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Jean-Michel
Basquiat
1960-1988





SAMO© 
graffiti poetry 
die viraal gaat

(eind jaren 70)



Op straat en 
zonder geld
is alles canvas



Neo-expressionisme 

Uitbundig, kleurrijk en vol symboliek



Boy and Dog in Johnnypump



The Ring Trumpet



Obnoxious Liberals



Bird on Money



Hollywood Africans La Hara



Back of the Neck



Van zero to hero op een jaar tijd (‘81-’82)

“I watched him sell his first painting 
to Deborah Harry for 200 dollars 

and then a few months later 
he was selling paintings for 20.000 dollars each, 

selling them faster then he could paint them.” 
Ex-vriendin Suzanne Mallouk 

 



Cadillac Moon
Basquiat in Rapture van Blondie







Van scepticisme.... 

The TIME art critic Robert Hughes said about Basquiat 
that he was the “Eddie Murphy of the art world” 

and that what people like about him 
was his “young, loud… invincibly dumb” persona.



...naar wereldwijde postume erkenning.

Inclusief recordbedragen!



(Untitled): 19.000 dollar in 1984



110,5 miljoen dollar in 2017



Boy and Dog in Johnnypump: + 100 miljoen dollar in 2020



Banksy & Basquiat



Banksy & Basquiat



De man die geen taxi kon tegenhouden

Basquiat vs racisme



History of the Black People



Irony of the Negro Policeman



Slave Auction



Defacement





Meer dan Warhols “mascotte”



Dos Cabezas





Zenith



Win $1,000,000



Profetische laatste werken



Eroica



Riding with Death



ELLEN GALLAGHER
EEN

ABSTRACTE

KUNSTENARES

EN 

MULTIMEDIA 

ARTIEST



KORTE BIOGRAFIE

De persoon

• Geboren: 16 december 1965 (VS)

• Ierse moeder (Kaukasus)

• Afro-amerikaanse vader (van 

Kaapverdiaanse afkomst)

• Werkt solo en met anderen, zoals met 

haar vriend Edgar Cleijne (NL - 1963)

• Afwisselend in Rotterdam en New York

Opleiding en werk

• Commercieel visser in Alaska en Maine, 

astronavigator in Cariben

• Schrijfopleiding (niet afgerond)

• Houtbewerker (ter overbrugging)

• Kunstopleidingen (schilderen, beeldhouwen)

• 1989: 1e expositie (Dark Room, NY)

• 1995: erkenning als artiest

Kenmerken: humor, satire, maatschappijkritisch, krachtig, vakmanschap. 



HAAR OEUVRE: ZEER GROOT.

• 1993: Oh Susannah

• 1995: Mary Boone Gallery in SoHo: “..because there the abstract qualities of my 

work stand out first”. (Zeven grote schilderijen waarin kleine anatomische

tekens gebruikt zijn om in de Amerikaanse raciale geschiedenis stereotypen te 

onderzoeken.)

• 2004: Videoproject Murmur

• 2005: DeLuxe (60 items: variaties op reclames voor “verbeteringen”)

• (2009: Leviathan [zeemonster], multimedia serie over zinkende walvissen)

• 2014: The Archipel (o.a. op de Biennale Venetië in 2015)

• 2019: (Ecstatic Draught of Fishes ) geïnspireerd op de onderwaterwereld



OH SUSANNAH (1993)

Interpretatie van de minstrelen: de 

ogen en lippen uit een show, gestart 

door een blonde blanke dame.

(152.4 x 91.4 cm)



PRUIKENPERIODE (~ 2000)



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EEQ7JNAJ4JY

MURMUR
2004

https://www.youtube.com/watch?v=eEq7JnAJ4JY


DELUXE (2005): 60 STUKKEN



• The imagery for this print series is based on 

magazines dating from the 1930s to the 1970s 

aimed at African-American audiences, many of 

which feature advertisements for ‘improvements’ 

including wigs, hair pomades and skin bleaching 

creams. Gallagher transformed these images 

using a variety of printing techniques, combining 

traditional processes of etching and lithography 

with recent developments in digital technology. 

She also made modifications by cutting and 

layering images and text and adding a range of 

materials including plasticine, glitter, gold leaf, toy 

eyeballs and coconut oil. Her witty and 

sophisticated interventions emphasise the 

complex construction of identity.



DON-DON (2011)

Fotogravure met plasticine op zwart velours in een frame 

ontworpen door Ellen Gallagher zelf. 

63.5 × 49.5 cm

Eén van 5 exemplaren

$50,000

Plasticine: een merknaam voor boetseerpasta op basis 

van kalk, paraffinewas met wat aardolie en (meestal) 

varkensvet

Een fotogravure is een proces waarbij de foto's op papier 

worden afgedrukt door middel van etsen op koperen 

platen. De bewerkte plaat wordt ingesmeerd met inkt en 

vervolgens op papier gedrukt.





The Archipel (2014)

(o.a. Biënnale Venetië)



Ecstatic Draught of Fishes 

(2019)

Olieverf, inkt, bladgoud, 

papier op canvas

248 × 202 cm





Romare Howard Bearden
Geboren 2-9-1911 North Carolina

Overleden 12-3-1988 New York 



Ouders 

• Moeder:  

Bessye Bearden, 1893 – 1943, Journalist en

activiste. Oprichtster en directrice van de Negro

Women’s democratic association

• Vader :

Richard Howard Bearden, 1888 – 1960

Veiligheidsinspecteur bij het New York department

of Health 

Het huwelijk werd gesloten in 1913



• 1914 verhuist de familie naar New York 

• 1920 vestigen zij zich in de wijk Harlem

• Open huis voor intellectuelen, artiesten, schrijvers  en musici, 
waaronder Jazz muzikant Duke Ellington

• Met name wordt moeder gezien als een politieke kracht. Journalist en 
activiste. 



Carrière Romare

• De sociale en intelectuele bijeenkomsten bij Romare thuis waren de 
basis voor het leven en kunst van Romare. Hij ontwikkelde interesses
niet alleen in visuele kunst maar ook muziek, geschiedenis en 
literatuur

• In zijn jeugd komt hij nog geregeld in het zuiden van Amerika, 
herinneringen hieraan en zijn dynamische leven in Harlem worden de 
onderwerpen van veel van zijn werk



• 1935 Bachelor of science – werkt als cartoonist 

• 1936-37 studie tekenen en schilderen. Lid van de “306” groep, informele         groep black artists
in Harlem en lid van de formele Harlem Artist Guild. 

• 1938 -60  Case worker bij het New York City department of social services

• 1940    aanvang schilderen in tempera. Hoofdzakelijk Zuidelijke scenes

• 1942 - 45    gaat het US leger in. Is hoofdzakelijk in Europa

• 1950 Komt terug naar Europa waar hij Filosofie studeert en kunstgeschiedenis aan de Sorbonne. 
Hij reist door Europa waar hij o.a. Picasso bezoekt. 

• 1954    Huwelijk met Nanette Rohan, balletdanseres New York Nanette had Caraïbische
voorouders.

• 1963-64 aanvang collage werk en mureals.  Tot in de jaren 80. 

• 1988    oveleden in New York 



Inspiratie 

• Muziek en met name Jazz. 

• Het leven in down south Amerika waar hij was geboren.

• Het “chaotische” stadsleven, Harlem met name waar hij opgroeide.

• Vrijheidsstrijd zwarte bevolking 

• Hollandse meesters, Rembrandt, Vermeer. Bestudeerde de structuur, vormen, kleuren en 
afmetingen. 

• Picasso, Cezanne, Matisse e.a. 

• Diego Riviera, Mexicaanse schilder bekend om zijn mureals

• Robert Motherwell, Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newmann



Cartoons 



Music (Billie Holliday ) Paintings

Down south



Factory workers 1942 

Card Players, 1982

Paintings



Watercolors

4 standing musicians,  1965
Open Market The New York sun



Collages

Down South

Three folk musicians



Collages
Stad (The Dove, 1964) 



The Block 1971 – Paper collage - 6 panels “Een Tribute aan Harlem” Collages



The Block, 1961

Collages



CollagesThe Block



Collages

The Block, 1961



Collages
The Block



Waar stond hij voor 

• Sociaal bewogen en bewust, gericht op African – American life en de vooruitgang van de 
“zwarte”Rechten 

• Grote inzet voor “Black Art”, oprichting van “Cique”,

Een organisatie die jonge artiesten van minderheidsgroeperingen ondersteunde.

• Tegenpropaganda tegen stereotypen en racistische beelden 

• De stad is van iedereen en niet voorbehouden aan één groep

• Experimenteerde met druktechnieken om zijn werk bereikbaar te maken voor de “zwarte” massa 
die zichzelf niet terugzagen in de Amerikaanse  

Schilderkunst.



“He is Arisen” 
eerste Museale aankoop in 1945 MoMa



Pascale Marthine Tayou

In de jaren '90 verliet Tayou zijn geboorteland

Kameroen, waar hij rechten had gestudeerd, 

om als autodidact kunstenaar de wereld rond

te reizen. Hij vestigde zich in 2009 in Gent, 

maar zijn gependel tussen zijn Yaoundé in 

Afrika en Europa geeft zijn werk de allure van 

een visueel logboek waarin hij allerlei 

informatie verzamelt m.b.t. de aanwezigheid

van culturele en nationale grenzen. De 

kunstenaar voelt zich overal thuis. "in my own 

head only one land'.



Reizen, ontmoetingen, spontaniteit en 

toeval zijn centrale thema's in zijn 

werk. Zich ervan bewust dat geografie 

een steeds flexibeler en mobieler 

begrip aan het worden is, beschouwt 

Tayou het reizen niet alleen als 

fysieke beweging maar ook als een 

psychologische ontwikkeling die 

onderhevig is aan sociale en politieke 

omstandigheden.



Dit kunstwerk heet 'La Source.'

De boom is geplaatst in het midden van een bassin met een doorsnede 

van ca. 11 meter voor de entree van een gerechtsgebouw in Breda. Op 

de bodem van de fontein zijn met blauwe lijnen de contouren van de 

continenten van de wereld weergegeven. Uit de stam van de boom 

stroomt met tientallen stralen water in de fontein. In de rode boom 

hangen maskers die de diversiteit van mensen uit alle culturen over de 

hele wereld symboliseren. Het nodigt uit voor een moment 

van overdenking.



Tayou behandelt zware thema's als koloniale 

onderdrukking, gender, milieuvervuiling en 

oorlog. Vandaar de titel 'boomerang' voor 

een tentoonstelling. "De mens is een 

boemerang, een grote helse machine. Hij wil 

hoog springen, maar stort uiteindelijk te 

pletter." Boomerang gaat erover dat de mens 

zowel een gevaar als een geschenk is voor 

de mens. Rebellen hebben een kunstwerk 

van Tayou in Oekraïne opgeblazen. "Maar', 

waarschuwt hij, "die boemerang dat zijn wij 

allemaal."

Africonda en Boomerang



Anaconda detail



Met het werk 'Coton-tige' (wattenstaafje) wil 

Tayou met zachtheid spreken over het lijden 

van de soort. De gebundelde spierwitte 

katoenvlokken zijn doorpriemd door houten 

speren. 'In een eerste lezing gaat dat over de 

relatie tussen de slavendrijver, hard, en de 

slaaf, zacht, die eeuwenlang moest werken 

op de katoenvelden. Maar je herkent de 

gebundelde katoenvlokken ook meteen aan 

een immense schapenwolk. 'Die doorpriemd 

wordt door het zwaard van Damocles', legt 

Tayou uit. Een verwijzing naar de 

klimaatverandering.



De uitvoer van de oudste wagen 

(kunstwerk genaamd La vieille nouvelle) 

van Kameroen naar Lyon wil de 

oppervlakkige waarden die opgelegd 

worden door het consumptiesysteem aan 

de orde stellen. Recycleren doen we al 

lang in Afrika, nu lacht men daarom en er 

wordt in feite op neergekeken. 'Je moet 

consumeren om iemand te zijn. Daar wil ik 

over praten'. Tayou wil de relationele 

waarde van de dingen blootleggen, 

bespreekbaar maken, er een instrument 

van dialoog van maken.



Tayou maakt in zijn kunst veel gebruik 

van alledaagse voorwerpen. Plastic 

zakjes, luciferstokjes, wijnflessen, 

gekleurde schoolkrijtjes of andere 

gevonden materialen verbeelden 

volgens Tayou de voortdurende 

circulatie van personen en objecten 

over de wereld.

Tayou beseft dat zijn werk 

zichtbaarder wordt dankzij de 

Westerse structuren en netwerken. 

'Gent is de berg van waarop ik de 

wereld observeer,' vertelt Tayou.

Poupées Pascale



Tayou zamelde bijv.meer dan 3000 

gekleurde vuilniszakjes in om een 

schitterende ballon te maken. Hij 

confronteert de kijker met 

schijnbaar onschuldige 

voorstellingen en installaties, terwijl 

de essentie en vooral de herkomst 

van de materialen een veel minder 

opbeurende context toont: die van 

vervuiling, armoede en migratie. 

Voor de immense installatie Plastic 

Bags knoopte hij 15.000 plastic 

zakjes aan een visnet.

Plastic Bags



Tayou heeft een conceptueel oevre. 

Arte Povera, recyclagekunst en 

land art. Zijn oevre wordt gezien als 

een levendige interpretatie van de 

'struggle for life', waarbij tradities en 

culturele achtergronden botsen met 

de hedendaagse problemen van de 

nieuwe tijd. Zijn installaties zijn 

gebaseerd op artisanale sculpturen, 

vervaardigd uit recyclagemateriaal.

Home sweet home



Tayou gebruikt maar liefst 

278 verschillende zakjes 

voor het werk 'Plastic Tree'. 

Deze heeft hij aan 21 

takken gehangen die uit de 

muur lijken te groeien. De 

kunstenaar ziet de plastic 

zak als de ultieme 

verbeelding van de 

circulatie van goederen en 

personen over de wereld.



In een esthetische wirwar van 

materialen en objecten verweeft hij 

politiek, cultuur en geschiedenis.

Tayou beseft dat de boodschappen 

die in zijn werken zitten, niet altijd 

meteen duidelijk zijn voor de 

toeschouwer. Hij wijst op het belang 

van de communicatie rond en over 

het werk.

De benzinepompslangen van 

Octopus verwijzen naar olie die 

moeder aarde ons schenkt, maar 

die de mens inzet als middel om 

macht te verwerven
Oléoduc



'Wat ik over een werk zeg is ook 
belangrijk. Evenals de titel. Er is 
het visuele en de naam van het 
visuele. Ik wil dat men erover praat. 
Dat we praten over onze 
belangrijke problemen.

De werken van Tayou bieden een 
brede blik op de hedendaagse 
wereldproblemen, maar specifieke 
duiding houdt de kunstenaar 
doelbewust weg: de interpretatie is 
aan de kijker.In David Crossing the Moon zien we het 

kruis, de maansikkel en de davidster van 

de drie monotheïstische godsdiensten 

verenigd in één symbool en kunswerk.



Tayou is lastig in een bepaalde 

categorie te plaatsen.

Zijn kunstpraktijk beslaat dan ook 

een veelheid aan disciplines en 

materialen waaronder textiel, 

hout, steen, fotografie en film.

Tayou: 'Ik ben een Belgische 

surrealist.'

Maar verder laat hij zich geen 

identiteit ontlokken als dé 

Afrikaan,dé milieuactivist of dé 

kunstenaar.
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