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Jute zakken als huiden met littekens 



IBRAHIM MAHAMA (1987, Tamale, Ghana)

Medewerkers bij Sekondi
Loco-schuur, Sekondi
Takoradi, Ghana

Jutezakken, gemaakt in 
Zuidoost-Azië, gedistribueerd 
over de hele wereld en gebruikt 
in Ghana om cacao, koffie, rijst, 
bonen en houtskool te 
verpakken voor export naar 
Amerika en Europa. Zij 
materialiseren een geschiedenis 
van wereldhandel, kapitalisme 
en uitbuiting.



Van 18 september tot en met zondag 3 oktober 2021 zal de Arc de Triomphe in Parijs in 25.000 vierkante meter 
zilverblauw polypropyleen gehuld worden, bijeengehouden door 7 kilometer rood koord. De eerste plannen hiervoor, 
gemaakt door de Amerikaans-Bulgaarse ‘inpakkunstenaar’ Christo & Jeanne Claude, zijn al bijna zestig jaar oud.



Rome, 29 november 1963 New York, 18 mei 2009

CHRISTO (Vladimirov Javacheff), 
Gabrovo, Bulgaria, 13-06-1935 – New York, 31-05-2020 

JEANNE-CLAUDE Denat de Guillebon
Casablanca, Marokko, 13-06-1935 – New York, 18-09-2009



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE

Tijdelijkheid is een esthetische voorwaarde

https://christojeanneclaude.net/

https://christojeanneclaude.net/


CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, Ingepakte Pont Neuf, Parijs, 1975 – 85

40,000 m² gele polyamidestof met de naam “Pierre de l’Isle de 
France”



Pont Neuf, collage 1976, 56 x 71 cm



Balzac, 1892-1897, Middelheim Antwerpen AUGUSTE RODIN

Voorafgaande studies



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, Wrapped
Reichstag, Berlin, 1971 – 1995

10,000 m² polypropyleenstof met 
aluminium bovenlaagje en 15,600 m 

blauw touw.



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, Wrapped
Reichstag, Berlin, 1971 - 1995



IBRAHIM 
MAHAMA, 
‘A Friend’, Porta
Venezia, Milaan, 2 
- 14 april 2009



IBRAHIM 
MAHAMA, 
‘A Friend’, Porta
Venezia, Milaan, 
2 - 14 april 2019



https://www.youtube.com
/watch?v=5EHFhMoErFM

"What would it be like 
with no boundaries in the 
world?" | Artist Ibrahim 
Mahama | Louisiana 
Channel (6.39)

Het inpakken van de 
Porta is een symbolische 
daad: Een stadspoort en 
tolhuis staan voor 
grenzen, identiteit, 
diversiteit, inclusie.  

https://www.youtube.com/watch?v=5EHFhMoErFM


ODO NTI, 2013-2018 Versleten 
traditionele jassen op 
houtskooljutezakken, 338 x 527 x 3cm

IBRAHIM MAHAMA

Dan Maglu, 2019, Scrap metal tarpaulin and metal 
tags on charcoal jute sacks, 227 x 250 x 12 cm



De Sacchi van  

ALBERTO BURRI (1915, Città di 
Castello, Italië - 1995, Nice)

Collageconstructies 
gemaakt van jutezakken.
Kraters, scheuren, gaten,  

overlappingen, 
kleurlagen.



Sacco e Nero, 1955

Sacco B, 1953, 100 x 86 cm ALBERTO BURRI 



Sacco 5, 1953 Sacco, 1953, 86 x 100 cmALBERTO BURRI 



IBRAHIM MAHAMA, Social Reality, 2014, James Town, Accra, 
Ghana, stof gemaakt van kolenzakken en platen met waxprint



IBRAHIM MAHAMA, 
Social Reality, 2014



CHRISTO & JEANNE- CLAUDE, 
Wrapped Trees, Fondation Beyeler
and Berower Park, Riehen, 
Switzerland, 13/11 tot 14/12 1998

178 bomen ingepakt met geweven 
polyester stof die elke winter in Japan 
gebruikt wordt om bomen te 
beschermen tegen vorst en zware 
sneeuw. 



CHRISTO & JEANNE- CLAUDE
Wrapped coast of Little Bay, 
Sydney, Australia, 1969

2,5 km kust gehuld in stof en 
touw.



CHRISTO & JEANNE- CLAUDE
Wrapped coast of Little Bay, Sydney, Australia, 1969



CHRISTO & JEANNE- CLAUDE Valley Curtain, 1972, Rifle, Colorado. Nylon 
gordijn van 18.600 vierkante meter tussen Grand Junction en Glenwood
Springs in de Grand Hogback Mountain Range.



CHRISTO & JEANNE- CLAUDE
Valley Curtain, 1972, Rifle, Colorado





IBRAHIM 
MAHAMA, 
Out of Bounds, 
Biënnale Venetië
2015
Gang naast het 
gebouw van de 
Arsenale.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=VAc3vx
0YXVA (3.23)

https://www.youtube.com/watch?v=VAc3vx0YXVA


IBRAHIM 
MAHAMA, 
No friend but the 
mountains 2012-
20, 2020, 
charcoal jute 
sacks, metal tags 
and scrap metal 
tarpaulin 
(zeildoek)

Binnenturbinehal
op Cockatoo 
Island 
22nd Biennale of 
Sydney (2020)



IBRAHIM 
MAHAMA, 
No friend but 
the mountains 

22nd Biennale of 
Sydney (2020)



Binnenruimte Turbine Hall 
Cockatoo Island

NIRIN Artist 
Interview | Ibrahim 
Mahama (5.30)
https://www.youtube
.com/watch?v=Awio
9SKZlwA

https://www.youtube.com/watch?v=Awio9SKZlwA


IBRAHIM MAHAMA,
A grain of wheat, 2015-18.
22nd Biennale of Sydney 
(2020)
Opgerolde brancards



IBRAHIM MAHAMA,
A grain of wheat, 2015-18.
22nd Biennale of Sydney (2020)



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, Running Fence, Sonoma and Marin Counties, California, 1972-1976

38 km witte nylon langs autostrade, stad, het ruwe landschap …



CHRISTO & JEANNE- CLAUDE



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, Surrounded
Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, 

Florida, 1980-1983

Elf ooit kunstmatig aangelegde eilanden in de baai van 
Miami omringd door 604 vierkante meter roze stof.



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, The 
Umbrellas, Japan - USA, 1984 - 1991

1.340 blauwe parasols in Ibaki, Japan

1.760  gele parasols in California, USA



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, 
The Gates, Central Park New 

York, 1979 - 2005

7.500 poorten met 
saffraankleurige 
doeken op de 
wandelpaden van 
Central Park.







IBRAHIM MAHAMA, Untitled, 2019
(Tentoonstelling Congoville, Middelheim Museum, zomer 2021)

“Vlaggen worden verondersteld het idee van vrijheid 
te vertegenwoordigen, maar ze kunnen ook een 
symbool zijn van onderdrukking.”



OSCAR MURILLO 
(Colombia),

Biënnale Venetië 
2015
Grote zwarte 
doeken 
doordrenkt met 
olie en vuil, 
waarnaar ze ook 
ruiken.



CHRISTO, Gasometer Oberhausen installatie ballon maart 2013

De Gasometer in Oberhausen is 
een voormalige gasopslag van 
bijna 120 meter hoog. Christo
plaatste er een ballon van maar 
90 m hoog en 50 m breed in. De 
witte stof is doorschijnend, zodat 
er van boven daglicht naar 
binnen valt en de ruimte binnen 
in een flauw melkwit licht baadt. 
De sfeer op de grond is er een 
van een enorme kathedraal en 
heeft iets ijls, bijna iets surreëels.



CHRISTO, Floating Piers, 18 June – 3 juli 2016,  at Lago d’Iseo, Lombardije, Italë. Eerste ontwerp 1970.
Het eerste grote project dat Christo ondernam na het overlijden van Jeanne-Claude.

Om bezoekers het gevoel te geven 
dat ze over water lopen.



De stof liep ook door de smalle 
straatjes van de dorpen Sulzano
en Montisola



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, The London Mastaba, 20 m hoog op het 
meer van de Londense Serpentine, juni-september 2018. 7.506 geverfde 
vaten, vastgemaakt aan steigers die zijn verankerd in het meer. 



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, Work in Progress
Het idee voor de Mastaba, een project voor Abu Dhabi, was er al in 1977. Het zou de 
grootste sculptuur ter wereld worden, gemaakt van 410.000 veelkleurige vaten als een 
mozaïek van heldere fonkelende kleuren zoals in islamitische architectuur. Het is het enige 
permanente werk van de Christo’s en 3,35 m hoger dan de Grote Piramide van Gizeh.



CHRISTO & JEANNE-CLAUDE, 
Mastaba Abu Dhabi 



"Ik gebruik jutezakken omdat voor mij de geschiedenis van crisis 
en mislukking in het materiaal is opgenomen. Hun geschiedenis 
spreekt over hoe mondiale transacties en kapitalistische 
structuren werken. En omdat hun bescheidenheid contrasteert 
met de monumentaliteit van de gebouwen die ze bedekken.” 

“Onze projecten zijn esthetisch. Ze zijn 
irrationeel, onverantwoord en nutteloos.”

“Vraagt men mij waar mijn atelier is, 
antwoord ik: de maatschappij. Mijn taak: 
het verleggen van grenzen.” 

“Ik ben geen eenzame kunstenaar, maar maak deel uit van een 
gemeenschap. Ik heb een visie op kunst die verandering 
teweeg kan brengen in plaats van mooie marktwaar te zijn. 
Misschien onderscheidt dat mijn werk – het wijkt af van de 
Europese traditie.”

“Ik vind waarde in oude objecten waaruit verval en spanning 
spreekt. Ze bezitten een geheugen en een patroon, ze zijn 
gebruikt, in tegenstelling tot nieuwe dingen die bijna geen ziel 
hebben.”

“Tijdelijkheid is essentieel, 
uit liefde en tederheid voor 
wat vergankelijk is.” 

“Vrijheid is de vijand van 
bezit en eenmaligheid is 
uniekheid.”

CHRISTO & JEANNE-CLAUDE IBRAHIM MAHAMA


