse Afrikaanse kunst. Gaba gaat zelfs zo ver om zijn 
huwelijk met de Nederlandse Alexandra van Dongen in het Stedelijk Museum van 
Amsterdam tot kunstmuseum te verheffen: The Marriage Room91. Op die manier meet 
hij zich als niet-westers diasporakunstenaar met Amerikaans icoon Jeff Koons die de 
‘consumptie’ van zijn huwelijk met Ilona Staller92, alias La Cicciolina, tot kunst maakte. 
Ook bij een virtueel museum hoort een catalogus. Die draagt de titel Library of the 
Museum Vol.1 Bibliothèque du Musée93. Opvallend is dat Gaba ook zijn eigen virtuele 
bankbiljetten ontwierp, met daarop de beeltenis van Picasso, voorgesteld als een 
Afrikaanse keizer (website). 
 
 
 
 
                                                           
89 Kosmopolitisme (Engels: kosmopolitanism): wereldburgerschap. Ietwat theatraal klinkt het als een 
verbondenheid met de mensheid in het algemeen die enig gevoel voor nationale of regionale identiteit 
overstijgt. Kosmopolitisme gaat ervan dat culturen aan verandering onderhevig zijn en elkaar 
beïnvloeden. 
90 Meschac Gaba is afkomstig uit Benin en kwam in 1996 naar Nederland voor een stage in het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Daar kreeg zijn idee voor een virtueel museum gestalte. 
91 Het huwelijk werd voltrokken door Steven van Heusden, zakelijk directeur van het Stedelijk Museum, 
op 6 oktober 2000. De getuigen waren Chris Dercon, directeur van Boijmans-Van Beuningen, en Jan 
Hoet, toenmalig directeur van het SMAK in Gent. Alexandra van Dongen is conservator Toegepaste 
Kunst in Boijmans-Van Beuningen. 
92 Ilona Staller is afkomstig uit Boedapest. Ze raakte in Italië bekend als actrice en pornoster, en werd 
verkozen tot lid van het Italiaanse parlement. 
93 Zie ook de catalogus: GABA Meschac 2001. Library of the Museum Vol.1. Bibliothèque du Musée, 
Amsterdam: Artimo Foundation. Online: www.museumofcontemporaryafricanart.com/entree.html 
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3.3.8. Community museum 
 
De globalisering van hedendaagse kunst heeft er anderzijds toe geleid dat lokale musea 
hun missie zijn gaan herdefiniëren, vooral buiten de westerse hemisfeer, waar de musea 
sterk waren geworteld in lokale tradities (Belting 2007c:232). In 2006 wijdde het IFK94 
zelfs een congres aan de dubbele rol die musea vandaag toegeschoven krijgen: de lokale 
traditie bewaken én tegelijk inspelen op de globalisering van de kunstproductie én de 
kunstmarkt. Nieuwe terminologie werd daarbij ingevoerd om de toestand van 
verwarring te benoemen. 
 
Mamadou Diawara waarschuwt voor het fenomeen van “self-colonalisation” in 
Afrikaanse musea. De lokale musea gaan net op dezelfde manier te werk als de westerse 
musea: ze ontdoen de verzamelde voorwerpen van hun orale context en stellen ze voor 
als lege hulzen, ontdaan van hun oorspronkelijke betekenis. Deze werkwijze werd 
gevoed door verzamelwoede (het Musée de l’Homme bezat 13.000 objecten zonder 
kennis van afkomst), én het ‘opwaarderen’ en tegelijk ‘reduceren in betekenis’ van het 
voorwerp tot een artistiek object.  
 
Claude Ardouin, hoofd van de sectie Afrika in het British Museum, heeft het over het 
toenemende aantal “Community Museums” in Afrika, waarbij de betekenis van de term 
community op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. Sommige Afrikaanse 
kunstenaars gaan er prat op Afrikaanse kunstenaars genoemd te worden, terwijl anderen 
denken vanuit internationaal perspectief en niet langer als Afrikaanse kunstenaars 
voorgesteld willen worden (2009:232).  
 
Ook het Museum of the American Indian in New York kan als community museum 
worden beschouwd, omdat het vanuit de eigen gemeenschap (‘native American’ als 
‘overkoepelende community’) is vormgegeven en werkt. Het nieuwe museum dat in 
2004 openging, is gebaseerd op ‘the way of the people’, waarbij uitgegaan wordt van de 
verlangens van de ‘native communities’ die uitgebreid geraadpleegd werden zowel wat 
de architectuur betreft als de inhoud in al zijn facetten, waarbij er ook vanzelfsprekend 
aandacht is voor moderne en seculiere ontwikkelingen voortkomend uit wederzijdse 
cultuurbeïnvloeding, als voor innovaties van hedendaagse popular arts tot global art.  
Dit wordt onder meer belicht door Duane Blue Spruce in ‘Spirit of a Native Place’ – 
Building the National Museum of the American Indian (Washington: Smithsonian 
Institites). 
 
Met het museumproject werd in 1989 gestart en het duurde 15 jaar voor het klaar was. 
Die tijdsvork was van extreem belang, stelt Stephanie Pratt (University of Plymouth), 
omdat er in die 15 jaar veel veranderd is (2009:809). Zo is het museum geen 
modernistische schelp geworden met objecten geselecteerd volgens hun esthetische 
kwaliteiten, maar een postkoloniaal instituut rond het concept ‘overleving’ en de 
culturele oriëntatie van de American Indians in de samenleving van vandaag: “the whole 
concept of what a museum is or should be was more activily debated than ever before” 
(2009:809). 
 
 
 
                                                           
94 Het congres 'The Global Future of Local Art Museums’ werd georganiseerd door IFK (Internationales 
Forschungszentrum Kulturwissenschaften) en ZKM/Karlsruhe in Wenen, van 19 tot 21 januari 2006. 



80 
 

3.3.9. Braziliaanse Melting Pot 
 
Dat op hetzelfde vlak baanbrekend werk werd verricht in een land als Brazilië hoeft niet 
te verwonderen. In geen enkel land ter wereld is de melting pot van culturen zo totaal 
als in het Portugees sprekende land dat nooit echt is gekoloniseerd. Bovendien is uit die 
smeltkroes van volkeren van heel diverse origine een sterke Braziliaanse identiteit 
ontstaan. Het Museu Afro Brasil in São Paulo, geopend in 2003, past volkomen in die 
context95. 
 
In 1988 werd in Brazilië de 100ste verjaardag van de afschaffing van de slavernij 
gevierd met een belangrijke tentoonstelling The Afro-Brazilian Hand: Understanding 
the Artistic and Historical Contribution, gehouden in het Museum of Modern Art in 
Brazilië (Araujo 2009:180-185). Het verhaal loopt parallel met dat van Magiciens ter 
gelegenheid van 200 jaar Franse Revolutie. Curator Emanoel Araujo is niet toevallig 
afkomstig uit Salvador de Bahia, de meest creoolse stad van Brazilië. Araujo is ook de 
man die op 20 november  2003 – Black Awareness Day96 – het Museu Afro Brasil in 
São Paulo opende.  
 
Museu Afro Brasil pikt in op de thema’s die we kennen sedert Magiciens de la Terre. 
Zwarte kunstenaars, die buiten de meanstream art vallen, kregen er kansen en werden er 
op gelijke voet met westerse kunstenaars tentoongesteld. Het instituut is inmiddels 
geëvolueerd tot een museum voor de Afrikaanse Diaspora in de Nieuwe Wereld. We 
citeren uit het mission statement van het museum: “Above all, the Museu AfroBrasil 
aims to be a contemporary museum in which the Negro of today can recognize himself; 
a museum contributing to a more democratic country promoting exchange between 
tradition, local inheritance and global innovation” (website). 
 
In een interview met Hans Belting poneert Araujo dat de musea in de wereld nochtans 
ongehinderd verder werken vanuit het idee van westerse suprematie: 
 

“They all continue the idea of the colonial definition of what is exotic, such as 
the art of Africa, the islands of the South Pacific or South America, referred to 
now as Early Art, as is the case with the new Musée du Quai Branly in Paris” 
(Araujo 2009:185). 

  
Globalisering zoals we die vandaag kennen is eerder een unilateraal proces: de 
Europeanen worden zelfs meer Europees, niet alleen als geografische eenheid, maar ook 
en vooral als een gesloten blok met eigen ethische, esthetische en economische 
principes, waar kolonialisme en uitsluiting onverstoord verder kunnen leven. Het 
museum en het kunstwerk ziet hij als een belangrijk wapen in de bewustwording: “the 
museum will not represent a work of art as an isolated phenomenon or as the work of a 
movement or artist, but rather as a unit symbolizing the memory and history of a 
people”. 
 
 
 

                                                           
95 Online: www.museuafrobrasil.org.br/ 
96 The Day of Black Awareness (Dia da Consciência Negra) staat in het teken van de herdenking van de 
onrechtvaardigheden van de slavernij. Tevens wordt de bijdrage van de Brazilianen van Afrikaanse 
afkomst tot de Braziliaanse samenleving en de Braziliaanse natie gevierd. 
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3.3.10. Latijns-Amerika denkt lokaal 
 
Dat musea onvermijdelijk vasthangen aan de politieke context blijkt overigens vooral in 
Zuid-Amerika, waar eeuwenlang kolonialisme en culturele onderdrukking hun sporen 
hebben nagelaten. “Many Latin American curators are also tormented by the ghost of 
the cannibalistic encyclopedic museum” (Kalenberg 2009:286-288). Het Zuid-
Amerikaanse museumbeleid wordt sterk bepaald door het koloniale verleden, en dat 
leidt vandaag tot zeer verrassende ontwikkelingen. Het adagio Think Global, Act Local 
krijgt er immers een historische dimensie. De (her)ontdekking van de eigen cultuur en 
identiteit krijgt een boost dankzij de herziening van het museumbeleid in een 
globaliserende wereld. Meer zelfs: het museum is de uitgelezen plaats om een identiteit 
te creëren, zelfs als die identiteit uitgevonden is, door de presentatie van volkeren, hun 
zeden en gewoonten, hun rites en ceremonies. 
 
De ingebakken angst voor de cultuur van de verdrukker maakt dat musea vandaag 
huiveren voor het geloof in absolute en onveranderlijke artistieke waarden. Vele musea 
in Latijns-Amerika hebben hun deuren geopend voor populaire kunst. Local is er zeer 
verstrengeld met global. Het aantal musea op dit continent neemt exponentieel toe. In 
Mexico bijvoorbeeld telde men 80 musea in de jaren 1960 en 1970; in 2009 waren er al 
965.  
 
Joaquin Barriendos (Universidad de Barcelona) waarschuwt echter voor teveel 
enthousiasme bij het concept global art, zoals het toegepast wordt in museumbeleid 
(2009:101-110). Zijn kritiek luidt dat global art, net zoals het 
modernisme/kolonialisme, een westers concept is: 
 

“Since only the West has made the claim of – and imposed – a sole universal 
modernity, and since it was, again, the West that came up with the idea of 
inventing the discourse of post-modernity, the use of the concept of global art 
not only implies the negation of other modernities/alterities but also the re-
Westernization of many of the categories used by art museums. Thus, the 
apparent corrective gesture supported by the global-led museographic 
imaginaries, seen from the standpoint of decolonial theory, reveals itself as a 
new geoaesthetic expression of Western hegemonic pattern” (Barriendos 
2009:101). 

 
Met andere woorden, de inclusie van uitgesloten geo-esthetische regio’s in de 
historische geografie van de westerse artistieke canon, betekent nog niet dat de 
hegemonie van de westerse moderniteit/kolonialiteit kan gebroken worden. Integendeel 
zelfs, deze inclusie lijkt tot niets anders te leiden dan het versterken van een soort van 
geografisch expansionisme van een culturele kennis, afgeleid van denkbeelden uit het 
westen. De koloniale grondslag die aan de basis ligt van de voorstelling van andere 
moderniteiten, andere culturen, andere geo-esthetische regio’s, blijft overeind in het 
nieuwe globale museografische verhaal. Vanuit het zuiden klinkt de waarschuwing aan 
westerse musea om niet in dezelfde val te trappen van het modernistisch discours en te 
eindigen in een ‘geopolitiek revisionisme’ waardoor de niet-westerse regio’s een 
economische speelbal worden, geëxploiteerd door de global art market, althans volgens 
Barriendos. 
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3.3.11. Explosie in Shangai 
 
Nergens anders ter wereld is de kunstwereld zo booming als in China. Het aantal musea 
dat de voorbije twee decennia in Azië gebouwd werd, kent geen voorgaande in de 
geschiedenis: “Museums are built like airports awaiting the arrival of international art” 
(Belting 2009:50).  
 
In Shangai worden momenteel meer museums geopend dan Starbuck cafés, merkt Oscar 
Ho Hing-Kay (Chinese University, Hong Kong) op (2009:266-267). Ho Hing-Kay is de 
oprichter van het Museum for Contemporary Art in Shangai en staat mee aan de wieg 
van het West Kowloon Cultural District in Hong Kong, dat in 2015 zowat het grootste 
cultuurproject in de wereld moet worden. Ook in landen als Singapore, Taiwan en 
Thailand wordt er gebouwd dat het een lieve lust is. 
 
Dat is echter niets vergeleken bij de tsunami van musea die China overspoelt. “For the 
Chinese, the museum is the symbol of civility and modernity”. In aanloop naar de 
Olympische Spelen 2008 werden 30 nieuwe musea gebouwd in Beijing. Met de komst 
van World Expo 2010 werden zomaar even 100 nieuwe musea geopend in Shangai. 
Laat dit duidelijk zijn: vooral economische redeneringen liggen aan de grondslag van de 
culturele explosie. Maar ook de politiek komt om het hoekje kijken. Kunst wordt veel 
vrijer gelaten in China dan het internet. In ruil zorgt hedendaagse kunst ervoor dat 
China een zeker imago van liberalisme krijgt in het buitenland, terwijl de hedendaagse 
kunst ook bijdraagt tot de economische groei. Het is immers in de eerste plaats een 
exportproduct, en de kunstenaars kennen en respecteren op een enkele uitzondering na97 
de ‘regels’ waarbinnen ze zich kunnen bewegen. De avant-garde, die in de jaren 1980 
de kop op stak en leidde tot de studentenopstand van Tienanmen (1989), is volgens 
Ocar Ho Hing-Kay aan banden gelegd door economische motieven. 
 

“Art, money, and taste are an ideal complement to a good life” (Ho Hing-Kay 
2009:267). 

 
3.3.12. De opkomst van privé-musea 
 
Er is ook nog een ander verschijnsel dat de aandacht verdient, met name dat van de 
nieuwe privé-musea die in vele delen van de wereld als paddenstoelen uit de grond 
rijzen. Het verschijnsel is erg nieuw en is in het begin van het derde millennium 
opgekomen, in navolging van een ander fenomeen dat de wereld verovert, dat van de 
blockbuster tentoonstellingen. Neem nu een land als Turkije, meer bepaald Istanbul: 
meer dan 10 miljoen inwoners, op het kruispunt tussen oost en west, tussen traditie en 
moderniteit. In dat broeinest Istanbul hebben de voorbije 10 jaar verscheidene 
belangrijke privé-musea het levenslicht gezien: het Sakip Sabanci Museum, het Elgiz 
Museum of Contemporary Art, het Pera Museum en het Istanbul Modern van de familie 
Eczacibasi, gewijd aan moderne en hedendaagse kunst in Turkije, “to integrate the 
experience of Turkey’s artistic past, the dynamism of the present, and the cultivation of 
the future” (Arslan 2009:243). Ook deze evolutie is een gevolg van global art omdat de 
uitbreiding van de kunstmarkt de internationale doorbraak van de Turkse art scene in de 
hand heeft gewerkt.  
 
                                                           
97 China’s beroemdste kunstenaar Ai Weiwei werd in de gevangenis geplaatst, volgens officiële Chinese 
bron wegens economische delicten.  
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Iets gelijkaardigs doet zich voor in een land als India. Het spreekt vanzelf dat de 
opkomst van dergelijke musea niet zonder politieke én economische gevolgen blijft, en 
dat hedendaagse global art op die manier een speelbal dreigt te worden in de handen 
van rijke families.  
 
Dat alles verbleekt echter bij de plannen van het spectaculaire Saadiyat Island Project in 
Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, dat de concurrentie wil aangaan met het 
West Kowloon Cultural District in Hong Kong. Een van de bezielers en sponsors, 
Mohamed Abdul Latif Kanoo, zelf ook hedendaags kunstenaar, verklaart: “De eerste 
fase omvat de bouw van een Guggenheim Museum door Frank Gehry en een Louvre 
Museum door Jean Nouvel. In de tweede fase worden het Performing Arts Centre, door 
Zaha Hadid, en het Maritime Museum door Tadeo Ando gepland. En ergens tussen fase 
1 en 2 zal Sir Norman Foster het Sheikh Zayed National Museum bouwen. Het project 
wordt afgerond met de bouw van de kanaalpaviljoenen voor de biënnale (in Von 
Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009:232). 
 
Eén van de redenen waarom de institutionele musea het steeds moeilijker krijgen is het 
feit dat verzamelaars er maar weinig voor voelen om hun werk eeuwig af te staan om 
het dan in de depots te zien verdwijnen, zegt Lisa Dennison, chairman van Sotheby’s 
voor Noord- en Zuid-Amerika: 
 

“Collectors want their collections to be living, breathing entities – and this 
makes museums less relevant to them at this time. The collectors, auction 
houses, artists, and galleries all feed off each other in an important, synergetic 
dynamic. They depend on each other for their survival, and this now happens 
globally” (in Von Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009:256).  
   

3.3.13. Public-Private Partnerships 
 
Er is ook een tussenweg tusen het museum als overheidsinstelling en als privébedrijf. 
Tate Modern, dat met om en bij de 5 miljoen bezoekers per jaar, met voorsprong het 
meest bezochte museum voor moderne kunst in de wereld is, heeft namelijk gekozen 
voor een public-private partnership. De discussie hieromtrent is hoog opgelaaid. 
Sommigen noemden het zelfs een vorm van prostitutie, zoals blijkt uit volgend citaat 
van Laura Cumming in The Observer98: “What else would you call it when a public 
museum is so desperate for money that it has to give itself, in the form of its own body of 
space, for someone else to use as they please?” (in Demos 2009:257-260). Laura 
Cumming’s opmerking doet vermoeden dat de private partner een dergelijke vinger in 
de pap te brokken heeft, dat global art in dit museum weinig kansen krijgt. Hoe dan 
ook, de ingreep heeft er volgens de auteur niet toe geleid dat Tate Modern een 
voorbeeld is geworden van openheid naar niet-westerse culturen.  Dit in tegenstelling 
bijvoorbeeld tot het British Museum waar wel inspanningen op dat vlak geleverd 
worden (zie 3.3.5). 
Demos merkt op dat – met uitzondering van Frida Kahlo – niet-westerse kunst 
uitsluitend getoond wordt in thematentoonstellingen zoals Century City: Art in the 
Modern Metropolis (2000) of Global Cities (2007), met als doel “to collectivize the 
non-Western”, terwijl solotentoonstellingen voorbehouden blijven voor Europese of 
Noord-Amerikaanse kunstenaars.  
                                                           
98 Het artikel “Tate Modern has Sold its Soul – and Us – Down the River” verscheen op 13 mei in The 
Observer.   
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“A greater degree of inclusion would undoubtedly reach out to London’s diverse 
population, and could potentially reframe the museum’s representation of a 
global contemporary art as a process of democratic inclusion and equality, 
rather than one that reoperates familiar political and economic hierarchies 
within Tate” (Demos 2009:260). 

 
Het museumbeleid van Tate steekt daarbij schril af tegen de handelswijze zoals 
gebruikelijk is geworden bij evenementen als bijvoorbeeld Documenta II (2002) en de 
grote biënnales in steden als Istanbul, Gwangju, São Paulo of Sharjah, die gekenmerkt 
worden door een veel grotere diversiteit aan artiesten. Toch zijn er ook ‘verzachtende 
omstandigheden’ voor de musea als we hun tentoonstellingsbeleid gaan vergelijken met 
dat van biënnales of art fairs allerhande. Deze biënnales zijn immers een tijdelijk 
evenement, wat de zaak vaak veel minder gecompliceerd maakt dan voor musea die 
vaak vijfjaarlijkse collectieplannen moeten opstellen en zich in hun toekomstvisies 
dienen te verantwoorden ten aanzien van hun collectiegeschiedenis. Bij musea dient de 
‘continuïteit’ gewaarborgd, terwijl biënnales focussen op innivatie. Dat betekent dat 
musea zich allereerst richten op de verbreding en verdieping van hun kerncollecties, en 
dat vervolgens pas de hedendaagse collecties aan de beurt komen. Bovendien zijn 
musea in hun collectiebeleid afhankelijk van de richtlijnen van de overheid, 
collectiefondsen alsook van schenkingen van particulieren. 
 
3.3.14. Naar een nieuw vocabularium 
 
Kitty Zijlmans (Leiden University) en Wilfried Van Damme (Leiden University & 
UGent) stellen dat musea resoluut moeten gaan voor een nieuw vocabularium en een 
nieuwe presentatie, “fuelled by an interconnected local/global input” (fc 2012:8-9), 
waarbij de nadruk moet komen te liggen op regionaal en lokaal geconnecteerde “art 
worlds and their multiple notions of art and culture”. Kunst komt zo in een breder 
economisch perspectief te staan: “World trade, labour market and money flows are 
constituents of the art world where art is seen not so much as a concept but as a 
commodity (Zijlmans & Van Damme, fc 2012:9).” 
 
De kunstmarkt ligt steeds op de loer. Met kunst is geld gemoeid, veel geld, en het maakt 
helaas deel uit van de economische realiteit dat dit  onvermijdelijk  malafide praktijken 
met zich mee brengt. Filosoof Raymond Corbey (Universiteit Leiden) beschrijft een 
aantal wantoestanden die zich vooral in Afrikaanse landen hebben voorgedaan en 
waarvan kunst het slachtoffer is. Een van de meest schrijnende voorbeelden die hij 
aanhaalt is Congo, waar de collectie van het Musée de la Vie Indigène in de jaren 1960 
– en later van het Institut des Musées Nationaux du Congo99 – op enkele stukken na 
volledig ontmanteld werd, terwijl het zo goed als vaststaat dat de stukken hun weg 
vonden naar westerse collecties (2000:78). Op de website van het Institut lezen we: “Il 
faudra signaler que l’Institut des Musées Nationaux du Congo ne dispose pas encore 
d’un musée digne de son nom et de sa taille”. 
 
 
 

                                                           
99 Online: www.africom.museum/africom-fr/museums/inmc.html 
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Hinderpaal om een lokaal geënte art world op te richten, is in vele derdewereldlanden 
het schrijnend gebrek aan museale infrastructuur, zoals bovenvermeld voorbeeld 
illustreert. In vele gevallen zijn de kunstenaars dan ook verplicht om hun blik naar het 
westen te richten. Daarvoor doen ze een beroep op de kunstmarkt die overal zijn 
tentakels heeft. 
 
 

x x x x x 
 
 
Het museum als instituut staat voor ingrijpende veranderingen. Meer zelfs, het museum 
in zijn huidige vorm wordt in zijn bestaan bedreigd. Sommigen spreken al van het post-
museum, terwijl het virtueel museum als kunstwerk al bestaat. Enigszins in contradictie 
is de vaststelling dat er honderden nieuwe musea bijkomen wereldwijd, in het bijzonder 
in landen die nieuw zijn als speler op de markt: China en het Verre Oosten, Zuid-
Amerika, maar ook landen als Turkije, Brazilië, India… roeren zich. Opvallende 
vasttelling ook is de toenemende inbreng van privé kapitaal en bedrijfskapitaal in het 
museum, met alle deontologische vragen die daarbij kunnen gesteld worden. Geld en 
kunst vormen immers een haat-liefde verhouding. 
 
 

3.4. Kunstmarkt 
 
 
De kunstmarkt is een heel belangrijke speler als eerste opstap voor kunstenaars uit de 
derde wereld? Hoe ziet die kunstmarkt eruit en hoe functioneert ze? Wat zijn de gevaren 
die verbonden zijn aan het verschijnsel kunstmarkt? Als onderdeel van de kunstmarkt 
hebben art fairs de voorbije jaren de biënnales als culturele trekker van de troon 
gestoten. Hoe kunnen we dat verschijnsel verklaren? Welke rol moeten we de 
collectioneur toedichten in het raderwerk van de kunstmarkt? 
 
 
3.4.1. Afrikaanse marktmechanismen 
 
Het hoeft niet te verwonderen dat de kunstmarkt reeds vóór Magiciens de hedendaagse 
kunst van de derde wereld had ontdekt. Toch zijn we benieuwd in hoeverre de 
tentoonstelling en de gebeurtenissen uit 1989 een invloed hebben uitgeoefend op de 
markt en nieuwe tendenzen hebben ingeluid.  
 
Bennetta Jules-Rosette (University of California) bestudeerde de mechanismen van de 
kunstmarkt in het Afrika van de jaren 1980. Zij maakt onderscheid tussen vier types van 
kunstmarkt die ze in de Afrikaanse steden aantreft (1986:43):  
 

1. De dorpsmarkt 
2. De stadsmarkt 
3. De handel in curiositeiten 
4. De galerie die vooral verbonden is aan de populaire kunst.  

 
Deze laatste optie is de opstap naar internationale contacten en handel. “Although the 
circulation of goods may be relatively, pricing is high and quality control is strict”.  



86 
 

 
Het esthetisch aspect en de kwaliteitscontrole zijn vaak een direct antwoord op de 
structuur en de vraag van de markt. Meer zelfs, het consumentenpubliek heeft een 
actieve invloed op de kunstproductie en op toekomstige projecten van de kunstenaars. 
De kunstenaars hebben er belang bij te beantwoorden aan de verwachtingspatronen van 
de galerie en van de internationale clientèle. De Shona art in Zimbabwe is daar een 
mooi voorbeeld van. Ontstaan uit een kunstenaarsgroep die spekstenen sculpturen 
maakte die heel geschikt bleken te zijn voor de westerse markt, heeft Shona die markt 
ook echt veroverd100. 
     
Omdar artiesten actief waren in verschillende marktsegmenten, gebruikten ze soms 
pseudoniemen om de verschillende artistieke identiteiten te beschermen. Voor de 
kunstenaars is het vaak dansen op een smal koord, zoals blijkt uit het citaat van Diouff, 
een van de leidende figuratieve kunstenaars in Lusaka, Zambia: 
 

“Do we produce only for the Europeans? No, we produce for the Africans. But if 
we produce for the Africans, we have to produce something that they will 
understand… Granted, it’s the Europeans who buy our art. But we don’t 
produce for the Europeans. We want our people to understand what we produce. 
But that’s a delicate problem” (Diouff in Jules-Rosette 1986:56). 

   
Journalist en specialist Afrikaanse kunst, Roger Pierre Turine, ziet in 1989 het keerpunt. 
Onbekende kunstvormen kwamen plots aan de oppervlakte, tot groot jolijt van de expats 
die hun “congolaiseries” al geruime tijd koesterden (2007:7,65). Magiciens gooit de 
Europese en Amerikaanse markt helemaal open voor deze kunstenaars. Het 
internationale succes dat de artiesten in de schoot viel na Magiciens, heeft nochtans niet 
belet dat sommigen nadien even snel weer van hun voetstuk zijn getuimeld. “Cette 
exposition valut (…) à certains d’entre eux une reconnaissance qui s’accompagna de 
retombées trébuchantes et sonores. Le marché s’en empara!” De internationale 
doorbraak van niet-westerse kunstenaars heeft soms ook een negatieve invloed op hun 
kunstproductie, net zoals de kunstmarkt ook nefast is geweest voor de ‘klassieke’ 
etnische kunst:  
 

“Et puisque le Blanc est acheteur, puisque la demande excède l’offre, puisqu’il 
faut aller vite, l’art nègre devient l’artisanat indigène” (Marker in Richard 
2005:192). 

 
3.4.2. Het duo Pigozzi-Magnin 
 
Speelt het hedendaagse kunstgebeuren zich vandaag voor een groot deel af buiten de 
musea, maar wel op de biënnales en art fairs, in de galeries, dan is ook de rol van de 
verzamelaar spectaculair toegenomen. Het is de collectioneur die in aanzienlijke mate 
via de kunstveilingen de prijzen van de dag bepaalt. De Chinese Kunstenaar Ai Weiwei 
laat er geen twijfel over bestaan:  
 

“(…) they (the collectors nvdr) are the true players in the market, as they are the 
ones who are paying. All this mess is set up by the collectors, because they are 
the ones who set the rules. (…) Art is at one end and the collectors are at the 

                                                           
100 De Belgische galerie Dieleman, gevestigd in Château de Petit-Leez en gespecialiseerd in 
beeldhouwkunst, voert Shona kunst in voor de Belgische markt. 
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other end. Both have very conflicting reasons and it doesn’t have to match. In 
fact, it’s never going to match, but in the end it just provides a chance for 
something to be created” (in Von Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 
2009:86)  
 

Onder verzamelaars verstaan we zowel privé-personen, die meestal hun passie koppelen 
aan geldbelegging, als bedrijven, bij wie de passie logischerwijze ontbreekt. Omdat 
verzamelaars nooit ophouden met verzamelen, is de logische consequentie dat ze vroeg 
of laat een museum opstarten, bij leven of bij legaat na de dood. 
 
Een verzamelaar die in het verhaal van de hedendaagse kunst uit de derde wereld een 
belangrijke rol speelt, is Jean Pigozzi (afb.25). Zijn verhaal begint op de slotdag van 
Magiciens de la Terre wanneer hij samen met zijn vriend en raadgever Ettore 
Sottsass101 naar Parijs afzakt om de tentoonstelling te bezoeken. “I was stunned, and 
thrilled. The colours, the imagination, the subjects – I was definitely impressed”, 
herinnert Pigozzi zich (Magnin 2005:14,26-27). “Ik realiseerde me dat ik de wereld kon 
helpen te begrijpen dat goede kunst net zo goed afkomstig kan zijn uit de stoffige 
straten van Dakar of uit arme, afgelegen wijken in Ethiopië, als uit air-conditioned 
ateliers in SoHo, New York”.  
 
“They were awestruck”, getuigt André Magnin (2005:26). Iedereen met een gespijsde 
bankrekening kan een Warhol, een Jeff Koons, een Serra, een Buren of een Cattelan 
kopen. Veel minder evident is het om ‘een stad’ van Kingelez102 (afb.26) te kopen, of 
een groot doek van Samba of een tekening van Mansaray. Pigozzi heeft een gespijsde 
bankrekening. Zijn vader Henri Pigozzi was de stichter en eigenaar van het Franse 
autobedrijf Simca. 
 
Jean Pigozzi kocht zo ongeveer alle Afrikaanse werken die op de tentoonstelling te zien 
waren en sloot een pact met Magnin om zijn Contemporary African Art Collection 
(CAAC) gestalte te geven. Toen ze de collectie opstartten in 1989 was geen enkele van 
de kunstenaars in het westen bekend. “The Western art world was either unaware of, or 
had overlooked, contemporary artistic creation on other continents, and particularly in 
Africa”.  
 
Gedurende jaren hadden de Afrikaanse kunstenaars hun werk uitsluitend verspreid in 
hun onmiddellijke omgeving, onder vrienden en toevallige passanten. Het idee om hun 
werk in een internationale collectie onder te brengen en internationale erkenning na te 
streven, leek eerder dat van een alien. Vanaf 1990 is Pigozzi in partnership met André 
Magnin, beginnen bouwen aan zijn Contemporary African Art Collection. Onder de 
kunstenaars Frédéric Bruly Bouabré uit Ivoorkust, Romuald Hazoumé en Cyprien 
Tokoudagba uit Benin, Bodys Isek Kingelez uit Congo RD, Efiaimbelo uit Madagascar 
én Chéri Samba uit DR Congo. 
 
Het initiatief van Pigozzi kan nochtans niet rekenen op eenieders bijval. Zo wordt de 
verzamelaar verweten zich aan exotisme of zelfs aan neo-primitivisme te bezondigen 
door uitsluitend te werken met niet-geschoolde artiesten. Ook werd hem verweten niets 

                                                           
101 Ettore Sottsass (1917-2007) was een Italiaans ontwerper en architect, oprichter van de Memphis 
Group. 
102 De Congolese kunstenaar Bodys Isek Kingelez bouwt miniatuursteden als visioenen in papier, karton 
en ander ongebruikelijk en gerecycleerd materiaal.  
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van kunst te kennen, bijgevolg de verkeerde keuzes te maken en vooral te handelen uit 
opportunistische overwegingen. Wat er ook van zij, Pigozzi was de eerste grote 
collectioneur die de op westerse hegemonie gebaseerde code van het koloniale 
modernisme brak, wat hem door velen niet in dank werd en wordt afgenomen. De 
impact van het duo Magnin-Pigozzi op de kunstmarkt was enorm! Was Magiciens de la 
Terre de aanleiding om een en ander in beweging te brengen, dan heeft Pigozzi de 
wagen echt aan het rollen gebracht.  
 
Bovendien houdt Pigozzi regelmatig tentoonstellingen in prestigieuze instituten van 
hedendaagse kunst, zodat de collectie automatisch in belang en waarde toeneemt. Hij 
zorgt er ook voor dat ‘zijn’ kunstenaars goed vertegenwoordigd zijn in de vaste 
collecties van de grote musea. Zo heeft hij sedert 2010 in Tate Modern 80 tekeningen 
ondergebracht van de Ivoriaanse kunstenaar Frédéric Bruly Bouabré. In 2006-07 stelde 
Pigozzi tentoon in Guggenheim Bilbao onder de karakteristieke titel 100% Africa, wat 
volgens sommigen de indruk zou kunnen wekken dat slechts niet-geschoolde 
kunstenaars uit Afrika waardevol zijn. Het dilemma blijft met andere woorden in stand 
gehouden. Afrikaanse kunstenaars die aansluiten bij de hedendaagse kunststromingen, 
worden niet aanvaard omdat ze ‘niet-authentiek’ zijn. Afrikaanse kunstenaars worden 
verondersteld een afwijkend patroon te volgen dat dan de stempel krijgt “100% Africa”. 
 

“The Eurocentric gaze and strategies of the global art market system apparently 
demand such constructions of difference, which simply ignore the connection to 
the former colonies, as well as more recent post-colonial flows” (Fillitz 
2009:121).  

 

3.4.3. Contemporary African Art Collection 
 
John Picton focust op de baanbrekende rol die het duo Magnin-Pigozzi heeft gespeeld in 
de nadagen van Magiciens 1989. Hij vernoemt met name twee tentoonstellingen met 
bijhorende publicatie: Africa Today, door André Magnin et al., 1991; en Out of Africa, 
Saatchi Gallery, Londen, 1992. Maar Picton wijst er ook op dat Pigozzi blindelings de 
sporen volgt van zijn adviseur Magnin. In de afwijzing van de kunstacademie ziet hij 
“the legitimation of a re-invented Primitivism” (1999:120,125).  Elders spreekt Picton 
van “the neo-primitivist exoticism (…) re-invented by André Magnin for ‘Johnny’ 
Pigozzi”.  
 
Salah Hassan (curator Biennale di Venezia 1997) meent dat Magnin en “gelijkgezinde 
verzamelaars” de academies afzweren omdat ze van oordeel zijn dat kunst van selfmade 
artiesten getuigt van originaliteit én van “untrained African beauty” (1999:218). De 
zucht naar exotisme is niet veraf. In het jaar 2005 telt de collectie al zo’n 6000 werken 
(Domino & Magnin 2005:12). 
 
Maar hoe wordt het avontuur Pigozzi in Afrika gezien? Uit de getuigenis van Meschac 
Gaba, de ‘uitvinder’ van het imaginaire Museum of Contemporary African Art (zie 
3.3.7), blijkt dat niet iedereen gelukkig is met de werkwijze van André Magnin, zeker 
niet de kunstenaars die naast de boot vallen (2001:22). “Honnêtement, je crois qu’il est 
venu pour faire des affaires. (…) Il a acheté pour Jean Pigozzi, le collectionneur italien 
pour qui il a choisi le folklore”. De selectiecriteria van het duo Pigozzi-Magnin kunnen 
een interessant terrein vormen voor later onderzoek. Daaruit kan immers veel worden 



89 
 

afgeleid over beeldvorming en relatie tussen de westerse global art world en de 
derdewereldkunstenaars.  
 
Pigozzi legt de kritiek naast zich neer. Zo zegt hij geen boodschap te hebben aan al die 
intellectuele ‘prietpraat’ over kunst (Magnin 2005:15). “Mijn doel met deze collectie is 
om te tonen hoe goed Afrikaanse hedendaagse kunst in de 21ste eeuw is. Ik heb geen 
haast, en ik heb niemand iets te bewijzen, maar het is mijn overtuiging dat Afrikaanse 
hedendaagse kunst wereldwijd een plaats heeft in alle grote musea van hedendaagse 
kunst.” In ieder geval hebben Pigozzi en Magnin er mede voor gezorgd dat de 
Afrikaanse hedendaagse kunst op de kaart staat, meer dan bijvoorbeeld de Oceanische 
kunst. 
 
Sedert 2009 heeft Pigozzi een nieuwe liefde gevonden, met name de Japanse 
hedendaagse kunst, die hij verzamelt onder de noemer Japigozzi Collection.  Hij huurde 
de Duitse kunstenaar Carsten Höller in om een juxtapositie op te zetten van de collecties 
Congolese en Japanse kunst. Die tentoonstelling JapanCongo. Carsten Höllers double-
take on Jean Pigozzis collection, met werk van 16 Congolese en 47 Japanse 
kunstenaars, loopt van 8 juli tot en met 14 augustus 2011 in het Garage Centre for 
Contemporary Culture in Moskou. 

Simon De Pury, mede-eigenaar van Phillips de Pury, ‘s werelds derde grootste 
veilinghuis, ziet een andere internationale tendens opkomen die heilzaam is voor global 
art en global artists: 

“(…) the major change to the market over the last five years has been an 
opening-up leading to true globalization. Until not long ago, the market was 
dominated by American and European collectors; now it is open to collectors 
from all over the world who are buying artists from all over the world” (in Von 
Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009:269). 

3.4.4. De vermarktbare kunst 
 
“Art is a business.” Tijdens een Global Art Forum, in 2008 georganiseerd ter 
gelegenheid van de Dubai Art Fair, werd deze stelling zelfs niet meer in vraag gesteld 
(Belting 2009:38). De kunstmarkt heeft zich de jongste decennia als een olievlek over 
de wereld verspreid en bereikt nu Latijns-Amerika, het Verre Oosten, China, India, 
sommige Afrikaanse landen én het Midden-Oosten. Sotheby’s opent huizen in de 
Qatarese hoodstad Doha, Christie’s vestigt zich in Dubai en het Louvre start een bijhuis 
in Abu Dhabi. Opvallend is dat het Midden-Oosten er geen geheim van maakt dat kunst 
business is. Er zijn echter gevaren aan die uitdeinende olievlek verbonden en er dienen 
condities gecreëerd waarin artiesten vrij kunnen werken, “despite the pressure of the 
business world they live in” (2009:39). 
 

“Contemporary art, with its critical message and public visibility, bears the 
potential of conflicts with state control in censoring artists. China, after 1989, is 
an example of the price that has to be paid for a compromise between 
government politics and art trade” (Belting 2009:38). 

 
Als kunst business wordt, dan stelt ze zich ook bloot aan  de gevaren die eigen zijn aan 
de vrijemarkteconomie. Een daarvan is de economische crisis die met de regelmaat van 
een klok telkens weer de kop opsteekt. Zo kan een kunstmarkt ook ineenstorten, wat 
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door de crisis in Japan rond het jaar 1990 ook gebeurde. Uitgerekend op het ogenblik 
dat global art ontspruit, wordt de kunstwereld geconfronteerd met de economische 
keerzijde van de medaille. Interessant genoeg om uit te vlooien of er een verband 
bestaat tussen deze economische aardschok in de kunstmarkt, met epicentrum in Japan, 
en de opkomst van global art en nieuwe kunstenaars uit de derde wereld. De financiële 
crisis die in de VS uitbrak in september 2008 heeft zich trouwens ook laten gevoelen in 
de kunstmarkt. 
 
Vrijhandelsideologie van de ‘nieuwe economie’ vormt een vrijgeleide voor ‘vrije kunst’ 
die niet langer gebonden is aan opgelegde modellen, en zich in elke richting kan 
bewegen in zoverre de markt die vrijheid toelaat (Belting 2009:39,48-49,62-65). In 
zekere zin zijn de hedendaagse kunstenaars uit de derde wereld verplicht om in 
westelijke richting te kijken, vermits er in de meeste derdewereldlanden geen musea 
voor hedendaagse kunst te vinden zijn. Er is ook een dringende nood aan research 
waarop nieuwe Afrikaanse musea zouden kunnen bouwen. Belting doet dan ook een 
oproep om een internationaal observatorium op te richten voor het onderzoek naar het 
flexibele en dynamische netwerk van de Afrikaanse hedendaagse kunst. 
 
Jean-Hubert Martin rekende er alvast op dat niet-westerse artiesten door hun spirituele 
inbreng de platte commercialisering van de westerse kunst zouden kunnen counteren 
(Heartney 1989 online). Voor een stuk werd die verwachting ook ingelost, al mag men 
niet blind zijn voor de commerciële inkapseling van niet-westerse kunst die de keerzijde 
van de medaille vormt (afb.27). 
 
3.4.5. High + low art 
 
De term ‘hedendaagse kunst’, die in het verleden meestal werd gebruikt om de meest 
recente kunstontwikkelingen te benoemen, kreeg een totaal nieuwe betekenis toen de 
kunstproductie – ten gevolge van de ommezwaai in de wereldpolitiek en de 
wereldhandel – zich over de hele wereld ging verspreiden. Deze expansie zonder 
voorgaande kwam in botsing met elke Europese visie op kunst. In de wereld van global 
art viel het onderscheid weg tussen high art en low art, tussen mainstream art en 
popular art, waardoor meteen ook de opdeling tussen kunstmusea en etnografische 
musea ondergraven werd (zie 3,3).  
 
De bouw van Museums of Modern Art in Brazilië (1948), in Japan (1951) en later in 
India kan gezien worden als een vorm van rivaliteit tegenover de Europees-
Amerikaanse suprematie in de kunst. De opkomst van deze musea kon niet verhinderen 
dat de definitie ‘Wat is kunst en wat niet?’ oorzaak bleef van de uitsluiting van niet-
westerse kunstenaars uit de musea. Daar ligt juist het grote verschil met global art. 
Vermits de stijlcanon en zelfs de vorm niet langer als belangrijkste criterium gelden, 
vallen de esthetische drempels zo goed als weg. 
 
3.4.6. De kunstveilingen  
 
Niet te verwaarlozen is ook het feit dat de veilinghuizen in deze snel evoluerende 
kunstmarkt qua omzet de kunstgaleries hebben ingehaald en ver achter zich gelaten. 
Dankzij de veilinghuizen heeft de kunstmarkt in 2009 in 58 landen een plaats veroverd, 
tegenover 38 in 2003. “The secundary market, thus, changes contemporary art more 
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profoundly than the primary market of galeries could ever expect”. De romantische 
visie op kunst is ver weg, al wordt ze nog kunstmatig in leven gehouden: 
 

“The illusion that art is just a personal matter of creation and self-expression is 
protected by art collectors and nomadic curators who keep their economic 
experience a secret in the face of the general audience” (Belting 2009:65). 

 
De Indische publicist Rustom Bharucha wijst erop dat de controle op wat er verkocht 
wordt in veilinghuizen te wensen overlaat, met alle gevolgen vandien. “There is also the 
increasingly shady mediation of auction houses, which have succeeded in “laundering” 
loot, at times by selling it back to their rightful owners” (2007:225-226). Hier kan men 
ook, volgens Bharucha, historische kanttekeningen bij plaatsen. Is de groei van de 
‘Aziatische hedendaagse kunst’ een camouflage om – wat hij noemt – “de diefstal van 
Aziatische kunstvoorwerpen” in het verleden te vergoelijken? De toeëigening van 
kunstvoorwerpen wordt volgens Barucha in sommige gevallen om interculturele 
gronden gelegitimeerd: je haalt uit een land de kunstschatten weg, je toont de mooiste 
stukken in musea en je begraaft al de rest in depots, de begraven schatten worden van 
tijd tot tijd opgegraven om immigranten uit die landen waar de kunstschatten vandaan 
komen op te voeden en hen weer te verbinden met hun verloren gegane culturele 
erfgoed.  
 
Uit studies blijkt, volgens de auteur, dat westerse musea en museale collecties een 
eerder kwalijke reputatie hebben in derdewereldlanden en vaak in verband worden 
gebracht met diefstal, vernietigen van religies, rituelen én identiteit. Een discussie die in 
een aantal gevallen ook leidt tot het terugvorderen van kunstschatten door landen uit de 
zogenaamde periferie. 
 
 

x x x x x 
 
 
De kunstmarkt speelt een zeer belangrijke rol voor niet-westerse kunstenaars maar is 
niet zonder gevaren. Ook de rol van de veilinghuizen wordt soms in vraag gesteld als 
het gaat om kunstvoorwerpen uit derdewereldlanden. De romantische visie op kunst 
komt vandaag eerder naïef over, net als het “L’Art pour l’Art”-adagio voor hedendaagse 
kunstenaars. Heel belangrijke spelers op de kunstmarkt zijn de collectioneurs. Zij kopen 
het werk, zij bepalen de prijs, hun keuze is van cruciaal belang, zij plaatsen 
kunstwerken in musea, maken tentoonstellingen en bouwen zelf musea, en dat niet 
alleen in westerse landen. Kunstenaars uit de derde wereld kunnen evenmin ontsnappen 
aan de wetten van het metaverhaal dat kunst linkt aan business en economie. Alleen is 
de drempel voor hen veel hoger dan voor hun westerse collega’s. 
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3.5. Kunstenaars in tijden van postkolonialisme 
 
 
In de voorbije hoofdstukken hebben we gezien dat in de invloed van de tentoonstelling 
Magiciens de la Terre zich laat gevoelen op het vlak van het tentoonstellingsbeleid, de 
groei van de biënnales wereldwijd, het museumbeleid en in de mechanismen van de 
kunstmarkt die op twee sporen zit: enerzijds wordt fel ingezet op global art, anderzijds 
zijn er processen aan de gang om de globalisering in te kapselen in het westers 
commercieel en economisch systeem. Maar wat maakt de kunstenaar ervan in de derde 
wereld die zwerft tussen postkolonialisme en neokolonialisme? Wat zijn de gevolgen 
van de openstelling van de grenzen van de cultuur voor de kunstenaars van de derde 
wereld? In hoeverre heeft Magiciens kunnen bijdragen tot een verbetering van de relatie 
tussen de ‘ex-gekoloniseerde’ en de ‘ex-kolonisator’? 
 
3.5.1. The Settler & the Colonised Man 

 
“The colonised man is an envious man. And this the settler knows very well : 
when their glances meet he ascertains bitterly, always on the defensive. ‘They 
want to take our place’. It is true, for their is no native who does not dream at 
least once a day of setting himself up in the settler’s place” (Fanon 1963:39)103. 

 
De beroemde uitspraak van Frantz Fanon dateert van 1963, voor vele landen het begin 
van het postkoloniale tijdperk, het moment dat de colonised de plaats van de settler 
heeft ingenomen. Dat is althans de theorie. Of de vrije landen echt vrij zijn, dat is een 
kwestie, die veeleer voer is voor historici. Laten we stellen dat ze een zekere vorm van 
vrijheid hebben verworven, het ene land al wat meer dan het andere. Vrijheid is hier 
dubbel relatief, vermits vele landen geconfronteerd werden met de overgang van 
kolonie naar dictatuur. Hoe dan ook, het postkoloniale tijdperk brak aan, maar een niet-
geïnstitutionaliseerde vorm van economisch of cultureel neo-kolonialisme lag op de 
loer. 
 
Het fenomeen dat wij als kolonialisme bestempelen vindt zijn oorsprong bij Christoffel 
Columbus, die in 1492 per abuis neerstreek in de Nieuwe Wereld. “Columbus was the 
First globaliser”, klinkt het in Zuid-Amerika (Kalenberg 2009:280). Na Columbus 
overspoelde de Europese kunst het Amerikaanse continent. De kunst van de veroveraar 
verdrong de kunst van de veroverde (sic), zoals dat overal gebeurt in een koloniale 
context die bepaald wordt door acculturatie en dominantie. 
 
3.5.2. Black Art & White Money  
 
Black Art, of ze dat nu wil of niet, krijgt te maken krijgt met White Money, met alle 
gevolgen vandien (zie 3.4). Anderzijds spits de kritiek op Magiciens zich vooral toe op 
de ambiguïteit van de tentoonstelling die een breuk in het westerse superioriteitsgevoel 
pretendeert, maar er in praktijk niet aan kan ontsnappen (zie 2.2.1). We gaan nog een 
stapje verder. Tien jaar na Magiciens stelt Araeen, een van de eerste en vurigste 
kritikasters, vast dat het debat is stilgevallen, dat het issue van de agenda verdwenen is 

                                                           
103 Citaat in OGUIBE & OKWEZOR 1999:383. 
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en dat maar weinig pogingen worden ondernomen om iets aan de situatie van niet-
westerse kunstenaars te verhelpen (2001:98-99). 
  

“White art historians, critics and curators who are in a position of power are 
still behaving as they did before, and continue privileging art history based 
exclusively on a white genealogy" (Araeen 2001:99). 

 
Na een periode van windstilte is het debat vandaag blijkbaar in alle hevigheid hervat. 
Maar bij de start van de 21ste eeuw noemt Araeen het een schandaal dat iedereen blijft 
doorgaan op een historisch concept dat berust op vertekende beelden en misverstanden, 
ja zelfs leugens, en verdeeldheid in onze samenleving veroorzaakt. Het is om een 
depressie van te krijgen, schrijft Araeen, als je vaststelt dat zelfs de zwarte intellectuelen 
die een gezaghebbende positie innemen, er het zwijgen toe doen. “I am not suggesting a 
conspiracy or sinister motives on the part of the institution, but it must be recognised 
that the West’s art institutions are still trapped in their colonial legacies and no serious 
attempts have been made to come to terms with them”. Araeen neemt zelfs het woord 
gijzeling in de mond. (Araeen 2002:343). Na het succes van een groep niet-blanke 
kunstenaars, curatoren en schrijvers heeft het systeem zich ingekapseld door een dikke 
muur van multiculturalisme rondom zich te bouwen.  
 
Er blijkt dus een enorm verschil te zijn tussen theorie en praktijk. Benoît de l’Estoile 
mag dan al schrijven (3.3.3) dat je in de postkoloniale wereld waarin we leven, niet 
meer in naam van de Andere kan spreken, of de Andere niet meer kan uitbeelden of 
voorstellen zonder je af te vragen wat hij er zelf van vindt (2007:424), in de praktijk 
gebeurt dat nog wel. 
 
3.5.3. Exploitatie van niet-westerse kunst 
 
Dat kunstenaars uit derdewereldlanden, net als voetballers bijvoorbeeld, vaak ten prooi 
vallen aan malafide handelaars die er neokoloniale praktijken op na houden, staat buiten 
kijf. Die exploitatie bestaat ook in de westerse wereld, maar daar hebben de kunstenaars 
tenminste nog het middel om hun stem te verheffen (Price 2002:102-103). “Wanneer 
New Yorkse kunstenaars zich onbegrepen en gemanipuleerd voelen door krachten 
waarover ze geen enkele controle hebben, weten ze in elk geval wel wat er gaande is en 
hebben ze enige mogelijkheid om hun stem te verheffen. Maar primitieve kunstenaars 
die nooit iets meer hebben mogen opvangen dan een glimp van de markt waarin men 
hen heeft binnengehaald, beschikken zelfs niet over deze kleine machtsmiddelen. De 
exploitatie van hun creativiteit staat daarom in een iets ander licht; zij kennen het beest 
niet dat ze voeden, en hoe het zijn maaltijden regelt is iets waarover zij niets te vertellen 
hebben”.  
 
Wilson-Anastasios (University of Melbourne) en De Marchi (Duke University, 
Durham) zien gelijkaardige fenomenen bij de aboriginals die in de handen vallen van 
“unscrupulous dealers” (2009:986). Het misdadig opzet gaat blijkbaar in stijgende lijn 
vanaf eind jaren 1980. Dat kan erop wijzen dat er een verband is tussen de doorbraak op 
de internationale markt én de toename van bedrieglijke praktijken. In hun studie over 
Economies of Desire hebben Wilson-Anastasios en De Marchi uitgezocht welke 
factoren de kunstenaars aantrekkelijk maken voor bedriegers; hoge veilingprijzen 
bijvoorbeeld, of het feit dat hun werk makkelijk na te bootsen is.  
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Andere vaststelling, door Philip Batty van het Melbourne Museum, is dat promotoren 
en managers van de kunstmarkt, curatoren, critici en academici die schrijven over 
aboriginal art en vooral de verzamelaars, op één enkele uitzondering na, allemaal 
blanken zijn (2009:991,994). Deze conclusie weegt zwaar door vermits kunst niet 
gecreëerd wordt door de kunstenaars alleen, maar ook en vooral door de wijze waarop 
ze wordt onthaald door het publiek. Met andere woorden: wat wij veronderstellen een 
artistieke creatie van een individu te zijn, is in aanzienlijke mate een sociaal construct.  
 
En daar wringt het neokoloniale schoentje: we hebben hier immers te maken met Black 
Art maar ook met White Money, om het met de woorden van Batty te zeggen. De 
kunstmarkt en de kunstverkopers spelen een heel belangrijke rol in het proces van 
culturele aanpassing en het bewust of onbewust aanpassen van de artistieke creatie 
(North 2009:1005). Dat geldt zowel voor de ‘klassieke’ etnische kunsten ten gevolge 
van ‘first contacts’, als voor hedendaagse kunstenaars die een sprong maken naar de 
wereldmarkt. Dat de kunstenaars uit de derde wereld bij die sprong vaak een duwtje in 
de rug kunnen gebruiken, blijkt alvast uit initiatieven zoals ZebrArt104 in Brussel, een 
platform dat ‘gevluchte kunstenaars’ via alternatieve kanalen kansen geeft om aan te 
sluiten bij de markt (website). 
 
Toch is er ook hoop, want soms is kunst sterker dan geld. Zo stellen we met Enwezor 
vast dat de Afrikaanse kunstenaars hun sociale kracht putten uit een koloniale en 
postkoloniale voorgeschiedenis en sterk werk leveren dat getuigt van een provocatieve 
esthetica en filosofische onderbouw (1999:254). En dat stemt overeen met de visie van 
Lourdes Fernàndez, directeur van ARCO105 in Madrid, een van de meest belangrijke 
beurzen voor hedendaagse kunst wereldwijd: 
 

“The Market is very powerful, but art’s above all that – art is the beginning and 
the end of everything” (von Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009:263). 

 
 

x x x x x 
 
 
Kunstenaars in de derde wereld zijn opgegroeid in tijden van postkoloniteit. Maar het 
koloniale denken is niet uitgeroeid en heeft nog invloed op de relatie tussen de westerse 
kunstwereld en de niet-westerse kunstenaar. De exploitatie van niet-westerse 
kunstenaars blijkt, volgens recente onderzoeken, zelfs in stijgende lijn te evolueren. We 
hebben hier te maken met Black Art en White Money. Zo zien we in Brussel en andere 
Europese steden organisaties ontstaan om kunstenaars uit de vluchtelingenstroom of de 
diaspora in bescherming te nemen en kansen te bieden buiten het traditionele circuit. 
In het voorbije hoofdstuk hebben we vastgesteld dat er in de periode nà Magiciens 
enorme verschuivingen zijn gebeurd in de hele artistieke wereld. Het kan niet anders of 
dat moet ook tot nadenken stemmen in de kunstwetenschappelijke omgeving. 
 
 
 

                                                           
104 Online: www.zebrart.be 
105 ARCO staat voor Feria Internacional de ARte COntemporáneo, bestaat sinds 1982 en trok in 2010 
zo’n 150.000 bezoekers en 3.000 deelnemende kunstenaars aan. 
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4. VAN OUDE EN NIEUWE PARADIGMA’S 
 
 
In de voorbije hoofdstukken hebben we gezien dat de invloeden van Magiciens zich 

op vele verschillende fronten manifesteren en heel wat paradigma’s aan het 
wankelen hebben gebracht. Magiciens kan gesitueerd worden op de breuklijn 

tussen etnische kunsten en global art, net zoals 1989 de binaire structuur van de 
wereld opblies om een proces van globalisering in te zetten. In dit hoofdstuk pogen 

we de paradigm shifts in kaart te brengen en de sleutelwoorden voor een nieuw 
paradigma aan te reiken. We toetsen ook af hoe musea hiermee aan de slag kunnen 

gaan. Die sleutelwoorden trachten we thematisch te groeperen in een poging om 
een beetje orde in de chaos te brengen. 

 
 

4.1 Crossing Cultures 
 

 
Als het juist is dat de orde uit de chaos geboren wordt, dan zitten we in dit tijdvak goed. 
Wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn wijst erop dat er een strijd tussen paradigma’s kan 
losbarsten, als een heersend paradigma in vraag wordt gesteld (in Lambert & Schoffield 
2004). In de slipstream van Magiciens zijn zoveel theorieën naar voor gebracht, dat het 
moeilijk is door het bos de bomen te zien. Dat mag ons niet beletten een poging te 
ondernemen. 

 
“Only by breaking up the patterns of often repeated arguments can we hope to 
reach a better understanding, also of our own artists and their work in a global 
network that is rapidly changing!” (Kaufmann 2008: e-mail) 
 

Een verdienstelijke poging om orde op zaken te zetten, is het 32ste congres van het 
Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA), dat in Melbourne gehouden werd van 
13 tot 18 januari 2008. Na het congres werd een meer dan 1000 bladzijden dik epos 
uitgegeven onder de titel Crossing Cultures. Conflict, Migration and Convergence. Het 
boek vat meer dan 200 papers samen van specialisten uit 50 landen en reikt heel wat 
nieuwe elementen aan die een aanvulling vormen in ons onderzoek. 
 
Is er een nieuw paradigma geboren in Melbourne? Het is allicht te vroeg om deze vraag 
te beantwoorden. “Cross-cultural analysis became the favoured model for a new way of 
writing global art history, and this model is explored in many different contexts and 
with complex arguments in this book”, schrijft Jaynie Anderson, voorzitter van het 
CIHA. Op het congres werd op zijn minst geschiedenis geschreven. Maar als je ziet dat 
het 20 jaar duurt vooraleer de impact van Magiciens helemaal duidelijk wordt, zal er 
nog wel een poos over de resultaten van Melbourne gediscussieerd worden. Laten we 
voorzichtigheidshalve stellen dat een belangrijke stap werd gezet naar een nieuw 
paradigma dat komaf maakt van de voorbijgestreefde koloniale versie van het 
modernisme en de etnografie. “In Melbourne in January 2008, art history changed. 
New Tendencies came to the fore more strongly than ever before in an international 
congress of this kind, schrijft Anderson in haar inleiding (2009:xviii). En ze voegt era 
aan toe: “Such a change could have happened only outside Europe”, verwijzend naar 
het westers georiënteerde modernisme dat meer dan honderd jaar geregeerd heeft. 
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Met paradigma’s is het als met een Rubik’s Cube. De ene lost het niet op ondanks jaren 
zoekwerk, de andere vindt de oplossing in enkele minuten. Een aantal bouwstenen zijn 
bekend en die moeten volstaan om het bouwwerk op te trekken. Okwui Enwezor reikte 
de sleutel voor dit bouwwerk aan tijdens het symposium Tropenmuseum for a Change 
(zie hoofdstuk 3.3.4) in het KIT Amsterdam (2008). Het is nochtans eenvoudig. Als je 
er niet in slaagt om us & them in de twee richtingen toe te passen, dan kom je er nooit 
met global art.  Dat betekent: steeds knopje omdraaien en ook de andere kant durven uit 
te gaan. Complexiteit, flexibiliteit en vooral reciprociteit zijn de kernwoorden van het 
debat. 
 
Als we nu alle sleutelwoorden voor een nieuw paradigma, die ons vanuit het CIHA-
congres in Melbourne en vanuit de literatuur worden aangereikt, op een rijtje zetten en 
ze onderling matchen, dan komen we tot volgende poging tot indeling: 
 

• Horizontale structuur – kosmopolitisme – micro- & macrokosmos 
• Complex, flexibel 
• Global/Local, temporality, simultaan, heden 
• Dialoog, gelijkwaardigheid, reciprociteit 
• Bezoeker, persoonlijke ervaring, in vraag stellen 
• Interconnected world, internet, sociale communiatie rizoomachtig 
• Many Globalizations, juxtapositie  
• Hybride, métissage, cross-culture, parallelle identiteiten 
• Constructing of Meaning: multi-contextueel, intervisualiteit 

 
 

x x x x x 
 
 
In afzonderlijke hoofdstukjes zullen we trachten de verschillende sleutenwoorden toe te 
lichten, in de hoop daarmee voldoende gegevens samen te brengen waarmee concrete 
aan de slag kan gegaan worden. De focus ligt daarbij op musea omdat die in vele 
gevallen vastgereden zijn op ‘het probleem’ hoe om te gaan met hedendaagse kunst uit 
de niet westerse hemisfeer. 
 
 

4.2 Paradigmasleutels 
 
Voornamelijk vanuit de onderzoekscel ZKM/Karlsruhe en het CIHA-congres 2008 in 
Melbourne, en vanuit de almaar groter wordende groep onderzoekers van niet-westerse 
origine worden ernstige pogingen ondernomen om het probleem waartoe global art 
leidt, en dat vooral in het museumwezen, uit te rafelen. In de literatuur worden tal van 
sleutelwoorden aangereikt die in aanmerking komen om in nieuwe paradigma’s te 
worden opgenomen. We trachten die themasch te bundelen. 
 
4.2.1. Horizontalisme – micro- & macrokosmos 
 
Het oude paradigma is volgens de Poolse onderzoeker Piotr Piotrowski (Adam 
Mickiewicz University, Poznan). vertikaal opgebouwd en gebaseerd op hiërarchie 
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(2009:82). Hij visualiseert de theorie aan de hand van concentrische cirkels. In het 
centrum situeren zich de paradigma’s van de heersende artistieke trends: Parijs, New 
York, Berlijn. Vanuit het centrum deinen de paradigma’s uit in een bredere periferie, 
om van daaruit verder uit te zwermen over de hele wereld. De kunst uit de periferie 
wordt verondersteld de modellen over te nemen die in het centrum ontwikkeld worden. 
Zelfs als er buitengewone kunstenaars in de periferie opstaan, zullen zij worden getoetst 
aan de normen van het centrum, die geëxpliciteerd worden op tentoonstellingen en in 
publicaties in westerse landen.  
 
Dat oude paradigma is volgens Piotrowski niet langer vol te houden in het tijdperk van 
de global art en dient te worden vervangen door een horizontale structuur. Milan 
Kreuzziger (Centre of Global Studies, Praag), ook al uit Oost-Europa, bouwt verder op 
deze theorie en ziet de Cross-Cultural Turn gerealiseerd worden in wat hij noemt The 
New Cosmopolitanism (2009:1068), waarbij ‘kosmopolis’ staat voor de relatie tussen 
kosmos (het universum) en polis (de menselijke samenleving). Het centrale 
uitgangspunt van dit nieuwe kosmopolitisme is The Dialogic Imagination, en hij 
verwijst daarbij naar de Duitse socioloog Ulrich Beck106:  
 

“The dialogical imagination corresponds to the coexistence of rival ways of life 
in the individual experience, which makes it a matter of fate to compare, reflect, 
critizise, understand, combine contradictory certainties” (Beck in Kreuzigger 
2009:1068). 

 
Dat kosmopolitisme verwijst ook naar de stedelijkheid van global art. Zo ontstaat er een 
dichotomische wereld van steden die lokaal verankerd zijn, maar tegelijk met elkaar 
verbonden door de digitale snelweg waardoor de globalisering tot stand kan komen. 
  
En zo belanden we bij het eeuwige en overkoepelende dilemma van de antropologie 
waarvoor Rik Pinxten (UGent) volgende oplossing aanreikt: “I propose to examine a 
bold statement: both universalism and relativism hold” (1997:70) (zie ook 3.2.3). Na 
een oeverloos debat in de antropologie en de etnografie tussen universalisten en 
relativisten, wint de overtuiging veld dat beide uitgangspunten een vorm van waarheid 
bevatten. 
 
Het dilemma tussen global en local komt steeds weer aan de oppervlakte. Het is precies 
die strijd tussen microkosmos en macrokosmos die vandaag geleverd wordt en waarvan 
de begrippen ‘etnische’ kunst en ‘etnografisch’ museum het slachtoffer worden. Uit die 
reflecties komt de nood naar voren om te streven naar een nieuw paradigma dat zich 
situeert op de cultural crossroads tussen microkosmos en macrokosmos, tussen noord 
en zuid, tussen verleden en heden, tussen digitaal en analoog. Om een voorbeeld te 
noemen: de kunst van Chéri Samba is ontsproten uit de microkosmos waarin de 
kunstenaar zo sterk geworteld is, en ze is uitgegroeid tot global art.  
 
Misschien wordt het wel tijd dat wij kunst helemaal anders gaan bekijken. De klassieke 
opdeling in westerse kunst, niet-westerse beschavingen en etnische (of primitieve) kunst 
is vandaag volledig achterhaald. Wat overblijft is global art waarin microkosmos en 

                                                           
106 Geciteerd door NEDERVEEN PIETERSE, Jan 2007. Ethnicities and Global Multiculture: Pants for an 
Octopus, Lanham, Boulder, New York, Toronto and Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. Uit: 
BECK Ulrich 2002. The Cosmopolitan Society and Its Enemies. In: Theory, Culture and Society, vol. 19, 
2002, p.27.  
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macrokosmos vervlochten zijn en waarbij we ons moeten hoeden voor de valkuil om 
alles op één hoop te gooien.  
 
4.2.2.  Complexiteit - flexibiliteit 
 
Een van de sleutelwoorden die permanent terugkomen is complexiteit. Blijkbaar zijn 
vele onderzoekers het erover eens dat onze wereld vandaag complexer is dan pakweg 20 
jaar geleden. Of dit werkelijk zo is, zal de geschiedenis ons leren. Misschien is het door 
de schaalvergroting van de wereldbevolking en de versnelling van de communicatie dat 
wij de dingen als complexer zien… 
 
Miguel Hernandez-Navarro spreekt in dit verband over “the paradigm of complexity” 
(2009:145). Zijn vertrekpunt is Urry’s theorie over “Global Complexity”107 (zie 3.2.6).  
 
De global world is zich bewust van haar complexiteit en haar veelzijdigheid. De 
vooruitgang in wetenschap en technologie, in het bijzonder in transport en 
communicatie, leiden ons naar een wereld waarin de afstand en tijd verbazingwekkend 
snel inkrimpen. Tegelijkertijd blijven traditionele structuren, machtsverhoudingen (de 
vroegere kolonies), onderdrukking en dominantie overeind. Deze cocktail van 
tegenstrijdige invloeden en verschillende snelheden leidt tot een bilaterale beweging, 
hoewel die niet steeds waarneembaar is in de globalisering. De elementen gaan 
voorwaarts en achterwaarts, drijven uit elkaar en weer naar elkaar toe in één beweging. 
 

“Accordingly to this complex paradigm, globalization, in so much as it refers to 
geographies, has less to do with a schrinking world and an abolition of distance, 
than with a redefinition of space-time parameters. ‘Near’ and ‘far’, ‘before’ and 
‘after’ are now obsolete terms with which to encounter present time” 
(Hernandez-Navarro 2009:146). 

 
Merkwaardig is dat complexiteit vaak in één adem wordt genoemd met flexibiliteit om 
het wereldbeeld van vandaag te schetsen. De combinatie van die twee elementen wordt 
gezien als een oplossing voor vele theoretische problemen, ook met betrekking tot 
global art.  
 
Eerder hebben we al vastgesteld dat de etnografisch musea zich vandaag in een crisis 
bevinden (zie 3.3.4): ze staan op een kruispunt met vele armen en weten niet goed 
welke weg op te gaan. Volgens Mirjam Shatanawi, curator aan het Tropenmuseum, 
kunnen we ons slechts wapenen tegen “the current crisis of the ethnographic museum” 
door rekening te houden met complexiteit en flexibiliteit als essentiële onderdelen van 
het nieuw paradigma dat er zit aan te komen (2009:368-370-383).  
 
In 1985 al organiseerde het Tropenmuseum een symposium over de vraag of het 
wenselijk is ook hedendaagse kunst van ‘ontwikkelingslanden’ op te nemen in de 
collecties. Het etnografisch museum heeft in de post-koloniale tijd af te rekenen met 
dilemma’s bij de presentatie van global en local, van verleden en heden, begrippen die 
irrelevant waren op het ogenblik dat het museum geconcipieerd werd (Shatanawi 
2009:368). Het debat leidde echter niet tot een oplossing en de crisis is er sedertdien 
alleen maar erger op geworden. In Europa moeten de etnografische musea ofwel hun 

                                                           
107 Zie: URRY, John 2003. Global Complexity. Cambridge: Polity Press. 
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deuren sluiten, ofwel worden ze heruitgevonden als centra voor het interculturele debat. 
Denken we bijvoorbeeld aan het opgaan van het Etnografisch Museum Antwerpen in 
het Museum aan de Stroom. Dat is, volgens Shatanawi, te wijten aan het feit dat 
etnografische musea nooit écht andere culturen hebben gepresenteerd, maar wel de 
westerse cultuur en haar visie óp andere culturen. Het Tropenmuseum heeft getracht de 
crisis af te wenden door zich te hervormen tot een cultureel-historisch museum.  
 
Maar hoe zit het nu met de invoering in de museumcollectie van hedendaagse kunst uit 
‘ontwikkelingslanden’? Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat wat gisteren 
gezien werd als niet-westerse kunst vandaag deel is van een wereldmechanisme waartoe 
galeries, handelaars, kunstinstituten en critici behoren, wat het vraagstuk nog complexer 
maakt. De complexiteit zit hem in de gelaagdheid der dingen. 
  
Terwijl etnografische musea gebukt gaan onder hun koloniaal verleden, raken musea 
voor hedendaagse kunst verstrikt in hun geloof in het westerse kunstdiscours en het 
modernistisch evolutief model. Oude zekerheden moeten worden in vraag gesteld en 
nieuwe verbanden moeten worden verkend. Dat geldt volgens Shatanawi zowel voor 
etnografische musea die de koloniale verstarring van zich af moeten schudden, als voor 
musea voor hedendaagse kunst die de westerse suprematie moeten laten vallen in ruil 
voor een échte globale kijk op de wereld. De verdeling tussen westers en niet-westers, 
de dichotomie tussen us en the other blijft cruciaal in de discussie. Musea die geen 
oplossing vinden voor deze dichotomie zijn volgens de auteur dan ook gedoemd om te 
verdwijnen. 
 
Chéri Samba heeft zijn frustratie dienaangaande treffend in beeld gebracht in het werk 
Réorganisation’ (2003) (afb.24). Op het schilderij sleept een groep zwarten de 
beeldenformatie van de luipaardman of Anyoto108 buiten het museum, terwijl enkele 
blanken vergeefs proberen ze weer binnen te trekken, dit onder toezicht van de 
museumdirecteur en de opgezette olifant die de zalen van het KMMA tooit. “Les 
Africains ont depuis plusieurs décennies réalisé que ces sculptures d’un Belge, 
Monsieur Wissaert109, sont trop injurieuses et ont toujours réclamé leur disparition 
pour laisser la place à des oeuvres beaucoup plus alléchantes” (Badibanga 2003:237). 
Met deze uitspraak bevestigt Samba “how contemporary art is helping to create new 
and broader identities at the same time that it is reinforcing and giving new meanings to 
older identities” (Venbrux 2006:24). Het getuigt alleszins van moed van het KMMA dat 
het schilderij in de vaste collectie wordt tentoongesteld. Of is dit een voorbeeld van de 
flexibiliteit waarmee musea verondersteld worden om te springen? 
 
4.2.3.  Tijd - ruimte 
 
In een statische maatschappij is de ruimte onveranderlijk en staat de tijd stil, beter 
gezegd: wordt de tijd stilgezet door de waarnemer, de etnograaf, de kolonisator. Dat is 
een van de belangrijkste uitgangspunten van een van de basisaxioma’s van de etnische 
kunsten gebaseerd, beter gekend als het one tribe/one style paradigma (Hassan 1999: 
215), een model dat vandaag nog hardnekkig voortleeft en de dynamische complexiteit 
en flexibiliteit van culturen negeert. Meer zelfs, bij het lezen van een tekst over 

                                                           
108 Het gaat om de voorstelling van het ritueel van de luipaardmannen, ook vereeuwigd in het stripalbum 
Kuifje in Congo van Hergé, en van daaruit wereldwijd een icoon geworden van de koloniale visie op 
Congo. 
109 Paul Wissaert, beeldhouwer, die in 1913 de Anyoto vervaardigde voor het KMMA. 
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Afrikaanse kunst of bij het bekijken van een opstelling Afrikaanse objecten in een 
museum of een galerie, krijgt men de indruk dat “creativity has been frozen after some 
genesis when the known type of icons were crafted by the hands of some hero of a 
founding myth” (Vansina110 in Hassan 1999:215-224). 
 
Deze visie, hoewel nog hardnekkig aanwezig, is vandaag voorbijgestreefd. Het is 
nochtans hoog tijd om authenticiteit te herformuleren als een hybride creatieve activiteit 
in een lokaal gegeven en in het heden. Niet-westerse cultuur en kunst maken nu 
eenmaal deel uit van een geïnterconnecteerd cultureel wereldsysteem, zonder daarin 
noodzakelijkerwijze te worden opgeslokt. Op te merken valt dat Hassan dit schrijft op 
het einde van de 20ste eeuw, toen de interconnected world nog maar in zijn 
kinderschoenen stond, vergeleken bij vandaag/2011. 
 
De ambiguë relatie van Afrikaanse kunstenaars met hedendaagse kunst vs. traditionele 
kunst heeft ertoe geleid dat allerlei categorieën werden bedacht om deze kunstenaars in 
onder te brengen: internationaal, selfmade, academisch geschoold, populair, toeristisch, 
commercieel… en nog veel meer. Dat is slechts oude wijn in nieuwe zakken en lost de 
bestaande dichotomie niet op. Het probleem is fundamenteler. 
 

“Anthropology, as characterised recently, is a dialogue, or more accurately, a 
monologue, between the presumed cultural ‘self’ and the ethnographic ‘other’. 
The other is percieved here as static, non-changing and ahistorical, while the 
‘self’ is viewed as universal, dynamic, changing and historical” (Hassan 
1999:221). 

 
De tegenstelling met vandaag kan niet groter zijn. Niet in het minst onder invloed van 
de globalisering stellen we een versnelling in alle domeinen vast. Vandaag krijgt een 
kunstenaar een bepaalde periode om zich op de markt te positioneren, zegt Ingvild 
Goetz, een van de belangrijkste verzamelaars van hedendaagse kunst met een eigen 
museum in München (in Von Bennigsen, Gludowacz, Van Hagen 2009:120). Het 
gevolg is dat de kunstenaar vaak de tijd niet heeft om een stap terug te zetten en over 
zijn werk te reflecteren. Het beste werk komt vaak van die kunstenaars die wél de tijd 
nemen om aan de markt te weerstaan en zich op hun werk te concentreren. 
 
Het nieuwe paradigma zal zich moeten concentreren op de nieuwe visie op ruimte en 
tijd in de global World. Het grote gevaar schuilt juist daarin dat de tijd de kunst 
voorbijholt. Zoals Harald Falckenburg, chairman van de Hamburg Kunstverein stelt: 
“The faster the world moves, the faster the ‘new’ becomes old again” (in Von 
Bennigsen, Gludowacz, Van Hagen 2009:111).  
 
4.2.4.  Dialoog – reciprociteit 
 
Dialoog is een zeer belangrijk sleutelwoord voor nieuwe paradigma’s in de global 
world. Een dialoog is een tweespraak op voet van gelijkheid of gelijkwaardigheid 
(Hassan 1999:221-224). De dialoog wordt echter tegengewerkt door de oude 
dichotomieën modern/traditioneel en westerse moderniteit/niet-westerse traditionaliteit. 
Men weigert halsstarrig in te zien dat Afrikanen en andere derdewereldvolkeren lang 
geleden al de dialoog over modernisme hebben opgepikt en daarmee aan de slag zijn 

                                                           
110 Citaat uit VANSINA, Jan 1984. Art History in Africa, pp.1-2. Londen: Longman. 
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gegaan op eigen bodem: “Moreover, modernism in the African context, as elsewhere, 
entails a self-conscious attempt to break with the past and a search for new forms of 
expression.” 
 
Om die sprong naar modernisme te begrijpen is het van belang te weten wie die 
moderne kunstenaars in de derde wereld zijn. Tussen haakjes: Hassan verkiest de term 
‘modern’ boven ‘hedendaags’ omdat die laatste louter neutraal en tijdsgebonden is, 
terwijl ‘modern’ ook staat voor een stijl, een beweging en een kritische reflectie. De 
meerderheid van de Afrikaanse kunstenaars, bij uitbreiding derdewereldkunstenaars, 
stamt uit een westers geschoolde elite, “pretty bourgeoisie” of “les evolués”. De 
meesten wonen in grote agglomeraties of hoofdsteden, precies daar waar de druk om de 
koloniale cultuur op te leggen en de lokale cultuur uit te wissen het sterkst voelbaar 
was. Het is juist in die positie dat zij zich sterk gemarginaliseerd voelen en aansluiting 
zoeken bij een levensstijl, gelijk aan die van de koloniale heersende klasse. Met andere 
woorden: “The development of a modern idiom in African art is closely linked to 
modern Africa’s search for identity”.  
 
De moderne Afrikaanse kunst heeft reeds in 1990 volwassenheid bereikt. Hassan laat 
kunstenaar Bruce Onobrakpeya, de vader van de hedendaagse kunst in Nigeria, aan het 
woord: “Modern African art is growing in strength, and it has arrived. It is equal to any 
art being practiced anywhere in the world”. 
 

“It is time to appreciate modern African artistic expression on its own terms. 
This is the way to approach the study of contemporary African art forms and the 
intellectual premise upon which it should be based. This approach would offer a 
fresh look to modernism, and postmodernism, from an African standpoint, and at 
issues of cross-cultural and transnational aesthetics. It is important to 
emphasise the reciprocal flow of influences and traffic that has existed between 
Africa and the West. This would make it possible to reserve the erroneous 
perception of unilateral influence in which Africa and African art serve as 
recipients of Western culture and artistic influence, a narrative in which African 
artists have been projected as passive, silent, and invisible” (Hassan 1999:232). 

 
Het westen hoeft zich overigens weinig illusies te maken (Enwezor 1999:251): “For 
African artists, the Western metropolis, popularly represented as a plural environment 
in the contemporary imagination, is nothing but a site of displacement and dispersal, 
diminishment and desintegration”. Enwezor spreekt van “a xenophobic Western art 
culture”, die het over “naïeve eenvoud” heeft als het over Afrikaanse kunstenaars gaat, 
in een hardnekkige poging om ze te primitiviseren en te exotiseren.  
 
In de global art world gaat het niet langer op de wereld vanuit westerse bril te bekijken. 
De oefening bestaat eruit het us & them verhaal ook vanuit het oogpunt van de Andere 
te bekijken. Een van de hefbomen om tot gelijkwaardigheid te komen, is reciprociteit, 
die nog sterk ingebakken zit in de derde wereld maar in de westerse wereld baan heeft 
moeten ruimen voor een meer op abstracte regels gebaseerde vorm van samenleven. 
Reciprociteit wordt een belangrijk item in het nieuwe paradigma waarop musea en 
andere biënnales en art fairs zich kunnen enten. 
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4.2.5.  Beleving – persoonlijke ervaring 
 
Het postmodernisme heeft ons aangemoedigd om de wereld rondom ons te relativeren 
en in vraag te stellen wat eeuwen als vanzelfsprekend gold (Hermer in Venbrux 
2006:357). In de postkoloniale landen van de derde wereld hebben een aantal jonge 
mensen ervoor gekozen om via de kunst toenadering te zoeken met de zogeheten 
moderniteiten, aanvankelijk louter westers georiënteerd, later evoluerend naar een mix 
van lokale culturen en syncretisme, om uiteindelijk het ruime sop van het globalisme te 
kiezen. Een aantal van hen is daarin geslaagd, heeft een plaats verworven op de world 
art scene, én ze laten zich horen. “Wij hebben recht van spreken”, zegt Cheri Samba. 
“They are reflecting their own cultural reality, and so expressing the full power of their 
sensibility” (Kennedy 1991:85).  
 
Van essentieel belang in het hele discours is dat wij, westerlingen, onze eigen visie die 
we in de hele wereld hebben verspreid, in vraag durven stellen. De beste manier om ons 
tegen vastgeroeste ideeën te wapenen is het ‘in vraag stellen’ op te waarderen als een 
onderdeel van het paradigma van de global art. Wij hebben niet hét antwoord in petto, 
hooguit een antwoord dat op zijn minst getoetst dient te worden aan de antwoorden van 
de Andere, van de kunstenaar, van de bezoeker. Om die dialoog te verzekeren, opperen 
sommigen, is het niet langer opportuun dat het museum of de tentoonstelling de 
antwoorden als prémissen poneert, maar kan men beter uitgaan van ‘open vragen’ 
waarop de bezoeker in het beste geval zelf zijn antwoord poneert, vanuit zijn eigen 
culturele background en zijn persoonlijke ervaring. De bezoeker krijgt dus een 
belangrijke rol toebedeeld. En zo keren we terug tot wat één van de essenties is van 
kunst, zoals Rattan Chadha opmerkt. Chadha in een Nederlands zakenman van Indische 
origine, oprichter van het modemerk Mexx en gepassioneerd verzamelaar van 
hedendaagse kunst uit India.  
 

“Art can help people to think out of the box and show them that things don’t 
have to be limited. This is the only reason why I want to open this museum. I 
don’t want to show a collection, I don’t want to name it after myself. I want to 
call it “Nowseum’, because it will be a Museum for Now: it will be free, it will 
be open late at night, there will be music, and it will be interactive. A fun place 
to be!” (Chadha in Von Bennigsen, Gludowacz, Van Hagen 2009:109)  

 
4.2.6. Interconnected World – rizomen 
 
Voor vele mensen op deze planeet is de wereld op korte tijd enorm veranderd. Een 
mooie illustratie vormt de film The Highlands Trilogy111, waarin beelden worden 
getoond van The First Contact tussen Australische goudzoekers en de Huli in de 
Highlands van Papoea-Nieuw-Guinea in de jaren 1930, en waarin de getuigen van deze 
‘eerste ontmoeting’ 50 jaar later geïnterviewd worden. De Papoea in kwestie hebben 
ondertussen de peniskoker geruild voor een confectiepak met stropdas. Sommigen 
hebben op 50 jaar tijd de stap gezet van het Stenen Tijdperk naar een 
hoogtechnologische wereld.  
 

                                                           
111 De Highlands Trilogy, gerealiseerd door de Australische filmmakers Connoly & Anderson, bestaat uit 
drie documentaires: First Contact (1982), Joe Leahy’s Neighbors (1989), Black Harvest  (1992). Basis 
van het verhaal is de exploratie van de hooglanden in Papoea-Nieuw-Guinea door de gebroeders Leahy in 
de jaren 1930. 
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De spectaculaire versnelling van de technologische evolutie de voorbije decennia maakt 
dat heel wat culturen in de wereld nu in twee generaties tijd een sprong voorwaarts 
maken, gelijk aan 25.000 jaar in een niet-technologische samenleving (Garcia dos 
Santos 2009:166). Dat kan niet zonder gevolgen blijven, ook niet voor etnografen. 
 
We hebben er al op gewezen dat sommige denkbeelden, die door de veranderende visies 
achterhaald zijn, zeer hardnekkig standhouden. Dat hoeft niet te verwonderen (Oguibe 
1999/2:326). Het vraagt tijd om visies te veranderen, zeker als de visies diep verankerd 
en vastgeroest zijn: 
 

“To reject the exotisation of Africa is to destroy an entire world-view, carefully 
and painstakingly fabricated over several centuries. This is the imperative for 
any meaningful appreciation of culture in Africa today, and it would be 
unrealistic to expect it easily from those who invented the old Africa for their 
convenience” (1999/2:326). 

 
Men kan nog een stap verder gaan. Onderzoekers hebben jarenlang geijverd voor wat 
James Clifford (University of Califirnia, Santa Cruz) “het paradigma van het behoud” 
noemt (1989:71), ofwel “le paradigme de la dernière peuplade de l’age de pierre”. 
Antropologen en etnografen gaan hier graag in mee om koste wat het kost te behouden 
wat is, uit een wens om culturen die ‘authentiek’ zijn te behoeden voor “de destructieve 
kracht van de geschiedenis”. Vergis je niet, dat paradigma is nog in leven en stelt het 
wel. Deze opvatting versterkt uiteraard de drang om de tijd stop te zetten bij de 
cultuurvolkeren. Maar heeft men het recht om mensen de kans op evolutie te 
ontzeggen? 
 
Van het Stenen Tijdperk-paradigma gaat het naar het planetaire paradigma. Van 
Johanne Lamoureux is de term ‘planetair paradigma’ dat volgens haar een toepassing 
vindt in de expositie Magiciens. De grote verdienste van Magiciens is dat het voortaan 
niet meer mogelijk is 100 procent westerse tentoonstellingen te houden en systematisch 
80 procent van het aardoppervlak te negeren. Het is een ambitieuze opdracht om tot een 
globale voorstelling te komen waarin de “artist-on-exile” een nieuwe plaats krijgt en de 
“curator as explorer” een hoofdrol toegedicht krijgt. Deze metafoor wordt zorgvuldig 
gecultiveerd (2005:66). De catalogus van Magiciens heeft het uitzicht van een atlas, 
waarmee de ontdekkingsreiziger op pad kan gaan, compleet met kaarten waarop de 
herkomst van de kunstenaars is aangegeven en de plattegronden van de 
expositieruimten (bijl.1-2). Daarnaast profileert de kunstenaar zich als “artist-as-
ethnographer”. De kunstenaar en de curator versmelten in de rol van explorator en 
etnograaf, met als gevolg “a possible fetishization of otherness”. Het is niet meer de 
kunstenaar met zijn individueel werk die de focus van de tentoonstelling uitmaakt, maar 
in tegendeel de curator die het auteurschap van het project definitief opeist.  
 
Zijn we sedert Magiciens we planetaire weg opgegaan, dan is er nog een aspect dat de 
wereld rond de millenniumwende grondig zal veranderen, met name de digitale 
revolutie. Kunstenaar Vik Munoz, geboren in Brazilië, sedert 1986 overgewaaid naar 
New York: “A lot of what you see in terms of what is happening culturally has to do 
with the revolution of the internet” (in Von Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 
2009:56). “Ik krijg zelfs e-mails uit Bhutan of Frans Polynesië. Onlangs kreeg ik een e-
mail van iemand uit Papeete die vragen had over de afmetingen van mijn werk. Ik krijg 
e-mails van overal in de wereld en tracht die ook te beantwoorden.”  
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Het internet en de sociale netwerken vormen als het ware virtuele rizomen die mensen 
van culturen op globale schaal met elkaar verbinden. Deze rizomen zien we overigens 
op vele gebieden opduiken. Biënnales en art fairs komen op onverwachte plaatsen in de 
wereld uit de grond, alsof ze door ondergrondse rizomen als uitlopers van een 
bamboebos over het aardoppervlak worden verspreid. Zelfs de grote musea gaan 
rizoommatig te werk. Of moeten we hier spreken over klonen die op diverse 
weloverwogen plaatsen in de wereld opduiken. Neem nu het Saadiyat Island Project dat 
in de steigers staat in Abu Dhabi, Verenigde Emiraten. In dat prestigieuze project zullen 
onder meer gekloneerde versies van het Louvre en Guggenheim een plaats krijgen (zie 
3.3.12). 
 
Verbindingen tussen mensen en instellingen worden van cruciaal belang in de 
interconnected World. Toch moet je het effect van de digitale snelweg ook niet 
overschatten, zegt Thaddaeus Ropac, galeriehouder in Parijs sedert 1990: “The fact that 
communication between artists, institutions, and critics is faster today doesn’t change 
the fact that a European artist remains a European artist. (…) The geographic and 
cultural context is decisive for an artist, and even globalization will not have an impact 
on this” (in Von Bennigsen, Ludowacz & Van Hagen 2009:23). 
 
Andere onderzoekers wijzen op het omgekeerde effect van de virtuele interconnecties, 
namelijk de toenemende drang om weer écht met elkaar in contact te komen via reële 
sociale communicatie. “Yet, museums provide a socializing experience and a shared 
way – unlike the Internet, where you are glued by yourself in front of a screen – of 
enjoying an aesthetic experience in the company of your family or friends; that is surely 
unique”, zegt Jagdish Bhagwati, auteur van In Defense of Globalization112 (in Von 
Bennigsen, Gludowacz & Van Hagen 2009: 290). Dat feit zet musea aan om te kiezen 
voor een sexy aantrekkingskracht. Op dat vlak hebben de biënnales, art fairs en 
kunstgaleries trouwens een voorsprong opgebouwd. 
 

“Theoretically, with the globalization of art they (the galleries, nvdr) wouldn’t 
need to go to these art fairs because we would know about them anyway. Though 
we are increasingly interconnected through technology, we still need to put the 
paintings, the sculptures, videos or whatever in front of people’s eyes. Personal 
contact is very important for all galleries” (John Good, Gagosian Gallery New 
York, in Von Bennigsen 2009:216). 

 
4.2.7.  Many Globalizations – Juxtaposities 
 
Omdat ouderdom in Afrika vaak gelijk staat met wijsheid, geven we het woord aan één 
van de Magiciens, Frédéric Brûly Bouabré113: “Je me demande si, par hasard, la 
définition, la conception de l’art que vous avez en Occident n’est pas un peu étroite” 
(website Caacart). Fijntjes verwoordt Bouabré het ongenoegen van de kunstenaars uit de 
derde wereld die aan de weg timmeren om hun plaats onder de zon te veroveren. 
Magiciens heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet door de westerse en niet-westerse 
kunstenaars niet alleen op gelijke hoogte te plaatsen maar ook in juxtapositie, zonder 
contextualisering, voor te stellen. Daardoor wordt Magiciens vandaag beschouwd als 

                                                           
112 BHAGWATI, Jagdish 2004. In Defense of Globalization. Oxford: Oxford University Press. 
113 Toonaangevend Ivoriaans hedendaags kunstenaar, geboren in 1923, die deel uitmaakt van de groep 
Pigozzi.  
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“one paradigmatic moment that helped break the border of marginality of African 
artists by presenting their work alongside the work of their international peers” 
(Enwezor & Okeke-Agulu 2009:10). 
 
De tentoonstelling heeft niet alleen westerse en niet-westerse kunst in juxtapositie 
geplaatst, maar ook, en misschien zelfs ongewild, etnische kunst en hedendaagse kunst. 
Het grote debat over de zin van etnografische musea en etnische kunsten aan het eind 
van de 20ste eeuw, werd met de klap weer een hot item. Door het debat wordt het 
bestaansrecht van de zogenaamde etnische kunsten zelf in vraag gesteld.  
 
Twintig jaar later is men er nog niet uit. Etnografische musea weten geen blijf met de 
lading hedendaagse kunst waarmee ze opgezadeld worden, en zoeken naar nieuwe 
formules om hun opstellingen aan te passen aan de nieuwe tijden. De nieuwe opstelling 
van het KIT Amsterdam werd eind 2008 ingeleid met een debat waarbij Enwezor tot de 
kern van de zaak doordrong: de klassieke thema's us & them en time & space, revisited 
(zie 3.3.4). Moeten we nu besluiten dat de etnische kunsten dood zijn? Specialist 
etnische kunsten Christian Kaufmann, hierover ondervraagd n.a.v. het wereldcongres 
van de Pacific Arts Association in Gent in 2008, meent dat we stilaan werk mogen 
maken van het begraven van de term etnisch om tot een beter begrip te komen van de 
kunstenaars en hun werk in een snel veranderend global network (2008:e-mail). Een 
stelling die meer en meer veld wint. De term ‘etnisch’ heeft een wat belegen smaak 
gekregen. Dat wil echter niet zeggen dat we de hele etnografie moeten begraven. 
Integendeel, zelfs. Er is nog plaats voor etnografische musea, op voorwaarde dat ze 
gekoppeld worden aan nieuwe concepten die de hedendaagse global art een plaats 
geven. 
 

“Le monde occidental de l’art ignorait ou avait négligé la création 
contemporaine sur les autres continents et particulièrement en Afrique" 
(Magnin, website caacart).  

 
Het westen en de derde wereld werden ieder op hun manier geconfronteerd met 
cultuurshocks en wankelende paradigma’s, te beginnen bij het magische jaar 1989. We 
hebben er eerder al opgewezen dat we beter kunnen spreken van Many Globalizations 
in plaats van dé globalisering (zie 2.1.4). Many Globalizations, dichotomie global/local, 
interconnected world: in dit broeinest moeten de complexe en flexibele veranderingen 
die gepaard gaan met global art, gesitueerd worden. 
 
4.2.8.  Cross-culture – recht op innovatie 
 
Het is tijd om komaf te maken met het kritiekloze aanvaarden van het “before/after 
scenario van het kolonialisme” (Kasfir 1999:90,110). Dit paradigma maakt 
derdewereldkunst in een koloniale of postkoloniale context automatisch niet-authentiek, 
besmet door westerse invloeden, een juk dat blijft rusten op de hedendaagse 
kunstproductie.  
Het verzamelen van Afrikaanse kunst is ook al een behoorlijk koloniale onderneming: 
“it is the logical outcome of a social-evolutionary view of the Other”. De term 
‘authenticiteit’ staat rechtstreeks in relatie tot de smaak en de visie van de verzamelaar. 
“It is perhaps time to bring the canon into better alignment with the corpus, with what 
African artists actually make, and to leave behind a rather myopic classifactory system 
based so heavily on an Africa of the mind”. 
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Dat brengt ons weer bij de recente discussie in Knokke naar aanleiding van de 
tentoonstelling Congo Collection (afb. 6), waar de werken vanuit dezelfde optiek als 
niet-authentiek, besmet, ja zelfs vervalst, werden verguisd door de critici (zie 1.2.2). De 
visie van de vroege verzamelaars over ‘primitieve’ kunst als een niet-evoluerend, 
stilstaand-in-de-tijd en anoniem fenomeen, blijft van doorslaggevende aard in het 
“traditional art paradigm” dat de visie op derdewereldkunst van vandaag nog in 
aanzienlijke mate beïnvloedt. Kasfir wijst ook op “the Western collector’s failure to 
recognise that even precolonial African art was essentially client-driven”. Originaliteit, 
nochtans een sine qua non in westerse kunst, wordt niet aanvaard bij 
derdewereldkunstenaars. Zij worden verondersteld bij de traditie te blijven om 
‘authentiek’ te zijn. 
 

“Innovation, after all, is fundamental to a genre that depends upon its novelty 
for acceptance by the foreign patron. Yet this very inventiveness is found 
offensive by connoisseurs of African art” (Kasfir 1999:103). 

 
Dit merkwaardige gegeven vindt mogelijk zijn verklaring in het feit dat ‘authenticiteit’ 
door de westerse ‘kenners’ gelinkt wordt aan “that lost world of order and control”, 
zonder hierbij rekening te houden met de culturele verschuivingen die dat verlies met 
zich mee heeft gebracht. Uiteraard heeft het verschijnsel ook economische 
consequenties. “All African art is cheap, in art market terms, prior to its arrival in the 
West” (1999:101). Meteen wijst Kasfir op een van de grote valkuilen in de hele proces 
van “reinventing African art” en de “antimodernistische en antihegemoniale visie” die 
daarmee gepaard gaat. Noem het een kwestie van geloofwaardigheid. Wanneer die visie 
‘besmet’ is door economische motieven die de kunstmarkt in het westen maar ook in de 
derde wereld beheersen, heeft deze heruitvinding van derdewereldkunst een ranzige 
bijsmaak. En dat aspect hebben de Magiciens van Jean-Hubert Martin – althans volgens 
Kasfir – niet kunnen counteren, integendeel. “It is not only in museum displays and in 
the houses of connoisseurs that the meanings of African art are reinvented” (107). De 
context is alles: de straat, de handelaar, de markt.  
 
Kunstenaars uit de derde wereld hebben recht op innovatie! Eeuwen heeft het geduurd 
voor deze stelling is doorgedrongen tot de westerse kunstwereld. Alle kunstvormen zijn 
een gevolg van hybride contacten en métissages. Een kunstenaar staat niet alleen op de 
wereld, net zo min als een cultuur. Er zijn altijd contacten tussen culturen, en die leiden 
tot evolutie en nieuwe kunstvormen. Geen enkele cultuur is statisch van nature. 
 
4.2.9.  Construction of Meaning - intervisualiteit 
  
Maar hoe gaat het nu in de praktijk? Gedurende 15 jaar werd in het KIT Amsterdam 
gewerkt aan de nieuwe opstelling waarin hedendaagse kunst en populaire kunst uit de 
verschillende werelddelen geïntegreerd worden in de traditionele, historische collectie. 
Nu is hedendaagse kunst zo sterk globaliserend en vaak transnationaal, dat ze nog 
moeilijk te plaatsen is tegenover een nationale en culturele context (van Brakel & 
Legêne 2008:38). Maar: niet het verzamelen is het belangrijkste, wel het in beeld 
brengen van een bepaald thema of een bepaald idee en daar kan hedendaagse kunst of 
populaire cultuur toe bijdragen. Die achterliggende gedachte geeft de curator een grote 
vrijheid: het doel van zijn expositie heiligt in zekere zin de middelen. 
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In de nieuwe opstelling van het Tropenmuseum wordt dit gegeven geconcretiseerd door 
het vertellen van verhalen. Het object staat in functie van het verhaal dat het museum 
doorheen zijn opstelling wil vertellen. “If the object is no longer the evidence, the 
evidence is a question of experience” (Lidchi: debat Amsterdam 2008). De oplossing 
volgens Jyotindra Jain en Okwui Enwezor zit hem in wat zij noemen de ‘intervisuality’, 
waarmee ze het narratieve beeldende aspect conceptualiseren.  
 
Intervisualiteit verwijst naar de relatie van beelden met vroegere referenties, waardoor 
nieuwe betekenissen ontstaan. Creëren en interpreteren zijn mentale processen die een 
vorm van communicatie tussen (de maker van) het object en de toeschouwer tot stand 
brengen. De maker van het object, maar ook de samensteller van een museale opstelling 
heeft hierdoor een middel in handen om te communiceren met de toeschouwer, voorbij 
het object, op het niveau van het collectieve geheugen, individuele kennis, sociale en 
culturele achtergronden. De interpretatie van de toeschouwer wordt hierdoor even 
belangrijk als het object of de opstelling zelf. Het komt erop aan ondergrondse rizomen 
te ontdekken vanuit de persoonlijke individuele en sociale context. 
 
Als er één tentoonstelling is geweest die aan constructing of meaning heeft gedaan, is 
het wel Magiciens de la Terre. Zelfs de grootste kritikasters beklemtonen meer dan 20 
jaar later het belang van de tentoonstelling, die verandering heeft teweeggebracht in de 
geest van de mensen, of hen tenminste tot nadenken heeft gestemd. Opmerkelijk is dat 
kunstenaar en stichter van Third Text, Rasheed Araeen, niet alleen de belangrijkste 
contestant is van de show in Pompidou en La Villette, maar uiteindelijk ook de grootste 
verdediger. “Hoe dan ook, Magiciens de la Terre is een extreem belangrijke 
tentoonstelling” (Araeen 2007 (1989):155). En dat niet alleen omwille van zijn omvang 
(100 kunstenaars van de hele wereld op de hele bovenverdieping van Pompidou + 
Grande Halle de la Villette), maar ook en vooral omwille van zijn “global ambition”.  
Magiciens de la Terre wilde niet alleen verschillende culturen presenteren, maar heeft 
ook de intentie om de culturele dilemma’s die de wereld verdelen, in vraag te stellen. 
Die vooropgestelde doelstellingen krijgen een bijzondere betekenis als ze gekaderd 
worden in het teken van 200 jaar Liberté, Egalité, Fraternité, vindt Araeen. 
 

“Shouldn’t we in fact be grateful for an imperial benevolence (the project has 
cost 3 million pounds) that has enabled magicians from all over the world to 
participate in and celebrate something whose spirit relates to all peoples? 
Shouldn’t we just do what is expected of us: entertain and not ask silly questions 
on such an auspicious occasion?” (Araeen 2007 (1989):156) 

 
 

x x x x x 
 
 
Het slotwoord van Rasheed Araeen in bovenstaand citaat is enigszins ironisch bedoeld. 
Toch zit er ook een vorm van waarheid in. Na ruim 20 jaar “silly questions” is het 
misschien tijd om de handen uit de mouwen te steken en te doen waar het echt om gaat, 
“the global ambition” van Magiciens waar te maken. De indeling die we voorstellen is 
uiteraard voor kritiek vatbaar, maar misschien kan een handige Rubik’s Cube-speler de 
kubus afwerken.  
 
 



108 
 

4.3 Naar een totaalparadigma? 
 
Het lijkt er sterk op dat de zoektocht naar het nieuwe paradigma waar sedert 1989 
hopeloos naar gezocht wordt, verstrikt is geraakt in de complexiteit van het gegeven dat 
inherent is aan de Many Globalizations en de nieuwe visie op tijd en ruimte. Is het nog 
wel mogelijk om het hele vraagstuk in één paradigma te vatten? Of moeten we opteren 
voor een cluster van paradigma’s die op een of andere manier rizoomachtig met elkaar 
verbonden zijn?  
 
Wellicht is één alles overkoepelend paradigma, zoals dat in de koloniale of de moderne 
tijd wel bestond, niet meer haalbaar. Maar ook hier speelt de schijnbare contradictie 
global/local een cruciale rol. Het zal dan ook niet verbazen dat een zeldzame poging om 
een ‘totaalparadigma’ te construeren, juist tot stand komt in een lokale context, in casu 
het model voor het nieuwe Museo Universitario Arte Contemporaneo (MUAC) in 
Mexico City. Rafael Sámano Roo, die het nieuwe museologische project uittekende, 
stelt ons een nieuw concept voor dat beantwoordt aan een aantal interessante 
wetmatigheden (2009:351) en waarin de elementen gebundeld worden: 
 

- Het object is niet langer de raison d’être van het museum, wel de bezoeker. 
- Pluralisme en complexiteit vertalen zich in een multi-contextuele logica en een 

rizoomstructuur114. 
- Teksten krijgen een toegevoegde waarde in relatie tot beelden en geluiden. 
- De persoonlijke ervaring wint aan belang bij het ‘lezen’ van een tentoonstelling 

en het vormen van meningen. 
- De tentoonstelling moet ook zichzelf in vraag stellen. 

 
Enkele van deze uitgangspunten kunnen van doorslaggevend belang zijn voor het 
museum van de toekomst: de toeschouwer en zijn persoonlijke ervaring, “construction 
of meaning”, de rizoomvormige structuur, pluralisme, complexiteit, relativisme, 
flexibiliteit. Roo gaat nog een stap verder in een poging om deze theorie ook te vertalen 
in de architectuur van het museum: “For us, the museum is not a space but a 
spatialization, that is, a place of possibilities, juxtapositions, and simulaneities in 
movement that activates temporality as an aesthetic experience” (Roo 2009:353). 
 
De reden waarom steeds meer onderzoekers ervan uitgaan dat hét paradigma van global 
art wel nooit zal gevonden worden, is nu net omdat de contradictio in terminis die in 
het begrip global art vervat zit. In global art zit al een ingebouwde tegensteling tussen 
global en local, die moeilijk met elkaar te rijmen vallen. Bovendien zijn er krachten 
werkzaam die er belang bij hebben dat het bestaande paradigma nog even meegaat, 
omwille van economische of neokoloniale redenen. Vandaar dat men vandaag eerder 
opteert voor paradigma clusters of een netwerk van rizomen die ondergronds 
verschillende entiteiten verbinden. 
 

                                                           
114 Rizomen zijn de ondergrondse worteltakken van bamboe. Ze kunnen zich soms vele meters 
verspreiden om elders een nieuwe bamboe te laten opschieten. Door de rizomen zijn verschillende 
bamboe’s met elkaar verbonden tot één levend organisme.  Zo is een bamboebos het grootste levende 
organisme op aarde. 
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In het nieuwe paradigma staan de vragen centraal, niet de antwoorden. Vragen staan 
open, antwoorden zijn steeds gebonden aan plaats, aan tijd, aan culturen. 
Zelfrelativering komt in de plaats van opgelegde denkbeelden. 
 
In de inleiding van Fetish Modernity lezen we: “Civilisations have known each other, 
rub up against each other, change and exchange in a conscious or unconscious manner 
for thousands of years. Archeologies of culture or identity have only revealed strata that 
constantly intermingle, feed each other, look at each other, cross-fertilise and gel 
together”115 (Bouttiaux 2011:17). Met andere woorden: crossing cultures en global 
world hebben steeds bestaan. “Gluttonous modernity” werd opgelegd van kolonisering 
tot globalisering, als een antwoord op de noden van het kapitalisme, waarvan de 
gevolgen desastreus zijn. “To serve the comfort, wealth or converting zeal of some, 
others must hand over to the highest bidder their organs, their minerals, their labour.” 
Men zou er kunnen aan toevoegen: “… and their art”. 
  
Zelfs Joseph Stiglitz, destijds vertrouwensman van president Clinton en 
Nobelprijswinnaar Economie in 2001, zegt dat we maar best niet alle eieren in de korf 
van de globalisering leggen. “De globalisering werkt niet: niet voor veel armen in de 
wereld; niet voor het milieu; niet voor de stabiliteit van de mondiale economie” 
(2002:225). Het probleem is niet de globasering, betoogt Stiglitz, maar wel de 
internationale economische instituten zoals IMF, de Wereldbank en WTO, die altijd de 
belangen van de hoger ontwikkelde industrielanden hebben gediend. 
 
 “Perhaps it is that the world must change some more before the scholars are able to 
theorize it more usefully” (Wallerstein 1991: 4). Is het niet naïef om te denken dat we op 
artistiek vlak naar een rechtvaardiger wereld zullen gaan als de economische plundering 
van de derde wereld gewoon blijft doorgaan “to serve the comfort of some?” 
 
 

x x x x x 
 
 
Het paradigma van de moderne kunst slopen kost blijkbaar meer moeite dan de 
Berlijnse muur neerhalen. Het boeiende is dat dit tijdperk van paradigmaovergang juist 
heel wat stof biedt om zeer interessante tentoonstellingen te bouwen en waarbij de 
relatie tussen de ‘bevoorrechte’ landen en de ‘minder-bevoorrechte’ landen aan bod 
komt. Over het muurtje kijken is immers de boodschap voor de curator van de 
toekomst. 
 
 

4.4. De Magiciens en de Franse Revolutie 
 
 
Ere wie ere toekomt: het laatste woord in dit hoofdstuk is voor Jean-Hubert Martin, 
curatot van Magiciens de la Terre. In het traktaat The World’s Altars and the 
Contemporary Art Museum (2003) toetst de architect van Magiciens de la Terre  zelf 
een aantal paradigma’s af. 
 

                                                           
115 Vrij vertaald door Bouttiaux uit  GLISSANT, Edouard & CHAMOISEAU Patrick 2009 :13. 
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Martin ziet onder impuls van Magiciens een aantal zaken ten goede veranderen in de 
situatie van de niet-westerse kunstenaars. Als ze zich op het pad van de hedendaagse 
kunst begeven worden ze niet meer gemarginaliseerd en krijgen ze niet langer het etiket 
“in transition” opgekleefd. De tentoonstelling heeft de niet-westerse artiesten alvast aan 
een grotere visibiliteit geholpen. Het lineaire en evolutionistische concept van de 
geschiedenis verliest grond, het tijdelijke perspectief wordt vervangen door een 
ruimtelijk perspectief. Er is ook veel gepraat over de contextualizering, of beter gezegd 
de afwezigheid van contextualisering op de tentoonstelling Magiciens.  
 
Volgens sommigen ligt het verschil tussen een kunstmuseum en een etnografisch 
museum enkel en alleen in het plaatje met uitleg dat de objecten vergezelt. Martin heeft 
daar twee opmerkingen bij:  
 
1. elk voorwerp dat een plaats heeft in een museum wordt ipso facto ontdaan van zijn 
originele context;  
2. hoe briljant de begeleidende uitleg ook moge zijn, hij kan nooit de originele context 
vervangen.  
 
Creativiteit was het belangrijkste bindmiddel van de kunstenaars en hun werken tijdens 
Magiciens. Dankzij die creativiteit hebben de kunstenaars zich aan de wereld kunnen 
tonen.  
 

“The dogma of universal modernity is losing ground because of the increasing 
numbers of artists from the margins who are claiming increasing attention 
(Martin 2003:40). 

 
Tot slot maakt Martin nog een verrassende gedachtesprong. Toen zo’n twee eeuwen 
geleden, ten tijde van de Franse Revolutie, het museum als concept geboren werd, was 
het encyclopedisch van aard en stond het open voor samenlevingen uit de hele wereld, 
hoe verschillend die ook mochten zijn (2003:39). De exploratie van Gauguin en 
tijdgenoten die bij de zogenaamde ‘primitieve’ kunst nieuwe canons ontdekten, zorgde 
voor een schisma in de kunst tussen moderne en klassieke stromingen. Europese 
kunstenaars kozen gretig voor de formele oplossingen die black art aanreikte, maar ze 
deden niet de minste moeite om kennis te maken met hun collega’s van overzee, merkt 
Martin op. De cohesie van het encyclopedisch museum was echter verdwenen en de 
niet-westerse kunstenaars werden er het slachtoffer van. 

 
 

x x x x x 
 
 
Met Magiciens de la Terre is de cirkel rond. De encyclopedische aanpak op een globale 
schaal kan, volgens Jean-Hubert Martin, gezien worden als een eerherstel voor het 
museum zoals het ontstaan is ten tijde van de Franse Revolutie waarvan nu net de 200ste 
verjaardag wordt gevierd. In hoeverre het modernisme dat “in the afterlife of Magiciens 
de la Terre” (Tate Britain online) wordt aangevallen, een voortbouwen is op ideeën van 
de Franse Revolutie, laten we hier in het midden. 
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TOT BESLUIT 
 
 

De expo Magiciens de la Terre heeft op vele terreinen de dingen in beweging 
gebracht of op zijn minst de evolutie versneld. Het leek ons nuttig, ruim 20 jaar 

later, een round up te maken en in de breedte af te toetsen welke de invloeden van 
de Magiciens zijn tot vandaag, en of er inderdaad sprake kan zijn van een verband 
tussen de tentoonstelling en het politiek-economische momentum van dat magische 

jaar 1989. Het antwoord op deze vraag is overduidelijk: “Ja!”. Met die restrictie 
dat Magiciens zelf een kind van zijn tijd is, een schakel van een ruimer raderwerk 
dat in beweging werd gebracht. De tentoonstelling, die in het teken stond van de 

bicentenaire van de Franse Revolutie, was ongetwijfeld een van de meest 
opvallende triggers in het verhaal van cultural changes. 

De invloeden van Magiciens zijn tot vandaag zichtbaar, en dat zowel in 
tentoonstelling- als museumbeleid, biënnales en blockbusters, global art, en zo 

voort … Meer zelfs, die invloeden zijn nog sterker geworden de voorbije twee jaar. 
Magiciens de la Terre is een stap op de weg naar emancipatie. 

 
 
Laten we in het teken van de emancipatie eerst even naar een streepje muziek luisteren. 
Op 9 juli 2011 stond hij op de planken van Gent Jazz, mister B.B. King, the King of the 
Blues. Inmiddels 85 geworden, haalde de grijze eminentie van de zwarte muziek nog 
eens alles uit de kast om het dankbare publiek in vervoering te brengen. “Play the Blues, 
man!” 
Ik kan me niet voorstellen dat iemand in de tent de bedenking zou maken dat hier 
‘slechts’ een zwarte muzikant op de planken stond, afkomstig uit de buik van de VS, 
een product van de diaspora, wiens voorvaderen in Afrika werden geroofd en als slaaf 
naar Amerika gevoerd, die bijgevolg niet de evenknie kan zijn van een Eric Clapton. Ik 
kan me niet voorstellen dat iemand de bedenking zou maken dat de kunstenaar beter 
aansluiting zou zoeken bij de rituele tradities van zijn volk dan een bijdrage tot de 
hedendaagse muziek te willen leveren. Ik kan me niet voorstellen dat een ster als B.B. 
King of een Youssou N’Dour daar zou staan spelen voor peanuts en voor een optreden 
10 keer minder zou krijgen dan zijn blanke collega’s. Ik kan me niet voorstellen dat 
iemand vragen zou stellen bij het gebrek aan authenticiteit van de ‘negermuziek’ die 
zijn oorsprong vindt in Afrika, als country blues verder leefde op de katoenplantages in 
de delta van de Mississippi, om vervolgens in steden als Memphis en Chicago naar city 
blues te evolueren. Ik kan me niet voorstellen dat iemand de invloed van de blues op 
stijlrichtingen als jazz, rock & roll & hard rock, soul & funk zou durven in twijfel te 
trekken. Zonder blues geen Rolling Stones, The Doors of Led Zeppelin. 
 
De bluesmuzikanten hebben ook moeten strijden voor emancipatie. Toen hun nummers 
in de jaren 1960 ‘gepikt’ werden door blanke artiesten die vergaten de rechten van de 
auteurs te eerbiedigen, hebben zij daar moeten voor procederen. Maar die strijd is 
inmiddels gestreden. B.B. King is een perfect voorbeeld van wat we zouden willen 
noemen a global musician. Vertrekkend vanuit traditionele songs is hij er in geslaagd 
een universele muziekstijl te ontwikkelen. Niemand die vandaag beweert dat B.B. King 
een minderwaardig artiest uit de periferie zou zijn, misschien zelfs geen artiest, maar 
een nazaat van rituele craftsmen die vergeefs of zoek is naar de band met zijn tradities, 
en even vergeefs aansluiting zoekt bij de hedendaagse kunstvormen die voor hem te 
hoog gegrepen zijn. Dat is nochtans exact wat er gebeurt met vele visuele kunstenaars 
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uit de derde wereld die komen aankloppen in de wereld van de westerse ‘hogere’ 
kunsten. 
 
Toen in 1989 Jean-Hubert Martin 50 niet-westerse kunstenaars uitnodigde om samen 
met 50 grote namen uit de westerse hedendaagse art scene te exposeren in Parijs, was 
het alsof er een aardverschuiving plaatsvond in the art world. Voor vele waarnemers 
was dit not done omdat de niet-westerse kunstenaar iemand is die schaamteloos ideeën 
uit het westen inpikt. Martin werd uitgelachen in de kranten. Waarom is het zo moeilijk 
om de niet-westerse hedendaagse kunstenaar als authentiek te beschouwen? Picasso 
mag over het muurtje kijken, want hij is de grote kunstenaar, maar toch niet Chéri 
Samba… 
 
Magiciens de la Terre ligt ondertussen meer dan 20 jaar achter ons, en nog steeds is de 
discussie aan de gang. Maar de opgang van niet-westerse kunstenaars is niet meer te 
stuiten omdat ze begrepen hebben dat de enige troef die ze in handen hebben – de kunst 
– vroeg of laat tot ‘ontdekking’ leidt, ook al is dat dan via een moeilijke weg.  
 
Deze zoektocht naar de Magiciens begon in 2009, welgeteld 20 jaar na de 
tentoonstelling. Het werd een spannend avontuur: na iedere geopende deur, kwamen er 
weer nieuwe deuren tevoorschijn. Het aantal wetenschappelijke traktaten over de rol en 
de betekenis van Magiciens dat verscheen in de periode 2009-2011, bewijst dat het 
debat vandaag in alle hevigheid gevoerd wordt.  
Alles wijst erop dat 1989 een keerpunt was, waar het paradigma van de etnische kunst 
definitief moest afhaken voor een nieuw paradigma dat nog steeds in de maak is, 
namelijk dat van de global art, met een aangepaste naam, een veranderend veld en een 
nieuwe dynamiek. 
 
In 2009 verschenen drie belangrijke boeken die het debat hebben aangewakkerd: 
 

1. het standaardwerk The Global Art World van Hans Belting en Andrea 
Buddensieg (eds.)116, een uitgave van ZKM/Karlsruhe; 
2. het meer dan 1000 bladzijden tellende verslag van het 32ste International 

Congress in the History of Art dat volledig gewijd was aan Crossing Cultures;  
3. het retrospectieve werk Contemporary African Art since 1980 van Enwezor 

en Okeke-Agulu.  
 
Ook op museaal vlak roert er een en ander. Vernieuwde en nieuwe musea openen de 
deuren, zoals het Museum aan de Stroom in Antwerpen (2011). Het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika, dat eveneens plannen koestert om te vernieuwen, sluit 
zich aan bij andere Europese musea en brengt naast de gelijknamige tentoonstelling het 
interessante boek Fetish Modernity uit (2011). In 2009 werd in de Kunsthalle in Wenen 
de tentoonstelling 1989. Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft? gehouden. Als 
klap op de vuurpijl wordt op 17 september 2011 in het Museum of Contemporary Art in 
Karlsruhe, zoals reeds gemeld, de tentoonstelling The Global Contemporary. 
Kunstwelten nach 1989 geopend, een initiatief van ZKM/Karlsruhe.  
 
Bovendien – en dat is toch ook een opvallende vaststelling –  zien we dat steeds meer 
onderzoekers uit de niet-westerse landen zich in het debat mengen, met name academici 
                                                           
116 Een vervolg op Contemporary Art and the Museum. A Global Perspective van Peter Weibel en Andrea 
Buddensieg (eds.) uit 2007. 
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en curatoren uit Oost-Europa, uit China en Hong-Kong, uit Latijns-Amerika, Afrika en 
de diaspora, zelfs uit Australië en Oceanië, daartoe aangespoord onder meer door het 
CIHA-congres in Melbourne in 2008. Hun bijdrage aan het debat is zeer verrijkend 
geweest, vanwege de good practices voorbeelden uit de derde wereld en de verrassende 
ideeën waarmee ze nieuwe opties uit de lokale praktijk aanbrengen. Hun sterke inbreng 
draagt ertoe bij dat het debat zich heeft uitgebreid tot een global research over global 
art. Als gevolg van de nieuwe bronnen die zich steeds maar bleven aanreiken, is dit 
onderzoek in zekere zin tijdens de rit een self fulfilling prophecy geworden. De nieuwe 
paradigma’s zijn misschien nog niet klaar, maar de contouren waarbinnen ze zich zullen 
situeren, worden stilaan duidelijk, zoals angegeven in hoofdstuk 4. 
  
Het nieuwe paradigma zal vooral flexibel genoeg moeten zijn om overeind te blijven in 
een tijd van interconnectiviteit, interculturaliteit, intertemporaliteit, intervisualiteit. In 
het Musée du Quai Branly in Parijs werd trouwens in 2009 een interessante 
tentoonstelling georganiseerd die dit thema zeer goed illustreert: ‘Planète métisse. To 
mix or not to mix’117. 
 
To mix or not to mix: de titel van Quai Branly had net zozeer van toepassing kunnen zijn 
op Picasso die de Afrikaanse en Oceanische kunst absorbeerde om een nieuw 
modernisme te creëren, gebaseerd op het concept, eerder dan op het afbeelden. Het 
gevolg was een aardschok doorheen de hele 20ste eeuwse, zij het westers georiënteerde 
kunstwereld, waarvan de naschokken tot op vandaag voelbaar zijn. Laten we het een 
eerste emancipatiegolf noemen binnen de westerse moderne kunst, die volgens de 
kunstwereld van toen op een dood spoor uitliep.  
 
De tweede emancipatiegolf lijkt nu juist in omgekeerde richting te werken. Met hun 
‘populaire’ kijk op de wereld geven de kunstenaars uit niet-westerse beschavingen een 
antwoord op de hedendaagse westerse kunst die haast uitsluitend op het cerebrale en 
intellectuele niveau beleefd wordt. Filosoof Arthur Danto bond de kat de bel aan in zijn 
essay The End of Art (1984), nadien gevolgd door After the End of Art (1997). Danto 
stelt dat de westerse kunst op een eindpunt gekomen is waarin “anything goes”: zowat 
alles kan kunst zijn en zowat iedereen kan zich kunstenaar noemen. Kunstliefhebbers 
mogen op hun beide oren slapen: zelfs na het einde van de kunst is er plaats voor kunst, 
zo meent Danto. Maar hij suggereert dat de kunst na het einde van de kunst zichzelf niet 
al te ernstig zal mogen nemen.  
 
In The Afterlife of Magiciens de la Terre wordt vaak teruggegrepen naar de relatie 
Picasso en L’Art Nègre. Opvallend in die vergelijking is dat algemeen wordt 
aangenomen dat de westerse kunst in een diepe crisis zat, en dat zowel in 1907 als in 
1989. Picasso heeft de westerse kunst een nieuwe spirit bezorgd door te leen te gaan bij 
de Afrikaanse kunst. Magiciens heeft de weg vrijgemaakt voor niet-westerse 
kunstenaars om op die manier de hedendaagse kunst die helemaal vastgereden was (zie 
Danto), uit het slop te halen.  
 
In die optiek is Magiciens de la Terre een mijlpaal in de geschiedenis van de kunst(en) 
die de hele westerse theoretische onderbouw op de helling zet en resoluut kiest voor 
nieuwe wegen: het samengaan van global + local, het vervagen van de grens tussen low 
art en high art, een streven naar een andere moderniteit en een beter leven. 
                                                           
117 Het thema van de tentoonstelling: “Une exposition d’anthropologie qui déplace les frontières. 
Métissage, colonisation, mondialisation, ‘choc des civilisations’…” 
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Moeten we dan alle vormen van kunst in één groot bad gieten: het principe There is 
only one art, and that is art? Dat is een optie, maar de menselijke geest zou dan toch 
weer op zoek gaan naar categorieën om orde in de chaos te brengen: How many arts are 
there? De wereldkaart is nu eenmaal samengesteld uit cultural crossroads, zowel in 
geografische (plaats) als in historische betekenis (tijd). Dat was vroeger het geval118 en 
dat is nu nog meer het geval. Die kruispunten verplaatsen zich voortdurend, situeren 
zich zelfs op het virtuele domein en zijn door interconnectiviteit vermenigvuldigd tot 
het oneindige. Kunst groeit nooit uit het niets. De context, het weze de traditionele 
cultuur of de wereldcultuur, heeft steeds zijn belang. Zo zal de studie van kunst in vele 
gevallen leiden naar kruisbestuivingen die het gevolg zijn van cultural crossroads. 
Hierbij komt het erop aan voor westerlingen hun westerse bril af te zetten en te trachten 
de twee richtingen van het Us & Them-verhaal te construeren. Het voordeel van 
paradigma’s is dat ze meegaan … tot bewijs van het tegendeel.  
 
De kunstenaars uit de derde wereld, uit het zuiden, uit de niet-westerse wereld, hoe je ze 
ook wil omschrijven, vallen vaak tussen twee stoelen. Ofwel hangen ze vast aan 
tradities en slagen ze er niet in om door te dringen tot de global art. Ofwel sluiten ze 
aan bij global art maar wordt hun verweten de band met hun tradities te verbreken.  
 
Er is nog een derde valkuil: ofwel worden die kunstenaars in bepaalde kunststromingen 
geduwd, de populaire schilderkunst bijvoorbeeld die als exotisch interessant wordt 
beschouwd maar buiten de high art wordt ondergebracht; ofwel worden ze ‘in de 
periferie’ van de global art gesitueerd. Met andere woorden: de toegang tot de echte (en 
dure) internationale art scene blijft voor de meeste niet-westerse kunstenaars gesloten. 
Als ze dan toch toegang krijgen tot de westerse kunstwereld, gebeurt dat meestal onder 
impuls van handelaars en rijke industriëlen die investeren in die vormen van kunst die 
relatief goedkoop zijn: het Pigozzi-fenomeen.  
 
De biënnales, vaak het resultaat van het denkwerk van één curator, bieden soms 
openingen: om het grote publiek te bereiken kan het nooit kwaad om de weg van het 
‘exotisme’ te bewandelen, wat zich dan vertaalt in de aanwezigheid van 
derdewereldkunstenaars. Veel meer aarzeling valt te bespeuren bij de musea die in de 
meeste gevallen geen raad weten met die hedendaagse kunst uit de derde wereld. 
Uitzondering gemaakt voor de kunstenaars uit landen van de niet-westerse hemisfeer 
die de status van industrieland claimen: China is het beste voorbeeld… De kunsthandel 
speelt in dit verhaal een ambigue rol en houdt de prijzen van derdewereldkunstenaars 
angstvallig ‘onder controle’. Vaak krijgen de kunstenaars door rijke verzamelaars of 
kunsthandelaars een maandsalaris en onkostenvergoedingen toegestopt in ruil voor hun 
kunstproductie, en worden ze op die manier beroepskunstenaars. 
 
De tentoonstelling Magiciens de la Terre stelt meer vragen dan ze antwoorden geeft, en 
misschien zit daar wel haar grootste verdienste. Op een mogelijk naïeve manier heeft de 
expo een en ander teweeggebracht, niet het minst dat onderzoekers van over de hele 
wereld écht zijn gaan nadenken over de plaats van de kunstenaar in de global world van 
vandaag, behorend tot Euro-Amerika, derde wereld of diaspora, geworpen in een 
complexe, flexibele, digitale, geïnterconnecteerde wereld die in het spinrag van sociale 

                                                           
118 Iets wat vroeger te weinig aan bod kwam. Men zag niet in dat zelfs de vroegst verzamelde ‘primitieve’ 
kunstvoorwerpen ‘besmet’ waren door interculturele contacten met de eerste ontdekkingsreizigers, 
avonturiers, missionarissen, antropologen en etnografen. 
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netwerken global en local tracht te verbinden. Dat alles geserveerd onder de noemer 
Bicentenaire de la Révolution, aan de vooravond van nieuwe grote omwentelingen die 
de wereld op haar grondvesten hebben doen daveren.  
 
Het jaar 1989 staat vandaag geboekstaafd als hét jaar van de omwenteling, en dat zowel 
op politiek en economisch, als op cultureel vlak. Wat destijds als een interessant 
experiment werd aangezien, geldt vandaag als een mijlpaal die het einde van de etnische 
kunsten betekent en de doorbraak van global art. Dat is niet meer of niet minder dan het 
culturele equivalent van de val van de Berlijnse Muur. Als je de specialisten van global 
art er vandaag op naleest, dan kun je niet anders dan besluiten dat het pad van de 
culturele verandering inderdaad geëffend is tijdens de zomer van 1989 in Parijs. 
 
Tot besluit mogen we stellen, na een grondig onderzoek van de literatuur en van teksten 
van de belangrijkste protagonisten over een tijdspanne van ruim dan 20 jaar, dat 
Magiciens de la Terre inderdaad een grote sprong voorwaarts is geweest: 
 

- Magiciens heeft bijgedragen tot grondig nadenken over de positie van 
hedendaagse kunstenaars uit niet-westerse landen en over hoe we kunnen 
streven naar een meer gelijkwaardige behandeling van kunstenaars, wat ook hun 
afkomst moge zijn. 
 

- Magiciens heeft bijgedragen tot nadenken over onze houding in het verleden 
tegenover ‘etnische’ kunstenaars en een aantal paradigma’s en axioma’s uit de 
etnografie op de helling gezet. 

 
- Magiciens heeft musea doen nadenken over hun rol, zowel wat betreft de 

beeldvorming over de zogenaamde etnische kunst in een koloniale en 
postkoloniale context, als over de introductie van hedendaagse kunst in de 
collectie en in het tentoonstellingsbeleid. 

 
- Magiciens heeft de hele kunstwereld gewezen op het enorme braakliggende 

terrein van de niet-westerse kunst en openingen gecreëerd via biënnales en art 
fairs. 

 
- Magiciens heeft collectioneurs de ogen geopend dat er in de hele wereld 

interessante kunstwerken en kunststromingen te vinden zijn. 
 

- Magiciens heeft als trigger van global art heel wat neveneffecten tot  
ontwikkeling zien komen: de mondiale opkomst van biënnales en art fairs, de 
explosie van musea in bepaalde niet-westerse landen, en sinds kort ook de 
opkomst van kapitaalkrachtige collectioneurs in niet-westerse landen.  

 
- Magiciens heeft, op een moment dat de Muren vallen en de wereld grondig 

hervormd wordt, bijgedragen tot een veranderend wereldbeeld waarin global art 
het culturele equivalent wordt van een globalisering van politiek, van economie, 
van handel. 

 
- Magiciens heeft, in een periode dat de Apartheid in Zuid-Afrika afbrokkelt en de 

vrijlating van Nelson Mandela wordt voorbereid, bijgedragen tot de 
emancipering van kunstenaars van niet-westerse origine. 
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- Magiciens heeft, aan de vooravond van de digitale revolutie, nieuwe kansen 
gecreëerd voor kunstenaars uit de periferie om aansluiting te vinden bij het 
internationale kunstgebeuren. 
 

- Magiciens heeft mensen uit de ontwikkelingslanden via kunst en creativiteit een 
sprankeltje meer hoop gegegen op een betere toekomst: L’Espoir fait Vivre! 

 
- Magiciens wordt een ijkpunt voor een hele mentaliteitsverandering in de 

kunstwereld en krijgt daarom een vaste plek op de tijdslijn van de 
kunstgeschiedenis(sen) naast Gauguin en Picasso. 

 
- Magiciens is die ene steen die verlegd werd in de rivier en waar het water iedere 

dag langs stroomt. 
 

Een van de neveneffecten van dit onderzoek is dat een aantal interessante pistes aan de 
oppervlakte zijn gekomen waar de global art research in de toekomst verder mee aan de 
slag kan gaan: 
 

- Curator Jean-Hubert Martin stond bekend als een specialist van Marcel 
Duchamp en het dadaïsme en liet zich bij de concept van Magiciens onder meer 
inspireren door ideeën van Joseph Beuys en Fluxus. Een kunsthistorische 
kadering van het project zou een nieuw licht kunnen werpen op Magiciens. 
Joseph Beuys en zijn geestesgenoten dachten na over universele communicatie 
via kunst en daar zou een verrassend aanknopingspunt kunnen liggen met het 
project van Martin (zie 1.1.1). 
 

- De term ‘hedendaagse kunst’, in het verleden meestal gebruikt om de meest 
recente kunstontwikkelingen te benoemen, krijgt een totaal nieuwe betekenis 
wanneer de kunstproductie zich – ten gevolge van de ommezwaai in de 
wereldpolitiek en de wereldhandel – over de hele wereld gaat verspreiden. Deze 
expansie zonder voorgaande komt in botsing met elke Europese visie op kunst. 
In de wereld van global art valt het onderscheid weg tussen high art en low art, 
tussen mainstream art en popular art, waardoor ook de opdeling tussen 
kunstmusea en etnografische musea ondergraven wordt (zie o.m. 3.3.4). De 
nieuwe interpretaties van de term ‘hedendaagse kunst’ kunnen nu vertaald 
worden in nieuwe museale concepten en vormen een mooie bron van inspiratie 
voor nieuw onderzoek. 
 

- De kunstenaars die hebben deelgenomen aan Magiciens zijn – enkele 
uitzonderingen niet te na gesproken – nog maar weinig aan bod gekomen. 
Teksten over Chéri Samba en het interview met John Baldessari 20 jaar na de 
expositie tonen aan dat hier nog zeer interessante visies voor het rapen liggen die 
een beter beeld kunnen geven van wat dit emancipatiemoment voor de 
kunstenaars zelf, zowel van niet-westerse als van westerse origine, heeft 
betekend en hoe zij daar vandaag vanuit een veranderend wereldbeeld op 
terugblikken. 

 
Een ding is duidelijk: het laatste woord is nog niet gezegd over Magiciens de la Terre, 
die magische expositie in het magische jaar 1989. De tentoonstelling mag dan een 
steentje zijn in de emancipatiestroom van niet-westerse kunstenaars, dat mag ons niet 
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beletten ook vraagtekens te plaatsen achter dit proces (zie 4.3). Maken we ons zelf geen 
illusies als we nieuwe global theories zien ontstaan in de kunstwereld, terwijl de grote 
onevenwichten in de wereld alleen maar groter worden? 
 
12/08/2011. 
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NASCHRIFT 
 
 
Wat doe je er nu mee? In de vorige pakweg 100 bladzijden hebben we aangegeven dat 
Magiciens de la Terre nogal wat dingen in beweging heeft gebracht in de kunstwereld. 
Op alle echelons zijn er veranderingen op til in de relatie tussen westerse en niet-
westerse kunstenaars. In plaats van ons vast te rijden in de zoektocht naar nieuwe 
paradigma’s, kunnen we maar beter aan de slag met de elementen die we hebben. 
 
Een totaalparadigma van de global art zullen we mogelijk nooit vinden. Misschien moet 
de wereld eerst veranderen voor we de bestaande dilemma’s kunnen oplossen, zoals 
Wallerstein aangeeft. Maar dat mag geen reden zijn om bij de pakken te blijven zitten. 
De geschiedenis heeft ons geleerd dat kunst een machtig wapen kan zijn. Om het met 
een boutade te zeggen: kan kunst de wereld redden? Wat volgt zijn enkele vrijblijvende 
suggesties rond twee landen die willens nillens met elkaar verbonden zijn: België + 
Congo. 
 

 
• Met het KMMA hebben we misschien wel het mooiste koloniale museum van 

de wereld in handen. Zou het niet zonde zijn om dat om te bouwen tot een nieuw 
museum met een totaal ander verhaal. En dat niet alleen omwille van de unieke 
verstrengeling tussen het gebouw en de  collectie – het gebouw ademt Leopold 
II – maar ook en vooral om wat het museum vandaag te vertellen heeft aan de 
burgers van het Koninkrijk België, aan de nieuwe Belgen afkomstig uit de 
Afrikaanse diaspora, aan de inwoners van de République Démocratique du 
Congo. Met de tijd heeft het museum door de evolutie van de gedachten zelfs 
een ranzige bijsmaak gekregen. De geur van formol drukt ons met de neus op de 
koloniale feiten.  
De geschiedenis van Belgisch Congo 1880-1960 kan maar beter bewaard blijven 
omdat ze tot vandaag zo’n grote invloed heeft op het leven in België én in 
Congo. Als het met Congo de verkeerde weg opgaat, is België daar voor een 
groot deel verantwoordelijk voor. Als het museum verdwijnt dan dreigen we de 
historie Congo en de realiteit Congo uit het collectieve geheugen te wissen. 
Remember the present (het KMMA) om het verleden niet te vergeten (de 
koloniale geschiedenis).  
Zo is er veel voor te zeggen om het KMMA te behouden als museum-van-het-
museum. In plaats van het huidige museum om te bouwen tot een hedendaagse 
versie, zou men kunnen overwegen om in juxtapositie met het KMMA een écht 
Global Museum neer te zetten, een laboratorium dat op zoek gaat naar de 
culturele realiteit van vandaag in de eerste en tweede wereld, maar ook in de 
derde en vierde wereld! 

 
• In het kader van de reciprociteit lijkt het ons zinvol dat Global Museum te 

ontvouwen over België en DR Congo. De vele artistieke kruisbestuivingen die 
zich de jongste jaren manifesteren op de lijn tussen tussen Kinshasa en Brussel 
(KVS bijvoorbeeld) tonen aan dat er heel wat moois aan het broeien is via cross-
culture projecten die van onderuit groeien en die veel aandacht besteden aan de 
reciprociteit. Kunsttentoonstellingen, fotografie, theaterproducties, muziekshows 
maken een luchtbrug tussen Congo en België en spelen zich op beide fronten af. 
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Deze ontmoetingen van verschillende urbane culturen en subculturen vormt een 
uiterst interessante voedingsbodem voor het Global Museum dat eerder als een 
laboratorium zal fungeren. Laat Congo binnen in het Global Museum, dit keer 
niet als een Anyoto-figuur, maar als curator van de Global Culture van vandaag. 
En ga naar Congo met het Global Museum. De Congolezen hebben ook recht op 
hun geschiedenis en kunnen op deze manier kennismaken met ‘hun artefacten’ 
die door de kolonisator naar de koloniserende mogendheid gevoerd werden. 

 
• Stel nu voor dat je een blockbuster tentoonstelling Gauguin-Picasso-Samba zou 

organiseren en die zou laten reizen naar Brussel én naar Kinshasa. Breng 
mensen naar Congo en laat ze het echte Kinshasa kennen, dat ondanks alle 
problemen zoveel warmte, gastvrijheid en culturele broeierigheid uitstraalt, zoals 
André Magnin beschrijft. Het Picasso Museum in Barcelona trekt jaarlijks 
honderdduizenden bezoekers. Is het zo ondenkbaar dat over X aantal jaren 
duizenden toeristen naar Kinshasa reizen om het Samba Museum of het Museum 
van de Populaire Kunst te bezoeken? Rwanda geeft het goede voorbeeld en is 
volop bezig met de bouw van nieuwe musea. 

 
• Maar als we op cultureel vlak grenzen willen slopen, moeten we het ook 

aandurven onze staatsgrenzen open te stellen. Europa plooit zich terug op 
zichzelf, uit angst om zijn ‘verworvenheden’ te moeten prijsgeven. Men vergeet 
daarbij maar al te gauw dat die Europese ‘verworvenheden’ hoofdzakelijk 
voortkomen uit de koloniale buit die vanaf Columbus gretig werd weggesleept 
uit de Nieuwe Wereld, uitsluitend op basis van een technologische dominantie 
(lees : betere wapens). Door die dominantie werden grote beschavingen 
gedecimeerd en vele gekoloniseerde landen werden als een citroen uitgeperst en 
in de afgrond van de derde wereld gestort. Wanneer nu een Somaliër de honger 
in zijn land ontvlucht of een Congolees op de loop gaat voor etnisch geweld, 
plundering of verkrachting, dan is er voor hem echter geen plaats in ‘het land der 
verworvenheden’. Meer zelfs: we beschouwen de ‘vreemde’ die komt 
aankloppen voor een beter leven als een illegaal, een rechtenloze, een statenloze, 
iemand zonder papieren. We sluiten hem op of laten hem op straat overleven, of 
we duwen hem het vliegtuig op met een retourticket. De kwaliteit van een 
beschaving herkent men aan zijn gastvrijheid. Remember de woorden van André 
Magnin over Kinshasa : “Fascinating, dense, noisy, overexcited, infernal and 
tumultuous – yet incomparably warm and welcoming!” (2005:28). We kunnen 
heel veel leren van onze medeburger uit de verre landen. Met een open geest en 
open deuren zal je een rijkdom van een heel andere orde verwerven dan ‘de 
verworven verworvenheden’. Kunst kent geen grenzen en stimuleert om te 
denken met open mind. En dat is alvast een begin ! L’Espoir fait Vivre. 

 
• Om dit verhaal van global art te dragen, is er echter nood jonge krachten die 

opgeleid worden om onderzoek te verrichten naar verleden en heden, om 
tentoonstellingen en andere culturele events op te zetten, om publicaties te 
verzorgen. Het hiaat dat ontstaan is door het abrupte einde van de studierichting 
Etnische Kunsten (afb. 28) kan zinvol worden opgevangen door Global Art 
Studies die worden opengetrokken naar de hele wereld van vandaag en naar alle 
kunstvormen. De University of East Anglia herdoopte de School of Fine Arts in 
1992 tot School of World Art Studies and Museology. Hiermee wil men 
studenten aanmoedigen “to make comparisons across cultures and time periods, 
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which stimulates new ways of thinking about the visual arts.” 119 Gezien het 
grote succes van wereldfestivals allerhande zou een dergelijke studierichting niet 
alleen vele studenten aantrekken, de studies zijn bovendien relevant als bijdrage 
tot een betere verstandhouding tussen de culturen van de héle wereld. 
De UGent was in de jaren 1930 een van de eerste in Europa om een 
studierichting Etnische Kunsten op te starten. De UGent kan in de jaren 2010 
opnieuw pionier zijn met de oprichting van Global Art Studies. Een opleiding 
Global Art Studies zou bovendien perfect aansluiten bij de open geest en de 
humanistische visie van de Gentse universiteit. 
 

Dit eindwerk, dat symbolisch een brug legt tussen etnische kunst en hedendaagse kunst, 
is het allerlaatste van vele honderden licentiaatsverhandelingen en masterscripties die in 
de studierichting Etnische Kunst aan de UGent werden afgeleverd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
119 Het volledige programma vindt u op de website van de University of East Anglia: 
http://www.uea.ac.uk/  
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BIJLAGE 3  

Deelnemende kunstenaars expositie 1989  

“Magiciens de la Terre” 

 

 

De kunstenaars zijn alfabetisch gerangschikt, met aanduiding van hun geboorteplaats, 
nationaliteit en woon-en werkplaats(en).  De 3-vuldige plaatsaanduiding geeft de 
meervoudige identiteit aan van de kunstenaars, merk op dat sommige plaatsnamen 
intussen gewijzigd zijn door de vele geografische bewegingen van de laatste decennia. 

A 
 
Marina Abramovic` (Belgrado, Joegoslaaf, Amsterdam)  
Dennis Adams (Des Moines/ Iowa – VSA, Amerikaan, New York en Berlijn) 
S.J. Akpan (Ikot Ide Etukudo – Nigeria, Nigeriaan, Akwa/ Ibom State – Nigeria) 
Jean-Michel Alberola (Saïda – Algerije, Fransman, Le Havre – Frankrijk) 
Dossou Amidou (Coué – Benin, Beinees, Coué) 
Giovanni Anselmo (Borgofranco d’Ivrea, Italiaan, Turijn) 
Rasheed Araeen (Karachi – Pakistan, Pakistanees/Engelsman, Londen) 
 
B 
 
John Baldessari (National City/ Californië, Amerikaan, Santa Monica) 
Nuche Kaji Bajracharya (Bhaktapur – Nepal, Nepalees, Bhaktapur) 
José Bédia (Havana, Cubaan, Havana) 
Joe Ben Jr (Shiprock/ Nieuw-Mexico, Amerikaan, Paradise Valley/ Arizona) 
Jean-Pierre Bertrand (Parijs, Fransman, Parijs) 
Gabriel Bien-Aimé (Croix-des-Bouquets – Haïti, Haïtiaan, Croix-des-Bouquets) 
Alighiero e Boetti (Turijn, Italiaan, woonplaats onbekend) 
Christian Boltanski (Parijs, Fransman, Malakoff) 
Erik Boulatov (Sverdlosk – URSS, Sovjet, Moskou) 
Louise Bourgeois (Parijs, genaturaliseerd Amerikaanse, New York) 
Stanley Brouwn (Paramaribo – Suriname, Nederlander, Amsterdam) 
Frédéric Bruly Bouabré (Zéprégühé – Ivoorkust, Ivoriaan, Abidjan) 
Daniel Buren (Boulogne-Billancourt, Fransman, Parijs) 
James Lee Byars (Detroit, Amarikaan, Kyoto) 
 
C 
 
Seni Camara (Bignona, Senegalees, Bignona) 
Mike Chukwukelu (Awkuzu/ Anambra State – Nigerië, Nigeriaan, Awkuzu) 
Francesco Clemente (Napels, Italiaan, New York/ Rome/ Madras) 
Marc Couturier (Mirabeau-sur-Bèze/ Côte-d’Or, Fransman, Parijs) 
Tony Cragg (Liverpool, Englsman, Wuppertal – Zuid-Afrika) 
Enzo Cucchi (Morro d’Alba/ Ancône – Italië, Italiaan, Ancône/ Rome) 
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D 
 
Cleitus Dambi, Nick Dumbrang, Ruedi Wem (afkomstig uit Papoea Nieuw Guinea, 
wonen in Govenmas, Provincie Oost-Sepik) 
Neil Dawson (Christchurch, Nieuw-Zeelander, Christchurch) 
Bowa Devi (Regio Mithila/ Bihar - India, Indiër, Jitwarpur/ Bihar) 
Maestri Didi (Salvador da Bahia, Braziliaan, Salvador da Bahia) 
Braco Dimitrijevic` (Sarajevo, Joegoslaaf, woont in Londen en werkt overal) 
 
E 
 
Efiaimbelo (Androka – Madagascar, Malgache, Vezo/ Androka) 
 
F 
 
John Fundi (Mueda – Mozambique, Mozambikiaan, Chanika – Tanzania) 
 
G 
 
Julio Galan (Múzquiz/ Coahuila – Mexico, Mexicaan, Monterrey / New York) 
Moshe Gershuni (Tel-Aviv, Israëliet, Tel-Aviv) 
Enrique Gomez (Mulatupu, Panama, Mulatupa) 
Dexing Gu (Peking, Chinees, Peking) 
 
H  
 
Hans Haacke (Keulen, Duitser, New York) 
Rebecca Horn (Odenwald, Duitser, Parijs/ Berlijn) 
Shirazeh Housiary (Shiraz – Iran, Britse, Londen) 
Yongping Huang (Xiamen, Chinees, Xiamen) 
 
J 
 
Alfredo Jaar (Santiago - Chili, Chileen, New York) 
Nera Jambruk (Apangai/ Provincie Oost-Sepik, Papoea Nieuw Guinea, Apangai) 
 
K 
 
Ilya Kabakov (Dniepropetrovsk/ Ukraïnië - URSS, Sovjet, Moskou) 
Kane Kwei (Teshie/ Accra – Ghana, Ghanees, Teshie) 
Tatsuo Kawaguchi (Kobe, Japanner, Kobe) 
On Kawara (Kawara, Japanner, New York) 
Bodys Isek Kingelez (Kimbembele-Ihunga, Zaïrees, Kinshasa) 
Anselm Kiefer (Donaueschingen, Duitser, Hornbach-Odenwald) 
Per Kirkeby (Kopenhagen, Deen, Kopenhagen) 
John Knight (Hollywood, Amerikaan, New York) 
Agbagli Kossi (Bè – Togo, Togolees, Bè) 
Barbara Kruger (Newark/ New Jersey – USA, Amerikaanse, New York) 
Paulosec Kuniliusee (Broughton Island – Noord-Canada, Inuit, Broughton Island) 
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L 
 
Boujemaâ Lakhdar (Essaouira, Marrokaan, Essaouira) 
Georges Liautaud (Croix-des-Bouquets, Haïtiaan, Croix-des-Bouquets) 
Felipe Linares (Mexicanen, Mexico) 
Richard Long (Bristol, Brit, Bristol) 
 
M 
 
Esther Mahlangu (Middelburg/ Kwandebele, Zuid-Afrikaanse, Mabhoko/ Kwandebele) 
Karel Malich (Holice, Tsjech, Praag) 
Jivya Soma Mashe (Dhaman/ Maharashtra, Indiër, Kalambipada/ Maharashtra) 
John Mawndjul (Mumeka, Australiër, Mumeka) 
Gildo Meireles (Rio de Janeiro, Braziliaan, Rio de Janeiro) 
Mario Merz (Milaan, Italiaan, Turijn) 
Miralda (Barcelona, Catalaan-Spanjaard, New York/ Barcelona) 
Tatsuo Miyajima (Tokio, Japanner, Tokio) 
Norval Morisseau (Tunder Bay – Canada, Indiër Ojibway, Thunder Bay / Aldergrove) 
Juan Muñoz (Madrid, Spanjaard, Torrelodones) 
Henry Munyaradzi (Guruve, Zimbabweër, Ruwa) 
 
O 
 
Claes Oldenburg (Stockholm, Amerikaan) , Coosje Van Bruggen (Groningen, 
Nederlandse) 
 
P 
 
Nam June Paik (Seoel, Koreaan, New York/ Wiesbaden) 
Wesner Philidor (Port-au-Prince, Haïtiaan, Port-au-Prince) 
Sigmar Polke (Oels/ Niederschlesien – Polen, Duitser, Keulen) 
 
R 
 
Temba Rabden (Lhasa – Autonome Provincie Tibet, Chinees, Lhasa) 
Ronaldo Pereira Rego (Rio de Janeiro, Braziliaan, Jacarepaguá/ Rio de Janeiro) 
 
S 
 
Chéri Samba (Kinto-M’Vuila, Zaïerees, Kinshasa Ngiri-Ngiri) 
Sarkis (Istanboel, Turk, werkt overal) 
Twins Seven Seven (Kabba-Kwara, Nigeriaan, Osogbo) 
Raja Babu Sharma (Jaïpur, Indiër, Jaïpur) 
Jangarh Singh Shyam (Patangarh, Indiër, Bhopal) 
Nancy Spero (Cleveland/ Ohio, Amerikaanse, New York) 
Daniel Spoerri (Galati – Roemenië, Zwitser, Ueberstorf – Zwitserland) 
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T 
 
Hiroshi Teshigahara (Tokio, Japanner, Tokio) 
Yousuf Thannoon (Mosul, Irakees, Mosul) 
Lobsang Thinle, Lobsang Palden, Bhorda Sherpa (wonen in klooster van Pelgyéling - 
Nepal) 
Cyprien Tokoudagba (Abomey – Benin, Beninees, Abomey) 
 
U 
 
Ulay (Solingen, Duitser, Amsterdam) 
Ken Unsworth (Melbourne, Australiër, Sidney) 
Chief Mark Unya (Ahoda, Nigeriaan – Ekpeye Ethnie, Ahoda) , Nathan Emedem 
(Uyakama, Nigeriaan – Ekpeye Ethnie, Uyakama)  
 
V 
 
Patrick Vilaire (Port-au-Prince, Haïtiaan, Port-au-Prince) 
Acharya Vyakul (Jaïpur, Indiër, Jaïpur) 
 
W 
 
Jeff Wall (Vancouver, Canadees, Vancouver) 
Lawrence Weiner (New York, Amerikaan, New York/ Amsterdam) 
Krysztof Wodiczko (Warschau – Polen, Canadees-Pool, New York) 
Jimmy Wululu (Raminginging Arnhem Land, Australiër, Raminginging)  
Jack Wunuwun (Gamerdi Arnhem Land, Australiër, Gamerdi) 
 
Y 
 
Jie Chang Yang (Canton, Chinees, Canton) 
Yuendumu (Volk) (Yeundumu/ Regio d’Alice Springs, Australië) 
 
Z 
 
Zush (Barcelona, Spanjaard, Barcelona/ New York) 

 

* * 

* 
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BIJLAGE 4 –  

Deelnemende kunstenaars expositie 2011  

“The Global Contemporary. Kunstwelten nach 1989” 

 

 

Op 17 september 2011 wordt in Karlsruhe in het Museum for Neue Kunst de 
tentoonstelling geopend, dit onder het curatorschap van Andrea Buddensieg en Peter 
Weibel. Hieronder is de lijst van uitgenodigde kunstenaars opgenomen, de 2 
kunstenaars die er ook bij waren in 1989 tijdens Magiciens de la Terre zijn in het vet 
aangeduid. 

 
A 
 
Bani Abidi 
AES Group 
Halim Al-Karim 
Halil Altindere 
Francis Alÿs 
Rasheed Araeen 
Kader Attia 
 
B 
 
Yto Barrada 
Richard Bell 
Guy Ben-Ner 
Tamy Ben-Tor 
Ursula Biemann 
Michael Bielicky & Kamilla B. Richter 
Zander Blom 
Santiago Borja 
Luchezar Boyadjiev 
Ondrej Brody & Kristofer Paetau 
Erik Bünger 
 
C 
 
Roberto Cabot 
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova 
Chto delat? 
Mansour Ciss Kanakassy & Baruch Gottlieb & Christian Hanussek 
Com&Com 
Minerva Cuevas 
Neil Cummings & Marysia Lewandowska 
Pauline Curnier Jardin 
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D 

Manthia Diawara 
 
E 
 
Ala Ebtekar 
Nezaket Ekici 
Yara El-Sherbini 
Elmgreen & Dragset 
Erika & Javier 
 
F 
 
Doug Fishbone 
Brendan Fernandes 
 
G 
 
Meschac Gaba 
Thierry Geoffroy 
Ghana Think Tank 
Matthias Gommel 
Josh Greene with Yangzi 
 
H  
 
Anawana Haloba Hobøl 
Hong Hao 
Khosrow Hassanzadeh 
Mona Hatoum 
Antonia Hirsch 
Pieter Hugo 
Ashley Hunt 
 
J 
 
Melanie Jackson 
David Jablonowski 
Christian Jankowski 
Anna Jermolaewa 
Jin Shi 
JJ XI & Cai Yuan 
Jompet 
 
K 
 
Martin Kippenberger 
Agung Kurniawan 
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Surasi Kusolwong 
Will Kwan 
 
L 
 
Moshekwa Langa 
Ben Lewis 
Liu Ding 
Rafael Lozano-Hemmer 
James Luna 
 
M 
 
Pooneh Maghazehe 
Tirzo Martha 
Gabriele di Matteo 
Miao Xiaochun 
Mirza/Butler 
Nástio Mosquito 
Krisna Murti 
 
N 
 
Jun Nguyen-Hatsushiba 
Ni Haifeng 
NSK State 
Eko Nugroho 
 
O 
 
Mattias Olofsson 
 
P 
 
Adrian Paci 
Leila Pazooki 
Pavel Pepperstein 
Pinky Show 
Tadej Pogacar 
Elodie Pong 
 
Q 
 
Nusra Latifa Quereshi 
 
R 
 
Raqs Media Collective 
Araya Rasdjarmrearnsook 
Navin Rawanchaikul 



143 
 

RYBN 
Ho-Yeol Ryu 
Ruth Sacks 
 
S 
 
Chéri Samba 
John Smith 
Sean Snyder 
Christa Sommerer & Laurent Mignonneau 
SOSka group 
Michael Stevenson 
Hito Steyerl 
Mladen Stilinovic 
Jens M. Stober 
Jim Supangkat 
Superflex 
Stephanie Syjuco 
 
T 
 
Tsuyoshi Ozawa 
 
W 
 
Tintin Wulia 
 
X 
 
The Xijing Men 
Xu Bing 
 
Z 
 
Zhou Tiehai 

 

* * 

* 
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BIJLAGE 5 

BIËNNALES WERELDWIJD – ALFABETISCHE LIJST 

 

 

Onderstaande alfabetische lijst is opgesteld door de “Biennial Foundation”, deze non-
profit organisatie biedt een ondersteunende en onafhankelijk samenwerkingsplatform 
binnen de industrie van de biënnales (cf. website: www.biennialfoundation.org).  

 

A 

Aichi Triennale (Japan) 
Antakya Biennial (Turkey) 
Architecture, Art and Landscape Biennial of the Canaries (Spain) 
Ars Baltica Triennial of Photographic Art (Germany) 
Arts in Marrakech International Biennale (Morocco) 
Arts: Le Havre (France) 
Asia Triennial Manchester (United kingdom) 
Asia – Pacific Triennial of Contemporary Art (Australia) 
Athens Biennial (Greece) 
Auckland Triennial (New Zealand) 

B 

Baltic Triennial of International Art (Lithuania) 
Beijing International Art Biennale (China) 
Berlin Biennale for Contemporary Art (Germany) 
BIACS – International Biennial of Contemporary Art of Seville (Spain) 
Biennale de Paris (France) 
Biennale of Montréal (Canada) 
Biennial at the End of the World (Argentina) 
Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean (BJCEM) 
Brighton Photo Biennial (United Kingdom) 
Bucharest Biennale (Romania) 
Busan Biennale (South Korea) 

C 

Cairo Biennale (Egypt) 
California Biennial (United States) 
Cape (South Africa) 
Carnegie International (United States) 
Chile Triennale (Chile) 
CP Biennale (Indonesia) 
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D 

Dak’Art: the Biennial of the Contemporary African Art (Senegal) 
documenta (Germany) 
Dublin Contemporary (Ireland) 

E 

Echigo Tsumari Art Triennial (Japan) 
Emergency Biennale (Chechnya) 

F 

Florence Biennale (Italy) 
Folkestone Triennial (United Kingdom) 
Fukuoka Asian Art Triennale (Japan) 

G 

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (Sweden) 
Greater New York (United States) 
Guangzhou Triennial (China) 
Gwangju Biennale (South Korea) 
Gyumri International Biennial of Contemporary Art (Armenia) 

H 

Havana Biennale (Cuba) 
Herzliya Biennial (Israel) 

I 

InSite (Mexico/United States) 
International Biennial of Cuenca (Ecuador) 
International Incheon Women Artists’ Biennale (South Korea) 
International Sculpture Biennale of Carrara (Italy) 
Istanbul Biennial (Turkey) 
ITCA – International Triennale of Contemporary Art (Czech Republic) 

K 

Kochi-Muziris Biennale (India) 

L 

Liverpool Biennial (United Kingdom) 
Lodz Biennale (Poland) 
Luanda Triennial (Angola) 
Lyon Biennale of Contemporary Art (France) 
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M 

Manifesta, European Biennial of Contemporary Art (Europe) 
Manifestation internationale d’art de Québec-Manif d’art (Canada) 
Mediations Biennale (Poland) 
Mercosul Biennial (Brazil) 
Moscow Biennale (Russia) 

N 

Nanjing Biennale (China) 
New Museum Triennial (United States) 
Nordic Biennial Momentum (Norway) 

P 

Panama Biennial (Panama) 
Performa (United States) 
Periferic (Romania) 
Pontevedra Art Biennial (Spain) 
Prague Biennale (Czech Republic) 
Prospect New Orleans (United States) 

R 

Rencontres de Bamako, Biennale Africaine de la Photographie (Mali) 
Riwaq Biennial (Palestine) 

S 

Saigon Open City (Vietnam) 
San Juan Poly/Graphic Triennial (Puerto Rico) 
São Paulo Biennial (Brazil) 
São Tome e Príncipe Biennial (São Tome e Príncipe) 
Scape Biennial (New Zealand) 
Sculpture Quadrennial Riga (Latvia) 
Seoul International Media Art Biennale (South Korea) 
Shanghai Biennale (China) 
Sharjah Biennial (United Arab Emirates) 
Shenzhen & Hong Kong Bi-city Biennale of Urbanism \ Architecture (China) 
Singapore Biennale (Singapore) 
Site Santa Fe International Biennial (United States) 
Skulptur Projekte Münster (Germany) 
Sydney Biennial (Australia) 
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T 

Taipei Biennial (Taiwan) 
Tate Triennial (United Kingdom) 
Thessaloniki Biennale of Contemporary Art (Greece) 
Tirana Biennial (Albania) 
Triennale Oberschwaben (Germany) 
Triennale–India (India) 
Turin Triennial (Italy) 

U 

U-Turn Quadrennial for Contemporary Art (Denmark) 

V 

Valencia Biennial (Spain) 
Venice Biennale (Italy) 
Vento Sul Biennial (Brazil) 

W 

Whitney Biennial (United States) 
Whitstable Biennial (United Kingdom) 

Y 

Yayasan Biennale Yogyakarta (Indonesia) 
Yokohama International Triennial of Contemporary Art (Japan) 
Young Artists Biennial Bukarest (Romania) 
 

 
* * 

* 
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BIJLAGE 6 

Declaration on the Importance and Value of Universal Museums 

 

 

The international museum community shares the conviction that illegal traffic in 
archaeological, artistic, and ethnic objects must be firmly discouraged. We should, 
however, recognize that objects acquired in earlier times must be viewed in the light of 
different sensitivities and values, reflective of that earlier era. The objects and 
monumental works that were installed decades and even centuries ago in museums 
throughout Europe and America were acquired under conditions that are not comparable 
with current ones. 

Over time, objects so acquired—whether by purchase, gift, or partage—have become 
part of the museums that have cared for them, and by extension part of the heritage of 
the nations which house them. Today we are especially sensitive to the subject of a 
work’s original context, but we should not lose sight of the fact that museums too 
provide a valid and valuable context for objects that were long ago displaced from their 
original source. 

The universal admiration for ancient civilizations would not be so deeply established 
today were it not for the influence exercised by the artifacts of these cultures, widely 
available to an international public in major museums. Indeed, the sculpture of classical 
Greece, to take but one example, is an excellent illustration of this point and of the 
importance of public collecting. The centuries-long history of appreciation of Greek art 
began in antiquity, was renewed in Renaissance Italy, and subsequently spread through 
the rest of Europe and to the Americas. Its accession into the collections of public 
museums throughout the world marked the significance of Greek sculpture for mankind 
as a whole and its enduring value for the contemporary world. Moreover, the distinctly 
Greek aesthetic of these works appears all the more strongly as the result of their being 
seen and studied in direct proximity to products of other great civilizations. 

Calls to repatriate objects that have belonged to museum collections for many years 
have become an important issue for museums. Although each case has to be judged 
individually, we should acknowledge that museums serve not just the citizens of one 
nation but the people of every nation. 

Museums are agents in the development of culture, whose mission is to foster 
knowledge by a continuous process of reinterpretation. Each object contributes to that 
process. To narrow the focus of museums whose collections are diverse and 
multifaceted would therefore be a disservice to all visitors. 
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Signed by the Directors of: 

 

The Art Institute of Chicago  

Bavarian State Museum, Munich (Alte Pinakothek, Neue Pinakothek) 

State Museums, Berlin 

Cleveland Museum of Art 

J. Paul Getty Museum, Los Angeles 

Solomon R. Guggenheim Museum, New York 

Los Angeles County Museum of Art 

Louvre Museum, Paris 

The Metropolitan Museum of Art, New York 

The Museum of Fine Arts, Boston 

The Museum of Modern Art, New York 

Opificio delle Pietre Dure, Florence 

Philadelphia Museum of Art 

Prado Museum, Madrid 

Rijksmuseum, Amsterdam 

State Hermitage Museum, St. Petersburg 

Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid 

Whitney Museum of American Art, New York 

 

* * 

* 

 



150 
 

ILLUSTRATIES ‘MAGICIENS DE LA TERRE’ 

Afbeelding 1 – Chéri Samba: L’Espoir fait Vivre (1988) © Marcadé, uit Catalogus ‘Magiciens de 

la Terre’, p. 223. 

Afbeelding 2 – d’Où venons nous/ Que sommes nous/ Où allons nous?  (1897), van website 

www.duits.de/literatuur/jahrhundertwende 

Afbeelding 3 – Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon (1907) © The Museum of Modern Art 

New York uit de Catalogus van de tentoonstelling Picasso in Parijs, 1900-1907. Van Gogh 

Museum Amsterdam, 18.2.2011 – 29.5.2011, p.72. 

Afbeelding 4 – Expo Beaubourg (1989) © Centre Pompidou/ La Villette 

Afbeelding 5 – Cover Catalogus © eigen foto 

Afbeelding 6 – Congo collectie, Affiche tentoonstelling CC Scharpoord, Knokke-Heist (2010) 

Afbeelding 7 – Yuendumu – zandschildering © Centre Pompidou/ La Villette 

Afbeelding 8 – Richard Long: Mud Circle © Centre Pompidou/ La Villette 

Afbeelding 9 – Oldenburg – Van Bruggen © Centre Pompidou/ La Villette 

Afbeelding 10 – Tibetaanse monniken © Centre Pompidou/ La Villette 

Afbeelding 11 – Felipe Linares © Centre Pompidou/ La Villette 

Afbeelding 12 – Berlijnse Muur © eigen foto 

Afbeelding 13 – Richard Araeen © Centre Pompidou/ La Villette  

Afbeelding 14 – SAPE © Musée Dapper 

Afbeelding 15 – Gauguin in Tahiti,  van website www.agoras.typepad.fr 

Afbeelding 16 – The Draughtsman Chéri Samba (1981) © Ana Lanzas, uit cataloog 

tentoonstelling Chéri Samba, Le peintre populaire du Zaïre, PMMK, Oostende 21.10.1990 – 

7.1.1991, p.2. 

Afbeelding 17 – l’Afrique restait une pensée (1997) © Bernard Prévot uit catalogus van 

tentoonstelling ‘KIN MOTO na BRUXELLES’ in Stadhuis Brussel, 6.5.2003 – 14.9.2003, p.225. 

Afbeelding 18 – Triptiek 1 © Claude Postel uit A. Magnin, J’aime Chéri Samba, 2004, p. 61. 

Afbeelding 19 – Triptiek 2 © Claude Postel uit A. Magnin, J’aime Chéri Samba, 2004, p. 61. 

Afbeelding 20 – Triptiek 3 © Claude Postel uit A. Magnin, J’aime Chéri Samba, 2004, p. 61. 

Afbeelding 21 – Paris est Propre © Karin Graff uit Cataloog tentoonstelling ‘Chéri Samba’, 

Musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie, 14.5.1997 – 18.8.1997. 



151 
 

Afbeelding 22 – Chéri Samba: Après le 11 sep 2011 (2002) © Patrick Gries uit A. Magnin, J’aime 

Chéri Samba, 2004, p. 116-7. 

Afbeelding 23 – Papoea met CD-schijf © KMMA, Fetish Modernity  

Afbeelding 24 – Chéri Samba: Réorganisation (2002) © KMMA uit catalogus van 

tentoonstelling ‘KIN MOTO na BRUXELLES’ in Stadhuis Brussel, 6.5.2003 – 14.9.2003, p.237. 

Afbeelding 25 – Pigozzi (website www.caacart.com) 

Afbeelding 26 – Kingelez – fantoomstad © Centre Pompidou/ La Villette 

Afbeelding 27 – Chéri Samba: Le Contrat © privé-verzameling, uit cataloog tentoonstelling 

Chéri Samba, Le peintre populaire du Zaïre, PMMK, Oostende 21.10.1990 – 7.1.1991, p.69. 

Afbeelding 28 – Artikel De Standaard, 15 juni 2007. 

 



152 
 

Afbeelding 1 – Chéri Samba: L’Espoir fait Vivre (1988) 

 



153 
 

 

Afbeelding 2 – d’Où venons nous/ Que sommes nous/ Où allons nous? (1897) 
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Afbeelding 3 – Les Demoiselles d’Avignon (1907) 
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Afbeelding 4 – Expo Beaubourg (1989) 
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Afbeelding 6 – Affiche tentoonstelling CC Scharpoord, Knokke-Heist (2010) 

 

 

 

 

  

 



158 
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Afbeelding 8 – Richard Long: Mud Circle 
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Afbeelding 9 – Oldenburg – Van Bruggen 
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Afbeelding 10 – Tibetaanse monniken 
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Afbeelding 12 – Berlijnse Muur 
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Afbeelding 13 – Richard Araeen 

 

 



165 
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Afbeelding 15 – Gauguin in Tahiti 
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Afbeelding 16 – The Draughtsman Chéri Samba (1981) 
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Afbeelding 17 – l’Afrique restait une pensée (1997) 
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Afbeelding 18 – Triptiek 1 – Quel avenir pour notre art (1997) 

 



170 
 

 

Afbeelding 19 – Triptiek 2 – Quel avenir pour notre art (1997) 
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Afbeelding 20 – Triptiek 3 – Quel avenir pour notre art (1997) 
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Afbeelding 23 – Papoea met CD-schijf 
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Afbeelding 24 – Chéri Samba: Réorganisation 
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Afbeelding 26 – Kingelez - fantoomstad 
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Afbeelding 27 – Chéri Samba: Le Contrat 
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Afbeelding 28 – Artikel uit De Standaard, 15 juni 2007. 

 

 
 


