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De Afro-Amerikaanse kunstenares Kara Walker opende voor De Pont in
Tilburg haar persoonlijke archief. De tentoonstelling is een brutale 
aanval op racisme, slavernij en machtsmisbruik.

‘Mostly Black Women in this Country are painted whores with a mean 
streak/the rest are sainted mulattoes.’ Het staat in witte letters op een rode 
achtergrond en is een van de vele gedichten en overpeinzingen die op de expo 
‘A Black Hole Is Everything a Star Longs to Be’ te bewonderen zijn. Wat Kara 
Walker (53) precies bedoelt, is niet eenvoudig te achterhalen. Maar dat het 
niet echt vriendelijk bedoeld is, heb je al snel door.

Walker is een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse kunstenaars. Ze 
brak in het begin van de jaren negentig internationaal door met het tekenen 
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van levensgrote, uitgeknipte, zwarte silhouetten. Tot vandaag maken die deel 
uit van haar beeldtaal. Met de silhouetten geeft ze haar visie op slavernij, 
racisme, discriminatie en onderdrukking. De boodschap is: er is tot vandaag 
niet veel veranderd.

'Barack Obama as Othello', 2019. ©The Joyner _ Giuffrida Collection. 
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De tentoonstelling in De Pont is geen klassieke retrospectieve. Ze toont het 
uitgebreide archief van de kunstenares en was eerder te zien in Basel en 
Frankfurt. ‘Ik speelde al een tijdje met het idee om een expo rond het filmisch 
werk van Walker te maken. Toen ik hoorde dat het Kunstmuseum Basel haar 
archief wilde tonen, heb ik me daarbij aangesloten. Maar de films hebben we 
niet afgevoerd. We tonen er vijf. Niet als een achterafje, maar als een 
volwaardig onderdeel van de expo’, zegt museumdirecteur Martijn van 
Nieuwenhuyzen.

Er is geen begin of einde. Je loopt hoe je wil. ‘Walker toont een ongefilterde 
gedachtestroom. Daar zit ook niet altijd veel structuur in’, zegt Van 
Nieuwenhuyzen. ‘Vandaag dit, morgen dat.’

In een gesprek bij de opening van de tentoonstelling in Basel noemde Walker 
haar archiefstukken ‘wezen die eindelijk een opvanghuis hadden gevonden’. 
Het idee om ze te tonen ontstond toen ze een paar jaar geleden een deel van 
haar archief verhuisde van haar atelier naar een opslagplaats. ‘Ik zag al die 
dozen met documenten, schetsen, tekeningen, droedels en gedichten. 
Sommige dingen dateerden uit mijn kindertijd. Ik dacht niet meteen aan een 
tentoonstelling. Ik dacht vooral: waarom heb ik dat allemaal bijgehouden?’

Als toeschouwer raak je bijna buiten adem van Walkers woede en 
strijdbaarheid. 

‘Je hoort vaak dat je als artiest vroege werken achter de hand moet houden, 
omdat die nog geld kunnen opbrengen als je bekend bent. Dat was bij mij niet 
het geval. Het was een amalgaam van dingen die ik om allerlei redenen niet 
verder had ontwikkeld. Maar toen ik door de dozen grasduinde, vond ik het wel
de moeite die archiefstukken te onderzoeken. Al was het maar om mijn psyche
te begrijpen.’

In De Pont zijn zo’n 650 werken te zien. U moet het woord archief overigens 
niet eng interpreteren. Het gaat niet alleen om krabbels op A4-formaat en 
kattebelletjes. De expo grossiert in grote tekeningen die volwaardige 
kunstwerken zijn. In een zaal zijn vier impressionante schilderijen uit 2019 
samengebracht met de voormalige Amerikaanse president Barack Obama in de
hoofdrol. De ene keer beeldt Walker hem af als een Afrikaanse krijger. Op een 
andere tekening is hij Shakespeares Othello met het afgehakte hoofd van 
Donald Trump op zijn schoot.

Aan alles merk je dat Walker klassiek geschoold is. Ze volgde kunstopleidingen
aan het Atlanta College of Art en de Rhode Island School of Design. De 
interesse voor kunst heeft ze van haar vader, een kunstenaar en docent 
kunstwetenschappen. Walker groeide op Californië maar verhuisde op haar 
13de met haar ouders naar Atlanta in Georgia. Pas daar, vertelde ze jaren 
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geleden aan The New York Times, kwam ze in aanraking met onversneden 
racisme. In Californië ging het er toch iets multicultureler aan toe.

Een still uit 'Prince McVeigh and the Turner Blasphemies', 2021. ©collection De
Pont Museum 

Het duurde even voor Walker thema’s als racisme en onderdrukking in haar 
kunst opnam. Het lag te veel voor de hand, vond ze. Maar uiteindelijk vond ze 
de beledigingen die ze als student onderging te gortig en ging ze toch op de 
barricaden staan.

Ze stopte met klassieke olieverfschilderijen, omdat die te veel aan de oude 
meesters refereerden. Walker wilde geen deel uitmaken van een kunsttraditie 
die door witte mannen wordt gedomineerd. De geknipte silhouetten zijn een 
afgeleide van die filosofie. Ze greep ermee terug naar het handwerk waarmee 
Afro-Amerikaanse vrouwen zich in de 19de eeuw bezighielden als ze even 
konden verpozen van het slavenwerk.
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Glimp van schoonheid
In Tilburg is verpozen het laatste waar je aan denkt. Als toeschouwer raak je 
bijna buiten adem van Walkers woede en strijdbaarheid. Soms heeft de 
kunstenares maar enkele strepen verf of inkt nodig om een hele wereld op te 
roepen. Haar poëzie is rauw. ‘I am not my negro’, schildert ze in grote letters 
op een blad papier.

Soms vergeet je even waar het om draait en zie je een glimp van schoonheid 
en verwondering. Gloort er dan toch hoop aan het begin van een nieuwe dag? 
Dat maakt van Walker zo’n grote kunstenares, die - willen of niet - deel 
uitmaakt van de hedendaagse kunsttraditie. Twee jaar geleden nog mocht ze 
voor de Turbine Hall van Tate Modern in Londen de grote maar tijdelijke 
fonteininstallatie ‘Fons Americanus’ maken. Met verschillende kleinere 
sculpturen beeldde ze daarin opnieuw de slavernij en de blanke koloniale 
onderdrukking uit. Ook op de veilingmarkt doet ze het niet slecht. Een 
tekening op papier bracht bij Christie’s in 2019 441.000 euro op, haar 
veilingrecord.

Zonder titel, 2018. ©Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett 
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De vijf animatiefilms in De Pont zijn een welgekomen afwisseling tussen de 
archiefstukken. Ook in de films spelen de geknipte, zwarte silhouetten de 
hoofdrol. De Pont kocht Walkers jongste stop-motionfilm ‘Prince McVeigh and 
The Turner Blasphemies’ (2021). Die vormt een antwoord op de opmars van 
extreemrechts geweld in de VS. Prince McVeigh verwijst naar Timothy McVeigh,
die op 19 april 1955 een bom liet ontploffen voor een overheidsgebouw in 
Oklahoma City. Daarbij stierven 168 mensen. McVeigh liet zich inspireren door 
het boek ‘The Turner Diaries’ van William Pierce uit 1978. De schrijver was 
toen een van de leiders van de neonazi’s in de VS. In zijn geschrift beschrijft 
hij een rassenoorlog in zijn land.

Die strijd tussen wit en zwart toont Walker op een haast schizofrene manier. 
Het bloed spat niet van het scherm. De muziek - wat ragtime, blues en soul - 
klinkt haast optimistisch. Het lijkt niet echt en dus voelt het ook niet zo aan, 
ook al gaat het over moord, doodslag en verkrachting. Die ogenschijnlijk 
lichtvoetige aanpak maakt de animatiefilms verteerbaar, en eigenlijk ook 
onweerstaanbaar. De boodschap is niet anders dan wat haar omvangrijke 
archief al had duidelijk gemaakt: stop het onrecht.

‘Kara Walker, A Black Hole Is Everything a Star Longs to Be’ loopt tot 24 juli in
De Pont in Tilburg.

---

Bron:

https://www.tijd.be/cultuur/expo/dwalen-in-de-ongefilterde-gedachten-van-
kara-walker/10381113.html
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