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De tentoonstelling Kosmogonie. Zinsou, een Afrikaanse kunstcollectie is de 
aftrap van het Cobra jubileumjaar 2023. We vieren dat 75 jaar geleden op  
8 november 1948 de pan-Europese Cobra-beweging werd geboren. Vrijheid, 
experiment, spontaniteit, kruisbestuiving tussen verschillende kunstvormen 
en het principe dat in ieder mens een kunstenaar schuilt, zijn de kernwaarden 
van het manifest dat in Parijs door Nederlandse, Deense en Belgische 
kunstenaars werd ondertekend. Er was aandacht voor niet-Europese en  
niet-academische kunst, een speerpunt in het gedachtegoed van Cobra.  

Deze en veel andere kunstenaars in de 20ste eeuw waren geïnteresseerd 
en gefascineerd door Afrikaanse kunst. Voorouderbeelden, maskers 
en gedecoreerde gebruiksvoorwerpen waren door het imperialistische 
kolonisatieproces in Europese collecties en musea terecht gekomen.  
Vaak verzamelden zij zelf Afrikaanse kunst. Er heerste een Eurocentrische  
kijk op en waardering van de kunst uit Afrika.  

Een groot verschil met die tijd is dat in veel van de 54 Afrikaanse landen een 
eigen kunstscene en artistieke infrastructuur is ontstaan. De collectie van de 
Stichting Zinsou, in 2005 gesticht door de familie Zinsou uit Benin, is daar een 
uitstekend voorbeeld van. Sinds de opening van het eerste museum in 2005 
in Cotonou en later in Ouidah, beide in Benin, bestaat de collectie inmiddels 
uit meer dan 1.000 werken van rond de 90 kunstenaars uit 34 landen. Het 
geeft een Afrikaanse visie op hedendaagse kunst voor een Afrikaans publiek. 
Tevens wil de stichting een springplank zijn naar een verspreiding en universele 
erkenning van hedendaagse Afrikaanse kunst. En dat is de belangrijkste 
reden om deze tentoonstelling naar Nederland te halen. Het is tegelijkertijd 
een prachtige kans om te ontdekken en te genieten van de spontaniteit, 
levendigheid, de verbeelding en creativiteit van het getoonde werk.  

Wij zijn onze partners in dit project immens dankbaar voor hun ondersteuning 
van het project: Marie-Cécile Zinsou en haar team van de Stichting Zinsou, 
het team van Montpellier Contemporain (MO.CO.) in Frankrijk, waar de 
tentoonstelling in 2021 te zien was, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 
de Nederlandse ambassade in Benin, Le Grand Cru met de dansgroep Walô  
uit Benin, De Balie in Amsterdam, het Afrovibes festival, Black Achievement 
Month, Cinema Amstelveen, Poppodium P60, Bibliotheek Amstelland en 
boekhandel Libris Venstra en Kunst en Cultuur STIP. 

Dankzij de steun van de gemeente Amstelveen, de VriendenLoterij, onze 
Cobra Founders en Cobra Business Club; met speciale dank aan KEIM voor het 
sponsoren van de prachtige verf in de tentoonstelling, en de Cobra Vrienden en 
Donateurs kunnen wij als museum dergelijke tentoonstellingen en programma’s 
voor u dicht bij huis brengen. En zonder de inzet van mijn collega’s is de 
realisatie van deze projecten ondenkbaar. 
 
Stefan van Raay 
Directeur Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen Voorwoord

Nago jagers van het Koninkrijk Bantè, 
buiten de muren in Bantè, Benin 
©Jean Dominique Burton
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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 hedendaagse 
kunstuitingen steeds meer zichtbaarheid krijgen op het wereldtoneel. 
Deze erkenning geeft ruimte aan een nieuwe generatie kunstenaars die op 
innovatieve wijze een synthese weten te vinden tussen traditie en globalisatie. 

Montpellier Contemporain (MO.CO.) organiseerde in 2021 de tentoonstelling 
Cosmogonies. Zinsou, une collection africaine parallel aan het ‘Africa2020 
seizoen’, georganiseerd door het Institut Français, met een rijk en gevarieerd 
programma op het gebied van kunst, wetenschap en ondernemerschap. 
Voor de eerste keer in Europa werd een selectie van ruim 130 kunstwerken 
(sculpturen, foto’s, schilderijen en installaties) uit de kunstcollectie van de 
familie Zinsou getoond. De collectie waarvan de oorsprong ligt in 2005 toen 
het eerste museum opende in Cotonou, Benin, bestaat uit meer dan 1.000 
kunstwerken van ongeveer 90 kunstenaars, afkomstig uit 34 landen. 

De titel ‘Kosmogonie’ verwijst naar de leer van de schepping van de kosmos, 
een concept dat is uitgewerkt in verschillende thema’s: ‘Alfabet en codes’, 
‘Identiteit en geheugen’, ‘Het leven zoals het komt’, ‘Houding en enscenering’, 
‘Kritische reflectie’, ‘Mythologie en symbolen’ en ‘Metamorfoses’. 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 ook aandacht voor jonge 
kunstenaars, waardoor er een compleet beeld ontstaat van de moderne 
invloeden die vormend zijn voor de hedendaagse kunst. 

In navolging van de Franse tentoonstelling verwelkomt het Cobra Museum 
voor Moderne Kunst 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 daarmee 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.

Kosmogonie
Zinsou, een Afrikaanse kunstcollectie

Museum in Ouidah, 2013 ©Jean-Dominique Burton
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Alfabet en codes

1  Frédéric Bruly Bouabré (Ivoorkust, 1923 - 2014)  

Het werk van Frédéric Bruly Bouabré doet denken aan een catalogus van een 
spirituele en een echte wereld die wij moeten ontcijferen. Hij maakt honderden 
tekeningen van gelijke afmeting met kleurpotloden of balpen. Om te ordenen, 
te benoemen en over te dragen, maakt hij gebruik van een uniek alfabet, 
bestaande uit meer dan 440 monosyllabische pictogrammen, om taalklanken 
weer te geven. Deze zijn geïnspireerd op geometrische figuren die zijn ontdekt 
op stenen in een dorp van de Bété, een Ivoriaans etnisch volk. Met behulp van 
dit schrift vertelt hij opnieuw verhalen, teksten en gedichten uit deze traditie. 

2 Esther Mahlangu (Zuid-Afrika, 1935)

Esther Mahlangu’s artistieke reis begon met verwijzingen naar de Ndebele 
tradities in Zuid-Afrika. Ndebele-vrouwen beschilderen de buitenkanten 
van hun woningen met heldere, abstracte motieven die gebaseerd zijn 
op traditionele geometrische vormen. Deze muurschilderingen zouden 
bescherming bieden tegen boze geesten en onderscheiden de vrouw naar 
gelang haar vaardigheden en kennis; het zijn tevens getuigenissen van 
overgangs- en inwijdingsrituelen, om te behoren tot een clan. In de nasleep  
van de verloren Boerenoorlog in 1883, verschijnt de kunst van de Ndebele  
ook als een vorm van verzet. De Boeren namen daarop het land in beslag  
en maakten hen tot slaven. 

3, 4 Emo de Medeiro (Benin, 1979) 

Bij de Surtentures-serie is gebruik gemaakt van de appliqué fabric techniek,  
een ambacht die sinds de 18e eeuw wordt uitgeoefend aan het hof van 
Dahomey, een koninkrijk (1610 - 1894) in het zuiden van de huidige West-
Afrikaanse republiek Benin. De gescande tekeningen van de kunstenaar, 
pictogrammen van internet of symbolen uit videogames zijn gerangschikt  
in een numerieke compositie. Beninse kunstenaars vervaardigen deze 
vervolgens in kleurrijke stoffen, in de traditie van de koninklijke gewaden  
van Abomey (voormalige hoofdstad van Dahomey).

5 Kwesi Owusu-Ankomah (Ghana, 1956) 

De geschilderde tekens en symbolen zijn een combinatie van Adinkras  
(visuele symbolen van de Akan en Baoulé-volkeren uit Ghana die begrippen
of spreuken voorstellen) met beeldtekens uit China en andere landen. 
Lichamen tekenen zich af, alsof ze opgaan in het raamwerk. Het lichaam 
neemt de symbolen over uit het classicisme en is langgerekt, van achteren en 
van boven bezien, als zijnde een studie, maar ook als een soort grammatica. 
De vermenging van lichaam en symbolen creëert een universele visie die zowel 
gecodeerd als duidelijk is, en die verder gaat dan culturele bijzonderheden.

Em
o de M

edeiros, S
urtenture #

12 (LIV
ELO

V
E), 20

15, Zinsou C
ollection, courtesy of the artist c/o Pictoright 2022
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Identiteit en geheugen

6 – 9 Malick Sidibé (Mali, 1936 – 2016) 

Malick Sidibé begon als assistent van een Franse fotograaf voordat hij in 1962 
zijn eigen studio, Studio Malick, opende in de wijk Bagadadji in Bamako, de 
hoofdstad van Mali. Toen de vraag naar souvenirfoto’s toenam, fotografeerde 
hij feesten en soirées waarvan hij de afdrukken vervolgens in zijn etalage 
ophing die iedereen kon bestellen. De Malinese jeugd was in die tijd volop in 
beweging en stelde zich open voor westerse muziek en mode. Studio Malick 
speelde een belangrijke rol binnen de gemeenschap in de ontwikkeling van 
een eigen identiteit. 

10 – 19 lshola Akpo (Ivoorkust, 1983) 

Het project AGBARA vrouwen van Ishola Akpo kwam tot stand tijdens zijn 
residentie bij de Stichting Zinsou in 2020. Het bestaat uit drie vormen: 
AGBARA vrouwen (fotografie), Sporen van een koningin (collages) en Manifesto 
(wandtapijten). De kunstenaar heeft belangrijk onderzoek gedaan naar de 
koninginnen van Dahomey, Senegal, Angola en Europa. Al deze vrouwen zijn  
voor hem “strijders die hebben gestreden om te overleven”. Van fotomontage  
en studiofotografie tot borduurwerk, hij streeft ernaar om deze vrouwen de 
status van koningin terug te geven, of ze nu uit de geschiedenis zijn gewist 
of deel uitmaken van Akpo's dagelijks leven. De donkere draperieën van 
Manifesto zijn geborduurd met zwart draad, waardoor woorden uit traditionele 
Afrikaanse talen zichtbaar worden: Asanté, Swahili, Yorùbá, Zoeloe... als echo 
van het verzet van deze koninginnen. 

20, 21 Pauline Guerrier (Frankrijk, 1990) 

Tijdens haar residentie bij de Stichting Zinsou in 2018 maakte Pauline 
Guerrier een serie sculpturen met de titel Ivoorvlies. Gefascineerd door de 
foto’s van J.D. ’Okhai Ojeikere behandelt zij de kapsels, gezien van achteren, 
als beeldhouwwerken. Zij gebruikt de restmaterialen van kappers om 
‘haarborduurwerken’ te maken die door middel van schaalvergroting de 
complexiteit van vlechtwerk onthullen. De kunstenaar belicht tevens de 
betekenis van de verschillende soorten kapsels die vaak verband houden  
met bepaalde gebeurtenissen omtrent volwassenwording en etniciteit.
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22, 23 Seydou Keïta (Mali, 1921 – 2001) 

Seydou Keïta wordt beschouwd als de grondlegger van de Malinese fotografie. 
Hij kreeg zijn eerste camera op veertienjarige leeftijd en werkte vanaf de 
onafhankelijkheid van Mali in 1962 tot 1977 als professioneel fotograaf. Zijn 
portretten, waarvan het merendeel gemaakt is met natuurlijk licht, zijn 
opdrachten waarvoor de kunstenaar samen met zijn model accessoires 
en poses uitzoekt. De werken zijn intieme getuigenissen van de Malinese 
samenleving in de jaren 50, waarbij Keïta met zijn zeer technische stijl  
in elke foto een zachtheid en vanzelfsprekendheid legt. 

24 – 27 J. D. ‹Okhai Ojeikere (Nigeria, 1930 – 2014) 

J.D. ‘Okhai Ojeikere begint op negentienjarige leeftijd zijn carrière als fotograaf. 
Hij werkt voor het Nigeriaanse Ministerie van Informatie en voor de televisie 
voordat hij zijn eigen studio Foto Ojeikere opent. Van 1968 tot 1999 besluit 
hij Afrikaanse kapsels te fotograferen, resulterend in een oeuvre van meer 
dan duizend foto's. Hij fotografeerde zijn modellen van achteren, soms en 
profil, om een sculpturale dimensie toe te voegen aan een kunstvorm die als 
anekdotisch kan worden beschouwd. Ojeikere selecteerde zijn onderwerpen  
op grond van hun schoonheid, vergankelijkheid en om de Nigeriaanse cultuur 
vast te leggen. 

28 Joël Andrianomearisoa (Madagaskar, 1977) 

Deze meeslepende installatie van Joël Andrianomearisoa geeft het komen  
en gaan van emoties weer die worden opgeroepen door de ontmoeting en  
de scheiding die daarop volgt. Van deze ervaringen blijven alleen herinneringen 
en echo’s over. De objecten in de installatie zijn gekocht in Sè, een dorp in  
het zuidwesten van Benin dat bekend staat om zijn traditionele aardewerk.  
De kunstenaar verbleef daar tijdens de voorbereiding van zijn expositie in 
Ouidah in 2017. Het gedicht van de geliefde (Le poème du bien-aimé), een 
verwijzing naar Het lied van de onbeminde (Chanson du mal-aimé) van de 
Franstalige schrijver en dichter Guillaume Apollinaire, is een melancholische 
installatie op de grens van licht en duisternis; een werk waaruit het aardewerk 
van Sè ontsnapt en waarin de stemmen van de Franse actrice Jeanne Moreau 
en de Braziliaanse zangeres Maria Bethânia doorklinken. 
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29 - 38 Kifouli Dossou (Benin, 1978) 

Gèlèdé-maskers, geïnspireerd op de Yorùbá-traditie, worden gekenmerkt 
door een gezicht met ingesneden wangen met daarboven een hoofdtooi die 
scènes uit het leven, fabels of verhalen uitbeelden. Ter gelegenheid van de 
presidentsverkiezingen in Benin vroeg de Stichting Zinsou Kifouli Dossou 
maskers te maken om de bezorgdheid van de Beninse bevolking te illustreren. 
De tien maskers zijn hiervan het resultaat. Ze schetsen op een ironische en 
naïeve wijze een portret van de hedendaagse samenleving en zijn onderdeel 
van de traditie van overdracht en rituelen.

41 Adama Kouyaté (Mali, 1928 – 2020)

In de context van de bevrijding van Mali op de Franse koloniale overheersing,
legt Adama Kouyaté de trots en authenticiteit van zijn modellen in zijn 
fotostudio vast. Ergens halverwege tussen spontaniteit en enscenering belicht 
hij zijn klanten met decors en accessoires die verwijzen naar een modern 
leven gericht op de toekomst. De composities van zijn portretten geven 
uitdrukking aan de tijdgeest, de opkomst van Mali als onafhankelijk land  
en het optimisme van de bevolking. 

42 - 48 Malick Sidibé (Mali, 1936 – 2016)

Meer nog dan in zijn serie portretten roepen de hier gepresenteerde foto’s 
van Malick Sidibé een sfeer op van een tijd die rijp is voor een vorm van 
emancipatie, spel, en feest. Een manier ook om te laten zien dat het bij de 
moderniteit hoort. Motoren en bromfietsen vormen het centrale onderwerp 
waaromheen geposeerd wordt.

49, 50 Sanlé Sory (Burkina Faso, 1943) 

Met de oprichting van zijn studio Volta Photo in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), 
wil Sanlé Sory deelnemen aan de geest van een tijdperk van herwonnen vrijheid 
en optimisme in de jaren na de onafhankelijkheid (5 augustus 1960). Hij heeft 
talrijke albumhoezen gemaakt, onder andere voor de Volta Jazz Band. Een hele 
gemeenschap verzamelde zich in zijn studio, ging een grote betrokkenheid aan met 
de fotograaf en bevestigde een vorm van ongebreidelde en spontane identiteit. 

 “Ik vertelde hen hoe ze moesten staan en welke posities ze moesten aannemen,  
 maar sommigen wilden doen wat ze zelf wilden, met hun eigen pose en houding.”  
 Sanlé Sory 
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52 Jean Depara  
 (Angola, 1928 – Democratische Republiek Congo, 1997)  

  Jean Depara, een groot fotograaf van de nachten in Kinshasa, weet de vitaliteit 
van geëmancipeerde jongeren vast te leggen, vooral in de drukte en warmte van 
de bar-dancings van de hoofdstad. Op deze foto is de aanwezigheid van generaal 
Charles de Gaulle zichtbaar in de stof van de bank waarop de dansers zitten.  
Het koloniale verleden is een motief geworden, een decor waarop de jeugd zit. 

53  In het begin van de jaren 50 raakten jongeren in de townships van Kinshasa 
verliefd op het personage van de cowboy - Western films waren in de film-
industrie de steunpilaar van de katholieke missionarissen. Zij noemden zichzelf 
‘Bills’ (met een knipoog naar hun gelijknamige held Buffalo Bill), zij vormden 
bendes en namen de bijnamen, de branie en het idioom en taal van de cowboys 
uit het Verre Westen over. 

In een interview met Jean Depara voor Revue Noir, een tijdschrift gewijd aan 
Afrikaanse hedendaagse kunst, uitgegeven tussen 1991 – 2001, geven Jean 
Loup Pivin en Pascal Martin Saint Leon hun eigen omschrijving van de cowgirl  
in zijn werk:

“Sommige vrije vrouwen, die afstand willen nemen van tradities en zich verzetten 
tegen de gevestigde koloniale orde, willen verder gaan in het uiten van hun verzet 
en onafhankelijkheid en een volwaardige ‘Bills’ worden. Ze worden de ‘Billesses’ 
genoemd. Hoewel zij in de minderheid zijn ten opzichte van de mannelijke 
bendeleden, nemen ze deel aan al hun wandaden en fungeren ze vaak voor 
hen als sjacheraars in Kinshasa of Brazzaville. Ongeveer tien ‘Billesses’ zijn 
geïdentificeerd. Net als de mannen kleden zij zich in cowboy-outfits, hun borsten 
samengeperst om hun mannelijkheid in deze mannenwereld te laten gelden.” 

54, 55 Cyprien Tokoudagba (Benin, 1939 – 2012) 

Cyprien Tokoudagba wijdt zich aan de overdracht van de geschiedenis en  
de cultuur van zijn land: voornamelijk de koningen van Abomey en de vodun-
religie. Op basis van gevestigde normen kiest en isoleert hij zijn figuren en 
motieven, om tradities, riten en symbolen te gedenken die de rijkdom van 
een geschiedenis vormen. Om de pracht en praal van het hof op te roepen, 
vertegenwoordigt hij in deze serie de personages die elke beweging van de 
koning begeleiden. De processie wordt bijvoorbeeld altijd geopend door een 
heraut van de koning, de ‘kpanlingan’, die de gelijknamige dubbele gong luidt 
om zijn komst aan te kondigen. Dan komen de ‘wédoutô’, de mannelijke en 
vrouwelijke dansers, die Cyprien Tokoudagba hier heeft weergegeven. 

56 - 59 Moké 
 (Democratische Republiek Congo, 1950 – 2001)

Moké kwam op tienjarige leeftijd in Kinshasa, Congo terecht, waar hij 
taferelen op karton schilderde. Hij wordt beschouwd als een van de 
grondleggers van de ‘beeldende Zaïrese schilderkunst’, sinds hij in 1965 
een schilderij maakte waarop Generaal Mobutu de menigte begroet ter 
gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag (30 juni 1960). Maar hij is bovenal 
het voorbeeld van een ‘schilder-verslaglegger’. Hij observeert nauwgezet 
het dagelijks leven van Kinshasa en doet verslag van de gebeurtenissen in 
een herkenbare stijl met zijn zwart omkaderde figuren en via zijn precieze 
composities waarin hij speelt met perspectieven. De figuratieve schilderkunst 
van Moké, kroniek van een tijdperk, bevat barscènes, nachtelijke feesten, 
burenruzies en politieke gebeurtenissen. 
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Houding en  
enscenering

60 – 63 Samuel Fosso (Kameroen, 1962) 

Toen hij op dertienjarige leeftijd zijn eigen fotostudio opende, maakte Samuel 
Fosso naast zijn commerciële werkzaamheden zelfportretten om aanvankelijk 
alleen naar zijn familieleden te sturen. Gaandeweg wordt deze praktijk een 
dekmantel voor zijn reflectie op identiteit en stereotypen. De Tati-serie, 
gemaakt voor de vijftigste verjaardag van een Franse kledingketen, markeert 
de overgang naar kleurenfotografie en brengt enkele sociale types samen die  
de fotograaf belichaamt. Deze portretten, waarvan de dubbelzinnigheid wordt 
versterkt doordat het zelfportretten zijn, trekken de geldigheid van onze 
normen in twijfel; de bril maakt de zakenman; een golfer kan alleen een air  
van een Gentleman Farmer hebben; de bevrijde Amerikaanse vrouw poseert  
als een ster; de bourgeoisie is vermomd als een femme fatale. 

64, 65 Omar Victor Diop (Senegal, 1980)

Omar Victor Diop is actief betrokken bij de hedendaagse Afrikaanse artistieke  
en bruisende mix van mode, design, muziek en lifestyle. Hij maakt portretten 
die het verhaal vertellen van een multiculturele en dynamische jeugd, 
geïntegreerd in een wereldwijde en mondiale beweging. Elk portret wordt 
gemaakt in samenwerking met de geportretteerde en bevestigt een identiteit 
door middel van decoratie en kledingelementen. 

“Ik schets het portret van een generatie die de Afrikaanse stad positioneert  
als een smeltkroes van hedendaagse creatie, een plaats van uitwisseling  
en productie.” Omar Victor Diop

66  Cyprien Tokoudagba (Benin, 1939 – 2012)
 
  De koningen en prinsen van het koninkrijk Abomey vormen de inspiratie voor 

een groot aantal schilderijen van Cyprien Tokoudagba, die de normen kent 
en het verhaal vertelt. Hier wordt de prins afgebeeld als man met één been. 
Zo heeft Tokoudagba hem altijd gezien. Hij houdt de maan en de zon in zijn 
handen, als symbolen van de almacht van koning Guezo, Koning van Dahomey  
- de huidige Republiek Benin - van 1818 tot 1859. De kleine kalebassen die 
hij op zijn arm, been en in zijn mond draagt, vertegenwoordigen zijn occulte 
kracht en maken hem onkwetsbaar.

Het schilderij toont een prinses, de dochter van koning Guezo. Zij is gekleed in 
41 lendendoeken en versierd met koninklijke juwelen. Op haar hoofd draagt ze 
twee kleine zilveren hoorntjes, die ook door de Amazones werden gedragen als 
symbool van hun macht en rang in het Dahomeaanse leger. De prinses mocht 
uitsluitend trouwen met een officier uit het leger van haar vader en woonde  
tot haar twintigste verjaardag samen met haar kinderen in het koninklijk paleis. 

67
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68 Pierre Bodo (Democratische Republiek Congo, 1953 – 2015) 

Pierre Bodo is, samen met Chéri Samba en Moké, een van de leidende 
figuren van de beeldende Zaïrese schilderkunst. De scènes in zijn schilderijen 
worden bevolkt door hybride wezens. Sape maakt deel uit van een laatste 
reeks, getiteld Sapeurs, verwijzend naar het fenomeen SAPE (Société des 
Ambianceurs et des Personnalités Elégantes - Vereniging van sfeermakers  
en elegante mensen), een populaire modegril in Congo. Hij beeldt de dandy’s  
af met vogelkoppen en fantasieschoenen in de vorm van dieren. 

69 Chéri Samba (Democratische Republiek Congo, 1956) 

Chéri Samba begon net als andere leden van de School van Kinshasa als 
reclameschilder. Zijn werk kenmerkt zich door de bijna systematische 
toevoeging van teksten en de terugkerende verschijning van de schilder zelf 
in zijn doeken. Chéri Samba toont een openhartige en militante visie op de 
sociale problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. In veel schilderijen 
reageert hij op de plaats van de Afrikaanse kunst op het wereldtoneel en op de 
stereotypen die bepalen of men behoort tot een kaste die is gedefinieerd door 
westerse maatstaven. 
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Kritische reflectie

70 - 76 Romuald Hazoumè (Benin, 1962) 

Romuald Hazoumè is een kunstenaar die bekend staat om de diversiteit 
van zijn oeuvre. In zijn installaties en sculpturen maakt hij gebruik van 
benzineblikken die worden gebruikt bij de zwarte handel van benzine die 
wordt geïmporteerd uit Nigeria (de ‘Kpayo’). De kunst van Hazoumè getuigt 
van tradities en gebruiken en hekelt het onrecht dat het Afrikaanse continent 
wordt aangedaan, waarbij de grondstoffen niet ten goede komen aan de 
bevolking. 

“ Hoe te begrijpen dat we rijke gronden hebben maar dat we nog steeds  
zo arm zijn? Hoe kunnen wij verklaren dat landen die nog niet over een 
kwart van onze grondstoffen beschikken, ons komen helpen? Wij hebben 
onze eigen kennis die eeuwen teruggaat - op alle gebieden - en we apen 
hier de blanken na en reproduceren de modellen van anderen.”  
Romuald Hazoumè 

77 - 80 Chéri Samba (Democratische Republiek Congo, 1956) 

Door het ‘gevecht van de eeuw’, de bokswedstrijd tussen Mohamed Ali en 
George Foreman in 1974 te vereeuwigen, doet Chéri Samba veel meer dan 
een sportevenement vastleggen. Deze sportieve ontmoeting, die de bijnaam 
Rumble in the Jungle meekrijgt, vindt plaats in een gespannen politiek klimaat 
en dient als manifest te midden van de authenticiteitspolitiek van president 
Mobutu in Zaïre (regeerperiode 1965 – 1997). Mohamed Ali manifesteert 
zich als de woordvoerder van het panafrikanisme, en Foreman fungeert als 
de slechterik. President Mobutu biedt de twee boksers 5 miljoen dollar om 
de wedstrijd in Zaïre te kunnen organiseren. Het evenement is bekeken 
door 80.000 toeschouwers in het stadion en 50 miljoen live televisiekijkers. 
Mohamed Ali wint de wedstrijd en het Zaïrese volk gaat de straat op om  
de kampioen van het zelfverzekerde panafrikanisme te vieren. 

84 Chéri Chérin (Democratische Republiek Congo, 1955) 

Chéri Chérin is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de 
Congolese beeldende schilderkunst. Na het schilderen van commerciële 
affiches en het maken van wandschilderingen, is hij zich gaan wijden aan de 
figuratieve, narratieve schilderkunst. Zijn werken geven een zowel kritisch  
als geamuseerd beeld ten aanzien van een samenleving waarin excessen 
en misstanden worden gecompenseerd met humor. Chéri Chérin, betrokken 
bij de Sapeurs-beweging, omschrijft zichzelf als de “Créateur Hors (série) 
Expressionniste Remarquable Inégalable (C.H.E.R.IN.)”, ‘Uniek In Zijn Genre’.

R
om

uald H
azoum

è, Vol au vent (V
liegend in de w

ind), 20
0
4, Zinsou C

ollection c/o Pictoright 2022



22 23

85 Samuel Fosso (Kameroen, 1962) 

De Chief (die Afrika aan de kolonisten verkocht) zinspeelt hier op de leiders,  
de Afrikaanse tirannen, die zichzelf legitiem verklaren. Met accessoires  
en attributen als dierenhuiden en zonnebrillen drijft Samuel Fosso de spot 
met deze machtsfiguren. Het beeld van Mobutu, voormalig president van 
de Democratische Republiek Congo, is essentieel. Met behulp van culturele 
en historische verwijzingen stelt hij ook de rol van Afrikaanse leiders in de 
pre-koloniale slavenhandel aan de kaak.

86 Ibrahim Mahama (Ghana, 1987) 

Het materiaal jute verwijst naar de handelsmarkten in Ghana waar jute zakken 
worden gebruikt voor de cacaobonenhandel vanuit Azië. De kunstenaar 
verscheurt en vernaait de jute zakken en zet ze daarna weer in elkaar, 
waarmee hij ze een nieuwe betekenis geeft. Jute maar ook andere stoffen 
dragen een geschiedenis van uitbuiting met zich mee en kunnen symbool 
staan voor de handelstransacties en toe-eigeningen uit de 18e en 19e eeuw. 
Geïnspireerd op Afrika zijn door Engelse en Nederlandse fabrikanten originele 
textielontwerpen gemaakt met een techniek afgeleid van Indonesische Batik. 
Deze werden verkocht aan de Ashanti, een etnische groep in het zuiden van 
Ghana. Veel van deze ontwerpen zijn culturele schatten geworden, die door 
de kooplieden van Centraal- en West-Afrika speciale namen en betekenissen 
hebben gekregen. Door de transformatie van materialen vraagt Mahama 
aandacht voor de mechanismen die verband houden met een wereldeconomie  
en in het bijzonder met hun sociaal-politieke dimensie.

87 Sammy Baloji (Democratische Republiek Congo, 1978)

De installatie Geheime genootschappen brengt de verbanden tussen 
uitbuiting en kolonisatie aan het licht door de nog zichtbare sporen 
te benadrukken. Een brief geschreven door een Congolese agent van 
de Belgische geheime dienst, getuigt van het bestaan van ‘geheime 
genootschappen’ die in opstand komen tegen de bezetting. De brief gaat 
vergezeld van een foto van scarificatie, het decoreren van de menselijke  
huid met behulp van een scherp voorwerp. Deze foto bewijst de voortzetting 
van een praktijk die destijds door de kolonisten is verboden. De medailles 
belonen de zogenaamde ‘geëvolueerde’ die hun voorouderlijke gebruiken 
opgeven ten gunste van de levenswijze van de kolonisten. De scarificaties 
zijn gehamerd weergegeven in de koperen platen, symbool van de economische 
rijkdom van de Democratische Republiek Congo en de strijd om de 
exploitatie ervan. 

88, 89 Gérard Quenum (Benin, 1971) 

In een sfeer van angst vestigt Gérard Quenum in zijn werken een kritische 
blik op de samenleving en de politieke situatie. De toestand van de wereld 
probeert de internationale debatten over vrede en oorlog, waar iedereen zijn 
eigen belangen verdedigt en hij als steriel en hypocriet ervaart, uit te beelden. 
Het werk van Quenum, autodidact en gevoed door de tentoonstellingen die  
hij ontdekte (met name die van Basquiat heeft invloed op hem gehad), is 
zowel bedachtzaam als instinctief, met een contextueel politiek bewustzijn 
terwijl het streeft naar een universele sensitiviteit. 

90 Aston (Benin, 1964) 

Aston recyclet afval om zijn veelzijdige werken te maken en blaast wat wij 
weggooien nieuw leven in om de ecologische catastrofe beter aan de kaak  
te stellen. Het werk Catastrofe bestaat uit 2.000 aanstekers, tangen, pennen, 
potloden, haspels en pijpen. De door de kunstenaar gerecyclede objecten 
hebben de vorm van kleine personages die zich naar het midden van het werk 
lijken te vechten en zich haasten om de top te bereiken, gesymboliseerd 
door een korenaar. Deze zinnebeeldige voorstelling van een toekomstig 
Benin in 2050, wordt in de schijnwerpers gezet door de kunstenaar die met 
dit expressieve werk de profetische catastrofe van een plattelandsvlucht 
weergeeft. Hij hekelt de excessen van een systeem dat de bevolking, die 
slachtoffer is van de demografische explosie, uithongert. 
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Mythologie  
en symbolen

91 Emo de Medeiros (Benin, 1979) 

  “De helmen uit de serie ‘Vodunaut’ zijn ontstaan uit een fascinatie voor 
schelpen, ruimtereizen, de toekomst en een vraag: wat als de futurologie van 
de toekomst gebaseerd was op Fâ-waarzeggerij? In de vodun-religie in Benin 
worden schelpen geassocieerd met de symboliek van reizen (omdat ze uit de 
Indische Oceaan komen), ze bieden bescherming, geluk en vruchtbaarheid, 
maar ook rijkdom, aangezien ze op sommige plaatsen tot het begin van de  
20e eeuw als betaalmiddel werden gebruikt. De ‘Vodunaut’ bevat videobeelden 
uit vier continenten (Afrika, Amerika, Azië en Europa).” Emo de Medeiros  

92 Cyprien Tokoudagba (Benin, 1939 – 2012)

  “In de vodun-religie personifieert de God Gou rechtvaardigheid, kosmische 
harmonie, de absolute wet. Hij beheerst de evolutie en het lot van de schepping. 
Gou vertegenwoordigt dualiteit: positief en negatief, goed en kwaad, leven en 
dood. Hij zorgt voor transformatie van het ene uiterste naar het andere. Gou 
is de meester van de alchemie voor de bereiding van de steen der wijzen, de 
God van de kunsten en in het bijzonder van de smeden. De naam ‘gou’ (fallus, 
ijzer) symboliseert strijdlust, viriliteit, macht en soevereiniteit. Het zwaard, een 
instrument van soevereine macht en dus van rechtvaardigheid, van creativiteit 
dat zorgt voor de transformatie van de natuur, de omzetting van krachten, 
kan ook een voorwerp worden van geweld, hartstocht en woede, vandaar de 
polariteit van deze god.” Marc Monsia, Schrift van de Stichting Zinsou, 2007 

93, 94  Lijnen en cirkels zijn twee manieren om het element Water weer te geven. 
De vier elementen – Water, Aarde, Vuur en Lucht – komen in veel religies 
en mythen voor. Ze verwijzen naar de vier basisprincipes die de schepping 
dienen, die haar voeden en beheersen in haar evolutie. Ze vertegenwoordigen 
de vier oer-aspecten van God, bekend in het Fon (taal in Benin) onder de 
term; Yêhwé – of als het tetragrammaton; Y – E – W – H (elk onderdeel  
van de goddelijke naam komt overeen met de naam van een element). 

95 Lyndi Sales (Zuid-Afrika, 1973) 

Wanneer Lyndi Sales de instapkaarten van South African Airways in haar 
atelier neerlegt, ziet zij hoe enkele opschriften vervagen en hoe instabiel  
het papier wordt onder invloed van de zon. Deze documenten, symbolen  
van een opgeschorte reis, lijken doordrenkt met de energie van elke passagier. 
De kunstenaar ziet daarin de overgang van leven naar dood, van het fysieke 
naar het spirituele rijk en wat de geest doormaakt tussen deze bestemmingen 
in. Dit is hoogstwaarschijnlijk een autobiografische verwijzing – de vader  
van Sales verdween op tragische wijze bij de vliegtuigcrash in Helderberg, 
Zuid-Afrika in 1987. Maar heeft ook een universele betekenis; Uiteen vallen  
zou uiteindelijk volledig kunnen vervagen, wat de overgang van elk individu 
naar het onzichtbare symboliseert. 
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96 Jérémy Demester (Frankrijk, 1988) 

In 2015 ging Jérémy Demester naar Ouidah en dompelde zich onder in het 
vodun-universum wat de aanleiding vormde van een reeks werken waarin 
Demester de stof van parasols van Beninse kooplieden zodanig hergebruikt 
dat ze hun primaire functie overstijgen. Uitgevouwen, roepen ze de vorm van 
een zon op, als verwijzing naar Amon, de Egyptische zonnegod, symbool van 
het leven op aarde, in de lucht en daarbuiten, en van vruchtbaarheid. Houeda 
verwijst naar de stad Ouidah, een stad in Benin die wordt beschouwd als de 
bakermat van de traditionele vodun-religie. 

97, 98 Romuald Hazoumè (Benin, 1962) 

Deze schilderijen van Hazoumè behoren tot de eerste aankopen van Marie-
Cécile Zinsou en verwijzen naar de profetische kunstvorm Fâ. De schilderijen 
bevatten tekens die zijn gemaakt met minerale, plantaardige of dierlijke 
elementen (zoals kaolien of indigo). Deze symbolen weerspiegelen de Yorùbá-
kosmos. De Yorùbá is een omvangrijke etnische groep in West-Afrika. 

“Het was Fâ die mij mezelf liet zien. Het is een complexe kunst die de Yorùbá 
manier van denken over de hele wereld vertaalt, de manier waarop ze hun 
aanwezigheid in de kosmos bevestigen. Ik kom uit deze cultuur en omdat ik  
de essentie ervan begrijp, door contact met dit universum, veranderde de 
visie die ik had op kunst en creatie.’’ Romuald Hazoumè 

99 - 108 George Lilanga (Tanzania, 1934 – 2005) 

De schilder, beeldhouwer en graveur George Lilanga laat zich inspireren door de 
legendes en overtuigingen van de Makondé-mythologie en integreert elementen 
daarvan in een persoonlijke kosmogonie die wordt bevolkt door uitbundige 
wezens. De beeldhouwwerken en tekeningen verbeelden mythologische Shetani-
figuren; kwaadaardige en goedaardige geesten, doordrenkt van speelsheid. De 
felgekleurde personages, bevrijd uit het verhaal, bewegen zich in een kleurrijke 
half-spirituele, half-menselijke wereld die het dagelijks leven lijkt na te bootsen.

109 Sadek Rahim (Algerije, 1971) 

Voor Sadek Rahim is het tapijt zowel het meest voorkomende huiselijke 
element in Algerijnse interieurs, als ook de drager van een legende - het 
vliegende tapijt. Deze laatste associeert hij met het vertrek naar Europa, een 
eldorado dat slechts een fata morgana blijkt te zijn, even onwaarschijnlijk 
als een vliegend tapijt. In Missen heeft Rahim in het tapijt bloemmotieven 
uitgesneden. Een metafoor voor een land dat zijn betekenis verliest, verlaten  
door zijn jeugd die op zoek is naar een kansrijker elders. De rozen zijn  
vergaan en alleen de contouren markeren de afwezigheid ervan. 
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Metamorfoses

110 - 114 Seyni Awa Camara (Senegal, 1945)

Seyni Awa Camara, is een raadselachtige persoonlijkheid. Als kind zou zij met 
haar broers in het bos zijn verdwenen, volgens de overlevering geleid door 
geesten die ze daar zou hebben ontmoet. Vandaag de dag woont de beroemde 
‘pottenbakker van Casamance’ nog steeds in haar dorp in Senegal en werkt in 
haar huis met tinnen dak. Ze boetseert onafgebroken duizenden personages, 
waarbij ze haar fantasie de vrije loop laat. Deze beeldhouwwerken van 
niet-menselijke wezens met menselijke eigenschappen, zijn doordrenkt van 
een zekere mystiek. Zij roepen zowel het moederschap op als de Senegalese 
animistische traditie, waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen 
en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals donder. 

115 - 116 Zanele Muholi (Zuid-Afrika, 1972) 

In haar serie Somnyama ngonyama, wat in het Zoeloe ‘Geprezen zij de Zwarte 
Leeuwin’ betekent, maakt Zanele Muholi contrasterende zelfportretten, met 
blikken vol ingehouden en stille emoties, wat krachtige personages met een 
opmerkelijke soberheid oplevert. De make-up en enkele onbeduidende, soms 
ongebruikelijke accessoires, veranderen een zelfportret in een universeel portret. 
Dramatisch, met tekens uit verschillende uitgebuite culturen. De zwartheid 
van Zanele Muholi‘s huid drukt een persoonlijke herwaardering van de zwarte 
identiteit uit, in tegenstelling tot de stereotypen die worden uitgedragen. 

117 - 119 Gérard Quenum (Benin, 1971)

De zeer expressieve silhouetten van Gérard Quenum geven in de serie  
De schaduwen de emoties van de kunstenaar weer die hij ervaart op het 
moment dat hij ze schildert. Hier wordt Quenum’s kleurpalet gereduceerd 
tot alleen zwart. Zijn figuren groeien en ontvouwen zich tegen een lege 
achtergrond. De mysterieuze zwarte vorm roept de anonieme aanwezigheid 
op van wat ons ontgaat - een religieuze overtuiging of een vergeten geest -  
en bevestigt de irrationele kracht ervan. 

120 Cyprien Tokoudagba (Benin, 1939 – 2012) 

 Voor dit schilderij liet Cyprien Tokoudagba zich inspireren door het werk 
van stofververs uit Abomey - de motieven rond de geest van de koning zijn 
stofmotieven. De troon en de pijp zijn koninklijke attributen. De geest houdt 
een uil in zijn hand, een belangrijk dier binnen de tovenarij, die soms de 
dood aankondigt omdat hij het ‘voertuig’ van tovenaars is. De kunstenaar 
koos ervoor om de uil in zijn hand te leggen om zo te benadrukken dat 
koning Guezo tot de occulte hiërarchie behoort.
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121  Volgens de mondelinge overlevering ging prinses Aligbonon, verdwaald in  
het bos, een verbintenis aan met een mannelijk panter genaamd Agassou. Het 
mannelijke kind dat uit deze ontmoeting voortkwam, is de mythische voorouder 
die in Abomey nog steeds wordt vereerd. Koning Guezo, die regeerde van 1818 
tot 1858, behield het koninklijke embleem van de voorouders en maakte er een 
beschermde geest van. Koning Guezo wordt beschouwd als een groot leider en 
zou de maker van het embleem van de doorboorde kruik zijn, die de oproep tot 
eenheid symboliseert. Het is een van de officiële emblemen van de Republiek 
Benin. 

122  Aziza is een bosgeest. Wanneer hij zich aan mensen wil openbaren, 
presenteert hij zichzelf met menselijke eigenschappen maar met bepaalde 
eigenaardigheden. Op dit werk heeft Cyprien Tokoudagba Aziza afgebeeld met 
het lichaam van een man met een boom als hoofd en gekleed in een raffiarok. 
Volgens Tokoudagba zijn alle ‘haren’ van Aziza zowel levend als stervend. Het 
‘haar’ wordt tegen een hoge prijs verkocht, omdat het in sommige traditionele 
geneesmiddelen wordt verwerkt. Maar om ze uit te trekken, moet je met de 
geest vechten en hem eerst verslaan. 

123  Béhanzin draagt   ook een tweede sterke naam: ‘axosu gbowele’ wat ‘de 
haaienkoning’ betekent. Zijn woede zal de golven doen aanzwellen en zal de 
Franse schepen weerhouden om in Cotonou aan te meren. Daaruit blijkt dat hij 
vastbesloten is om Dahomey, net als zijn voorouders, energiek te verdedigen 
en ervoor te zorgen dat de wetten worden nageleefd. 

124   Op dit werk is een embleem van koning Tégbéssou (regeerperiode 1740 à 1774) 
afgebeeld; de buffel. Gekleed in een tuniek en leunend op een wandelstok 
‘kpoguè’ - een koninklijk attribuut - versierd met ‘maholé’; prinselijke 
armbanden. Een van Tégbéssou’s motto’s is: “Niets kan de geklede buffel 
dwingen zich van zijn tuniek te ontdoen”. Inderdaad, op de dag van zijn 
troonsbestijging moest de nieuwe koning, volgens de traditie, de tuniek van 
zijn vader aantrekken, het symbool van de overgedragen macht. Tégbéssou’s 
rivalen hadden de tuniek bekleed met ‘kpahozo’ (brandnetels) om hem te 
dwingen het af te doen, maar hij trok hem niet uit. Hiermee bewees hij aan  
zijn vijanden dat hij ondanks hun pogingen toch aan de macht was gekomen  
en van plan was die te behouden.

125  Dit werk vertegenwoordigt een motto van koning Béhanzin, die regeerde van 
1889 tot 1894. De boom staat symbool voor de koning. Zoals de boom rechtop 
blijft staan en blijft groeien, ondanks zijn knoestige en bladerloze uiterlijk, zo 
verzet de koning, het doelwit van talloze aanvallen, slachtoffer van complotten 
en bedreigd door de Fransen, zich keer op keer. Hij blijft staan, onoverwinnelijk. 

126  De naam van deze godheid is afgeleid van het Engels: mamy = moeder en 
wata = water. Mamiwata betekent ‘de moeder der wateren’. Ze leeft in de 
diepten van de zee en beveelt talloze waternimfen. Ze bezit veel rijkdommen 
(zilver, juwelen, goud,...) die zij schenkt aan mensen, onder bepaalde 
voorwaarden, die in een pact zijn vastgelegd. Ze omringt zich met slangen  
die ze om zich heen wikkelt. Haar cultus is vrij wijdverspreid. Als geest kan  
ze elke gedaante aannemen, zoals in dit geval een zichtbaar mannelijk 
personage met drie hoofden. 

127   Koning Béhanzin (of Gbehanzin) begon zijn regeerperiode in 1890, hetzelfde 
jaar dat Dahomey een Frans protectoraat werd. De Fransen behaalden in 1892 
een belangrijke overwinning waarna de koning moest vluchten. De koning 
zou tijdens zijn twee jaar durende vlucht magische steun hebben gekregen. 
Verraden door zijn halfbroer, werd hij uiteindelijk gedeporteerd naar het 
Caraïbische eiland Martinique en vervolgens naar Algerije, waar hij in 1906 
stierf. Een van de motto’s van deze koning is “De wereld heeft het ei waarnaar 
de aarde verlangt”. De komst van de koning is dus een gebeurtenis die alleen 
vrucht kan dragen als de aarde, de natuur, hem gunstig gezind is. 

128 - 130 Rotimi Fani-Kayode (Nigeria, 1955 – Verenigd Koninkrijk, 1989) 

 Ergens tussen erotisch en mysterieus overschrijdt het lichaam in de 
‘schilderijen’ van Rotimi Fani-Kayode culturele en seksuele taboes. De 
kunstenaar, opgegroeid en opgeleid op drie continenten, verrijkt zijn werk  
met zijn eigen ervaringen en confronteert de iconografie van religieuze 
westerse kunst met de traditionele Yorùbá-cultuur. Daarbij trekt hij de 
postkoloniale wereld in twijfel en bevrijdt hij het lichaam, het onderwerp  
in zijn fotografie, van de westerse verbeelding en conventionele percepties  
en neemt het de rol aan van een figuur van verlangen. 

131 - 134 Léonce Raphaël Agbodjelou (Benin, 1965) 

 De serie Dames van Porto-Novo wekt een vreemde intieme sfeer op, waarvan 
de tijdloosheid wordt gekenmerkt door een dubbelzinnige nostalgie, versterkt 
door de titel die verwijst naar het beroemde schilderij van Pablo Picasso; Les 
Demoiselles d’Avignon, 1907. Hoewel in deze serie een culturele toe-eigening 
wordt opgeroepen, blijft het hoofdonderwerp de persoonlijke relatie van de 
kunstenaar met zijn land, de cultuur en de tradities. Deze fotoserie, gemaakt 
in zijn ouderlijk huis, registreert het naakte lichaam van gemaskerde vrouwen 
in een koloniale geschiedenis. 
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Workshop Experimenteel 
schilderen voor volwassenen 
26.11.2022 van 13:00u – 15:30u  

Maak kennis met Cobra-kunstenaars zoals 
Karel Appel en Corneille en laat je inspireren 
door de kunstwerken die in de vaste collectie 
van het Cobra Museum te zien zijn. De 
kunstenaars van de Cobra-beweging lieten 
zich leiden door het materiaal waarmee 
zij werkten, door de spontaniteit en de 
onvoorspelbaarheid ervan. Op deze manier 
gaan wij in deze workshop ook te werk. 
Welk verhaal of thema vertelt een bepaald 
kunstwerk jou? Het uiteindelijke resultaat zal 
hoe dan ook een persoonlijk kunstwerk zijn! 

Atelier CoBrA 
Elke zondag van 11:00u – 14:00u  
Elke woensdag van 13:00u – 16:00u  

Kinderen - en hun (groot)ouders - kunnen 
gratis creatief aan de slag in Atelier CoBrA. 
Enthousiaste vrijwilligers begeleiden de 
kinderen en dagen ze uit in hun creativiteit. 
Atelier CoBrA bevindt zich op de eerste 
verdieping. Reserveren is niet nodig, je 
kunt spontaan binnenlopen tijdens een 
museumbezoek. 

Kijk voor de actuele programmering op 
onze website bij www.cobra-museum.nl/
tedoen/activiteiten

Dansvoorstelling Bénin Vibrations 
14.10.2022 & 15.10.2022 
19:30u – 20:30u tentoonstellingsbezoek
20:30u – 21:45u dansvoorstelling 

Ter ere van de tentoonstelling Kosmogonie
en Black Achievement Month komt 
Compagnie Walô naar het Cobra Museum.
Dit Beninse dansgezelschap wordt geleid 
door Rachelle Agbossou, een danspionier 
in Benin die dans inzet voor empowerment 
van meisjes en vrouwen en bewustwording 
over mensenrechten. In drie choreografieën, 
die samen de titel Bénin Vibrations dragen, 
worden de moderniteit, diversiteit en 
authenticiteit van het gezelschap getoond. 
De performance is opgezet in samenwerking 
met Le Grand Cru, dat bekend staat om de 
trainingen en voorstellingen die zij maakt 
met collectieven uit niet-westerse culturen.  

Cobra Pakt Uit! 
21 t/m 23.10.2022  | 25 t/m 27.11.2022  
16 t/m 18.12.2022 

Elke maand vindt er een editie van Cobra 
Pakt Uit! plaats: van vrijdag t/m zondag  
is van alles te doen in het Cobra Museum; 
rondleidingen; lezingen; optredens; work-
shops - allemaal aansluitend bij onze 
tentoonstellingen.  

Camping Cobra 
22.10.2022 – aanvang 19:00u 
23.10.2022 – einde 09:00u  

Een nacht doorbrengen in het Cobra 
Museum en slapen tussen de kunst?  
Wie wil dat nou niet! Het kan weer tijdens 
Camping Cobra 2022. Ouders zijn welkom 
onder begeleiding van minimaal 1 kind (4+).
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AgendaOpening Kosmogonie.  
Zinsou, een Afrikaanse 
kunstcollectie 
06.10.2022  

Tafelgesprek De Balie x Cobra 
van 17:00u – 18:00u

De Balie organiseert in het museum een 
tafelgesprek o.l.v. moderator Rokhaya Seck 
met (inter)nationale gasten: Marie-Cécile 
Zinsou, Rachelle Agbossou, Alex Dounsa, 
John Leerdam en Stefan van Raay gaan met 
het publiek dieper in op de tentoonstelling 
en de totstandkoming van de Zinsou 
collectie.  

Dansfeest  
van 20.00u – 23.00u 

DJ collectief Afrolosjes komt naar 
Amstelveen. Op de exclusieve openings-
avond van de tentoonstelling Kosmogonie 
verzorgt dit collectief een bruisende 
Afrobeat-avond in het museum. 

Who’s curating who?  
Debat in De Balie 
08.10.2022 om 17:00u  

De eurocentrische visie is dominant in  
de hedendaagse kunstwereld. Welke 
criteria hanteren Europese curatoren  
bij het selecteren van Afrikaanse kunst? 
Wie bepaalt wat kunst is en wat niet? 

Tijdens de Black Achievement Month gaan 
we in gesprek met kunstenaars, curatoren 
en critici over de representatie van 
Afrikaanse kunst in Europa. 

De tentoonstelling Kosmogonie. 
Zinsou, een Afrikaanse kunstcollectie 
wordt ondersteund door:

Samenwerkingspartners: 
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Praktische informatie

Colofon

Binnenkort te zien

Cobra Museum voor Moderne Kunst
www.cobra-museum.nl 
Sandbergplein 1 1181 ZX Amstelveen  
info@cobra-museum.nl 
+31 (0)20 5475050 

Bereikbaarheid 
Fiets – een half uur fietsen van het 
centrum van Amsterdam 

Auto - Navigatie-adres is: Stadsplein 101 
Amstelveen 

Parkeren - Het is betaald parkeren rond 
het museum. Parkeergarage Stadsplein 
is naast het museum (ma t/m do eerste 
90 min. gratis parkeren). Een andere 
optie is Parkeergarage P1. Deze garage is 
voordeliger per uur en ligt op ongeveer 
5 minuten lopen van het Cobra Museum 
(dwars door het winkelcentrum Stadshart). 

Openbaar vervoer - Het busstation ligt 
naast het Cobra Museum waar veel 
Connexxion-bussen stoppen. Tramlijn 5 
stopt op 8 minuten lopen van het museum. 
Kijk voor actuele informatie op 9292ov. 

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10:00 tot 17:00 uur. 
Op maandagen, eerste kerstdag, 
nieuwjaarsdag en Koningsdag is het 
museum gesloten. 

Tickets 
€ 15,00 – Volwassen 
€ 9,50 – 6 – 18 jaar 
€ 9,50 – CJP/Studentenkaart t/m 27 jaar 

Let op: Voor de tentoonstelling Kosmogonie geldt een 
toeslag van €2,50 boven op de reguliere ticketprijs. Voor 
aanvullende informatie kijk op: cobra-museum.nl/bezoek 

Gratis (exclusief toeslag) voor: Museumkaart; Stadspas 
Amsterdam; Iamsterdam City Card; Rembrandtkaart 

Gratis: Vriend Cobra Museum; Cobra Business Club; 
Cobra Founders; VriendenLoterij VIP-kaart; Stadspas 
Amstelveen; ICOM; Kinderen t/m 5 jaar; Scholen voucher; 
Combiticket Museum JAN; Begeleiders van mensen met 
een beperking 

Tekst
MO.CO. conservatoren Pauline Faure en 
Rahmouna Boutayeb, in samenwerking 
met Marie-Cécile Zinsou en Sophie 
Douay-Zinsou

Redactionele bijdragen
Louise de Koning, Kim Driesen,
Esther van den Berg, Anne Sahingoz,
Renske Cecil, Stefan van Raay 

Eindredactie
Marieke van Zuilichem
Esther van den Berg

Vertaling
Daniel Cecil

Grafische vormgeving
Renata Álvares
Zsa Zsa Tuffy

Catalogus
De catalogus van de tentoonstelling 
Kosmogonie is beschikbaar in de  
Cobra museum shop.

Copyright © Cobra Museum voor Moderne Kunst. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

WIJ KUSSEN DE AARDE
Deense moderne kunst 1934-1948

Het jubileumjaar Cobra 75 gaat van start 
met een drieluik van Deense moderne 
kunst. De Deense kunstenaars die in 1948 
de Cobra-beweging begonnen, hadden veel 
invloed op de Nederlandse en Belgische 
Cobra-leden.  

Centraal staan seksuele vrijheid, het 
surrealisme, provocatie, experiment en 
spontaniteit. Dit retrospectief brengt, voor 
het eerst buiten Denemarken, een overzicht 
van de Deense moderne kunst met zo’n  
100 werken van ruim 25 kunstenaars die  
al deze invloeden laat zien. 

27.01.2023 - 14.05.2023
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Jubileum programmering 2023
Verwacht

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.cobra-museum.nl


