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VOORWOORD

Welkom bij de eerste uitgave van Open 
Up magazine! Een magazine wat ruimte 
biedt aan een grote diversiteit aan 
internationale kunstenaars. Nederland 
heeft ondertussen een enorme rijkdom 
aan mensen met de meest uiteenlopende 
(culturele) achtergronden en het is tijd 
dat we daar binnen de kunstlessen ook 
meer bij proberen aan te sluiten. Als 
docenten hebben wij de pedagogische 
verantwoordelijkheid ons best te 
doen voor alle leerlingen en hen te 
voorzien van herkenbaarheid, respect 
en ruimte om zich te ontwikkelen. Deze 
herkenbaarheid en ontwikkelingsruimte 
moet er voor iedere leerling zijn, ongeacht 
huidskleur, religieuze overtuiging of 
culturele achtergrond. Dit betekent echter 
wel dat wij als docenten beter zullen 
moeten kijken naar het curriculum en de 
voorbeelden die wij gebruiken. 

Om niet meteen alle opdrachten om 
te hoeven gooien en heel erg veel tijd 
en energie kwijt te zijn aan plotselinge 
veranderingen wordt er door middel van 
dit magazine en de bijbehorende website 
en Facebookpagina al een voorzetje 
gedaan door kunstenaars aan te dragen 
die ook al bruikbaar zijn binnen bestaande 
opdrachten. 
Probeer in eerste instantie, ongeacht de 
‘zwartheid’ of ‘witheid’ van de school, 
wat meer diversiteit aan te brengen in de 
voorbeelden binnen de les. Als dit in het 
systeem zit, kan er uitgebouwd worden in 
de zin van nieuwe opdrachten, projecten, 
vakoverstijgende samenwerkingen en 
lessenreeksen in samenwerkingen met 
culturele instellingen. 

Dus lees, geniet, gebruik en bovenal: 
wees creatief en sta open voor anderen!
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“I’m motivated by reclamation 
but also by celebration. We are 
beautiful people with beautiful 

cultures and I want to show that 
off.”

- Atong Atem



Laolu Senbanjo is bekend geworden door zijn samenwerking met Beyonce voor haar 
videoclip ‘Sorry’. Voordat hij in 2013 naar New York verhuisde, woonde hij echter in 
Ilorin, Nigeria. Nu werkt hij vanuit Brooklyn als kunstenaar, muzikant, advocaat voor 
mensenrechten en activist. Zijn motto is:

“Everything is my Canvas”

Dit motto zorgt ervoor dat hij zich uit op alles van canvas tot schoenen, muren en 
lichamen. Zijn culturele erfenis komt overal in terug. Senbanjo is een advocaat van 
het vasthouden aan je eigen cultuur en het verspreiden van de rijkdommen die het 
inhoudt. In zijn geval zorgt dat ervoor dat hij moderne details en manieren van 
werken combineert met de symboliek en figuren vanuit zijn Yoruba achtergrond. 

Voor de video van Beyonce, zie: http://www.laolu.nyc/new-page/

Een belangrijke kunstvorm voor Senbanjo is de ‘Heilige kunst van de Ori’ (Sacred 
Art of the Ori). Dit is een religieus Yoruba gebruik waarbij de persoon die beschilderd 
wordt één wordt met zichzelf en met God in zich.
Senbanjo zegt hierover:

“The Sacred Art of the Ori is a Spiritually Intimate Experience. It’s Cathartic for both 
me and my Muse. We Connect Our Minds, Bodies, and Souls on Higher Level. I paint 
their Spirit and Soul from that Connection. It Breathes Life into Us Both. ”

Voor meer informatie en videomateriaal, zie: http://www.laolu.nyc/ritual-face-art/

Laolu Senbanjo, Nigeria
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Asai was vanaf de middelbare school al geïnteresseerd in keramiek en kunst, maar 
vond de universiteit te duur en besloot zichzelf technieken aan te leren. Door naar 
musea en dierentuinen te gaan, veel te lezen over tribale- en volkskunst van over 
de hele wereld en te observeren hoe anderen dingen creëerden, ontwikkelde Asai 
zijn eigen kunstenaarschap. Doordat hij in een stedelijke omgeving woonde, had 
hij weinig natuur om zich heen wat ervoor zorgde dat hij zijn eigen versie van 
de natuurlijke wereld creëerde. Vanaf 2008 koos hij vanuit alle verschillende en 
natuurlijke materialen waar hij mee gewerkt had een materiaal waar hij verder mee 
wilde: aarde. Aarde kun je overal vinden en iedere plek heeft zijn eigen soort aarde. 
Daarnaast zitten er ook zaden in aarde, die weer een bron van leven zijn voor allerlei 
levensvormen: het is een levend medium. Dit is ook terug te zien in de aard van zijn 
kunstwerken. Als een kunstwerk permanent is, wordt het onnatuurlijk. Asai’s werken 
verdwijnen na verloop van tijd weer, zoals alles in de natuur tijdelijk is. 

“Once dry, paint cannot be wiped away, but with the addition of water dirt can be 
removed from a surface. There is a desire for artwork to be permanent, but to try 
and keep it forever would mean that my painting would become unnatural. When I 
erase the painting it is sad, but within the context of the natural world, everything is 
temporary”

Voorafgaand aan het maken van een werk, heeft Asai geen plan of verhaal. Tijdens 
het maken komen symbolen, dieren en verhalen vanzelf naar boven. Ieder onderdeel 
heeft een rol en dingen kunnen toegevoegd worden of weer verdwijnen: de wereld 
is een veranderlijke plek. Voor ieder werk verzameld Asai grond, modder en aarde 
van de locatie waar het werk komt. Deels omdat hij dat leuk vindt, maar ook om zijn 
band met de plek te versterken. Het werk ‘Yamatane’ (mountain seed) is gemaakt 
van aarde rondom Houston, Texas. Asai hoopte voor 10 verschillende kleuren en had 
er uiteindelijk 27. Voor hem was dit de meest kleurdiverse plek waar hij tot nu toe 
geweest was.

Voor meer informatie, zie: http://www.ricegallery.org/yusuke-asai/

Yusuke Asai, Japan
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Ashkanian heeft naam gemaakt als schilder en beeldhouwer, maar heeft indruk 
gemaakt in de internationale kunstwereld met hand genaaide kunstwerken van haar 
‘Sleep Series’. Voor deze werken gebruikt ze de fijnste stoffen als basis waarop ze 
portretten van slapende mensen borduurt. Voor Ashkanian is dromen een manier om 
een groter universum te betreden, een deur naar iets groters en alomvattends waar 
mensen in hun slaap toeschouwer zijn en bijzondere ervaringen opdoen. 

 “Images of us in dreams are revealed in the right truest evidence; an original icon 
which introduces us to the peripheral world wildly.”

Voor meer informatie, zie: http://www.maryamashkanian.com/category/portfolio/
sculpture/sleep_-series/

Maryam Ashkanian, Iran
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Kabiru is een autodidact: zelf ontwikkelde kunstenaar. Hij gebruikt afval, weggegooid 
metaal en elektronische resten, wat hij vind in de straten van Nairobi. Dit doet hij, 
omdat afval interessant is: het was ooit iets anders en nu wordt het iets anders voor 
nog weer 100 jaar. Met dit materiaal maakt hij objecten die vaak de vorm aannemen 
van uitgebreide en opvallende brillen, die soms het hele gezicht bedekken. Deze 
brillen, of “C-stunners”, zijn een obsessie die Kabiru al sinds jongs af aan had. Hij 
wilde vroeger altijd een echte bril, maar zijn vader vond dat onzin en ging niet mee 
in de droom. Nu maakt hij zijn eigen brillen. De objecten kunnen op verschillende 
manieren kunst zijn: als sculptuur, binnen een performance of als fashion. In iedere 
vorm behoudt het zijn speelsheid van de Keniaanse jeugd. 

 “When you walk in town and you see someone with my glasses, the glasses will get 
all your attention.” 

Naast het maken van de objecten, is Kabiru ook een schilder. Binnen dit werk is het 
onderwerp vaak een humoristische kijk op het hedendaagse Keniaanse leven. 

Voor meer informatie en videomateriaal, zie: http://www.thisiscolossal.com/2015/07/
eyewear-from-found-trash-cyrus-kabiru/

Cyrus Kabiru, Kenia



Arbugaeva is geboren in Tiksi, Noord Rusland, binnen de grenzen van de poolcirkel 
en is sinds 2009 een freelance fotografe. In haar persoonlijke werk kijkt ze veel terug 
naar haar thuis, de Arctische cirkel. Hier ontdekt en schetst ze verhalen en legt ze de 
afgelegen wereld en zijn mensen vast.
Haar eerste fotoreeks heet ‘Tiksi’ en gaat over haar thuis. Hiervoor schreef ze een 
verhaal: 

“Once upon a time in Siberia, on the shores of the Arctic Ocean, in a warm bed in a 
small town, a little girl woke up from a dream. It was morning, but it was still dark 
out, for the little town was so far north that the sun would not show itself for many 
months. They called this the Polar Night. 
The little girl rubbed the sleep from her eyes and dressed in the dark. She put on 
her pink jacket and red stocking cap and stepped outside. Her breath froze and she 
walked in the direction of school. All around her were endless fields of frozen tundra. 
But the fields were not white like you might think, for up above the Aurora Borealis 
lit up the sky. It looked like a big green breath frozen in the heavens and all around 
the little girl were beautiful colours. The snow was painted green. And on some 
mornings—if she was lucky—she’d even see bits of blue, yellow and pink on her walk 
to school. 
She loved these colours very much. Walking through them made her imagination 
come alive. She liked to think of the fields as blank canvases for Mother Nature to 
paint upon. And what did that make her? Was she part of the painting too, in her pink 
jacket and red hat? 
She smiled and her mind began dreaming of the days when the Polar Night would 
come to an end, when the first sun would light up the snowy mountains, making it 
look like blueberry ice cream. And then the summer would come, the snow would 
melt and the tundra would transform into planet Mars with its golden colour seeming 
to stretch out forever in every direction. 
She thought to herself, “Every season has its own colours.” She stored all these 
colours in her heart, and walked beneath the Aurora Borealis in this little town way up 
North.  

The town was called Tiksi. 

To be continued... “

Voor meer informatie en fotoverhalen, zie: http://www.evgeniaarbugaeva.com/
stories/---Tiksi

Evgenia Arbugaeva, Rusland
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Perkins is geïnteresseerd in het uit elkaar halen van haar persoonlijke verhaal 
en herscheppen tot een gelaagde eenheid van woorden, objecten, gezichten en 
symbolen vanuit verschillende culturen, talen en geschiedenissen. Door gevoelens 
op verschillende manieren in haar kunst te verwerken, creëert Perkins bijzondere 
visioenen die gedachtes, gevoelens en eigen taal aanspreken van de toeschouwer. 

Door haar jeugd in de reservaten heeft Perkins een hele eigen manier van het 
gebruik van taal en afbeeldingen. Steeds terugkerende motieven zijn vrouwen, 
berglandschappen, patronen en vormen. Deze komen samen tot een werk waarin 
herinneringen, identiteit, popcultuur en territoriumdrang naar voren komen. Ondanks 
dat haar werk expliciet is, geeft het door het gebruik van vage termen in zowel Engels 
als Diné de ruimte aan de toeschouwer om een eigen mening toe te kennen aan het 
werk. 

“I like colour, pattern and texture, and I surround myself with it in my immediate 
environment so I never get bored with my surroundings. I’m bad with money and 
that’s good because I’d probably have like 9,000 pieces of art all over. I’ve had 
friends tell me I have too much going on in my space but it suits me.”

Voor meer informatie, zie: http://www.gracerosarioperkins.com/

Grace Rosario Perkins, Navajo territorium (Arizona) 
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Zarbaf ziet zichzelf vooral als schilder, maar maakt werken met verschillende media 
zoals video en fotografie. Sinds kort werkt ze ook graag met textiel, een nieuw 
medium wat ze zichzelf aanleert terwijl ze maakt met recyclede stoffen, oud meubilair 
en gebruikte kleding. Ze maakt haar, vaak levensgrote, werken zonder lijm, enkel met 
stof, naald en draad. Voorafgaand aan het maken heeft ze echter geen uitgewerkt 
plan, maar een ruw idee van waaruit ze begint. Het werk ontwikkeld tijdens het 
maken.

“Being a woman shapes a lot of my curiosities and inspirations. I’m infatuated with 
women, their bodies and their visual qualities. My work is in a way a longing for 
intimacy. I like to show the desires of the body being exposed. I want to focus on the 
oddness of the body, with all its dysfunctions.”

In al haar werken komt deze drang naar affectie naar voren, als ook eenzaamheid. 
Ze gebruikt het lichaam, en het vrouwelijk lichaam, als medium in werken met 
thema’s als sociale, emotionele en gender dualiteit en problematiek. Het gebruik van 
gerecyclede materialen in haar fantasievolle en figuratieve werken geeft een bepaalde 
intimiteit aan het werk. Het is materiaal dat met anonieme lichamen in contact is 
geweest, intimiteit gehad heeft. Het verzamelen van deze materialen is Zarbaf’s 
manier om contact te maken met vroeger en haar drang naar een missende intimiteit. 

Voor meer informatie, zie: http://www.hodazarbaf.com/

Hoda Zarbaf, Tehran
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In 2016 is Joanne Tan afgestudeerd aan Central Saint Martins als edelsmid/designer. 
Hier ontdekte ze haar fascinatie voor de interactie van sierraden met het lichaam. 
Sierraden veranderen hoe er naar het lichaam gekeken wordt. In haar sierraden 
combineert Tan moderne en traditionele werkwijzen om sierraden te maken die iets 
zeggen: 

“In jewellery I ensue dialogue!”

Haar collectie “Not Your Average Beauty” bestaat uit handgemaakte sierraden voor 
het gezicht. Van neusringetjes tot hele frames, de drager kan haar uiterlijk helemaal 
naar haar eigen hand zetten. Zodat de vrouwen zichzelf mooier kunnen maken en 
voelen, zonder hun gezicht chirurgisch aan te pakken. Alle sierraden zijn gemaakt 
met verschillende structuren en groottes, zodat ze zowel voor de Westerse als 
Aziatische bevolking bruikbaar zijn. 

De sierraden zijn geïnspireerd vanuit (Aziatische) tribale sierraden en hiermee 
probeert Tan in te gaan tegen de idealisatie van schoonheid via de media. Ook wil 
ze hiermee een spiegel voorhouden aan de, met name in Azië, moderne obsessie 
omtrent plastische chirurgie. De dunne gouden frames accentueren de vormen van 
het gezicht, terwijl de parels en diamanten aandacht vestigen op ‘imperfecties’. Via de 
sierraden wordt er gekeken naar de druk van de hedendaagse schoonheidsidealen en 
wordt de individuele schoonheid van ieder mens gevierd. 

Voor meer informatie, zie: https://www.instagram.com/jo_tyf/

Joanne Tan, Maleisië 
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Atem woont nu in Melbourne en maakt hier werk dat postkoloniale gebruiken, 
de relatie tussen openbaar en privé en de regels van kijken en bekeken worden, 
onderzoekt. Dit doet ze om haar eigen stukje wereld terug te winnen, om los te 
komen van racisme en koloniale regels. Atems’ werk is een manier van opeisen van 
ruimte in, en het laten zien van zichzelf aan een wereld die niet meteen op haar zit te 
wachten. 

 “I’m motivated by reclamation but also by celebration. We are beautiful people with 
beautiful cultures and I want to show that off.”

Volgens Aton Atem leven we in een wereld die er eigenlijk op uit is om haar en 
iedereen die ‘anders’ is te verdrukken en te laten verdwijnen. Voor haar is het maken 
en praten over haar eigen ervaringen een protest. Een protest voor zichzelf en een 
protest voor haar familie, die heeft moeten vechten om er te mogen zijn. Atem 
benoemt haar werk en haar poging zo compleet mogelijk zichzelf te zijn als een 
bewuste keuze tot protest. Protest door te groeien en te bloeien in haar leven op 
iedere manier. 

Haar werk ‘Third Culture Kids’ is ook een persoonlijke fotoreeks. Een derde-
cultuurskind is iemand die buiten zijn ouders, of zijn eigen, cultuur is opgegroeid en 
zich bevindt op de lijn tussen de cultuur waar ze vandaan komen en de cultuur waar 
ze zich op dit moment in bevinden. Hoe daar mee omgegaan wordt, is voor iedereen 
anders, maar dat het verwarrend en moeilijk is, staat buiten kijf. 

Voor meer informatie en fotomateriaal, zie: http://www.atongatem.com/studio/

Atong Atem, Sudan
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Richterová geeft, vrij letterlijk, nieuw leven aan oude Petflessen. De afgelopen tien 
jaar heeft ze verschillende methodes gebruikt zoals snijden, smelten en samenvoegen 
om kleurrijke en doorzichtige werken te maken. Deze werken kunnen de vorm hebben 
van krokodillen tot planten en lampen. Haar obsessie met weggegooide plastic flessen 
houdt hier niet op. Ze heeft ruim 3000 plastic objecten vanuit 76 verschillende landen 
verzameld en schrijft uitgebreide artikelen over de geschiedenis en het gebruik van 
plastic, zoals in haar artikel ‘A Tribute to PET Bottles’. 

“When I found out by chance, that plastic bottles could be deformed by heat I decided 
to create a sculpture from this material. Immediately, I had the idea that it could be 
called PET-art however, I took it only as one of my visual experimentations. I didn’t 
anticipate that plastic bottles would become such an obsession for me for many 
years.”

Voor meer informatie, zie: http://www.veronikarichterova.com/en/

Veronika Richterová, Tsjechië 
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Yamamoto maakt gigantische tweedimensionale ‘sculpturen’ van oceanen, orkanen, 
bergen en labyrinten met maar één materiaal: zout. Los van dat het prachtig is om 
te zien, is zijn werk nog veel meer. Ieder ‘saltscape’ is een ervaring, voor zowel de 
kunstenaar als de toeschouwer. Yamamoto’s geduld en rust tijdens het werken maakt 
dat hij helemaal los komt te staan van zijn eigen drukte en de alsmaar doordravende 
wereld van nu, als een manier van meditatie. Over het maken van zijn werk, zegt de 
kunstenaar het volgende: 

‘’Drawing a labyrinth with salt is like following a trace of my memory. Memories seem 
to change and vanish as time goes by; however, what I seek is to capture a frozen 
moment that cannot be attained through pictures or writings. What I look for at the 
end of the act of drawing could be a feeling of touching a precious memory …’’ 

Iedere installatie is een metafysische ervaring, een ervaring die de toeschouwer 
hypnotiseert en de wereld even op pauze zet. Het wordt een rustpunt voor zowel 
kunstenaar als toeschouwer. Het maken van werk met zout doet denken aan 
mandala’s van Tibetaanse monniken, die gemaakt worden met gekleurd zand. Ook 
deze werken zijn geladen met symboliek, betekenis en emotie. De keuze voor zout 
is echter heel bewust. Yamamoto gebruikt dit omdat in de Japanse cultuur zout het 
symbool is voor de bron van leven en een belangrijk reinigings- en purificatiemiddel 
is. Zout wordt in Japan veel gebruikt in ceremonies rondom het vieren van leven en 
dood. 
Hiermee raakt het werk ook aan de tijdelijkheid van het leven. Het werk is kwetsbaar 
en nadat het compleet is, neemt de kunstenaar het zout terug naar waar het vandaan 
komt. Terug naar het water, tijdens een ceremonie genaamd ‘Return to the Sea’. Deze 
ceremonie is net zo belangrijk als het kunstwerk zelf; het zout gaat terug naar de 
zee, zoals een lichaam terug gaat naar de aarde. 

Voor meer informatie en videomateriaal, zie: https://www.yatzer.com/return-to-the-
sea-motoi-yamamoto

Motoi Yamamoto, Japan
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Ganzeer is een kameleon: hij werkt in allerlei verschillende media en maakt 
werken waar hij zelf naar refereert als ‘Concept Pop’: werk met een soort culturele 
opstandigheid. Dit komt terug in zijn installaties, video’s, objecten, prints, strips, 
muurschilderingen en publicaties. De New Yorkse website Animal refereert al naar 
hem als de ‘Banksy van Egypte’ en dat is niet voor niks. Tijdens de revoluties in 
Egypte nam Ganzeer zijn kunst van de galerie naar de straat. Voor hem was het hèt 
moment om iets te doen, ook al werd hij gearresteerd. Kunst moet voor Ganzeer 
meer zijn dan alleen maar een plaatje. 

“The point of doing Egyptian Revolution stuff was it being part of the revolution and 
that was it. My art has to mean something… And if it’s going to mean something, 
there has to be some kind of social or political context. There’s no such thing as art 
that means something without it. It’s impossible.”

Na de val van Mubarak in 2011 salueerde een woordvoerder van het leger de 
onderdrukten, maar de daarop volgende maanden bleek de hulp van het leger onzin. 
Protesten werden met geweld neergeslagen en onschuldige mensen stierven. Ganzeer 
reageerde hierop met zijn werk ‘Salute tot he Martyrs’.

Een andere gebeurtenis waar Ganzeer op reageerde was het opsluiten van de 
schrijver en poëet Ashraf Fayadh, die gedichten schreef over religie. Deze man moest 
8 jaar de gevangenis in en kreeg 800 zweepslagen als extra straf. Volgens Ganzeer is 
dit absurd en laat het zien hoe het regime in Saudi Arabië (waar de man veroordeeld 
en opgesloten is) reageert op iedere bedreiging. Het doet lijken alsof het regime 
helemaal niet zo stabiel is, maar juist heel kwetsbaar, als een gedicht over religie zo’n 
reactie oproept. Ook noemt Ganzeer de hypocrisie van de UN voor mensenrechten, 
aangezien Saudi Arabië daar nog steeds actief lid van is, terwijl ze dit soort dingen 
doen. Schijnbaar kan dat gewoon.

Voor meer informatie, zie: http://www.ganzeer.com/

Ganzeer, Egypte
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Kondakov’s werk is een doorlopende serie genaamd ‘Art History in Contemporary Life’. 
hierin neemt de kunstenaar scènes en figuren van klassieke schilderijen en plaatst ze 
in onze hedendaagse omgeving. De serie geeft een interessante en speelse, nieuwe 
context aan hoe kunstwerken gezien worden. In zijn werk zie je de kunst niet in een 
museum, maar als onderdeel van de wereld waarin we leven. 

“It’s interesting to consider how our impressions of these gods change given their 
new context. They may seem elegant or royal in a painting in a museum, but when 
superimposed into recognizable parts of modern life, some of them seem begin to 
seem like obnoxiously drunken revellers.”

Voor meer informatie, zie: http://www.thisiscolossal.com/2015/05/art-history-in-
contemporary-life/

Alexey Kondakov, Oekraïne
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Francis Sling is een kunstenaar die zijn hele leven al creatief bezig is. Zijn vader, 
Francis Sling senior was altijd bezig met het repareren van dingen en zijn tante 
Norva, een keramisch kunstenares op het eiland, gaf hem en zijn broer altijd klei 
om mee te spelen. Later werd hij zelf schilder. Binnen zijn werk is Curaçao heel 
belangrijk. Hij zegt hier zelf het volgende over: 

“I may not call myself a patriot, but I believe that it is a beautiful thing to be proud of 
our flag and who we are as a Curacao people. Ever since the beginning of my journey 
as a painter I was drawn to portray things that are typical to my roots.”

Met zijn werk wil Sling niet alleen zijn Curaçao laten zien, maar wil hij mensen 
aansporen. Hij wil anderen laten zien dat het doen waar je voor gemaakt bent, een 
doel in je leven vinden en bereiken, je de meeste voldoening geeft in je leven en 
de wereld een betere plek zal maken. Een mooi voorbeeld hiervan geeft hij weer 
in zijn werk ‘Tula & Bashan Karpata’. De geschiedenis heeft veel te vertellen over 
Tula. Volgens Sling is het een echte held. Niet een met een cape of een speciaal 
uniform, maar een held die zijn eigen leven riskeerde om te vechten voor wat hij 
dacht dat goed was. Tula verwachtte geen medailles, maar hij ging het gevecht 
aan omdat hij vond dat dit moest. Het schilderij van Tula is een tweeluik met 
acryl op hout. Sling heeft hem samen met een van de drie leiders geschilderd die 
Tula ondersteund hebben tijdens zijn opstand: Bastiaan Karpata. De moed en het 
doorzettingsvermogen dat Tula liet zien tijdens zijn opstand zijn volgens Sling een 
goed voorbeeld voor de mensen van Curaçao: dat iedereen kan vechten voor dat 
waar ze in geloven. 

Een ander bijzonder werk is ‘Reina Chichi – een portret van mijn moeder’
“Reina Chichi” is Sling’s moeder toen ze een kind was. Het is zijn geboorteland. Chichi 
is de bijnaam voor de oudste zus, die vaak niet meer naar school kon omdat ze thuis 
moest blijven om te helpen met onder anderen de andere broertjes en zusjes. ‘Reina 
Chichi’ is een statement waarin Sling eer doet aan de wortels van waar hij vandaan 
komt. Door haar te portretteren tijdens de bloei: de mooiste periode van de bloem.

Voor meer informatie, zie: http://francissling.com/

Francis Sling, Curaçao
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Uruguay is al tijden onrustig en aan het bijkomen van een enorme economische crisis 
en lege beloftes van politici: een broeiplaats voor revolutie. De inwoners gaan de 
straat op en protesteren voor alles van huiselijk geweld tot werkconflicten. Het is dus 
geen verassing dat overal op de muren van de stad deze hang naar revolutie terug 
te vinden is. De stad is echter niet meer het canvas voor anarchisten of hooligans, 
maar is het medium geworden voor een groep kunstenaars. Zij gebruiken de stad 
om uiting te geven aan hun behoefte aan vrijheid van expressie, ruimte voor de stem 
van het volk en de verhalen van de stad. Ondanks dat de ‘street art scene’ nog jong 
is, ontwikkeld hij zich snel en komen er steeds meer kunstenaars bij. Veel van deze 
kunstenaars en de locaties van hun werk zijn verzameld op de website Streetart.uy. 
Hieronder een greep uit de kunstenaars:

Alfalfa: Nicolás Sanchez is wellicht een van de meest bekende straatkunstenaars 
in Uruguay. Zijn werk combineert mythes, fantasiebeesten en menselijke verhalen 
vanuit cultuur en religie. In alle verhalen zit volgens hem dezelfde kern: De mens 
zoekt communicatie met God. 

Colectivo Licuado: Camilo Núñez en Florence Durán vormen het team. Ze verwerken 
met heldere kleuren het thema van interactie tussen mensen en hun omgeving met 
een hint van surrealisme. 

Noel: María Noel Silvera is een straatkunstenares en video game illustrator. Haar werk 
is esthetisch en vangt de emotie op gezichten tegen een kleurrijke achtergrond. 

Voor meer informatie, voorbeelden en kunstenaars, zie: http://www.streetart.uy/

Streetart.uy, Uruguay
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https://www.facebook.com/OpenUPMag/

https://opentheartup.wordpress.com/



Soscha e.m. webbink


