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Afro-Amerikaanse identiteit en gebrek aan rode lijn in werk Kerry James Marshall

Ivo Van Hove regisseert ‘La Clemenza di Tito’

Op zoek naar

PAINTING AND OTHER STUFF,
Kerry James Marshall
tot 2 februari in het MHKA,
Antwerpen (www.muhka.be)

D

at hij later afbeeldingen wilde maken, wist
Kerry James Marshall
als kleuter al. Maar dat
er zoiets als kunst
bestond, daar waren
de mensen zich in zijn
zwarte wijk in Birmingham, Alabama, niet van bewust. “Van
de kleuterjuf mocht ik als beloning af en
toe in een plakboek kijken met allerlei soorten illustraties, van religieuze plaatjes tot
kerstkaartjes”, vertelt Marshall. “Ik dacht:
later wil ik ook dat soort dingen maken en
ik begon zelf illustraties te verzamelen.
Maar dat je een kunstenaar kon worden,
leerde ik pas toen ik een jaar of dertien was
en op school mocht deelnemen aan een
zomertekenklas. Die klas werd geleid door
een kunstenaar en ik had meteen enorm
veel respect voor hem. Daarna werkte ik in
de bibliotheek alle planken met geïllus-

treerde boeken af. Ik ontdekte Rembrandt,
Rubens en Goya en maakte kennis met
strips en cartoons. Tegelijk verdiepte ik me
in boeken om te leren tekenen.”
In het MHKA toont Marshall tussen zijn
grote schilderijen, foto’s en video’s ook fragmenten uit eigen comics, alsof hij stripverhalen en kunst op hetzelfde niveau stelt.
“Dat is ook zo, omdat strips net als schilderijen mensen kunnen inspireren. En om
schilderijen te zien, moet je eerst een drempel over, terwijl je strips gewoon thuis kan
lezen. Het probleem is dat Afro-Amerikanen zich in strips niet kunnen herkennen, omdat zwarte helden nagenoeg niet
bestaan. Dat is ook het geval met de schilderijen in musea. Het gaf mij als zwarte
Amerikaan het gevoel dat we niet meetellen. Dus ben ik met mijn eigen comic-project Rythm Mastr begonnen, wat moet uitmonden in een graphic novel en een film.
Ook met mijn schilderijen vul ik die leegte
op, zodat zwarten zich in musea kunnen
tegenkomen en de kunst completer wordt.”

Rassenrellen
Toen Marshall aan de kunstschool studeerde, was het al conceptuele kunst wat
de klok sloeg. In het Otis Art Institute in Los
Angeles, waar hij les wilde volgen bij de

Vriendschap en wraak, passie en
politiek: La Clemenza di Tito, de
laatste opera die Mozart schreef,
heeft het allemaal. Ivo Van Hove
regisseerde het stuk nu voor de
Munt.

De titel nam Ivo Van Hove serieus. “Het is
een opera, of veeleer een meditatie, over
leiderschap. Je ziet Titus uitgroeien tot een
leider. Je volgt de ontwikkeling van een
man die keer op keer getest wordt – het
werk ontstond niet toevallig gelijktijdig
met de Toverfluit. Hij moet al een beslissing nemen voordat de opera begonnen is,
namelijk het afscheid van Berenice. Hij
vindt dat hij als leider de wetten van zijn
land moet respecteren en die schrijven
voor dat in Rome geen buitenlandse
vrouw keizerin mag worden. Berenice, de
liefde van zijn leven, is een Palestijnse prinses. Hij heeft dus een enorm persoonlijk
offer gebracht om goed te doen voor zijn
keizerrijk. In een eerste fase vecht hij daar
nog mee: zijn het keizerrijk en zijn leiderschap wel belangrijk genoeg om zoiets op
te geven?”

‘Vanuit een
achtergestelde
situatie strijd je
nooit met
gelijke wapens’

Hij is een twijfelaar.
“Hoe meer ik naar de partituur keek, hoe
meer ik zag hoe Mozart hem overal haperende muziek geeft. Nochtans zie je in de
meeste ensceneringen een heel eenduidige
man, die van bij het begin weet wat hij wil
en recht naar het einde toe gaat. Bij mij
struikelt hij op het einde af. In het begin
voert hij veeleer een papieren beleid. Pas
bij de tweede grote test, het verraad van
zijn boezemvriend Sextus, wordt dat
anders. In een lange nacht, met al zijn
raadgevers om hem heen, moet hij beslissen hoe hij die situatie aanpakt. Annius
brengt perfect onder woorden wat het
dilemma is: de wet is de wet, maar als keizer kan Titus de wet veranderen.”
“Op het moment dat Titus uiteindelijk
beslist, doet hij mij denken aan Nelson
Mandela. Hij is zich, net als Mandela toen
hij uit de gevangenis kwam, heel goed
bewust van het historische belang van het
moment. Maar hij ziet ook het risico daarvan, want hij gaat tegen de wetten van

KERRY JAMES MARSHALL

zwarte kunstenaar Charles White (19181979), was hij de enige Afro-Amerikaan in
de afdeling schilderkunst. “Ik volgde les bij
White omdat hij krachtige beelden maakte
van zwarte mensen, vooral tekeningen.
Toen ontstond het idee om grote, epische
taferelen met zwarte mensen te schilderen,
iets wat op dat moment onbekend was.
Maar ik maakte in die tijd ook kleine collages, mede onder invloed van Romare Baerden (1911-1988), waarvan er hier een tweetal
te zien zijn.” In een schilderij met koppen
van Martin Luther King en John en Robert
Kennedy boven de tekst ‘We Mourn Our
Losses’ schuift een schim van vader James
Marshall over het gezicht van JFK. “Hij was
geen activist, maar ik associeer de moorden met de nagedachtenis aan mijn vader.
We verhuisden na Birmingham naar plaatsen waar rassenrellen uitbraken.”
In andere werken bemerken we slogans
en symbolen van de Black Panther-beweging. Ook het rood, zwart en groen van de
pan-Afrikaanse vlag van Marcus Garvey
duikt meermaals op, zelfs met een knipoog
naar colourfield-schilder Barnett Newman.
Marshall bevestigt dat hij sympathie voelt

voor de strijd van Malcolm X en co. “Het
was een noodzakelijke weg naar emancipatie en gelijkheid. De rebellie begon ook
niet met de strijd voor burgerrechten, maar
met de stille weerstand van de ingevoerde
Afrikaanse slaven, die op alle terreinen in
het nadeel waren. Ik heb ook een portret
geschilderd van de kleermaker David
Walker, een negentiende-eeuwse activist
voor de afschaffing van de slavernij, van
wie geen afbeelding is bewaard. Vanuit een
onderdrukte en achtergestelde situatie
strijd je nooit met gelijke wapens. Het gaat
niet alleen om individuele gelijkheid, het is
ook een concurrentiestrijd om erkenning
te krijgen als een volk met capaciteiten.”

Extra hindernissen
Vandaag staan musea in de rij om een
Marshall aan te kopen. “De weg naar de top
is voor iedereen hard, maar voor mij waren
er extra hindernissen”, zegt hij daarover.
“Wie heeft het voor het zeggen in de
musea? Wie zijn de grote verzamelaars die
de markt bepalen? Dat zijn allemaal blanken. Dat schept een grotere afstand voor

opera lijkt het wel omgekeerd. De persoonlijke relaties van de machthebbers lijken
een enorme invloed te hebben op het politieke en maatschappelijke niveau. Uit twee
privé-ervaringen trekt Titus grote politieke
conclusies, een les over hoe we met de
samenleving kunnen omgaan.”

STEPHAN MOENS

Scout(boy) (1995)

Met de expo Painting and other stuﬀ van
Kerry James Marshall (58) eert het MHKA
in Antwerpen een van de grootste Amerikaanse
schilders van deze tijd. Zijn drijfveer?
De afwezigheid van zwarten in schilderijen
en strips. ‘De invulling van de Afro-Amerikaanse
identiteit blijft de onderliggende betekenislaag
in mijn werk.’ Eric Bracke
lllll

Kerry James Marshall:
‘Zonder zwarten
op schilderijen en in comics
kreeg ik het gevoel dat we
niet meetellen.’ © BOB VAN MOL

ZWARTE
HELDEN

Lost Boys: aka Black, Johnny (1995)

Een meditatie
over leiderschap

een zwarte kunstenaar. Ik kan een goed
schilderij maken, maar zien zij hetzelfde en
zegt de onderliggende inhoud hen iets? Ik
ben nu inderdaad gegeerd door musea.
Maar in de kunst kan het snel omslaan,
daarom moet ik wat strategisch denken.”
Is deze Europese tentoonstelling, die
daarna naar Kopenhagen, Madrid en
Barcelona gaat, een strategisch manoeuvre? “Nee”, zegt Marshall met een gulle
lach, “Ze is er gekomen omdat MHKAdirecteur Bart de Baere bleef zeuren.”
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‘Uit twee
privé-ervaringen
trekt Titus
grote politieke
conclusies’

IVO VAN HOVE
REGISSEUR

Rome en tegen de wens van het volk in.
Daar kan opstand en revolutie van komen,
hij kan zelfs afgezet worden. Op dat
moment wordt hij van een papieren keizer
een doorvoeld leider. Daarom eindigt bij
mij de opera niet in een beeld waarin heel
veel mensen aangetast en geschonden uit
de strijd komen, maar met het gloren van
hoop. Je kan nog iets veranderen.”
Maakt dat samenkomen van
het persoonlijke en het politieke
in deze opera zijn actualiteit uit?
“Ja. Ik ben in mijn werk erg beïnvloed door
twee sociologen: Richard Sennett en
Zygmunt Bauman, zeker sinds ik de Ring
heb gedaan. Hun denken komt er op neer
dat wat er in een maatschappij gebeurt op
economisch vlak – bijvoorbeeld een crisis
zoals nu – het privéleven van de mensen
aantast, bijna zoals zure regen. In deze

Is de historische context van het stuk
voor u onbelangrijk?
“Ik weet dat La Clemenza di Tito is geschreven in de tijd van de Franse Revolutie maar
het is voor mij niet essentieel. Je zou ook
makkelijk parallellen kunnen trekken met
vandaag, maar dat heb ik deze keer ook
niet gedaan. Ik heb het stuk gezien als een
diepe meditatie. Heel de opera is het alsof
je in het hoofd van Titus zit. Het is alsof je
één minuut uit iemands leven meemaakt,
waarin al zijn gedachten passeren.”
Clementie, is dat een woord dat voor
jou iets betekent?
“Ik kan heel makkelijk vergeven. Ik ben
helemaal niet rancuneus en ik heb nochtans al wat meegemaakt, zowel privé als
professioneel. Als je in Amsterdam een
hoge boom bent, zegt men dat je niet
boven het maaiveld mag uitkomen. Dan
moet de kop eraf, dat zie je daar voortdurend gebeuren. Zelfs als iemand mij in de
steek heeft gelaten, kan ik daar over stappen. Uiteraard ben ik soms woedend maar
ik kan dat achteraf weer plaatsen, en ik
kan vergeten en vergeven. Dat zijn de twee
woorden die Titus op het einde gebruikt.”
Het bestaat nog maar weinig
in de huidige politiek, clementie.
“En toch. Denk aan wat Obama heeft
gedaan in de kwestie Syrië. Eerst was er
zijn fameuze ‘rode lijn’. Dan zie je een man
die eigenlijk niet ten oorlog wil trekken, al
heeft hij het gezegd. En na een week zie je
hem opgelucht dat hij het niet moet doen.
Het soort nachten dat Titus in mijn opera
meemaakt, die heeft Obama zeker heel die
week meegemaakt. Hij is tot het inzicht
gekomen dat die oorlog tegen zijn geweten
zou ingaan. Dus: er zijn wel politici met
een geweten. Maar de wereld als dusdanig
is wel verhard.”
Première op 10/10, www.demunt.be.
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GELDIG TOT 30 NOVEMBER 2013

Bestel uw exclusieve verzamelbox van Michaël Borremans via www.demorgen.be/koopcensuur
OF ga naar een van de winkels van Conﬁtuur. Volledige lijst op www.conﬁtuurboekhandels.be

Mu.ZEE geeft weg:

‘Omdat ik geen beeld ben’ Hugo Claus

Tot 5.1.2014, Mu.ZEE, open dinsdag tot en met zondag: 10 - 18u
Tot 5 januari 2014 brengt Mu.ZEE te Oostende
de tentoonstelling ‘Omdat ik geen beeld ben’ Hugo
Claus. Minder gekend is dat Hugo Claus (+2008),
de ongeëvenaarde literaire tovenaar, zijn leven lang
ook een hartstochtelijk schilder en tekenaar is
geweest. Zijn rijke en onnavolgbare nalatenschap als
beeldend kunstenaar beslaat meer dan vijf decennia
en wordt in Mu.ZEE nu voor de allereerste keer in al
zijn facetten en als een ‘groepstentoonstelling’
gepresenteerd. Maak kans op een van de 10 duotickets die Mu.ZEE wegschenkt en ontdek de
wondere wereld van Hugo Claus.
Meer info www.muzee.be

✁

10 duotickets

De Morgen en Conﬁtuur lanceren een box met 4 boeken
die om de een of andere reden werden gecensureerd in
bepaalde landen. Michaël Borremans ontwierp speciaal
voor deze actie een verzamelbox waarin deze 4 boeken
verzameld zijn:
1.
2.
3.

Hoe winnen?

Stuur een mailtje met “Hugo Claus”
als onderwerp naar:
tickets@demorgen.be

in West-Vlaanderen

Liu Xiaobo, 'Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat'
de Geus, 2010 (China), 416 pg
Sherman Alexie, 'Dagboek van een halve Indiaan'
(12+), in 2008 in het Nederlands, Lemniscaat, 233 pg
Abdellatif Laâbi, Het continent van de gave (poëzie)
Uitgeverij P, 2008 (Marokko), 184 pg

4. Marjane Satrapi, Persepolis (graphic novel)
Atlas, 2008 (Iran), 346 pg

1. Vul hier uw gegevens in:
Naam:
Voornaam:

Gemeente:

Postcode:
Geboortedatum:

/

/

Tel/GSM:

/

E-mail:

2. Welke krant(en) koopt u en hoe vaak?
Krant:
abonnee
ik koop deze krant

keer per week

waaronder op zaterdag

keer per week

waaronder op zaterdag

Krant:
abonnee
ik koop deze krant

Uw gegevens worden opgenomen in het bestand van de Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem (Asse) om deze te gebruiken voor administratie, marketing of marktonderzoek. Zij kunnen worden gebruikt voor
directmarketingdoeleinden. Wenst u dit niet? Vink dan hier O neen. Zij kunnen ook worden doorgegeven aan onze partners. Wenst u dit niet? Vink dan hier O neen. U hebt het recht op toegang en verbetering van deze gegevens en op
verzet voor zover uw gegevens gebruikt worden voor directmarketingdoeleinden. U kan onze gebruiksvoorwaarden raadplegen voor meer informatie over ons privacybeleid. Aanbod geldig tot en met 30 november 2013 in België zolang
de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele aanbiedingen. Deze bon is uitsluitend inwisselbaar bij een boekwinkel van Confituur. Beperkte voorraad, dus op is op.
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