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TeksT René SegheRS   FoTograFie René SegheRS en Sylvia BedeR CommuniCation CultuRe

Hamza seiraFi van aTHr gallery voor ayman yousri’s collage ‘maHarem’

Zeg ‘Marrakech’ en wie er is geweest ziet een stad uit de sprookjes van 
1001-nacht voor ogen. Wie er niet is geweest denkt wellicht aan de tijden 
dat Mick Jagger en andere flower power kunstenaars er neerstreken. Wei-
nigen zullen de stad echter associëren met moderne kunst. Toch vond in 
het Es Saadi Paleis te Marrakech onlangs de Marrakech Art Fair plaats. Met 
vrijwel uitsluitend werk van hedendaagse Arabische kunstenaars.

De eerste gedachte bij het woord ‘Marrakech Art Fair’ is waar-
schijnlijk dat er handig wordt ingesprongen op de Arabische 
Lente. Niets is echter minder waar, want de kunstbeurs beleef-
de onlangs alweer zijn tweede editie en begon in 2010. Dus 
vóór alle recente ontwikkelingen. Wel zijn, met het opkomen 
van deze ‘lente’, de prijzen van Arabische kunstenaars verveel-
voudigd. Maar Arabische kunstenaars, wat zijn dat? En kun je 
eigenlijk wel van Arabische kunst spreken?

seculiere islamiTiscHe kunsT
Volgens de Marokkaanse organisatie kan dat niet. Want Ma-
rokko beschouwt zichzelf niet als een Arabisch land. Hetzelfde 
geldt voor Turkije en pakweg Azerbeidzjan, dat op de beurs 
wordt vertegenwoordigd door de controversiële kunstenares 
Aidan Salakhova. Islamitische kunst blijkt echter evenmin een 
goed verzamelwoord, want in de hogere Marokkaanse kringen 
waarin wij hier verkeren, valt geen Islamiet te bekennen. Ik houd 
het daarom bij kunst van overwegend seculiere kunstenaars af-
komstig uit Islamitische landen en vertegenwoordigd door liefst 
achttien galerieën uit Marokko, zeven uit Turkije, vijf uit Tunesië, 
alsmede galerieën uit Saoedie-Arabië, Egypte, Verenigde Ara-
bische Emiraten, Turkije en Dubai. Die worden weer aangevuld 
door galerieën uit Frankrijk en andere landen waar de kunst-
markt tegenwoordig voorloopt op de ontwikkelingen in West-
Europa, zoals New York en Moskou. Om toch een trefwoord 
te hebben, spreek ik verderop echter toch weer van Arabische 
kunst. Kosten noch moeite zijn gespaard, de wijn vloeit rijkelijk, 
de champagne schuimt non-stop en ook op culinair gebied kan 
het op de beurs niet op. Maar... heeft de kunst uit Islamitische 
landen ook betekenis? Of is het een hype?

kunst

De Arabische 
Lente in de kunst

aidan salakHova - Black sTone
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afgedaan als marginaal. Het accent ligt veelal op het negatieve 
elders en het positieve hier. Niet geheel terecht, zo blijkt in Mar-
rakech. Want op de juiste wijze kan van binnenuit, met name 
in de kunst, uiteindelijk toch veel aan de orde worden gesteld. 

vrijHeid, censuur en vrouwen
Binnen die ontwikkeling blijkt een opmerkelijke plaats wegge-
legd voor vrouwelijke kunstenaars, feitelijk de meest in het oog 
springende groep. Hoewel hun kunst op zichzelf niet schok-
kender of meer bijzonder is dan de kunst van hun mannelijke 
collega’s, heeft vrouwelijke kunst toch een andere lading. Te-
meer daar de positie van de vrouw in die landen een fundamen-
teel andere is dan hier in Europa. Vrouwen kunnen bovendien 
zaken aan de orde stellen die mannen niet ongestraft kunnen 
doen. Zoals de vrouwelijke seksualiteit of het vrouwelijk lichaam 
van binnenuit belichten, een centraal thema in het werk van de 
Azerbeidjaanse kunstenares Aidan Salakhova. Haar geabstra-
heerde uitvergrotingen van vrouwelijke lichaamsdelen, gelijkend 
op en getiteld naar de Heilige Zwarte Steen in Mekka, hebben 
haar inmiddels wereldfaam gebracht, al wordt daar in eigen 
land weer heel anders tegenaan gekeken. Door het ministerie 
uitverkoren haar land te vertegenwoordigen op de Venetië Bi-
ennale 2011, dacht de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev 
daar goede sier te gaan maken met zijn veelgeprezen cultuur-
beleid. De goede man had echter geen flauw idee van wat dat 
beleid was. Geconfronteerd met Salakhova’s sculpturen, kreeg 
hij bijna een hartverzakking en eiste onmiddellijke verwijdering 
van de gewraakte beelden uit het paviljoen. De kunststukken 
verdwenen gelijk onder een aantal lakens.

Zoals dat gaat in dergelijke landen, volgt er na zo’n gebeurte-

kunst

Het spanningsveld tussen kritische en decoratieve kunst blijkt 
in Saoedi-Arabië op soms subtiele wijze te kunnen worden 
ingevuld, zoals in het werk van Ayman Yousri. Zijn collage is 
gemaakt van antieke tissuehouders uit de jaren vijftig. Seirafi: 
‘Deze werden veel gebruikt in de bioscopen van de jaren zestig 
en zeventig. Zijn herinneringen gingen daarbij uit naar destijds 
verboden romantische films, waarbij de bezoekers weg konden 
dromen. Yousri heeft later de ondergrondse reclamefolders van 
deze films gespaard en die op die tissuehouders geplakt. Als je 
de Arabische titels vertaald hebben ze een hele dubbele bete-
kenis. Ze staan voor een bepaalde emotie en een collectief ver-
leden. Dat deelt de kunstenaar hier met de beschouwer. Voor 
wie die boodschap niet kan lezen is het echter ook nog gewoon 
een prachtig object.’

Minder toegankelijk is de gouden granaat die werd omgebouwd 
tot wierookvat. Verkrijgbaar als setje met een tot hangslot om-
getoverd Islamitisch huis. Voor in het slot de traditionele toe-
gangspoorten, bovenop het slot als koepel. Daarop prijkt dan 
weer de minaret met halve maan. Op het eerste oog een kek 
ding zonder veel lading, maar volgens Seirafi maakt het nogal 
wat los. ‘Er wordt toch gespeeld met traditionele vormen en 
waarden. Het zegt evenwel niets, maar het roept vragen op. 
Dat dit tegenwoordig kan is een ontwikkeling die niet moet wor-
den onderschat.’ Hij benadrukt dat dergelijke ontwikkelingen 
ook weer niet moeten worden overdreven. Dat is eigenlijk in 
het kort een samenvatting voor de Islamitische kijk op de ver-
krampte Europees-Amerikaanse houding ten opzichte van de 
Islamitische wereld. Tien demonstranten en wat vuurwerk daar 
zijn steevast wereldnieuws, maar een wereldwijd protest in het 
Westen of de Occupy Wall Street beweging worden hier intern 

in de liFT
Volgens organisator Hicham Daoudi zit de Arabische kunst-
scène in de lift. ‘De waarde is sinds we de eerste beurs or-
ganiseerden vervier- tot verzesvoudigd, dat is een winstmarge 
waar geen beurs tegenop kan. Het slechte beleggingsklimaat 
zou daar inderdaad ook aan bij kunnen dragen, maar dat kan 
nooit de enige verklaring zijn. Het is wel juist dat de Arabische 
Lente in de landen om ons heen het klimaat voor Islamitische 
kunstenaars in Europa en de Verenigde Staten gunstiger heeft 
gemaakt. De toestroom aan nieuwe galerieën is spectaculair.’ 
Met hulp van het prestigieuze Centre Pompidou kon het festival 
van de grond worden getild, vandaar ook dat er veel Franse 
galerieën vertegenwoordigd zijn. Daoudi: ‘Frankrijk en Marokko 
hebben natuurlijk een sterke historische band. Veel Marokka-
nen spreken Frans, hetzelfde geldt voor Tunesië. Veel van de 
kunstenaars uit Islamitische landen die je hier ziet wonen en 
werken in Europa. In veel van de ons omringende landen zou-
den ze hun werk niet kunnen maken, helaas. Ik ben er vooral 
trots op dat wij dat werk, ongeacht de politieke lading, hier wel 
kunnen laten zien. Dat we er trots op kunnen zijn. Deze kun-
stenaars spreken onze taal en ze delen onze cultuur, maar ze 
brengen ons tegelijkertijd hun internationale ervaring terug. Die 
culturele kruisbestuiving is van groot belang. Niet alleen voor de 
toekomst van de kunst en de Marrakech Art Fair, maar ook voor 
de culturele ontwikkeling in die landen. Het komt van buitenaf, 
maar tegelijkertijd van binnenuit. Het is mooi die ontwikkeling 
hier in volle bloei te zien.’

verBoden vrucHTen
Hamza Seirafi van de Saoedi-Arabische ATHR Gallery glimlacht 

beminnelijk vanonder zijn gutrah, de traditionele witte hoofdbe-
dekking die in Saoedi-Arabië wordt gedragen. Hij heeft het in 
zijn witte thobe wel behoorlijk warm. Als ik verbaasd zeg dat 
die kleding toch is uitgevonden voor een leven in de woestijn, 
schatert hij het uit: ‘Tot honderd jaar geleden was dat inderdaad 
zo, maar Saoedi-Arabië is het land met de meeste en koudste 
airco’s ter wereld. Ik kom nooit in de zon!’ Zo blijken er wel meer 
vooroordelen te bestaan, te beginnen met de idee dat Arabische 
landen geen moderne kunst hebben, dat kunstenaars geen ge-
zichten af mogen beelden en vooral ook niet kritisch mogen 
zijn. Seirafi: ‘Ik zal niet beweren dat je in Saoedi-Arabië precies 
dezelfde dingen kunt doen als in Nederland, maar dat geldt 
andersom ook. Binnen de Arabische kunst die ATHR Gallery 
vertegenwoordigt, maar ook binnen Arabische kunst in het al-
gemeen, zie je twee stromingen: de één is politiek geïnspireerd, 
de andere is decoratief. Daarbinnen zoeken duizenden jonge 
kunstenaars momenteel koortsachtig hun weg. Ze experimen-
teren met kleuren, vormen, materialen, gedachten en invloeden. 
In korte tijd hebben zij mede door internet en de nieuwe com-
municatieve mogelijkheden kennis gemaakt met het culturele 
verleden van de wereld. Ik zeg wereld, want het gaat niet alleen 
om Europa. Arabische kunstenaars kijken ook naar de Arabi-
sche, Aziatische, Perzische of Afrikaanse kunstgeschiedenis, 
als het erom gaat zich te laten inspireren. Dat levert een divers 
beeld op, waarbinnen het experiment momenteel de boventoon 
voert. Je ziet in de veelheid van vormen het zoeken terug. Het 
ultieme meesterwerk is er niet. Daarvoor is het momenteel, net 
als met de Arabische Lente, te vroeg. We zijn momenteel ge-
tuige van de tienerjaren van de Arabische kunst.’

lalla essaydi: BulleTs #5 (2009/edwynn Houk gallery, new york) de algerijnse kusnTenares zoulikHa BouaBdellaH voor Haar vervaarlijk mooie decoraTieve paTronen



VILLA D'ARTE  39

nis koortsachtig beraad. De volgende dag gaf de kunstenares, 
eigenaresse van een galerie in hoofdstad Baku, plotseling een 
heel andere lezing van het gebeurde. ‘Ik heb de werken bedekt 
vanwege technische mankementen.’ Dat haar befaamde teke-
ningen van minaretten als fallussymbolen wel bleven hangen 
kwam volgens ingewijden vooral omdat de president al bij de 
beelden rechtsomkeert had gemaakt. Hij had de tekeningen 
niet eens meer gezien. Nog aanstootgevender is haar serie 
‘Black Stone’. Het aanstootgeven-
de zit hem niet zozeer in de abstra-
hering van een vrouwelijk lichaams-
deel, maar vooral in de sprekende 
gelijkenis daarvan met de Heilige 
Zwarte Steen in Mekka, die in een 
bijna identieke vorm is ingeklemd.

Bommen en granaTen
Hoewel het onjuist zou zijn de na-
druk te leggen op politiek geïnspi-
reerde kunst is dat uiteindelijk wel 
de kunst die het meest in het oog 
springt, omdat de boodschap heel 
direct overkomt. Het is maar de 
vraag of die kunstvorm op lange 
termijn interessanter zal blijken dan 
het tijdsdocument dat ze is. Toch 
blijken bommen en granaten tot de 
meest opmerkelijke creaties te kun-
nen voeren, zoals in het geval van 
de Algerijnse kunstenares/kalligrafe 
Zoulikha Bouabdellah uit Frankrijk. 
Hoogzwanger, maar toch present, 
legt ze uit hoe ze gegrepen werd 
door de tegenstellingen in de Ara-
bische wereld. ‘Enerzijds heb je 
een religie die vrede predikt, maar 
uit naam waarvan tegelijkertijd gru-
welijk geweld wordt gebruikt. Het 
symbool van dat geweld zijn de 
bommen en granaten die het leven in grote delen van de Ara-
bische wereld beheersen. Ongeacht of dat nu wapens zijn die 
intern worden gebruikt of van buitenaf worden gedropt. Daar 
staat dan een lange culturele geschiedenis van verfijnde kunst 
tegenover. Kunst die vrede, rust, sereniteit en beschaving op-
roept. Die prachtige traditionele patronen – het woord alleen al 
– binnen de decoratieve Islamitische kunst die je van Marokko 
tot Iran overal in paleizen, moskeeën en oude gebouwen terug-
ziet. Op een dag kneep ik mijn ogen samen en keek door mijn 
oogharen. Ineens begonnen die patronen te dansen en te trillen 
en zag ik tot mijn stomme verbazing dat al die punten en pijlen 
op raketten en granaten leken. Met dat gegeven ben ik gaan 
experimenteren en zo ontstonden de werken die je hier ziet. Het 
is gewapende kunst, maar niet om mee te schieten. De traditie 
neemt al die wapens op en smelt ze om tot iets waar mensen 
wel iets aan hebben, iets moois!’

Twee werelden
De worsteling met invloeden heden, verleden en toekomst, 
wordt misschien wel het best duidelijk in het prachtige werk van 
de Marokkaanse Lalla Essaydi. Marokkaans van geboorte dan, 
want via Saoedi-Arabië uiteindelijk terecht gekomen in New 
York. Haar combinatie van Islamitische kalligrafie met vrouwelijk 
schoon is onmiddellijk herkenbaar. Nog belangrijker: het werk 
heeft een directe emotionele impact op de beschouwer. Je 

weet niet wat er op die lichamen en 
muren staat geschreven, maar het 
lijkt steevast een belangrijke bood-
schap te zijn. In ‘Harem’ is het alsof 
de vrouwen in die teksten worden 
ontsluierd, zonder dat er sprake 
is van de gebruikelijke erotische 
lading. Essaydi stelt de onschuld 
voorop, waarbij ze feitelijk de wes-
terse visie op het oriëntaliste pro-
pageert of navolgt: romantiek.

dromen meT HicHam daoudi
Hicham Daoudi toont zich ener-
zijds verguld met hetgeen er in 
twee jaar tijd is bereikt. ‘Kunste-
naars uit deze landen tellen van-
daag echt mee. Na de snelle op-
komst van Russische en Chinese 
kunst, zitten wij nu aan het begin 
van eenzelfde opwaartse golfbe-
weging. Maar er is nog heel véél 
werk te doen! Marokko heeft bij-
voorbeeld helemaal geen Museum 
voor Moderne Kunst. Dat zou er 
natuurlijk wel moeten komen. Zo-
iets geeft het belang aan dat een 
land aan cultuur hecht, in dit geval 
nog de eigen cultuur ook. Maar 
zoiets kost veel geld. De eerste 
stappen zijn met deze kunstbeurs 

echter gezet.’ Veelzeggend is dat de beurs in Marokko plaats-
vindt, samen met Turkije het meest gematigde Islamitische land. 
Na het zien van de vele honderden vertegenwoordigde kunste-
naars uit vrijwel alle Islamitische landen, rijst de vraag of ze al die 
aanstootgevende werken in eigen land wel kunnen laten zien. 
Daarop komt een diplomatiek antwoord. Of eigenlijk ook niet zo 
heel diplomatiek. Want Daoudi geeft ruiterlijk toe dat het gros 
van de kunstenaars zelf in Frankrijk of elders in Europa woont. 
‘Kunstenaars uit Islamitische landen moeten hun land verlaten 
om te kunnen groeien. Dat verklaart ook de duidelijk zichtbare 
westerse invloeden. Er is vrijwel geen autonome Islamitische 
moderne kunst. Maar de ontwikkeling is veelbelovend. En in-
derdaad: heel figuratief. Daarin zetten kunstenaars zich inder-
daad bewust of onbewust af tegen de Islamitische traditie die 
dat verbiedt; dat kan alleen omdat ze niet in die landen wonen.’

ADVERTENTIE

eBraHem aBoumismar: ‘lock’

kunst
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kosTen koper
Prijskaartjes hangen er op de beurs niet bij, want dat vind Da-
oudi niet chique. ‘Dat zie je in de beste New Yorkse galerieën 
ook niet en dat is het niveau waarop wij ons presenteren, maar 
de prijzen lopen uiteen van € 3.000 tot € 400.000.’ Dat kan 
bijvoorbeeld doordat de eerder besproken Saoedische kunste-
naar die in Marrakech een heilig huisje als hangslot presenteert, 
niet fysiek in zijn vaderland woont. Maar dat maakt het er niet 
minder spannend op. Bovendien is het interessant dat galerieën 
uit die landen deze kunst toch kunnen presenteren; al was het 
maar omdat sommige dingen ongetwijfeld onder de radars van 
bepaalde Arabische landen doorvliegen. Tegelijkertijd dringt die 
kunst wereldwijd door, dus ook in de Arabische wereld. Dankzij 
internet, mobiele telefoons en twitter zijn er geen sloten meer. 

Van de val van Khadaffi tot en met de poëzie van Lalla Essaydi: 
alles staat gelijk online. We zien iedere dag met zijn allen de-
zelfde beelden.

vriezen oF dooien
Of deze expat-kunstenaars uit Islamitische landen ooit écht 
toonaangevend zullen worden hangt eigenlijk maar van één 
ding af: of de Arabische Lente doorzet, dan wel omslaat in een 
claustrofobische, onderdrukkende Islamitische politiek. In het 
eerste geval spinnen de expats garen bij de historische ontwik-
kelingen en zullen een aantal van de exposanten die hier aan de 
orde kwamen snel door de grens van een ton en daarna richting 
het miljoen gaan. In het tweede geval blijft het een kunstlente 
in de marge. Vooralsnog lijkt Arabische kunst echter het beste 
alternatief voor goud.

suBTiele vragen komen op Bij de esTeTiscH-conFronTerende 

kunsT in de marokkaanse maTisse gallery

muraT germen: muTa-morpHosis n°2 (2010/cam gallery)

marrakecH arT Fair organisaTor HicHam daoudi 


