PERSBERICHT

Nieuwe tentoonstelling Cobra Museum: KOSMOGONIE – Zinsou, een Afrikaanse
kunstcollectie

Te zien van 7 oktober 2022 tot en met 8 januari 2023.

AMSTELVEEN, 15 augustus 2022 - Dit jaar is er in het Cobra Museum een
bijzondere focus op kunst uit verschillende delen van Afrika. Daarbij volgen we het
voorbeeld van een aantal Cobra-kunstenaars in hun fascinatie voor Afrikaanse
kunst. In het najaar presenteren wij de tentoonstelling Kosmogonie, Zinsou een
Afrikaanse kunstcollectie met een selectie van 130 kunstwerken, afkomstig van 37
kunstenaars van verschillende generaties uit het Afrikaanse continent en Frankrijk.
Het Cobra Museum vult deze tot de verbeelding sprekende tentoonstelling aan
met een origineel activiteitenprogramma.

De Zinsou kunstcollectie, afkomstig uit Benin, is in de woorden van oprichter
Marie-Cécile Zinsou ontwikkeld vanuit de wens om “Afrikaanse landen actief

betrokken te laten zijn in de totstandkoming van een eigen kunst en dit voor een
lokaal publiek te exposeren.” De snelle ontwikkeling hiervan heeft ervoor gezorgd
dat de verbeeldingskracht en de bijbehorende kunstuitingen van hedendaags Afrika
steeds meer zichtbaarheid krijgen op het wereldtoneel. Deze erkenning heeft
ruimte gegeven aan een nieuwe generatie kunstenaars die op innovatieve wijze een
synthese weten te vinden tussen traditie en globalisatie.
In de tentoonstelling zijn sculpturen, fotografie, schilderijen en installaties te zien.
De titel Kosmogonie verwijst naar de leer van de schepping van de kosmos, een
concept dat kunstenaars heeft geïnspireerd tot verschillende thema’s. Het werk
van Cyprien Tokoudogba is hiervan een mooi voorbeeld: zijn schilderijen leggen in
een formeel minimalisme de link tussen geschiedenis, traditie, mythologie en
gebruiken. Naast gevestigde namen als Frédéric Bruly Bouabré, Romuald Hazoumè
en Chéri Samba is er veel aandacht voor jonge kunstenaars, waardoor er een beeld
ontstaat van de moderne invloeden die vormend zijn voor de hedendaagse
Afrikaanse kunst.
Bruisende kunstscene
Eerder was de tentoonstelling te zien in Montpellier. Het Cobra Museum
verwelkomt deze schatkist aan hedendaagse kunst, zodat ook het Nederlandse
publiek de kans krijgt om in aanraking te komen met de creativiteit van het
Afrikaanse continent. We volgen het voorbeeld van Cobra kunstenaars in hun
fascinatie voor Afrikaanse culturen en hopen daarmee bewustzijn te creëren voor
het bestaan van een bruisende hedendaagse kunstscene.
Debat i.s.m. De Balie
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Kosmogonie slaan het Cobra Museum en De
Balie de handen ineen. Deze samenwerking resulteert in twee verschillende
programma’s.
Op zaterdag 8 oktober organiseert De Balie een debatavond over de interpretatie

van Afrikaanse hedendaagse kunst door het westen en op donderdag 6 oktober
organiseert het Cobra Museum een tafelgesprek met internationale gasten die
meer zullen vertellen over de totstandkoming van de tentoongestelde collectie.
Beide avonden zijn onderdeel van Black Achievement Month.
Perspreview Kosmogonie - donderdagmiddag 6 oktober 2022
We nodigen u van harte uit voor de persbezichtiging van 15.00 tot 17.00 uur. Er is
gelegenheid om woordvoerders te spreken of op eigen gelegenheid de
tentoonstelling te bekijken. Vanaf 17.00 uur start het openingsprogramma in het
museum met het tafelgesprek i.s.m. de Balie.
Meld u aan voor de persbezichtiging via pers@cobra-museum.nl
Met dank aan
Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de Fondation Zinsou. We bedanken
in het bijzonder onze steungevers gemeente Amstelveen, VriendenLoterij, Trebbe,
BPD, Rabobank en de Cobra Business Club.

