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ART OF AFRICA

D
e afgelopen jaren bracht ik vele uren door in taxi’s in 
Senegal en Mali. Na de standaard begroetingen aan 
de chauffeur met een babbeltje over hoe mijn dag 
tot dusver was verlopen, kreeg ik steevast de vraag 

of ik getrouwd ben en kinderen heb. Na alle vragen vakkundig 
met ja beantwoord te hebben, ook al is het nee, verzucht de 
chauffeur dat dat goed is en dat God het goed met mij voor 
heeft. Na nog wat prietpraat komt dan veelal de hamvraag of 
ik een uitnodiging kan regelen voor een visum naar Europa. 
Zo ontmoette ik Boubacar, een jonge enthousiaste chauffeur 
in Dakar die mij foto’s liet zien van vrienden en kennissen die 

het gemaakt hebben in Europa. Allemaal mannen in keurige 
glimmende pakken die met een grote glimlach tegen een 
dure Mercedes aanleunen met een fancy gsm in de hand. Op 
de vraag wat voor werk ze doen en hoe hun leven er verder 
uitziet, haalt mijn chauffeur zijn schouders op en zucht: ‘Geen 
idee maar het gaat goed toch, dat kun je zien.’ En op mijn vraag 
wat hij zou willen doen als hij eenmaal in Europa is, zegt hij: 
‘Geen idee, er is toch werk en geld genoeg? Ik ga gewoon en 
dan komt het goed.’ 
Bruut haal ik hem uit zijn droom als ik vertel dat ik landgeno-
ten van hem ken die helemaal geen werk hebben of juist 24/7 
werken om het dure leven in Europa te betalen en daarnaast 
de familie in hun thuisland te onderhouden. Boubacar kijkt mij 
met grote ogen aan: ‘Maar, die foto’s laten toch zien dat ze suc-
ces hebben?’
Ik vertel hem van een West-Afrikaanse kennis die een duur 
pak en een sjieke auto leent en zo een fotoshoot maakt voor 
het thuisfront. Ik leg uit dat ik snap dat hij dat zo doet. Het 
hele familiekapitaal is in hem geïnvesteerd om de overtocht 
naar Europa te realiseren. Dus wat moet die arme migrant? 
Precies, keep up the good appearances, anders is die enorme 
investering voor niets geweest. Boubacar vergeet van schrik 
bijna door te rijden bij het verkeerslicht. ‘Meen je dat? Dat wist 
ik niet.’ Even later stopt de deeltaxi en stappen meer klanten 
in. Boubacar deelt onmiddellijk zijn opgedane kennis met de 
nieuwe passagiers. Iedereen knikt instemmend dat zo’n leven 
toch wel triest is. Natuurlijk kennen ze ook de verhalen en 
beelden van de migranten op zee in de bootjes en overvolle 
opvangkampen, maar als je geluk hebt dan haal je het en ligt 
de wereld aan je voeten, concludeert Boubacar met een dro-
merige blik in de ogen. 
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Een ontmoeting in Dakar met drie kunstenaars die in hun werk reageren op het thema migratie. 
Zelf kiezen ze er heel bewust voor in Afrika te blijven en daar een toekomst op te bouwen. 

AfrikaanseDe
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››

100 | TABLEAU FINE ARTS MAGAZINE



102 | TABLEAU FINE ARTS MAGAZINE

ART OF AFRICA

TABLEAU FINE ARTS MAGAZINE | 103

OP WEG NAAR DE EIFFELTOREN
Het is niet verwonderlijk dat migratie veelvuldig terug te zien is 
in de beeldende kunst in West-Afrika. Dramane Diarra uit Mali 
vertelt dat hij ook wilde migreren en dat zijn familie al aan het 
sparen was: ‘Mijn leven stond on hold, alles stond in het teken 
van mijn droom en mijn toekomst in Europa. Ik voelde geen en-
kele noodzaak om mij in Mali te ontwikkelen en te kijken naar 
de mogelijkheden hier.’ Hij had geluk, zijn talent voor tekenen 
leverde hem een baantje op als cartoonist bij de krant en hij 
werd gestimuleerd zich in te schrijven voor de kunstacademie 
in Bamako. Diarra: ‘Dat veranderde alles. Ik greep de kans en 
begreep al gauw dat ik in Mali een toekomst op wil bouwen en 
gebruik nu mijn werk om mijn boodschap over de gekte van 
migratie over te brengen.’
Op enorme doeken schildert hij mensen als een machine, met  
hoofden die bestaan uit radertjes en tandwielen en de romp 
is afgesneden alsof het poppen zijn. De figuren bevinden zich 
in ondefinieerbare ruimtes en dragen een helm en werkhand-
schoenen. Ze zijn omringd door vervreemdende surrealisti-
sche voorwerpen. Diarra: ‘Ik beeld de mens af als machine. 
Veel migranten vertrekken met het idee dat ze manager zullen 
worden, maar de meesten eindigen met banen waarbij ze in-
gezet worden om hun fysieke capaciteiten, zoals in de bouw 
of schoonmaak. Migranten worden nummers en verliezen hun 
menselijke kenmerken als over hen gesproken wordt in de 
media.’ Diarra’s figuren worden geflankeerd door nu eens een 
wijze uil, dan weer een dode vogel die aan een klok verbon-
den is, een witte duif of een bord hersenen met sleuteltjes erin. 
Symbolen die verwijzen naar wijsheid en bezinning. Diarra: ‘Ik 
wil zoveel mogelijk jongeren bereiken en na laten denken over 
de consequenties van zo’n gewaagde onderneming. Onze cul-
tuur is zo mooi en zo rijk. ’ 
De Malinese Daouda Traore laat scènes zien uit het leven van 
een migrant in de vorm van collages van verf, doek, zand en 
druktechnieken. De migranten met bagage lijken zo het beeld 
uit te wandelen; ze zitten in een overvolle pick-up truck of 
klimmen over hekken. Een enkeling staat oog in oog met de 
Eiffeltoren, het symbool van de overwinning van de droom 
van de migrant. De letters die door het beeld dansen noemt 
hij ‘onleesbare poëzie’ en staan symbool voor in het onge-
wisse stappen. Troare: ‘Mijn geweten vereist dat ik over migra-
tie praat, omdat ik veel vrienden en kennissen heb die er het 
slachtoffer van zijn geworden. Mijn schilderijen weerspiegelen 
de ervaringen van onze samenleving, de grote uitdagingen 
waarmee de wereld wordt geconfronteerd, zoals meerdere 
crises, immigratie, conflicten en het dagelijks leven van de  
Afrikaanse samenlevingen.’

DROMEN IN AFRIKA
Ook de Senegalese kunstenaar Piniang laat migratie niet koud. 
Hij werkt met verschillende media en technieken: sculptuur, 
schilderijen, installaties, video en animatie. In zijn collages zijn 

gebouwen, dieren, stoelen, woorden en snoeren afgebeeld. 
Deze elementen symboliseren de wanorde van Dakar en het 
gebrek aan sociale verantwoordelijkheid van de Senegalese 
regering. Het woord ‘macht’ heeft bijvoorbeeld veel met el-
kaar verweven betekenissen: ‘Stoelen symboliseren politieke 
macht waarmee mensen worden gemanipuleerd. De snoeren 
staan   voor elektriciteit die we in Dakar altijd missen. En het is 
ironisch; alle jonge mensen migreren om macht te hebben 
over het bestaan.’ Piniang: ‘Als mensen terugkomen uit Europa, 
dragen ze nieuwe kleren en gedragen ze zich als koningen; ze 
willen laten zien dat ze het goed doen, want ze zijn in het bui-
tenland geweest. Voor mij is het geen goede boodschap, want 
patriottisme is ook belangrijk. Je moet voelen waar je vandaan 
komt en verbonden zijn. In het buitenland is het niet altijd be-
ter dan hier!’
Andere symbolen die hij gebruikt zijn handen en armen die 
omhoog steken. Het lijken wel handen die om hulp vragen. 
Piniang legt uit: ‘Veel mensen klagen dat ze geen werk hebben 
en zeggen dat ze er alles aan doen, maar als je goed kijkt doen 
ze niets. Ze willen geen moeite doen om het te krijgen, dat is 
wat ik probeer te laten zien met de handen in mijn schilderijen 
en met de poezen, die staan voor de luiheid van zulke mensen.’ 
Samen symboliseert dat het contrast tussen wat mensen wil-
len en wat ze doen om het te bereiken. De droom van Piniang 
ligt in Afrika: ‘Erkenning begint hier. Het leven gaat niet alleen 

over succes. De huidige Afrikaanse kunstenaars moeten de 
jongere generatie laten zien dat het oké is om in Afrika te blij-
ven, omdat dit continent zijn rijkdom heeft en we moeten 
waarderen wat we hebben.’ Door samen met de Senegalese 
kunstenaar Armin Kane projecten te initiëren, zoals een kunst-
project in het psychiatrisch ziekenhuis en de ontwikkeling van 
een animatiestudio, laat hij jongeren zien dat er ook in Afrika 
mogelijkheden voor de toekomst zijn. Graag zou ik  taxichauf-
feur Boubacar meenemen op bezoek bij deze kunstenaars, om 
hem wakker te schudden uit zijn Afrikaanse droom. ››

Afrika is het waard om 
te blijven, het continent 
heeft een rijke cultuur
stellen deze kunstenaars
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Rosalie van Deursen (1973) is kunsthistorica en eerstegraads docent. 
Ze organiseert kunstreizen naar Afrikaanse steden en biënnales, 
schrijft over hedendaagse kunst en organiseert  tentoonstellingen, 
lezingen, workshops en rondleidingen. In 2021 start ze een online 
kunstacademie voor  jonge hedendaagse Afrikaanse kunstenaars.. 
Meer informatie www.urbanafricans.com. 
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