
KERRY JAMES MARSHALL 

(1955, ALABAMA) 

http://www.arttube.nl/videos/sc
hilderijen-en-zo (7.25)

"If you look around the museum you 
notice there's an absence of Black 
figures. I don't expect those 
people to have made pictures of me 
because I wasn't part of that 
culture and I wasn't part of that 
history. . . . I have to be able 
to project my self image in such a 
way as I can guarantee myself a 
place on these walls."

http://www.arttube.nl/videos/schilderijen-en-zo


COURBET, Interieur van mijn atelier, een reële allegorie die 7 jaar van mijn leven als kunstenaar omvat, 1855, Musée d’Orsay Paris, 361 x 598 cm



VELASQUEZ, Las Meninas, 1656, Prado, Madrid, 318 x 276 cm 



KERRY JAMES MARSHALL, Untitled (Studio), 2014, Metropolitan, 211,6 x 303 cm Kerry James Marshall Breaks 
Down His Painting, “Untitled 
(Studio)” 

https://www.youtube.com/
watch?v=sN-kuzil61E

https://www.youtube.com/watch?v=sN-kuzil61E


MANET, Olympia, 1865. De zwarte vrouw blijkt een naam te hebben…: Laure 



KERRY JAMES MARSHALL
Nude (Spotlight), 2009,                        
155.2 x 184.9 x 7.1 cm

TITIAAN, Venus van Urbino

GIORGIONE, Slapende Venus

MANET, Olympia, 1863



GOYA, Maja Desnuda, 1800, Prado, 98 x 191 cm

Maja vestida 1800-1805, Prado, 97 x 190 cm



KERRY JAMES 
MARSHALL

Untitled, (Sofa Girl) 
2014 David Zwirner 
London.



ROMARE BEARDEN 

Black Venus, 1968,
Kemper at Washington, 
Mixed-media collage, 94 x 
117 cm



“Images of dignity”

Aan het Otis Art Institute in Chicago volgde K.J. MARSHALL les bij

CHARLES WHITE (1918 - 1979) - Afrikaans-Amerikaans Sociaal Realist.

Deze was een groot voorbeeld voor hem.

I Been Rebuked & I Been Scorned, 1954



Skull Drawing, ca. 1970-71

Schilderij, 1971, 76.2 x 60.9 cm

(16 - 17 jaar)

K.J. Marshall in de stijl van Charles 
White en geschilderd op een 
rolgordijn.

“Under Charles White’s influence I always 

knew that I wanted to make work that was 

about something: history, culture, politics, 

social issues. . . . It was just a matter of 

mastering the skills to actually do it.”

K.J. MARSHALL 



ONZICHTBAAR 

en  

ZWART



https://www.youtube.com/watch?v=IXzYrkFteMY (6.49)

KERRY JAMES MARSHALL, A Portrait of the Artist as a 
Shadow of His Former Self, 1980, Metropolitan, 20.3 
× 16.5 cm,  Egg tempera on paper

"Het is onmogelijk in 1955 in Birmingham, 
Alabama geboren te zijn, vervolgens op te groeien 
in zuid centraal Los Angeles vlakbij het 
hoofdkwartier van de ‘Black Panthers’ en dan geen 
gevoel van sociale verantwoordelijkheid te 
hebben. Je kan niet in 1963 naar Watts verhuizen 
en hier niet over spreken. Dit alles bepaalde voor 
een groot deel waar mijn werk naartoe ging.”

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


KERRY JAMES MARSHALL, Invisible man, 1986, acrylic on 
canvas, 127 × 95.3 cm, Rennie Coll. Vancouver



Two Invisible Men Naked, 1985, 
two panels, acrylic, paper



http://www.jeffersonpinder.com/invisible-man/

In The Era Of Black Lives Matter, Ralph 
Ellison Is Still The Most Important Writer

JEFF WALL, The Invisible Man, by Ralph Ellison, the 
Prologue, 2001, cibachrome transparancy, 240 x 320 cm, 
Moma

http://www.jeffersonpinder.com/invisible-man/


JEFF WALL, The 
Invisible Man



Roy DeCarava, Man in Window, 1978



De figuren van Marshall hebben geen enkele 
tint bruin, maar zijn letterlijk zwart - diep 
obsidiaan zwart. Ze worden nog donkerder 
tegen de heldere kleuren in de rest van de 
schilderijen. In feite gebruikt hij verschillende 
soorten zwart voor huidtinten, vertelt hij, 
beginnend met ivoorzwart, carbonzwart en 
ijzeroxidezwart, en mengt ze vervolgens met 
andere tinten. Het punt is dat de verschillende 
tinten allemaal subtiel van elkaar verschillen, 
net zoals bijvoorbeeld een selectie blauwen 
dat kan zijn. 'Als zwart een kleur is, dan zou je 
het chromatisch moeten kunnen behandelen 
zoals je elke andere kleur in een beeld 
chromatisch zou kunnen behandelen’.

They Know What I Know, 1992, acryl en collage on canvas, 182.9 × 182.9 cm 

Adam en Eva



Gewone mensen 
met gewone 
levens

I’m black and I’m proud

Het tekort in 
de beeldbank 
aanvullen

Black
aesthetics

Herdenking

De beeldbank



DE BEELDBANK AANVULLEN

Iconische beelden uit de blanke kunstgeschiedenis naar zijn  hand zetten. 

De kunstenaar voelt zich niet bedreigd door de “onderdrukkende perfectie” en de 

“onaantastbare geschiedenis”.

“By adopting characteristics of specific 

periods and styles, I would like for my 

paintings to call attention to the absence 

of works by black artists in those 

moments where non is represented.”





Untitled (Painter), 2009, collectie Museum of 
Contemporary Art Chicago, Chicago

Untitled, 2009, Acrylic on PVC panel, 155.3 × 185.1 × 9.8 cm



Untitled (Underpainting), 
2018, 215.2 x 305.5 x 10.2 cm

Witte, crème, bruine en 
zwarte tinten. Het werk 
heeft een onderschildering 
van een laag verbrande 
omber, een 
renaissancetechniek. Door 
de warm bruine tonaliteit 
lijkt het schilderij iets 
onvoltooids te hebben, een 
‘work in progress’ te zijn, 
termen die ook de 
aanwezigheid van zwarte 
mensen in de kunst of van 
zwarte bezoekers in musea 
zouden kunnen omschrijven.



‘De Style’, 1993, collectie Los Angeles 
County Museum of Art (LACMA), 264.2 ×
309.9 cm

VILMOS HUSZAR, jongensslaapkamer voor de 
Familie Bruynzeel in Huize De Arendshoeve in 
Voorburg. Gemeentemuseum Den Haag

VGL.



Beauty Examined, 1993, acrylic and 
collage, 213.4 × 248.9 cm 



REMBRANDT, De anatomieles van Dr. Tulp, 1632, Mauritshuis, 169,5 × 216,5 cm



Black Star, 2011, acrylic on pvc, 182.9 x 152.4 cm FRANK STELLA, Jill (Black Paintings Serie), 1959. 
Enamel on canvas. 230,5 x 200 cm



At the End of the Wee Hours, collages

1984, 25.4 x 17.8 cm 1985, 25.4 x 20.3 cm

De titel van de reeks refereert naar 
het refrein van het gedicht A 
Notebook of a Return to my Native 
Land (1939) van Aimé Césaire
(1913-2008).

In dit gedicht ontdekt Marshall hoe 
politiek en poëzie samengeweven 
kunnen worden tot een magisch 
verhaal. De Martinikaan Aimé
Césaire was gedurende bijna 75 jaar 
één van de belangrijkste 
woordvoerders van het 
antikolonialisme, zowel in de 
Franstalige wereld, als daarbuiten. 
Knipsels van verschillende 
landschappen zijn samengebracht in 
één beeld, die op hun beurt een 
nieuw landschap lijken te vormen.



"... Ik vroeg me af: wat zou er gebeuren met het analytisch 

kubisme als je de gefragmenteerde structuur zou 

behouden, maar al het materiaal dat ze eruit haalden 

terug zou stoppen? Kubisme gaf een gefragmenteerde kijk 

op de dingen, die alle kanten tegelijk vertegenwoordigde. 

Daarvoor elimineerden ze alle dingen die het beeld 

konden verwarren ... Dus ging ik op zoek naar collages die 

een vergelijkbare soort gefragmenteerde structuur 

hadden, maar die meer details bevatten, meer realistische 

voorstellingen. En een verhalende inhoud. Ik wilde zien of 

ik een samengesteld beeld kon construeren met zoveel 

spanning tussen de onderdelen dat het lijkt te exploderen. 

Dit was een project om een door Picasso en Braque 

voorgesteld probleem op te lossen. " 

(Kerry James Marshall in gesprek met Arthur Jafa, 2000)

At the End of the Wee Hours, collage, 1986, 
25.4 x 20.3 cm



GEORGES BRAQUE, Stilleven met druiventros, 
1912, 60 x 73 cm

PICASSO, Viool, 1912, houtskool, 
collage, karton, 46 x 62 cm



School of Beauty, 
School of Culture, 
2012, acrylic and 
glitter on canvas



HANS HOLBEIN, De Ambassadeurs 1533. 

Anamorfose

Sleeping Beauty van de Disney film uit 1959



Dit is een poster voor een Chris Ofili-
tentoonstelling in het Tate Britain in 2010. 
Winnaar van de Turner-prijs, Ofili is een 
veelgeprezen zwarte hedendaagse 
kunstenaar wiens schilderijen het heilige 
combineren met het profane, het 
historische met de popcultuur. Marshall 
creëert een zwarte iconografie door zijn 
tijdgenoot op te nemen.

Las Meninas, 1656, Diego Velazquez. 
Spiegel wordt flitslicht



Red (If They Come in the Morning) 2012, acrylic, canvas, 244 x 544 cm “Marshall turns 
the power of 
color into a 
power of real 
social 
significance.”



BARNETT NEWMAN, Who 's Afraid of Red , Yellow and Blue, 1966-67, Stedelijk, 224 x 544 cm



De opvallende woorden 'If They come in the Morning'. Ze 
zijn afkomstig uit een open brief van de schrijver en 
burgerrechten activist James Baldwin (1924-1987) waarin hij 
ijvert voor de burgerrechten van activiste Angela Davis. In de 
jaren 1960 was Davis een vooraanstaand lid van de 
Communistische Partij. In 1970 werd ze beschuldigd van 
moord en was alleen in staat om haar onschuld te bewijzen 
na een verblijf van 16 maanden gevangenis . “For, if they
take you in the morning, they will be coming for us that
night," was de slotzin van Baldwins brief.

Marshall ruilt de drie primaire kleuren in voor de 
politieke driekleuren van de Pan-Afrikaanse vlag. Rood 
symboliseert bloed en opoffering, zwart de mensen en 
groen de vruchtbaarheid van Afrika. Deze driekleur is het 
embleem van “Black Power”.

BARNETT NEWMAN, Who 's Afraid of Red , Yellow 
and Blue, 1966-67, Stedelijk, 224 x 544 cm



Who's afraid of Red, Black and Green. Green, 244 x 544 cm (acryl)



Who's afraid of Red, Black and Green. Black, 244 x 544 cm (acryl)



Robert Johnson Frieze. Kerry James Marshall creëert een 
tegenhanger van Gustav Klimts Beethoven Frieze, die 
permanent te zien is in de Secession.
Dit eerbetoon is opgedragen aan de legendarische muzikant 
die jong stierf en die Marshall 'een van de grootste 
bluesmannen ooit' noemt. In de twee stroken van 15 meter 
vertaalt de artiest het ritme van de bluesmuziek in zijn typisch 
breken met symmetrie.



In de hele Rococoperiode overheersen plezier en overdaad.

FRAGONARD, De schommel, 1767 BOUCHER, Onderbroken slaap, 1750

Vignette, 2005, acrylic, 
plexiglass, 186 x 155 cm



Vignette, 2005, acrylic, plexiglass, 186 x 155 cm, Art Institute of Chicago

Afro-Amerikanen in 
romantische scènes –
ze spelen verstoppertje, 
dansen in weilanden, 
wandelen hand in hand 
door het gras,... . De 
figuren in deze reeks, 
geïdealiseerd en 
afgevlakt, suggereren 
idealen van een beter 
toekomst. 



Untitled (Large Colours), 2018, 215 x 305,5 x 10,2 cm

MAURICE DENIS (1870-1943): 

“Bedenk dat een schilderij, voordat 

het een krijgsros, vrouwelijk naakt 

of genrescène is, in de eerste 

plaats een plat vlak is met kleuren 

in een bepaalde ordening.”



"Hoe eindigen kunstwerken uiteindelijk? Ze 
eindigen als objecten die verhandeld kunnen 
worden tussen mensen en tussen instellingen. 
Ze circuleren ook als handelswaar in de cultuur. 
Waarom is dat geen redelijk onderwerp voor 
een schilderij? Dit werk is echt de bedoeling om 
dit schilderij net zo interessant te maken als elk 
ander schilderij ”.

History of Painting (May 16, 2007), 2018, 184.3 x 153.8 x 7 cm

History of painting, David Zwirner Gallery NY, 2018



Black esthetics

(Dark and Handsome)



SOB, SOB, 2003, acrylic on fiberglass, Smithsonian American Art Museum, 
(274.3 × 182.9 cm 

Boek:
Africa since 1413

Eén van Marshalls eerste schilderijen die het idee van zwarte 
esthetiek aanpakken. De term "black aesthetics" ontstond in 
het begin van de jaren zestig als een middel om gelijkheid 
tussen rassen en zwarte culturele trots te bevorderen.

https://www.youtube.com/watch?v=GSdktmThgtU
(7.35)

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




Dark and LovelyDark and Handsome, 1994, oil, paper, canvas, 56 x 53,3 cm



Untitled (Beauty Queen)

Self-Portrait of the Artist as a Super Model, 1994, 
acrylic and collage on board



Untitled (Gallery), 2016, acrylic on PVC panel, Carnegie 
Museum Pittsburgh

Untitled (Mirror Girl), 2014, Acrylic on PVC panel, 
215 × 154.3 cm, Art Inst. Of Chicago



Alana, Tyla, Naomi, 2012, inkjet, print, paper, 62 x 44.5 cm Black Light foto’s



Nina Simone and Emil Latimer - Black Is 

The Color Of My True Love's Hair

https://www.youtube.com/watch?v=TJRh7PSaOzI

Black is the color of my true love's hair
His face so soft and wondrous fair
The purest eyes
And the strongest hands
I love the ground on where he stands
I love the ground on where he stands

Black is the color of my true love's hair
Of my true love's hair
Of my true love's hair

Oh I love my lover
And where he goes
Yes, I love the ground on where he goes
And still I hope
That the time will come
When he and I will be as one
When he and I will be as one

So black is the color of my true love's hair
Black is the color of my true love's hair
Black is the color of my true love's hair

https://www.youtube.com/watch?v=TJRh7PSaOzI


HET GEWONE LEVEN

(Black people do normal things)



Untitled (Club Couple), 2014, acrylic on pvc, 
151.4 × 151.4 cm .



Could this be love, 1992, acrylic and collage on 
canvas, 261.6 × 289.6 cm



Past Times 1997, 
1997, Museum of 
Contemporary Art 
Chicago, 289.6 ×
396.2 cm 



GEORGES SEURAT,  Grande-jatte, 1884-86, Art Inst. chicago, 207.5 x 308 cm



Garden Party, 2003, Coll. of the Artist, 304.8 
X 304.8 cm, acrylic, paper, canvas



'Better Homes, Better Gardens,' 1994, MCA Chicago



The Lost Boys, 1993, acrylic and 
collage on unstretched canvas



Still Life with Wedding Portrait, 2015, 
Acrylic on PVC panel, 151 x 120.5 cm 



De zwarte middenklasse kopieert traditionele activiteiten van de blanke middenklasse en voelt zich zo succesvol.

Scout (Boy), 1995, Acrylic, collage, and mixed media 
on board  (91.4 x 91.4 cm) , Collection Museum of 
Contemporary Art Chicago

Scout Master, 1996, acryl, paper, wood, 104 x 101 cm
Scout (Girl)', 1995, MCA Chicago





Verwijst naar de film Killer of Sheep (1977) van 
Charles Burnett, waarin een ontroerende scene van 
een dansend koppel veel indruk maakte op Marshall. 

https://www.youtube.com/watch?v=RsVKkTQS
dxE&feature=youtu.be

Slow Dance, 1992-93, Smart Museum of Art, 
Chicago, ixed media, acrylic, canvas, 191.1 x 188.6 
cm

https://www.youtube.com/watch?v=RsVKkTQSdxE&feature=youtu.be


Comics



HERDENKING



Believed to be a Portrait of David Walker (ca. 1830), 2009
Deighton Coll., Londen, 97.47 x 78.42 x 5.39 cm

David Walker (1785 – 1830) was een spilfiguur in de strijd voor 
de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten. Zijn 
moeder was vrij, maar zijn vader die stierf voor zijn geboorte, 
was een slaaf.



The Actor Hezekiah Washington as Julian Carlton Taliesen
Murderer Frank Lloyd Wright Family, 2009

Portrait of a Curator (In Memory of Beryl Wright),  
2009, acrylic on PVC



KERRY JAMES MARSHALL  – The Lost Boys – 1992-1993

Lost Boys (1993-1995) is een reeks portretten van jonge mannen die – om verschillende redenen – gevangen werden genomen.

Individuele portretten geconstrueerd als religieuze iconen. In de late jaren 1980 en vroege jaren 1990 werden in Amerikaanse steden 

veel kinderen gedood tijdens bendeoorlogen en werden onschuldige kinderen opgepakt door de politie vanwege hun huidskleur.

Black Johnny

Black Sonny

8 Ball Baby Brother



KERRY JAMES MARSHALL  – The Lost Boys – 1992-1993

DOCUMENTA XII, 2007 Kassel,  Schloss Wilhelmshohe



Wake, 2003-5

Ongeveer 1.000 plastic medaillons met het 
portret van een zwart iemand. Het werk 
groeit steeds aan en spreekt ook zo over de 
manier waarop Afrikanen zich in Noord-
Amerika hebben verspreid in de nasleep van 
de slavernij.



The Black Lives Matter mural 

being painted outside Trump 

Tower on Fifth Avenue, juli

2020



DE BEELDBANK



Kerry James Marshall streeft er naar om het ‘tekort in de beeldbank’ te vullen. Hij verzamelt al jaren 
afbeeldingen – zowel uit de kunstwereld als het alledaagse leven – en focust daarbij op de zwarte identiteit.



Baobab Ensemble, 2003

Een zithoek gemaakt van 
gevonden objecten zoals 
kratten, houten blokken, 
afgedankte objecten en met 
plastic bedekte matten. De 
installatie bevat foto’s van 
geïmproviseerde zitplaatsen 
onder bomen, refererend 
naar de traditionele 
gemeenschapsplaatsen 
onder de baobabbomen in 
Afrika. Naast een selectie 
videowerken van Marshall, 
bevat dit ensemble zijn 
persoonlijk archief van 
afbeeldingen, gepresenteerd 
in plastic mappen en vrij om 
in te kijken. 



Black and part Black Birds in America (Crow, Goldfinch) (2020)

Kerry James Marshall’s New Paintings Explore the Theory That John James Audubon Was Black 

Heruitvinding van John James Audubons beroemde 
Birds of America. De serie is ook gebaseerd op de 
overtuiging van sommige geleerden dat Audubon, die in 
Haïti werd geboren, "gedeeltelijk zwart" was.

Nieuw werk


