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Marie-Ann Yemsi 
Marie-Ann Yemsi, cultureel adviseur en zelfstandig tentoonstellingscommissaris, heeft 

een roeping: Afrikaanse kunstenaars helpen meer aandacht te krijgen. Met dat doel zet 

ze initiatieven op touw die de creativiteit, vernieuwingsdrang en productiviteit van het 

zwarte continent in de kijker zetten. Het hoogtepunt van 2017 wordt ongetwijfeld de 

11e editie van de ‘Rencontres de Bamako’. 

tekst: Gwennaëlle Gribaumont

Helpende hand voor Afrikaans talent

M
arie-Ann Yemsi (Duitsland, 1963) 
behaalde een diploma politicolo-
gie en een mastergraad sociologie. 
Aanvankelijk ging ze aan de slag bij 

luxegroepen, waarbij het tot een samenwerking 
met hedendaagse kunstenaars kwam. “Daardoor 
ging ik begrijpen dat daar mijn roeping lag.” 
In 2005 creëerde ze haar eigen bedrijfje: Agent 
Créatif(s), dat advies zou verlenen inzake heden-
daagse kunst en culturele productie. De nadruk 
ligt op het promoten van opkomend talent uit 
Afrika en de diaspora. Het gaat om kunstenaars 
die miskend of onbekend zijn. Die switch in haar 
carrière zat er al jaren aan te komen. Marie-Ann 
Yemsi is de dochter van een Duitse moeder en een 
Kameroense vader. Al op jonge leeftijd kreeg ze 
belangstelling voor kunst. “Mijn ouders namen 
ons vaak mee naar musea en tentoonstellingen, 
om ons vertrouwd te maken met kunst. Ik genoot 
een erg open opvoeding, over alle kunstvormen, 
inclusief muziek.”

belgen, een dankbaar publiek
De grote ommekeer kwam er echter in 2015. In 
BRASS, het culturele centrum van Vorst, pakte 
ze uit met de tentoonstelling ‘Odyssées Africai-
nes’. Aan de hand van werk van zeventien jonge 
kunstenaars uit Zuidoost-Afrika werd de invloed 
van het verleden op de hedendaagse kunst be-
licht. Haar activiteiten en vooral de kunstenaars 
die ze met passie promootte, kwamen zo volop 
in de schijnwerpers te staan. Het grote publiek 
maakte kennis met kunstenaars als Kemang Wa 
Lehulere (winnaar van de Prijs voor de Kunste-
naar van het Jaar 2017, van de Deutsche Bank), 
Athi-Patra Ruga en Georges Senga. Een boeiend 
staaltje van wat de hedendaagse Afrikaanse kunst 
vermag. Eigenlijk spreekt Marie-Ann niet graag 
over ‘Afrikaanse’ kunst. “Ik heb het niet vaak 
over Afrikaanse kunst, zoals er ook geen echte 
Europese kunst bestaat. Afrika, dat zijn 54 lan-

den. Het is een fascinerend continent, met een 
grote verscheidenheid van culturen, die elk hun 
heel eigen geschiedenis hebben. Afrikaanse kunst 
is eigenlijk een containerbegrip. Ik heb het liever 
over de hedendaagse productie van kunstenaars 
uit het Afrikaanse continent, en dan nog … Ik 
heb het er moeilijk mee om ze stelselmatig in ver-

“De nieuwe dynamiek moet ervoor 

zorgen dat Afrika zijn eigen centrum 

en een inspiratiebron voor de we-

reld wordt.”
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Affiche van de komende Rencon-
tres de Bamako ‘Afrotopia’: Musa N. 
Nxumalo, ‘Bongani Msiza – Alterna-
tive kidz series’, 2009. Giclee print 
op Hahnemühle Photo Rag, 87 x 
59,5 cm. © De kunstenaar.
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band te brengen met ‘het Afrikaanse’.” Het suc-
ces van ‘Odyssées Africaines’ bracht haar tot een 
interessante vaststelling: in België is er veel meer 
belangstelling voor de Afrikaanse kunstproductie 
dan in buurland Frankrijk! “In Brussel is men op-
recht nieuwsgierig naar het werk van kunstenaars 
van elders. Ik zou niet meteen spreken van een 
noord-zuidas, maar van een open blik op wat er 
elders wordt gecreëerd. Ondanks de recente ‘Afri-
kaanse lente’ in Frankrijk heeft het land nog altijd 
een grote achterstand. Terwijl België de donkere 
hoofdstukken van zijn koloniale verleden aan 
een kritische beschouwing heeft onderworpen, 
lijdt Frankrijk aan een soort collectieve amnesie, 
symptomatisch voor de moeite die het heeft om 
te praten over de nefaste gevolgen van de kolo-
nisatie. Frankrijk dacht trouwens lange tijd dat 
het een beschavingsmissie volbracht, dat ze de 
rest van de wereld de Verlichting moest brengen. 
De wereld is echter veranderd. We bevinden ons 
nu in een andere realiteit. We moeten een gron-
dige analyse maken van het verleden en van de 
verantwoordelijkheid van de generaties vóór ons. 
Ook al gaat het de goede richting uit, het blijft 
een moeilijke denkoefening.” Dat schuldgevoel 
zorgt er meteen ook voor dat men de anderen, en 
vooral dan de Afrikaanse kunstenaars, moeilijk 
kan begrijpen. 

nog veel te ontdekken
Sinds de spraakmakende tentoonstelling ‘Beauté 
Congo’ hebben tal van tentoonstellingen en an-
dere projecten de productie van Afrikaanse kun-
stenaars in de kijker gezet. Er is natuurlijk ook 
het mode-effect. Zo gaat dat nu eenmaal, ook 
in de kunstwereld. Dreigt al die aandacht echter 
niet tot een indigestie te leiden? Voor Marie-Ann 
Yemsi is daar geen gevaar voor. “Er zijn op dit 
continent dermate veel kunstenaars te ontdekken, 
inclusief kunstenaars van vroeger, dat ik me geen 
zorgen maak. We staan nog maar aan het begin 
van de ontdekking ervan en ook de belangstelling 
van de kunstwereld voor deze markt is nog jong.” 
Na de Chinese, Indiase en Zuid-Amerikaanse 
kunstenaars, is het nu aan de Afrikaanse kunste-
naars om op de voorgrond te treden. Afrika lijkt 
wel de ultieme terra incognita. “Werken van El 
Anatsui, Marlene Dumas en Julie Mehretu gaan 
nu al van de hand voor meer dan een miljoen 
euro. Die prijsstijging is echter niet meer dan 
een inhaalbeweging. De musea hebben te laat 
ingezien dat ze werk van die kunstenaars in hun 
collectie moesten opnemen. Ze moeten nu wer-
ken uit alle periodes aankopen, ook werken uit 
de beginperiode van die kunstenaars. Zodra een 
kunstenaar een zekere erkenning geniet, moeten 
ze natuurlijk veel dieper in de beurs tasten.” Hoe-
wel die markt in volle ontwikkeling is, is er nog 
een lange weg te gaan. Die kunstenaars zijn nog 

te weinig bekend. Eén ding is evenwel zeker: de 
trend is gezet. “Het Afrikaanse continent heeft 
alles in handen om zijn eigen structuren uit te 
bouwen. We zien dat er nu tal van initiatieven 
worden georganiseerd, door instellingen, verza-
melaars, beurzen, vormingscentra enz. Allemaal 
hefbomen die tot internationale bekendheid kun-
nen leiden.”

aan het roer in bamako
Na te zijn geselecteerd om op de Art Paris Art 
Fair in 2017 de Afrikaanse kunst in de schijn-
werpers te zetten en in de Galerie des Galeries 
(Galeries Lafayette) de tentoonstelling ‘Le jour 
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Marlene Dumas, ‘Moshekwa’, 2006. 
Olieverf op doek, 130 x 110 cm. 
© Foto : Peter Cox. Courtesy Zeno X 
Gallery, Antwerpen.
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Meer weten
bezoeken
11e editie ‘Rencontres de Bamako 
– Biennale africaine de la 
photographie’
Bamako, Mali
www.rencontres-bamako.com
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qui vient’ op touw te zetten, werd Marie-Ann 
Yemsi benoemd tot commissaris van de 11e edi-
tie van de ‘Rencontres de Bamako – Biennale 
africaine de la photographie’. Dit evenement 
van internationale allure bewijst dat Afrika een 
continent met een bruisende kunstscene is. De 
‘Rencontres’ worden georganiseerd op verschil-
lende plaatsen, inclusief in de openbare ruimte, 
maar het hoogtepunt van dit evenement is de 
pan-Afrikaanse tentoonstelling in het Nationaal 
Museum in Mali. Daar is werk te zien van een 
veertigtal fotografen en videokunstenaars, ge-
selecteerd uit meer dan 300 kandidaten. Deze 
expo met als titel ‘Afrotopia’ belicht “de nieuwe 
dynamiek die ervoor moet zorgen dat Afrika 

zijn eigen centrum en een inspiratiebron voor 
de wereld wordt, gezien de dringende noodzaak 
om een eigen toekomst uit te bouwen.” Het ver-
trekpunt is hier de definitie van ‘Afrotopia’ die 
de Senegalese intellectueel Felwine Sarr gaf in 
een essay waarvan de titel werd gebruikt voor 
deze biënnale: “Een actieve utopie die ernaar 
streeft in de Afrikaanse realiteit elk potentieel 
aan te boren en dat te ontwikkelen. Deze editie 
is een belangrijke Afrikaanse bijdrage tot een 
wereld die ons ertoe dwingt na te denken over 
de toekomstige mogelijkheden.” Behalve het of-
ficiële gedeelte en diverse nevenactiviteiten reikt 
de biënnale ook een reeks prijzen uit, hoofdzake-
lijk voor de meest gedurfde werken. 
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Athi-Patra Ruga, ‘Night of the Long 
knives III’, 2013. ed. van 5. Inkjetdruk 
op barietpapier, 150 x 190 cm. 
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