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Vanaf pagina 10 van deze gids vindt u notities die aan één of meerdere
geëxposeerde werken refereren. Een gekleurde stip laat u toe om de werken
terug te vinden op het plan van de tentoonstellingszalen.
De notities over de werken uit onze eigen collectie die in de tentoonstelling
een dialoog aangaan met de Aboriginal kunstwerken, zijn in aparte kadertjes
opgenomen.
Het symbool t in de teksten verwijst naar plaatsen die terug te vinden zijn op
de kaart van Australië op p. 22-23.

Aboriginalities
dompelt u onder in
de fascinerende wereld van
de Aboriginal schilderkunst –
tegelijkertijd doordrenkt van traditie
én uitermate hedendaags, steeds
verankerd in het spirituele. Aboriginal
kunst is meer dan enkel een fysieke
en zintuigelijke ervaring; ze nodigt
uit om onze verhouding tot de
aarde en het universum te
heroverwegen.

Als een venster op de spiritualiteit,
vertelt de Aboriginal kunst het
verhaal van de schepping van de
wereld – ‘Droomtijd’ genoemd
– en de oorspronkelijke band
tussen de mens en de aarde. De
talrijke motieven (stippellijnen,
spiralen, zigzaggen, arceringen...)
worden binnen gemeenschappen
doorgegeven van generatie op
generatie, als manier om eeuwenoude
geheimen te herbergen, maar evengoed
als kaart van hun leefgebied.

Deze traditionele, sterk geritualiseerde en symbolische
kunst werd van oudsher verborgen: ze werd getekend
in het zand of aangebracht op rotsen op plaatsen waar
leken geen toegang verkregen. Maar in het begin van
de jaren 1970, te midden van de strijd voor erkenning
van de Aboriginal identiteit, vertaalde de Papunya Tula
gemeenschap hun culturele gebruiken en symbolische
kennis met verf. Deze niet-traditionele methoden
(acryl, penselen, karton en later doek) boden de
inheemse bevolking van Australië een moderne vorm
om uiting te geven aan hun politieke, sociale en
economische moeilijkheden.
De levendige en kleurrijke tentoonstelling
‘Aboriginalities’ is opgebouwd rond een greep uit
de privé-collectie van Marie Philippson, die al meer
dan 20 jaar gepassioneerd is door de Aboriginal
cultuur en kunst. De tentoonstelling omvat meer dan
150 schilderijen en objecten die de buitengewone
formele vindingrijkheid van de Aboriginal kunstenaars
weerspiegelen. In ‘kruispunt-bubbels’ gaan een
twaalftal werken uit de moderne kunstverzameling van
het KSMKB in dialoog met de onderwerpen van deze
‘Droomtijd’-kunstenaars en wordt onze relatie tot het
zichtbare en het onzichtbare in vraag gesteld.
Michel Draguet
Algemeen directeur
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Sinds de jaren 1950 eist de
oorspronkelijke bevolking van
het Australische continent haar
eigenheid en rechten op. De term
Aborigenaliteit (naar het Frans
aborigène, autochtoon) verwijst naar
het geheel van de politieke, sociale
en economische strijd die ze voert om
de fundamenten van culturele identiteit te
doen gelden: talen, sociale praktijken (zoals
het uiterst complexe verwantschapssysteem),
wereldbeeld ingebed in de ‘Droomtijd’,
artistieke creatie, relatie tot de natuur die
ook het individu omvat, de overdracht van
voorouderlijke kennis via initiaties, rituelen
en ceremonies… Deze strijd culmineerde in
de erkenning van het ‘landrecht’, die het begin
vormde van een inheemse natie.
De aborigenaliteit kan niettemin een
bedreiging vormen als we haar interpreteren
als een vorm van essentialisme die het
alleen maar heeft over de zuiverheid van de
autochtone toestand. De antropoloog Clifford
James heeft aangetoond dat culturen die door
Westerlingen werden onderworpen, niet in de
tijd kunnen terugkeren naar een verleden dat
paradijselijk of ideaal zou zijn. Om actief te
zijn moet de aborigenaliteit rekening houden
met dit vervat zijn in de geschiedenis dat
noodzakelijkerwijze uitmondt in een vorm
van culturele hybriditeit: een ruimte voor
dialoog, voor uitwisseling, voor verandering, 4

Aborigenaliteit

gedragen door een verlangen naar een
gezamenlijke opbouw die ook een bewustzijn
van ‘moderniteit’ omvat.

Deze term is een
samentrekking van
‘Aboriginal’ en
‘originaliteit’ en, de
Australische context
overstijgend, past hij
in het hedendaagse,
Westerse artistieke debat.
De aboriginaliteit is geen
geactualiseerde vorm van het primitivisme. De
term verwijst veeleer naar een aspiratie om de
toekomst een richting te geven die verschilt
van die van de moderniteit: terugkeer naar
Moeder Aarde in een vorm van sacralisering
van de natuur die met ondergang bedreigd
is, een verlangen om een stap achteruit te
doen om terug te keren naar een illusoire
harmonieuze tijd, een drang om een intimiteit
met de wereld te herstellen door zich te
ontdoen van de dogma’s van de vrije markt
en het kapitalisme, een streven om zich te
bevrijden van de dictatuur van het geldwezen
en de economie om een, bij gebrek aan
ingewijden, verloren kennis, terug te vinden.

Aboriginaliteit
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5. De hedendaagse Aboriginal
schilderkunst is ontstaan in de centrale
en westelijke woestijn. Meer bepaald
in de nabijheid van de voormalige
missieposten die zich daar in de jaren
1930 vestigden, en in de reservaten waar
de nomadische stammen moesten wonen
van de Australische overheid, die hen
wilde assimileren door hen permanent
te vestigen: Haasts Blufft (1941),
Yuendumut en Lajamanu (1955) en
Papunyat (1960).

Van bij het begin van de kolonisatie op het einde van de 18e eeuw, beschouwde
de Britse kroon Australië als Terra nullius. Volgens dit concept was er op het
Australische continent geen sprake van menselijke aanwezigheid. Het grondgebied
moest niet worden veroverd want het behoorde aan niemand toe. Met deze visie,
die deels te wijten is aan de lage bezettingsgraad van het continent, werd de
menselijkheid van de Australische inheemse bevolking totaal genegeerd. Ze had
geen enkele status en kon op geen enkele manier een aanspraak laten gelden op
een territorium, noch op het – collectieve – bezit van de grond.

6. Vroeger gold Australië als een grondgebied dat aan niemand toebehoorde.
1. De term Aboriginal kunst verwijst zowel naar de kunst van

Aboriginals die voor de kolonisatie in Australië leefden, als naar de
eigentijdse kunst van Aboriginals die door hun traditionele cultuur
wordt beïnvloed. Ze bestaat uit schilderijen, houtgravures, sculpturen,
ceremoniële kostuums en ornamenten op werktuigen en wapens. Ze is
bovendien onlosmakelijk verbonden met zang, dans en mime, steeds
uitgevoerd in een rituele context. Wat wij ‘kunst’ noemen, is voor hen in
de eerste plaats spiritualiteit.

Enkele
sleuteltermen om
Aboriginal kunst
te begrijpen

4. De Aboriginal schilderkunst probeert de ‘Droomtijd’, het
mythische moment van de schepping van de wereld door de voorouders
te reproduceren. Afhankelijk van de stam en linguïstische groep variëren
en evolueren de verhalen, maar ze behouden allemaal de unieke centrale
structuur: de tijd van de schepping door de voorouders. Deze verhalen
liggen aan de basis van riten en overtuigingen die in specifieke initiaties
voor mannen en vrouwen worden overgedragen. De term ‘Dreamtime’ (in
het Nederlands Droomtijd) werd geïntroduceerd door de antropologen
Spencer en Gillen als vertaling van het concept Altyerrenge dat de
Arrernte-stam gebruikt om de oorsprong van het universum te definiëren.
3. Aboriginals schrijven de
schepping van de wereld toe aan
de ‘voorouders’. Deze voorouders
zijn geestelijke en mythische wezens
die bestonden voordat er mensen
waren. Tijdens hun omzwervingen
schiepen ze de mens en de natuur. Deze
voorouders nemen alle soorten vormen
aan – menselijk, dierlijk, plantaardig of
mineraal – en kunnen vrijelijk van vorm
veranderen. Als bron van alle geestelijke
macht en behoeders van de orde in
de wereld door middel van riten en
ceremonies, oefenen zij invloed uit op
deze wereld. Bovendien participeren
de geesten aan de conceptie van het
individu waardoor een permanente band
tussen het heden en de ‘Droomtijd’
verzekerd is.
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Ze dient om de vooroudergeest– de schepper van de plaats in
topografische zin– op te roepen en om deze scheppende energie
opnieuw te activeren. Er wordt ook beroep gedaan op de Aboriginal
creativiteit naar aanleiding van verwarrende historische gebeurtenissen.
De vooroudergeesten kunnen dan nieuwe rituelen, gezangen, dansen,
schilderijen via dromen aan de levenden overbrengen. Die nieuwe
vormen van artistieke expressie worden dan toegevoegd aan de
‘Droomtijd’, die een immens reservoir van inspiratie vormt.

2. Aboriginal kunst is altijd verbonden met een grondgebied.

Eigendom kan alleen maar collectief zijn en dat geldt ook voor de
reproductie van motieven ontworpen met rituele betekenis. Het feit dat
coöperatieven werken verkopen aan instellingen of privépersonen is dus
enigszins tegenstrijdig. Sommige inheemse groepen weigeren dan ook om
hun werken met een geestelijk of religieus karakter tentoon te stellen.

11. De basis van de maatschappelijke
structuur binnen Aboriginal gemeenschappen is de stam. Die bestaat uit een groep
van 40 tot 50 individu’s die dezelfde afstamming
hebben – patrilineair, matrilineair of in relatie tot
een voorouder of een gemeenschappelijke geest
of een totemfiguur. Enkelvoudige afstamming
is niet de norm en verwantschappen kunnen
toenemen afhankelijk van elk ankerpunt van
het individu in de maatschappij. Zo gebruiken
de Murngins, de bewoners van Arnhemlandt
(Noord), niet minder dan 71 termen om
hun verschillende verwantschapsrelaties te
benoemen. In meerdere
streken vallen de
grondrechten onder
de bevoegdheid
van de stam.

12. Het cconcept privé-eigendom bestaat niet voor Aboriginals.
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Aboriginals meer dan 250 verschillende talen. Doordat
de oorspronkelijke bevolking verspreid was over een immens
continent, was er een enorme diversiteit aan gesproken talen.
Vandaag worden nog amper 70 talen aan de nieuwe generaties
doorgegeven. Taal is voor Aboriginals een wezenlijk onderdeel
van hun identiteit, zonder echter een rol te spelen in de politieke
structuur. Geen enkele van deze talen kent het
schrift.

7. Op het moment van de kolonisatie spraken een miljoen

8. Pas sinds 1967 worden Aboriginals als Australische burgers
erkend. Volgens de huidige opvatting van de Australische overheid
verwijst de term ‘Aboriginal’ naar een persoon die aan drie criteria voldoet:
inheemse voorouders hebben, zichzelf als Aboriginal identificeren, en als
zodanig erkend worden door de Aboriginal gemeenschap. De Australische
regeringen hebben lange tijd een dwingend beleid gevoerd dat erop gericht
was Aboriginals de levenswijze van de Australische meerderheid van
Europese afkomst op te dringen. Dit integratiebeleid ging gepaard met een
marginalisering van inheemse tradities, of zelfs een totaalverbod van hun
gebruiken. In de jaren 1970 moest deze obsessie met assimilatie plaats
maken voor een erkenning van de autonomie van de inheemse volkeren.

9. Het aan Aboriginals
toegekende recht op grondbezit
dateert ook pas van 1967.
De strijd van de Aboriginal
gemeenschappen voor erkenning
resulteerde pas in 1967 in de
Aboriginal Land Rights Act die
voor de gemeenschappen in
het noorden en het centrum
bepaalde rechten (onder meer
recht op grondbezit) herstelde.
Niettemin blijft de relatie met
het grondgebied erg ingewikkeld,
want volgens het principe van de
‘Droomtijd’ is het landschap in zijn
totaliteit heilig gebied. Nog altijd
worden geregeld archeologische
sites vernield en moeten ze wijken
voor economische en industriële
belangen.
10. Het Aboriginal verwantschapssysteem is een van de meest
complexe ter wereld. De afstamming kan patrilineair en matrilineair zijn
en is georganiseerd volgens helften. Elk individu behoort tot een groep
verdeeld in vier secties en in acht ondersecties. In de afstamming komen
ook vooroudergeesten tussen beide afhankelijk van emblematische
plaatsen van de ‘Droomtijd’. Bij de conceptie van het individu, verbinden
ze het met totementiteiten. Zo worden individu’s niet alleen gedefinieerd
door hun genetische afstamming, maar ook door een netwerk van rituele
en symbolische verbanden waardoor ze deel uitmaken van een groot
aantal groepen.

Gabriella Possum
Nungurrayi (°1967)
Grand Mother Country,
2015
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Gabriella Possum Nungarrayi werd geboren in
de Centrale Woestijnt en is de oudste dochter
van Clifford Possum Tjapaltjarri (zie p. 18),
een van de bekendste en meest gewaardeerde
Aboriginal kunstenaars.
Grand Mother Country beschrijft de bush van
Gold Country, het land van haar grootmoeder
in het Noordelijk Territoriumt, waar ze haar
kindertijd doorbracht. Het vreemde landschap
bestaat uit een uitgestrekt, zandachtig
oppervlak, bezaaid met waterplassen, rotsen,
wouden, struikgewas zoals spinifex en wilde
bloemen. Alles lijkt in vogelperspectief
weergegeven en maakt van het schilderij een
kaart vol kleurige dromen en klankmodulaties.
Zittende vrouwen, gesymboliseerd door de ‘U’vormen in heldere kleuren, zijn getooid met
lichaamsbeschilderingen en zingen, omgeven
door kaketoeveren in levendige kleuren. Deze
riten verzekeren de ontwikkeling van planten
en dieren.
De kleuren en vormen verwijzen naar
vruchtbaarheid en de overvloed aan
voedsel die te vinden is in de bush, bush
potato, verschillende soorten acacia-zaden,
honingmieren, en ook voorouderlijke remedies
tegen ziektes. De kunstenares schetst een
symbiose met het landschap en benadrukt
de sociale rol van vrouwen als hoedsters van
het Bush Tucker (voedsel dat in de bush is te
vinden).
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Maisie Campbell
Napaltjarri (°1958)
Kapi Tjukurrpa, Myyma
Immaku, 2011
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Richard Long (°1945)
Utah Circle, 1989
Stenen uit Utah (VS)
KMSKB, inv. 11335

Maisie Campbell Napaltjarri groeide op in
Papunya Tula en begon begin jaren 1990 te
schilderen. Haar motieven verwijzen naar
sites waar vrouwenceremonies plaatsvinden.
Het schilderij Kapi Tjukurrpa, Myyma
Immaku (2011) is een weergave van de
‘Droom van het water’, en zijn voorouderlijke
Pintubi sites, een landschap waar de geest
van de slang en zijn krijgersvolk sluimeren.
De concentrische vormen verwijzen naar de
belangrijke ceremoniële plaatsen. Daarnaast
evoceren ze zandheuvels, rotsachtige partijen
en zoetwaterbronnen, die essentieel zijn voor
de volkeren in de westelijke woestijn. De
moeder van Maisie zou van dit water hebben
gedronken toen ze zwanger was. De identiteit
van de kunstenares is dus verbonden met
deze site die de plaats is van haar spirituele
geboorte. Ze evoceert niet alleen het fysieke
aspect van het territorium – een dorre plaats
met intens rode rotsen in het dal van een
kloof – maar ook de omstandigheden waarin
ze werd verwekt en de gezangen die de
ceremonies begeleiden.

Richard Long is het boegbeeld van de landart en
haalt zijn zandkleurige, rood-geaderde stenen uit de
Utah woestijn. De stenen getuigen van zijn gevoel
van één zijn met de natuur, die hij traag en respectvol
doorkruist. Utah Circle (1989) symboliseert de vitale
– voorouderlijke en contemporaine – banden tussen
11
de mens en de aarde.

Tjawina Porter Nampitjinpa werd in 1950
geboren ten noorden van de rivier Docker,
in West-Australiët. Ze is een halfzus van
Nyurapayia Nampitjinpa, en groeide met
haar familie op in de bush, alvorens ze naar
Papunyat verhuisde. Later keerde ze terug
naar haar geboortestreek. Ze maakte naam
als vlechtster van traditionele manden en
als schilder. In haar schilderijen evoceert ze
de dromen van haar vader en moeder door
middel van sites als Yumari, Punkilpirri,
Tjukurla en Tjalili, die met hun bronnen en
voedselreserves een essentiële rol spelen en
waar belangrijke ceremonies plaatsvinden.

Tjawina Porter
Nampitjinpa (c. 1950)
Tjalili, 2009
KMSKB, schenking van de
galerie Yanda Aboriginal
Art, Alice Springs
(Australië), 2020,
inv. 12599

Tjalili is gewijd aan activiteiten die
verband houden met Punkilpirri, één van
de talrijke waterbronnen in de buurt van de
geboorteplaats van Tjawine, aan de grens van
het Noordelijke Territoriumt.
De symbolen evoceren ook het bush-voedsel,
zoals bush-tomaten die voor de rituelen
worden klaargemaakt. We herkennen ook een
graafstok in donker oker gebruikt om voedsel
te zoeken. Deze minutieus gedecoreerde
stokken spelen een centrale rol in de rituele
gezangen.
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Sally Gabori
(1924-2015)
Grote krokodil, 2005
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Sally Gabori is afkomstig van het eiland
Bentinck in de Golf van Carpentariat in het
noordoosten van Darwint. Haar tribale naam
was Mirdidingkingathi Juwarnda (dat wil
zeggen dolfijn geboren in Mirdidingkingathi).
Ze werd in 1924 geboren, overleed in
2015 en leidde als lid van de Kaiadilt een
traditioneel leven zonder westerse invloeden.
Dit traditionele volk dat van verzamelen en
visvangst leefde, werd in de jaren 1940 door
missionarissen verplaatst naar Mornington
Island. Omdat ze toen al te oud was, ging Sally
Gabori niet naar school en leerde nooit lezen
en schrijven.
Op het eerste gezicht is de gestuele en
dynamische stijl van Grote Krokodil, dat ze
schilderde toen ze 81 was, non-figuratief,
maar eigenlijk verbeeldt het essentiële
elementen van traditionele, zowel land- als
zeelandschappen, bewoond door figuren uit
de ‘Droomtijd’, zoals deze voorouderlijke
zeekrokodil. De voorouderlijke inhoud is
weergegeven met een gevoel voor kleur en
een stijl die getuigt van een vrouwelijke
gevoeligheid. Hierin is haar werk verwant aan
dat van Minnie Pwerle of Emily Kame. Het
werk van Sally Gabori wordt internationaal
erkend en geldt als een voorbeeld van de
evolutie van de Aboriginal kunst die zonder
te breken met de voorouderlijke verankering,
nieuwe expressieve vormen ontwikkelde.
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Josie Kunoth Petyarre
(°1959)
Sugar Bag, 2015
Acrylverf op linnen
Verzameling Philippson

Josie Kunoth Petyarre werd in 1959 geboren
in Alhakere, een gemeenschap in de CentraalAustralische regio Utopiat, en behoort tot een
familie van erkende kunstenaars. Zoals veel
Aboriginal vrouwen wijdde ze zich jarenlang
aan batikken op zijde en begon pas in 1989 te
schilderen.
In het kader van het project Utopia: A
Picture Story maakte ze 88 werken die
werden verworven door de Holmes in Court
Collection in Pertht, de vierde grootste stad
van Australië. Vanaf 2005 begon ze samen
met haar man houten sculpturen te maken
gekenmerkt door een levendige polychromie
en dynamische stijl.
De reeks Sugar Bag verwijst naar de oogst
van honing door bush-bijen geproduceerd
in bomen of rotsspleten. De honing wordt
geoogst met manden, gevlochten door de
vrouwen van de gemeenschap. In deze
mandenmotieven speelt Josie met formele
tradities zonder zich te beperken tot de
legendarische cycli van de ‘Droomtijd’ en
verruimt ze de thematiek tot het dagelijkse
leven en het heden. Typisch voor haar werk is
een gevoel voor het decoratieve, een harmonie
van structuren en een evenwichtig palet. Ze
verleent de extreem gecodificeerde kunst
die is ontstaan in de kunstenaarscoöperatie
Papunya Tulat een grote gevoeligheid.
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Het beschilderen van eucalyptusschors is
een eeuwenoude traditie die vooral in het
Noordelijk Territoriumt, dat het laatst
werd gekoloniseerd, voortleefde. Deze
schilderingen, uitgevoerd met natuurlijke
pigmenten en vooral oker, zijn allemaal nauw
verbonden met de ‘Droomtijd’ en kregen
almaar maar erkenning.
Timothy Wulanjbirr werd in 1969
geboren. Hij behoort tot een familie van
gerenommeerde kunstenaars en zet deze
traditie voort. Hij munt uit in de rarrktechniek: een spel van polychrome arceringen
waarin de aanwezigheid van de voorouder
zich manifesteert en de schittering van
het tropische klimaat tot uiting komt.
De geraffineerde lineaire behandeling
versterkt de abstractie van het werk. Zijn
Regenboomslang, een archetypische figuur in
de ‘Droomtijd’, beschermt het water, de meest
kostbare levensbron. Met zijn conceptuele
intensiteit en esthetisch gevoel vernieuwt
hij de traditie van de Dangkorlo-stam in
Arnhemlandt.
Timothy Wulanjbirr
(°1969)
Ngalyod de
regenboogslang, 2001
Natuurlijke pigmenten
op eucalyptusbast
Verzameling Philippson
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Timothy Cook Marntupuni werd in 1958
geboren op Melville Islandt. Hij is een
typische vertegenwoordiger van de kunst
van de Tiwi-Eilandent in het noorden van
Arnhemlandt. Hij werd als schilder en
beeldhouwer bekend met zijn lorrkkons, of
funeraire palen.

Timothy Cook Marntupuni
(°1958)

Traditioneel werden meerdere maanden na
de begrafenis, de botten van een overledene
in een holle, met stammotieven beschilderde
paal geplaatst. Na een ritueel met zang en dans
werd de paal in de grond geplant en kon zo in
de loop der jaren en op het ritme van de natuur
langzaam vergaan. Cook kreeg erkenning als
één van de kunstenaars die deze oeroude, door
musea gearchiveerde praktijken op de meest
radicale en eigentijdse manier interpreteerde.

Untitled (Tutini and
Tunga), 2007
Natuurlijke pigmenten
op ijzerhout
Verzameling Philippson

André Willequet
(1921-1998)
Liefdeszuil, [1972]
Gepolychromeerd lindenhout
KMSKB, inv. 9581

André Willequet is zich bewust van de gevoeligheid van
hout en met deze Liefdeszuil (1972) in gepolychromeerd
lindenhout, brengt hij een ode aan het leven. De verticaliteit van de boom leidt de vorm, die zowel statisch als
elegant is en doordrongen van sensualiteit en erotiek.

Johnny Warangkula Tjupurrula schildert
naturalistische totemistische landschappen
die aanleunen bij westerse concepten en met
hun gestippelde vormen de woestijnvegetatie
weergeven. Dingo Camp at Dinky evoceert
de tochten met de kuddes door de westelijke
woestijn. Om het vee te beschermen tegen
dingo’s, vaardigde de regering in 1923 de
Dingo Destruction Ordinance uit, die een som
uitloofde voor elke scalp van een gedode dingo.
Deze praktijk was één van de zeldzame bronnen
van inkomsten voor de inheemse jagers.
Net als andere Pintubi zoekt de kunstenaar
inspiratie in verlaten traditionele sites:
zandduinen, uitgestrekte zoutmeren, beboste
vlakten, grotten, rotspartijen en kloven met
zoetwater, waar de dingo’s hun holen maken. De
Songline of het droomspoor vertelt het epos van
de voorouder Dingo. Hier brengt een volwassen
dier vlees naar zijn pups, waarvan we de sporen
zien. De locatie van het hol is weergegeven door
concentrische cirkels zonder enige decoratie.
Het schilderij verbeeldt een droom in verband
met de Dinky-site.
Johnny Warangkula
Tjupurrula
(ca. 1918-2001)
Dingo Camp at Tinki,
1973
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson
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Clifford Possum Tjapaltjarri (ca. 1932-2002)
is één van de belangrijkste vertegenwoordigers
van de kunstenaarscoöperatie Papunya Tulat.
Hij begon te schilderen in de jaren 1960 en
was de eerste Aboriginal kunstenaar die werd
bekroond met de Alice Prize. Clifford wilde de
inheemse cultuur die onzichtbaar was, meer
bekendheid geven door gebruik te maken
van de codes van ‘de ander’ om ze zo voor de
dominante cultuur begrijpelijk te maken.
De erkenning van zijn werk in de kunstwereld,
was voor Clifford een teken dat er eindelijk
rekening werd gehouden met de inheemse
identiteit, in een compromis van wat werd
getoond en wat onzichtbaar werd gehouden.

Clifford Possum
Tjapaltjarri
(1932-2002)
Zonder titel (Honey Ant
Dreaming), 2001
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Zonder titel (Honey Ant Dreaming) evoceert
de symbolische motieven die op de grond
worden getekend tijdens het ritueel van de
‘Droom van de honingmier’ op de berg Allan.
Terwijl de Honingmier er geboren wordt,
installeert een groep voorouders er zijn kamp.
De concentrische cirkels in het midden,
staan voor de waterputten waarvoor de site
belangrijk is. Mannen (de liggende ‘U’s) met
graafstokken in de hand, plaatsen gedecoreerde
eucalyptusplanken met het verhaal van het
insect, voor zich. Pootafdrukken verwijzen
naar het insect dat zijn nest zoekt. De golvende
lijnen symboliseren de van haren gevlochten
ceinturen die vrouwen dragen wanneer ze
de ceremoniële dans voorbereiden. Het gaat
18

hier om de nauwe band die de mens verbindt
met het dier dat als voedsel zijn voortbestaan
garandeert. Een band die voortdurend wordt
hernieuwd door ceremonies die moeten zorgen
voor de natuurlijke cyclus en een overvloed aan
voedsel.

Louie Cowboy Pwerle
(1941-2015)
Ngookwala Cave, 1992
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Louie Cowboy Pwerle werd in 1941 geboren
als lid van het Anmatyerre volk. Hij heeft
zich opgeworpen als een belangrijke
vertegenwoordiger van de Utopiat
gemeenschap waarin hij recht sprak en de
reserves beheerde. Hij was een bekwaam
ruiter en gewaardeerd leider maar kreeg ook
al snel erkenning als schilder. Bij zijn eerste
tentoonstellingen in 1990 waren critici
onder de indruk van zijn verfijnde stijl. De
kunstenaar overleed aan een hartaanval
tijdens de uitvoering van een wilde dans in het
kader van een nachtelijk ritueel.
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David Miller werd in 1951 geboren als lid
van het Pitjantjatjara/Aparatjara volk en de
Kanpi gemeenschap in de Westelijke Woestijn.
Tijdens zijn kindertijd en jeugd maakte
hij lange voettochten door het westen van
Australië en het Noordelijk Territoriumt,
waar hij rituele ceremonieën bijwoonde en
ook getuige was van de uitwisseling van
dingo’s tegen thee en bloem. Hij keerde terug
naar zijn geboortesteek in het Westen om er
in de traditionele rituelen te worden ingewijd
en deel te nemen aan de opbouw van de
gemeenschap.
In 2005, tijdens een vormingsprogramma
georganiseerd voor mensen in de Pitjantjatjara
gemeenschappen, ontdekte hij de
schilderkunst. In 2008 werd schilderen zijn
hoofdactiviteit. Zoals hij zelf uiteenzet, is
Perentie Track een voorstelling van de streek
waar zijn vader is geboren – ergens op de
piste bij Perentie Waltijitjara – tijdens de
deportatie van zijn gemeenschap naar een
kamp.

David Miller (°1951)
Perenties Track, 2012
Acrylverf op linnen
Verzameling Philippson
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Thomas Tjapaltjarri
(°1964)
Tingari, 2010
Acrylverf op doek
Collection Philippson
Walala Tjapaltjarri
(°1972)
Tingari, 2014
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

De gebroeders Tjapaltjarri – Thomas (1964)
en Walala (1972) – zijn Pintupi kunstenaars.
Ze leefden ongeveer twintig jaar met hun
familie in de streek van Wilkinkarra zonder
ooit met westerlingen in contact te komen.
Ze trokken van de ene plaats naar de andere,
leefden naakt en waren gewapend met lansen
en boemerangs. De ‘Pintupi Nine’ (de negen
Pintubi) trokken door de Gibsonwoestijnt
en leefden er zoals de jagers-verzamelaars
50 000 jaar geleden. In 1984 trokken ze naar
Kiwirrkurrat, op het traditionele grondgebied
van Pintubi, dat was teruggegeven in het
kader van de Land Rights Act (wet op
landrechten). Ze vonden er meerdere van
hun familieleden terug, van wie ze meer dan
twee decennia eerder gescheiden waren. De
twee broers gingen naar school en werkten
mee aan een renaissance van de Aboriginal
spiritualiteit. Deze is nauw verbonden met de
ontwikkeling van de schilderkunst volgens de
canons die 15 jaar eerder in Papunya Tulat
werden geïntroduceerd.
In 1987 leerden ze schilderen en maakten
voorstellingen van Tingari ‘Dromen’ die
opduiken tijdens de tocht tussen heilige
sites. Via deze mythische verhalen gedeeld
door de hele woestijnstam, worden de leden
geïnitieerd in fundamentele kennis.
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Op de kaart hiernaast vindt u de belangrijkste sites waarvan
in de teksten sprake is en daar is aangegeven met het
symbool t, en ook de grote steden van Australië en de
belangrijkste woestijnen. Hier kunt u zich een beeld vormen
van de uitgestrektheid van de gebieden waarin de inheemse
kunstenaars en hun stammen rondtrekken.

Wyndha

Ter vergelijking: de oppervlakte van België beslaat de helft
van Tasmanië, onderaan rechts.

West
er

Australië dat ongeveer 50 miljoen jaar
geleden op drift raakte en zo een eigen
continent vormde, is een eiland van
7,5 miljoen km2 (bijna zo groot als de
Verenigde Staten en 250 keer groter dan
België).
Zijn vroege afscheiding van de andere
landmassa’s resulteerde in de loop van de
millennia in een reusachtig en uniek reservoir
van planten- en diersoorten. Het heeft
bijzonder gevarieerde landschappen en
klimaten en bestaat uit één derde woestijn,
één derde savanne en één derde wouden.
Slechts 5 % van het territorium ligt hoger dan
700 meter. Het is dus het meest vlakke van
alle continenten. De hoogste berg is 2236
meter en bevindt zich in Nieuw-Zuid-Wales.
De kolonisatie introduceerde dieren uit
andere continenten (dingo’s, konijnen,
buffels, kamelen) wat het ecologisch
evenwicht grondig heeft verstoord.
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De Tingari voorouders – de traditie heeft
het over een volk bestaande uit mannen,
vrouwen en adolescenten – hebben eindeloze
omzwervingen gemaakt, van de zee tot in
de woestijn in het hart van het Australische
continent, dwars door de zoutmoerassen van
Centraal-Australië, hier weergegeven door
een dicht netwerk.
Thomas ontleent zijn symbolen aan het
traditionele decoratieve repertoire van
lichaamsbeschilderingen, rotstekeningen,
schilden, werptuigen en boemerangs. De
voorstelling is nauw verbonden met het motief
van de Tali Tjuta – grote zandduinen – van
de streek van Marruwa, ten westen van Lake
McKayt.
Walala geeft daarvan een meer eigentijdse en
abstractie interpretatie. In het midden van het
netwerk duiken de kronkelende wegen op die
de voorouders volgden toen ze de eerste riten
creëerden en zo de basis legden van het leven
en de maatschappij. Volgens antropologen
verhaalt het Tingari epos op een poëtische
manier de herinnering aan de laatste migratie
uit Azië van ongeveer 6000 jaar geleden.

Jean Dubuffet
(1901-1985)
De verwoeste burcht, 1952
Olieverf op doek
KMSKB, gekocht in 1954,
inv. 6713

De verwoeste burcht (1952) evoceert op ongewone
en mysterieuze wijze een landschap waarvan de diepste
structuur uit de aardkorst lijkt te zijn opgegraven. Het
diepe rode hart van deze ‘texturologie’ toont zijn lagen,
tekens en sporen. Binnen- en buitenkant versmelten
met elkaar tot ze ons ook absorberen.
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In Broad Shield Design (1996) voert Jonathan
Kumintjarra Brown (1960-1997) terug
tot zijn rituele oorsprong: een symbolisch
tracé met een stok in het zand getekend en
gedoemd te verdwijnen. Het schilderij heeft
geen specifieke oriëntatie. De concentrische
cirkels zijn typisch voor de Pitjantjatjara
decors, die op schilden worden aangebracht en
beschermingssymbolen zijn.

Jonathan Kumintjarra
Brown (1960-1997)
Broad Shield Design,
1995
Oker op linnen
Verzameling Philippson
Maralinga – Dode emoes,
1992
Pigmenten, emoe
veren op paneel
Verzameling Philippson

Maralinga – Dode emoes (1992) verwijst
veeleer naar het tragische lot van Aboriginals
op het einde van de Tweede Wereldoorlog.
De schilder werd geboren in 1960 en van zijn
moeder weggehaald om in gezinnen in de stad
te worden opgevoed. Toen hij volwassen was,
slaagde hij erin om te achterhalen wie zijn
familie en zijn oorspronkelijke gemeenschap
was en vervoegde hen begin jaren 1980.
Hij ontdekte dan dat Maralingat, zijn
geboortestreek, tussen 1953 en 1967 door
het Britse leger werd gebruikt voor nucleaire
proeven. Via het thema van de voorouder
Emeu – en zijn dood, hier aangegeven door de
toevoeging van veren vermengd met verkoolde
aarde –, is zijn werk een aanklacht tegen de
verwoesting van de natuur. De concentrische
cirkels contrasteren met de lijnen rond de
gestippelde zones van het voorouderlijke
ritueel met een centrum dat verglaasd is door
de hitte die duizend keer warmer is dan die
van de zon.
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Charlie Tawara Tjungurrayi (ca. 19211999) is één van de eerste leden van zijn
gemeenschap die in de jaren 1930 naar
het oosten emigreerde. Hij woonde in een
christelijke missie, werkte op bouwwerven
van het leger, en legde zo de eerste contacten
met westerlingen.

Charlie Tawara
Tjungurrayi
(ca. 1921-1999)
Zonder titel (Emu
Dreaming), 1975
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Hiertoe aangespoord door Geoffrey Bardon
begon hij te schilderen. Het was hij die de
plaats de naam Papunya Tulat gaf, wat
‘ontmoetingsplaats van de broers en neven’
betekent. Op economisch vlak was hij
van mening dat het commercialiseren van
artefacten met etnische connotaties kon
bijdragen aan de financiële situatie van zijn
gemeenschap. Hij was energiek en sprak
Engels waardoor hij de woordvoerder werd
van de inheemse schilders en de bemiddelaar
was tussen twee culturen die vreemden waren
voor elkaar. Hij slaagde erin om de paradox
tussen een als nieuw ervaren artistieke
praktijk en een duizendjarige traditie
te overstijgen. De controverse over het
onderscheid tussen wat kan afgebeeld worden
en wat taboe is, bood Charlie Tawara de kans
om zijn talent voor compromis te tonen.
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Judy Watson Napangardi (ca. 1925-2016)
is lid van het Warlpiri volk. Hoewel ze klein
was en er zwak uitzag, bleek ze een bijzonder
energiek karakter te hebben. Ze doorkruiste
meerdere keren de territoria van haar
familie en bezocht sites als Mina Mina en
Yingipurlangu, tussen de Gibsonwoestijnt
en die van Tanamit. In deze onherbergzame
omgeving assimileerde ze de traditionele
kennis en visualiseerde deze in haar
schilderkunst. Ze begon echter pas in 1986
te schilderen voor een coöperatieve van de
Yuendumu gemeenschap. Aan de Warlpiri
ontleende ze het rijke palet met schitterende
kleuren.
Net als het door de Napangardi stam
geproduceerde werk, thematiseren haar
schilderijen verhalen verbonden met de door
vrouwen bewaakte site van Mina Mina, en de
ceremonies van vrouwen die de herinnering
eraan doen voortleven. Typisch voor haar
werk zijn de met elkaar verweven, golvende
arabesken met schitterende kleuren. De
voorstelling is een samenballing van de geest
van de heilige site van Mina Mina: vegetatie,
water, topografie en geschiedenis vormen een
evenwichtig geheel.
Judy Watson Napangardi
(ca. 1925-2016)
Mina Mina
Acrylverf op linnen
Verzameling Philippson
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Bill Whiskey Tjapaltjarri
(ca. 1920-2008)
Rockholes and Country
near the Olgas, 2008
Acrylverf op linnen
Verzameling Philippson

Bill Whiskey Tjapaltjarri (ca. 1920-2008)
behoort tot de Pirupa Akla gemeenschap die
ten westen van Ulurut gevestigd is. Tijdens
zijn kindertijd kwam zijn familie in contact
met de witte cultuur, maar bleef vasthouden
aan haar nomadisch bestaan gebaseerd op de
jacht. Toen hij 20 was, werkte Bill als kok in de
lutheraanse missie van Haasts Blufft maar bleef
zich ook bekwamen als traditionele genezer.
‘Whiskey’, de bijnaam die hij kreeg
omwille van zijn weelderige volle baard en
bakkebaarden (whiskers), begon in 2004 te
schilderen toen hij 84 was. Zijn werk met
schitterende, gewaagde en energieke kleuren
werd in minder dan vijf jaar internationaal
bekend. Het verhaalt het ontstaan van de
grote cultus-sites en maakt vaak gebruik van
het motief van de drie mythische vogels.
Rockholes and Country near the Olgas vertelt
de manier waarop de Arend de voorouder
Kaketoe redde van de aanvallen door de
Raaf die werd aangetrokken door de voor
zijn voortbestaan essentiële grote witte
larven. Het schilderij is een weergave van
de schitterend witte rotsen; de rode en gele
punten zijn de bloemen die op de berg Conner
groeien en het voornaamste voedsel zijn
van de Kaketoe: de concentrische cirkels
symboliseren de geboorteplaats van de vogel.
De Arend, Kaketoe en Raaf zelf zijn niet
afgebeeld, maar de symbolische topografie
verwijst naar de ‘Droomtijd’.
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Emily Kame Kngwarreye
(ca. 1910-1996)
Anooralya Yam Awelye,
1994
Acrylverf op linnen
Verzameling Philippson
Serge Vandercam
(1924-2005)
De gehangene, 1962
Olieverf op doek
KMSKB, gekocht in
1962, inv. 6965

Emily Kame Kngwarreye (ca. 1910-1996)
werd geboren in Utopia en specialiseerde
zich aanvankelijk in batik. Begin jaren 1980
begon ze te schilderen en ontwikkelde een
persoonlijke stijl die zich losmaakte van de
strikte stippeltechniek van Papunya Tula.
In haar werk krijgt de inheemse kosmogonie
een zekere sensualiteit en het getuigt van een
autonome vrouwelijke interpretatie van de
traditie. Door zich op de vlechtpatronen of
motieven van lichaamsdecoratie die vrouwen
tijdens rituelen dragen, te inspireren, opent ze
nieuwe perspectieven.
In Anooralya Yam Awelye toont ze vanuit
vogelperspectief de levenscyclus van een
eetbare plant die in de streek van Alalgura,
dichtbij Utopiat, na de zomerregens in trossen
opschiet. Het water voedt het bekken van
Alalgura en de rivier stroomt almaar sneller.
Het knolgewas yam is onmisbaar voor het
voortbestaan van de gemeenschap. De naam
van de bloemen met zaden is Kame, tevens de
tribale naam van de kunstenares die zich met
de bloem identificeerde. De plant manifesteert
zich in barsten in de bodem, maar zal pas echt
ontluiken na de gepaste ceremonies en rituelen.
Scheppen is een levensdrang! In De gehangene
(1962) bevrijdt de hand van de kunstenaar zichzelf
en volgt de eigen beweging om een vrije, energieke
en contrasterende abstractie te creëren. De kleuren,
lijnen en vlekken onthullen een poëtische verbeelding.
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Warlimpirrnga Tjapaltjarri maakt deel uit
van de befaamde groep van 9 kunstenaars
van Pintupi. Hij werd geboren in 1959 en
behoorde tot een gemeenschap die tot in 1984,
toen ze zich in Kiwirrkurat vestigden, geen
enkel contact had met de westerse beschaving.
In het kunstenaarscollectief Papunya Tulat
vervoegde hij de kunstenaars die er sinds 1971
actief waren en begon ook te schilderen.
Zijn werk sluit aan bij de in Papunya Tula
ontwikkelde canons van de schilderkunst
van de Westelijke Woestijn: stippeltechniek,
formele symbolische codes verwijzend naar
de ‘Droomtijd’, de voorstelling bezit een
initiatie-dimensie, en voortzetting van de
voorouderlijke tradities.
In 2015 ondergaat zijn werk een opvallende
plastische evolutie. Van de traditionele
praktijk behoudt hij alleen de essentiële
structuur die verwant is aan de decoratieve
motieven op schilden. Punten zijn lijnen
geworden, die in een golvende beweging de
vitale energie overbrengen. Het traditionele
motief evoceert zandduinen en kleiafzettingen.

Warlimpirrnga Tjapaltjarri
(°1950)
Tingara, 2015
Acrylverf op papier
Verzameling Philippson

Warlimpirrnga Tjapaltjarri vindt vooral
inspiratie in het moerasgebied van
Minatapinya, waar het Tingara volk een kamp
optrok tijdens de mythische omzwervingen.
De streek staat bekend om zijn voorouderlijke 30

Waterslangen. Volgens de kunstenaar
verwijzen de golvende lijnen naar de talrijke
waterplassen rond Lake McKayt.

Sol LeWitt
(1928-2007)
Geel & rood, zwart &
blauw, 1972
Gekleurde Oost-Indische
inkt, pen op papier
KMSKB, gekocht in 1990,
inv. 11292

Voor Sol LeWitt primeren idee en concept boven de
uitvoering, want wat in de geest is ontstaan, kan niet
ongedaan worden gemaakt. In Geel & rood, zwart &
blauw (1972) gebruikt de kunstenaar in regelmatige
lijnen aangebrachte primaire kleuren. De herhaling is
opgevat als een volwaardig verhaal.
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Debbie Brown Napaljarri werd geboren in
Nyirripit, een Aboriginal gemeenschap op 400
km ten noordwesten van Alice Springst in het
Noordelijk Territoriumt. Ze groeide er op en
liep er school, maar verbleef daarna meerdere
jaren in een pensionaat van het Yirrara
College in Alice Springs. Na haar terugkeer
in Nyirripi werkte ze in een winkel en als
bejaardenhelpster.

Debbie Brown Napaltjarri
(°1985)
Tali Tjuta (Vele
zandheuvels), 2019
Acrylverf op linnen
KMSKB, schenking van de
galerie Yanda Aboriginal
Art, Alice Springs
(Australië), 2020
inv. 12597

In 2010 verhuisde Debbie met haar man en
zijn zoon Jarvis naar Yuendumut, 160 km
zuidwaarts, om dichter bij haar schoonfamilie
te wonen. Ze werkte in het Women’s Centre
waar ze maaltijden voor schoolkinderen
bereidde. Ze werd door haar grootouders in de
schilderkunst ingewijd en werkt sinds 2006
samen met een kunstencentrum in Yuendumu.
Debbie keek vroeger toe hoe haar grootouders
schilderden en luisterde naar hun verhalen.
Haar schilderijen zijn een weergave van de
‘Droomtijd’ van haar vader, die direct verband
houdt met zijn land, zijn dieren en planten.
Tali Tjuta evoceert de talrijke heuvels waar
haar voorouders hebben rondgetrokken.
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Minnie Pwerle
(vers 1915-2006)
Bush Melon
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson
Louis van Lint
(1909-1986)
Herfstverwildering, 1960
Olieverf op doek
KMSKB, gekocht in
1961, inv. 6917

Minnie Pwerle werd tussen 1910 en 1922
geboren in het gebied van Utopiat, en
overleed in 2006. In het kader van de Land
Rights Act (de wet op landrechten) werden
de Aboriginal gemeenschappen Anmatyrre en
Alyawarre in de jaren 1970, opnieuw eigenaar
van hun gronden. Minnie Pwerle inspireert
zich op de grafische symbolen van de rituelen
die de vruchtbaarheid van het land moeten
garanderen – ‘Droom van het Meloenzaad’ en
‘Droom van de Watermeloen’.
Het schilderij wordt voor haar een bundeling
van gevoelens, indrukken, visioenen en
ervaringen opgewekt tijdens voorouderlijke
rituelen. Nochtans duurde het lang voor ze
met deze rituele verbeeldingswereld naar
buiten trad. Minnie Pwerle begon pas in 1999
te schilderen terwijl in Utopia al vanaf 1977
schilders actief waren.
Door het uitbundig kleurgebruik straalt
haar werk vitaliteit en energie uit. Haar met
trefzekere lijnen geschetste spontane visie is
van een, voor de traditionele inheemse kunst,
zeldzame subjectiviteit. In grote, in elkaar
verstrengelde iriserende arabesken herbeleeft
de vrouw haar ‘Droom van de meloen’.
Het spontaan en dynamisch geschilderde
Herfstverwildering (1960) is ontstaan uit een
confrontatie met de natuur. De vrije interpretatie van
grillige herfstbladeren is weergeven in een juxtapositie
van oker, zwart, grijs en wit. De blauwe lucht heeft zich
er een weg doorheen gebaand.
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Mary Brown Napangardi
(ca. 1953)
Women’s Ceremony,
2019
Acrylverf op linnen
KMSKB, schenking van de
galerie Yanda Aboriginal
Art, Alice Springs
(Australië), 2020,
inv. 12598

Mary Brown Napangardi werd geboren in
Lapi Lapi, aan de grens van West-Australië
en het Noordelijk Territorium. De ouders
van Mary leidden een traditioneel leven in
de streek van Mina Mina, gelegen tussen
Nyirripit en Lapi Lapi. In de geschiedenis
van de kunstenares spelen genealogie en
geografische herkomst een grote rol. In 1957
nam Donald F. Thomson, Mary en haar
grootfamilie mee naar Mount Doreen, een
ranch van meer dan 8000 vierkante kilometer.
Na de vestiging van de Nyirripi gemeenschap
(op 160 km ten westen van Yuendumut),
verhuisde de familie nog een keer. Momenteel
verdeelt Mary samen met haar man Ronnie
Tjampitjinpa haar tijd tussen Kintore en
Nyirripi.
Mary begon in het begin van de jaren 1990
sporadisch te schilderen, want waar ze
woonde was er geen kunstcentrum. Vanaf
2005 werkte ze samen met de Warlukurlangu
Artists Aboriginal Corporation in Yuendumu
en ontwikkelde ze een meer samenhangend
oeuvre. Haar werk is geïnspireerd door aan
vrouwelijke ceremonies en de ‘Droomtijd’
ontleende verhalen met betrekking tot haar
land, zijn motieven en fauna en flora. Deze
sacrale verhalen werden aan haar vaderskant
van generatie op generatie doorgegeven.
Op basis van een traditionele iconografie en
met een onbeperkt palet komt Mary tot een
moderne interpretatie van haar dromen.
34

Kathleen Petyarre
(ca. 1940-2018)
Devil Mountain Lizard,
2009
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson
Devil Mountain Lizard,
2012
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Kathleen Petyarre werd in 1947 geboren ten
noorden van Alice Springs. Ze groeide op in
een nomadische familie. Deze tochten waren
haar leerschool. Ze leerde zich te oriënteren
in de woestijn, zich er te verplaatsen en er
de nodige middelen te vinden voor een sober
bestaan met respect voor de natuur. Tijdens
deze omzwervingen werd ze ook ingewijd in
de tradities verbonden met de ‘Droomtijd’.
Ze vestigde zich uiteindelijk met haar familie
in Utopia en speelde er een centrale rol in
de strijd voor landrechten: het Anmatyerr
volk kon in 1979 terug bezitnemen van de
vooroudergronden en werd het de enige
legitieme eigenaar van Utopia.
Op een in 1988 door de Holmes in Court
Collection van Perth in Utopiat georganiseerde tentoonstelling, exposeerde ze
haar eerste schilderijen. Haar stam kreeg de
opdracht om de erfenis van de ‘Droom van de
hagedis’ in de vorm van verhalen en gezangen
in stand te houden. De geslachtsloze kleine
hagedis, ook Moloch horridus genaamd, leeft
op de kammen van de woestijnduinen en, net
als bij de kameleon, vervloeit zijn kleur perfect
met zijn omgeving. In haar doeken versterkt
de meer gesuggereerde dan weergegeven
hagedis, de monumentale pracht van dit
landschap ‘van het niets’. Kathleen Petyarre
geeft deze mythische cartografieën, waarin de
hagedis de woestijnervaring symboliseert, een
minimalistische concentratie.
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Abie Loy Kemarre werd in 1972 geboren in
Utopiat en leerde in 1994 schilderen van haar
grootmoeder Kathleen Petyarre, een befaamde
Aboriginal kunstenares van wie ook werk op
deze tentoonstelling te zien is. Ze reizen en
werken vaak samen.

Abie Loy Kemarre
(°1972)
Woman’s Body Painting,
2010
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson

Marc Mendelson
(1915-2013)
Spaans landschap, 1962
Gemengde technieken en
olieverf op doek
KMSKB, gekocht in 1962,
inv. 6966

Het werk van Abie heeft drie
basiscomponenten: de ‘Droom van het
blad van de bush’, de ‘Droom van de kip
van de bush’ en de ‘Awelye’ – gekenmerkt
door zwarte en witte lijnen en tot aan
de rand geschilderde motieven ontleend
aan lichaamsbeschilderingen tijdens
vrouwenceremonies georganiseerd in Utopia.
De modulatie van regelmatige, hoewel niet
systematische vormen, en het spel met vlechten netwerkmotieven geven het werk van
Abie Loy een typisch vrouwelijk maar ook
minimalistisch aspect.

Spaans landschap (1962) is geïnspireerd door de
reizen van Marc Mendelson naar Palamos aan de
Costa Brava, waar hij de schoonheid van gebarsten
muren ontdekte. De kunstenaar maakt groeven en
krassen in de verf, die doen denken aan graffiti of
tekens op een geografische kaart. Tijd en ruimte zijn
hier innig met elkaar verbonden.
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Gloria Tamerre Petyarre werd in 1940
geboren en is één van de 7 zusters Petyarre
met wie ze dezelfde ‘Droom’ deelt. Ze begon in
1988 te schilderen, eerst in batik en daarna in
acrylverf, een techniek die sinds de jaren 1970
gebruikelijk was.
Het motief van Wilde bloemen en medicinale
bladeren zijn de medicinale planten die in de
centrale woestijn groeien. Als het in oktober
regent, wordt het meestal dorre en kale gebied,
bedekt met een vegetatie in subtiele en tere
kleuren. In zwart en wit exploreert Gloria het
hypnotische gevoel van de subtiele golving van
de prille bladeren bewegend in de wind. Hier
besteedde ze bijzondere zorg aan de weergave
van elk blad dat het figuratieve equivalent
wordt van het punt in de klassieke inheemse
schilderijen. Deze sensuele golving van de
bladeren staat ook voor de sjamanistische
geest waarvan zelfs de kleinste aspecten
van de natuur doordrongen zijn. Deze door
de regen veroorzaakte oceanische beweging
verandert de woestijn in een levensbron.

Gloria Tamerre Petyarre
(°1942)
Wilde bloemen en
medicinale bladeren, 2005
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson
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Regina Pilawuk Wilson
(°1945)
Syaw (Visnet),
2002
Acrylverf op doek
Verzameling Philippson
Walter Leblanc
(1932-1986)
Twisting Strings – MX 36,
1975
Koorden genaaid op doek,
volledig witbeschilderd
KMSKB, gekocht in 1977,
inv. 8912

Regina Pilawuk Wilson werd in 1945 geboren
en groeide op in een katholieke missie ten
zuiden van Darwint. Ze leidde daar een uiterst
triest leven want de jezuïeten verboden haar
om haar eigen taal te spreken, haar voorouders
te vereren en traditionele manden te vlechten.
In 1969 ontvluchtte ze samen met haar man en
nog andere bewoners de missie en trok naar haar
land van herkomst. In Peppimenartit stichtten
ze een gemeenschap. Hier voerden ze de rituele
ceremonies en ook het traditionele vlechtwerk
terug in. In 2000 begon ze te schilderen. Door de
transpositie van vlechtwerkmotieven verleende
ze een praktijk die meestal met vrouwen
wordt geassocieerd, een eigen waardigheid. In
2003 ontving ze hiervoor een Award. In haar
schilderijen evoceert ze het cirkelvormige
‘zonnetapijt’ dat soms kegelvormig wordt om
een kledingstuk of mand te vormen. In andere
werken schildert ze een netwerk van draden
waarin verfijnde tinten gecombineerd zijn
met een rigide basisstructuur. De motieven
zijn geïnspireerd door de structuur en het
weven van visnetten. Ze verwijzen ook naar
de lichaamsdecoraties die tijdens vrouwelijke
ceremonies worden aangebracht.
Door het spel van het licht en de beweging van de
toeschouwer, creëert het profiel van Twisting Strings
(1975) een interne vibratie. De eenvoudige en
regelmatige lijnen, gemaakt van katoendraad die op het
doek is genaaid, is overschilderd met wit om het geheel
een eenheid te geven.
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Phyllis Thomas
(1933-2018)
Zonder titel, 2014
Natuurlijke pigmenten
op doek
Verzameling Philippson
René Magritte
(1898-1967)
De verschijning, 1928
Olieverf op doek
Privéverzameling,
courtesy Brachot Gallery

Phyllis Booljoonnagali Thomas werd in 1938
in Turner River geboren. Ze groeide daar op
en trok daarna naar Wyndhamt. In de streek
van Springvale stichtte ze, samen met haar
man Joe Thomas, de Rugun gemeenschap,
verbonden met de mythe van het Gat van
de Krokodil, die een centraal element werd
in haar werk. Haar man richtte een school
op en Phyllis onderwees er de fundamentele
artistieke technieken – sculptuur,
schilderkunst en dans – van de inheemse
cultuur.
Zonder titel is een weergave van het
ecosysteem dat daar ontstond door de
kwaliteit van het water dat er permanent
opborrelt. Door de diepte van de bronnen is
het water altijd fris en van overal komen er
kuddes naartoe om te drinken. De kolonisten
hadden trouwens de gewoonte om er hun
dieren te komen vetmesten, alvorens ze naar
de slachthuizen van Wyndham te brengen. De
kunstenares inspireert zich op het landschap
met zijn rivieren, waterputten en weiden. Dit
resulteert in een gevoelige weergave van de
topografie van de plek en een evocatie van de
vegetatie gedomineerd door de baobab.
‘Vage figuren hebben een betekenis die even essentieel
is als precieze figuren’ zegt René Magritte, de meester
van het surrealisme. In De verschijning (1928) duiken
twee donkere vormen op die openingen of doorgangen
zijn naar een andere dimensie… Tenzij deze arbitraire
vormen het beeld vervangen van een object? Het blijft
een mysterie.
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Rover Thomas Joolama (1926-1998)
groeide op in het meest dorre gedeelte van
de Westelijke Woestijn. Zijn vader leidde een
traditioneel leven ver van de westerse wereld
en werd door de witten gedood. Deze tragische
gebeurtenis in zijn jeugd zou hem zijn hele
verdere leven bijblijven. In zijn schilderijen
klaagt hij de geweldplegingen tegen zijn volk
en ook de economische achterstelling aan.
In 1981 maakte hij zijn eerste schilderijen
met een evocatie van het Kurirr Kurirr
ritueel, waartoe hij was geïnspireerd door
een overleden tante. Enkele maanden na de
verwoesting van de witte stad Darwin door
de wervelstorm Tracy in 1974, had deze tante
hem in een droom bezocht. Ze was gewond
geraakt na een door de storm veroorzaakt
auto-ongeval en overleed tijdens het transport
per vliegtuig naar Perth. Haar geest begon
toen aan een omzwerving die haar naar de
heilige sites op de belangrijke historische
plaatsen bracht. Uiteindelijk arriveerde ze in
haar huis waar ze had gezien hoe voorouder
Regenboogslang de stad Darwin vernielde.
Rover Thomas Joolama
(1926-1998)
Bubba Dog Dreaming,
1996
Natuurlijke pigmenten
op doek
Verzameling Philippson

Na deze inwijding in het nieuwe ritueel,
ontwikkelde de kunstenaar een krachtige
persoonlijke stijl die de ouderen van de
gemeenschap van Warmun waar hij leefde,
diep raakte. Ze begonnen hun herinneringen
aan Rover Thomas toe te vertrouwen die ze 40

dan in zijn schilderijen vereeuwigde, zonder
echter al te nadrukkelijk figuratief te zijn.
In 1995 keerde Rover Thomas terug
naar Yalda Soak waar hij zijn jeugd had
doorgebracht. Bubba Dog Dreaming is een
weergave van de site van de Droom van de
wilde hond. We zien de holen in de rotsen
waar Moeder Hond en haar pups verbleven.
Deze rotsspleten geven uit op ondergronds
met elkaar verbonden waterputten. Ze
worden geassocieerd met de afgeronde stenen
uitsteeksels die typisch zijn voor deze streek
en vormen in het midden van de woestijn
een vitale waterbron voor de kudden. In het
midden van het schilderij bevindt zich de
‘gedroomde’ plaats van de Wilde Moeder.
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Bericht aan de bezoekers
Om de tentoonstelling Aboriginalities beter te begrijpen, willen we graag het kader schetsen
waarin de Aboriginal kunst hier wordt gepresenteerd.
Aboriginal schilderkunst tentoonstellen is niet vanzelfsprekend. Na eeuwen van vervreemding
geniet dit voorouderlijk gebruik nu eindelijk de nodige erkenning en bescherming. Creaties van
de Aboriginals kunnen niet op dezelfde manier gecatalogeerd worden als westerse kunstcreaties: de antropologische verankering in de ‘Droomtijd’ verleent haar een sacrale dimensie die
niet door iedereen mag gezien worden.
Op verzoek van de Australische ambassade hebben wij daarom besloten de prachtige ‘tjurungas’ (of ‘churingas’) uit het Afrikamuseum van Tervuren niet tentoon te stellen. Dit voorwerp,
typisch voor de Aboriginalvolkeren van Centraal-Australië, behoort tot een groep of een individu, afhankelijk van zijn totemische oorsprong en de plaats waar de voorouderlijke geest het
concipieerde. De ‘tjurunga’ wordt aan het einde van een inwijding gegeven, vergezeld van riten
en liederen die zijn heilige karakter benadrukken. Dit geschenk wordt beschouwd als een gift
van de voorouder en vormt dus een verbinding met de ‘Droomtijd’.
Hedendaagse Aboriginal schilderkunst is grotendeels afhankelijk van diezelfde inwijdingskennis. Sinds 2009 zijn in de code voor inheemse kunst een aantal regels vastgelegd die ervoor
moeten zorgen dat, bij de creatie en de verhandeling van deze kunst, de culturele tradities en
verboden geëerbiedigd worden. Kunstcentra en andere coöperaties die de werken van inheemse kunstenaars van het zuidelijke continent beheren en op de markt brengen, volgen dit
erkenningssysteem om een eerlijke kunsthandel te vrijwaren die de kunstenaars en hun tradities
respecteert.
De Indigenous Art Code, die de regeringsinstanties zowel uit Australië als uit de rest van de
wereld, hanteren, heeft de neiging zichzelf op te dringen als exclusief criterium voor de erkenning van de kunst van de inheemse bevolking. Ondanks deze organisatie van de kunstmarkt in
een monopolie van kunstcentra, heeft de kwestie in Australië toch tot discussie geleid. Het
gevolg is dat het lidmaatschap van de kring rond de Code voor Inheemse Kunst is opengesteld
voor privé galerijen. Om toe te treden dienen zij een aantal vragen te beantwoorden. Op basis
van diezelfde vragen gingen ook wij de integriteit en de transparantie van de relatie tussen
galerijen en kunstenaars na:
• Hoe werd de kunstenaar of het kunstcentrum die het werk ter beschikking stelt,
vergoed, en is de betaling eerlijk verlopen?
• Is de inheemse kunstenaar op de hoogte gebracht van de verkoopsvoorwaarden
van zijn werk?
• Is er een schriftelijke overeenkomst waarin de verkoopsvoorwaarden zijn vastgelegd en onder welke vorm?
• Zijn de verkoop en de betaling gearchiveerd en gecatalogiseerd op een manier die
de aard en de identiteit van het verkochte werk duidelijk vastleggen en blijft de
informatie toegankelijk voor de kunstenaar?
Allemaal vragen die sommigen zien als een uiting van nationale controle en anderen als de
essentiële voorwaarde ter bescherming van de authenticiteit van Aboriginal kunst die antropologen al generaties lang verdedigen.
In samenwerking met de verzamelaars hebben de Koninklijke Musea vooreerst de voorwaarden
geverifieerd waaronder de werken op de Australische markt worden gebracht alsook de modaliteiten waarop ze in de westerse kunstscène worden geïntroduceerd, via de opeenvolgende
verkopen, eigen aan het parcours van de werken.
Michel Draguet
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