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Le Déracinement (Ontworteling) ontleent zijn titel aan een 
boek van de sociologen Pierre Bourdieu en Abdelmalek 
Sayad dat ze tijdens de Algerijnse Oorlog schreven. 
In 1958 ondernamen zij samen een reis om de door het 
Franse leger opgelegde verhuis van de plattelandsbevol-
king te bestuderen. Die gedwongen ontheemding leidde 
tot grootschalige migratie. Eeuwenoude levenswijzen 
werden uitgewist. De foto's die Bourdieu tijdens het on-
derzoek maakte, tonen hoe drastisch de menselijke en 
natuurlijke omgeving veranderde. Zijn beelden vormen 
het uitgangspunt van deze tentoonstelling.

De tentoonstelling richt zich op de Middellandse Zee en 
de Atlantische Oceaan en toont kunstenaars die inspelen 
op verschillende soorten ontworteling. Ze eigenen zich 
de koloniale en postkoloniale geschiedenis weer toe 
door die te ontrafelen, reconstrueren en herschrijven. 
Ze brengen diasporische ontmoetingen in beeld en ver-
tellen over netwerken van solidariteit. 



4

Verschillende kunstenaars in de tentoonstelling be-
schouwen natuurlijke landschappen als een archief van 
de geschiedenissen en migratiepatronen die de moderne 
wereld vorm gaven. Doorheen de geschiedenis gaan 
ontwortelen en hervestigen gepaard met de geweldda-
dige vernietiging van bestaande ecosystemen. Hoewel 
de ontheemding van gekoloniseerde bevolkingsgroepen 
cruciaal was voor de uitbouw van de moderne wester-
se samenleving, hanteren de huidige Europese leiders 
een `hostile environment ´-politiek; de voormalig gekolo-
niseerde mensen worden nu als raciale buitenstaanders 
beschouwd. De gecreëerde sfeer van vijandigheid tast 
hun recht op bestaan aan en ontwricht elke vorm van 
hechting en samenhorigheid.

De tentoonstelling legt de nadruk op de radicale uitda-
gingen die de diasporagemeenschappen stellen aan het 
beeld van een op zichzelf staand Europa. Kunstenaars 
wekken ficties en verbeeldingen op. Onze blik wordt 
weggeleid van het vertrouwde vasteland en we door-
kruisen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan 
naar een wereld van rusteloze zeeën en hybride identi-
teiten die doorheen de eeuwen zijn ontstaan. Ze stellen 
de gebruikte taal rond integratie, assimilatie en inclusie 
in vraag en ontwrichten concepten van samenhorigheid 
gebaseerd op uitsluiting. Door erfenissen en interge-
nerationele overdracht te projecteren in tijd en ruimte 
dringen ze de gangbare ideeën rond roots gebaseerd op 
nationaliteit, territorium en burgerschap terug. In plaats 
daarvan opperen ze de mogelijkheid dat we deel kunnen 
zijn van verschillende ruimten tegelijkertijd.

Silvia Franceschini
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Mathieu Kleyebe Abonnenc, The Night Reader, for Wilson Harris (2), foto door XC.HuA
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© Pierre Bourdieu, Images d'Algérie, 1957 – 1961. Aïn Aghbel, Collo (in het midden, met wit hemd: 
Abdelmalek Sayad) / Fondation Pierre Bourdieu, met dank aan Camera Austria, Graz
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Pierre Bourdieu
 Testimonies of Uprooting, 1958-1961

Foto's

Als Franse soldaat tijdens de Algerijnse Oorlog (1954-1962) maakte 
Pierre Bourdieu de gevolgen van de koloniale militaire interventie van 
dichtbij mee. Na zijn legerdienst reisde hij door Algerije met zijn student 
Abdelmalek Sayad, die later zijn collega en vriend zou worden. Samen do-
cumenteerden zij de destructieve invloed van de Franse kolonisator op 
de Algerijnse samenleving en cultuur. Ze beschreven hoe de Algerijnen 
uit hun land werden verdreven. Deze grootschalige ontworteling ont-
wrichtte het sociale weefsel van dorpsgemeenschappen en maakte 
een einde aan eeuwenoude levenswijzen. Hun onderzoek, samen met 
interviews, opnames en schetsen, bundelden de auteurs in 1964 in hun 
boek Le Déracinement (Ontworteling). 

De vele foto’s die ze tijdens het veldonderzoek maakten, werden pas kort 
na Bourdieus overlijden in 2002 voor het eerst getoond. Deze fotoselec-
tie brengt twee facetten van het veldonderzoek naar voren. Aan de ene 
kant zijn ze een poging om de traditionele samenleving te reconstrueren 
waaraan de Franse kolonisatie onherroepelijk een einde bracht. Aan de 
andere kant brengen ze landonteigening en de verhuizing in beeld van 
miljoenen mensen naar door de regering gebouwde kampen. De foto's 
laten zien hoezeer de koloniale reorganisatie van de ruimte haar sporen 
heeft nagelaten in het Algerijnse landschap en bij de Algerijnse bevolking. 
Ze geven ook weer hoe de boeren gedwongen werden naar de steden en 
de stedelijke arbeidsmarkten te migreren. Maar de foto's zijn meer dan al-
leen een etnografische studie. Bovenal tonen ze de sterke verbondenheid 
van Bourdieu en Sayad met een land dat vecht voor zijn onafhankelijkheid.



10

Untitled (Tangier - Tarifa), Study for “Don’t cross the bridge before you get to the river” 
Met dank aan een privécollectie
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Francis Alÿs
Untitled (Tangier - Tarifa), 2007

Study for “Don’t cross the bridge before you get to the river” 
Diptiek, olieverf op hout

Francis Alÿs schildert de Middellandse Zee twee keer vanuit een ander 
standpunt. Aan de ene kant de kustlijnen van Spanje (Tarifa) en aan de 
andere kant die van Marokko (Tanger). De lege ruimte tussen de twee wer-
ken roept de migratiegeschiedenissen op die schuilen in de onzichtbare 
dieptes van de Middellandse Zee.

De kleine schilderijen zijn een voorstudie voor de videoperformance 
Don't Cross the Bridge before You Get to the River (2008). Hierin trotseer-
de een rij Marokkaanse kinderen de golven van de Straat van Gibraltar 
met bootjes gemaakt van slippers. Tegelijk verliet een tweede rij kinderen 
Spanje in de richting van Marokko met boten gemaakt van schoenen. 
Aan de horizon ontmoetten ze elkaar, als een metaforische brug tussen 
Europa en Afrika. 
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In the Absence of Our Mothers, foto door Andy Keate  
Met dank aan Chisenhale Gallery, Londen
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Lydia Ourahmane
In the Absence of Our Mothers, 2018

Röntgenscan, tekst, gouden tand  

In the Absence of our Mothers bestaat uit twee gouden tanden. Eén tand 
hangt hier in de tentoonstelling, een tweede is geïmplanteerd in Ourahmanes 
mond. Een tekstfragment legt de link met de grootvader van de kunste-
naar. Tijdens de Franse bezetting van Algerije weigerde hij om namens de 
Fransen te gaan vechten in de Tweede Wereldoorlog. Door op één dag al 
zijn tanden uit te trekken, kon hij ontsnappen aan zijn legerdienst. 

Het goud voor de twee kiezen komt van een ketting die Ourahmane 
kocht van een man die beweerde dat het juweel van zijn moeder was. 
Ze betaalde er dezelfde de prijs voor als voor een illegale overtocht per 
boot naar Europa. Ourahmane stelde zich voor hoe de man de ketting 
stiekem verkocht zonder medeweten van zijn moeder. Zo worden de 
tanden symbool van een daad die ingaat tegen je eigen vlees en bloed. 
Het verkopen van de ketting was de enige manier voor de man om te 
ontsnappen, net zoals haar grootvader zijn tanden uittrok. Door haar eigen 
lichaam in haar werk te betrekken, onderzoekt Ourahmane hoe een indi-
vidueel trauma collectief kan doorleven en hoe verzet zich manifesteert. 
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The Sleepers, met dank aan The Galerie Polaris, Parijs



15

 Yto Barrada 
The Sleepers, 2006-2007

Foto's

Yto Barrada fotografeerde mensen die in een openbaar park in Tanger 
liggen te wachten om de Straat van Gibraltar over te steken. De foto’s 
maken deel uit van een gezamenlijk onderzoeksproject getiteld The 
Maghreb Connection. Tanger ligt in de buurt van Ceuta en Melilla , 
Spaanse enclaves op Marokkaans grondgebied. De stad belichaamt de 
Spaans-Marokkaanse grens; de meest ongelijke grens van de Europese 
Unie op economisch vlak. Tanger is veranderd in een grote wachtkamer 
voor duizenden migranten en asielzoekers. Met gevaar voor eigen leven 
hopen ze de Middellandse Zee over te steken of over de prikkeldraad-
versperringen te klimmen. Yto Barrada spreekt van een ‘obsessie om te 
vertrekken’. Ze brengt het in beeld als een nieuwe vorm van emigratie 
met een eigen woordenschat, legenden, liederen en rituelen. 
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Palette #1, met dank aan Blum & Poe, Los Angeles
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Mohamed Bourouissa
Brutal Family Roots, 2020 

Paradijsvogelplant (Strelitzia), raspberry, luidsprekers, kabels  
Palette #1, #3, #5 
Frequence-I

Mohamed Bourouissa's installatie, die video, tekeningen, planten en 
klank verenigt, is een eerbetoon aan de Martinikaanse psychiater, politiek 
filosoof en revolutionair Frantz Fanon en aan de complexe relatie met zijn 
geboorteplaats Blida (Algerije). Frantz Fanon was in de jaren 1950 psy-
chiater in het ziekenhuis van Blida-Joinville. Het werk focust op Fanons 
bijdrage aan zowel de anti-koloniale strijd als aan het verzet tegen 
mechanismen van raciale onderdrukking. 

De paradijsvogelplant kwam vanuit de Caraïben via verschillende koloni-
ale routes naar Algerije. De plant is een eerbetoon aan de aanwezigheid 
van Frantz Fanon in Blida. De frequenties van de plant worden hoorbaar 
gemaakt door de Franse geluidsontwerper Youmna Saba.
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Mohamed Bourouissa 
 The Whispering of Ghosts, 2018

Video, 13 min

Als psychiater in het ziekenhuis van Blida-Joinville zette Fanon tuinieren 
in als bezigheidstherapie. De film duikt in het verhaal van een van Fanons 
voormalige patiënten: Bourlem Mohamed. Tuinieren werd voor hem een 
manier om vorm te geven aan zijn mentale gesteldheid. De film volgt de 
gefragmenteerde, grillige gedachtegang van Mohamed die herinneringen 
ophaalt over de strijd en de martelingen onder de Fransen. Hij vertelt ook 
over de tuin die hij begon in het ziekenhuis in 1969. Bourlem Mohameds 
tuin herinnert aan Fanons klinische hervormingen en wordt een symbool 
van emancipatie en veerkracht. Tuinieren was een van de manieren waar-
mee de psychiater een einde hoopte te maken aan de scheiding van 
koloniale en Algerijnse patiënten. 

Videostill, The Whispering of Ghosts
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Videostill, Incomplete Herbarium

Mohamed Bourouissa
Incomplete Herbarium, 2020

Video, 13 min

Bourouissa is geïnteresseerd in de historische relaties tussen koloniale 
expedities en de classificatie van plantensoorten in inheemse, uitheemse 
of invasieve soorten. Dit onvolledige herbarium ontdekte de kunstenaar in 
een openbare bibliotheek in Blida. Alle informatie over de auteurs ontbrak. 
In de video bladeren de handen van de kunstenaar door de bladzijden 
terwijl hij zijn eigen illustraties van bloemen toevoegt aan het onvoltooide 
volume. Letterlijk legt hij zijn handen op het verleden van zijn geboorteland. 
Tegelijk kaart Bourouissa zo de denkfouten en machtsverhoudingen aan 
die inherent zijn aan elke vorm van categorisering.
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Attack, met dank aan The Silvia Fiorucci Roman Collection, Monaco
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Anna Boghiguian
Sail, 2017

Bootzeil, vogels, verf, katoen, pleister, was

Attack, 2017
Potlood, verf, encaustiek op papier 

De impact van de verplaatsing van mensen en goederen op de moderne 
wereld staat centraal in de installatie van Anna Boghiguian. Het zeil, een 
historisch symbool van de handel, beschildert ze intuïtief en expressi-
onistisch met taferelen die verwijzen naar zoutroutes, de slavenhandel 
en de katoenhandel. Het 19e-eeuwse zeil kocht ze van een Egyptische 
visser in Caïro. Volgens de kunstenares roept het zeil een gevoel van 
bewegingsvrijheid op. Vogels, een belangrijk thema in Boghiguian's werk, 
zweven over lijden en uitbuiting. Ze symboliseren de vrije mensen die 
onbezorgd opgelegde grenzen mogen overschrijden. Net als de vogels 
maken de vissen in de oceanen de cirkel van de geschiedenis rond. 
Ze sturen ons terug naar een verleden dat voorafgaat aan het menselijk 
bestaan, zoals het werk Attack toont.
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After Eight, met dank aan the Sfeir Semler Gallery, Hamburg
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Mounira Al Solh
After Eight, 2014

Met de hand en machine gebreide werken op vilt, plastic nylonzakken, 
papier en andere materialen

After Eight bestaat uit geborduurde zinnen op alledaagse objecten en 
reflecteert op de kracht van taal om vorm te geven aan de verbeelding. 
De serie ontstond tijdens de periode die de kunstenares zelf als migrant 
doorbracht in een psychiatrisch centrum in Antwerpen. Daar probeerde 
Al Solh Nederlands te leren om te slagen voor haar inburgeringsexamen. 
Geïnspireerd door de studie Le Schizo et les Langues van Louis Wolfson, 
geloofde zij dat het nuttiger zou zijn om de taal te leren van mensen 
met schizofrenie dan via de klassieke methoden van taalonderwijs. 
Het confronteerde haar met het glibberige domein van de integratie van 
immigranten, die vaak het gevoel hebben er niet bij te horen. Taal speelt 
daarbij een grote rol. De kunstenares organiseerde in het centrum een 
workshop met mensen van verschillende nationaliteiten waarbij ze hen 
liefdesbrieven liet schrijven in hun eigen taal. De titel van het werk verwijst 
naar het moment van de dag waarop ze aan het stuk werkte. Het stilste 
moment van de dag, waarop taal een minder grote rol speelt. 
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Kapwani Kiwanga 
Semence, 2020

Geglazuurd keramiek

Semence is gebaseerd op Kiwanga's onderzoek naar mondelinge tradi-
ties rond de rode rijstsoort oryza glaberrima. Het werk biedt een nieuwe 
kijk op de transoceanische zaadoverdrachten die plaatsvonden tussen 
de 16e en de 18e eeuw. In Westerse verslagen worden de mannelijke 
Europese zeevaarders, kolonisten en wetenschappers aangeduid als 
verspreiders van de rode rijst zaden. Maar volgens verschillende bron-
nen waren het juist de tot slaaf gemaakte vrouwen uit West-Afrika die 
de variëteit in Suriname en de Verenigde Staten introduceerden door 
graankorrels te verstoppen in hun haar. Zo wilden ze ervoor zorgen dat 
hun nakomelingen konden overleven op de plantages. Kiwanga liet de 
korrels door een plaatselijke ambachtsman in keramiek produceren. 
Ze zijn op dezelfde manier gepositioneerd als in de rijstplantages. 

Semence, tentoonstellingsbeelden in voormalige Witte de With Center for Contemporary Art, 2020 
Foto door Kristien Daem
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Berberse dansers, foto door Flandrin
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Sara Ouhaddou
Kharboucha - Extract: Liyam wa liyam (Days and days), 2021

Zeefdruk op papier

Voor deze installatie vertrok Sara Ouhaddou van het verhaal van haar 
eigen familie: leden van de Amazigh-gemeenschap die naar Frankrijk 
emigreerden. Haar ouders leerden de Arabische taal nooit lezen of 
schrijven maar benaderden de taal wel op een visuele manier. Dat ‘zien’ 
van taal werd het vertrekpunt voor deze zeefdruk die is opgebouwd 
uit Islamitische geometrische patronen en een alfabet van symbolen 
ontleend aan het Arabisch en het Amazigh. Het alfabet verbeeldt een 
lied Kharboucha van Hadda Al Ghitia, een populaire en mythische figuur 
uit de orale Marokkaanse landelijke traditie. Haar liefdesliederen stelden 
het politieke onrecht van de Franse koloniale bezetting aan de kaak en 
mobiliseerden een bevolking die niet kon lezen of schrijven voor het 
antikoloniale verzet. Door papier te gebruiken, het medium bij uitstek 
van het geschreven woord, kaart Ouhaddou de (on)mogelijkheid aan 
om orale tradities te documenteren. 



28

Videostill, Traana (Temporary Migrant)
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Raphaël Grisey 
Kàddu Yaraax 
Bouba Touré
Traana (Temporary Migrant), 2017

Video, 27 min 

Het script van Traana werd geschreven in 1977 nadat Bouba Touré en 
dertien leden van de Culturele Vereniging van Afrikaanse Arbeiders in 
Frankrijk besloten terug te keren naar West-Afrika. Ze vestigden zich 
langs de Senegal-rivier om een coöperatief model en nieuwe vormen van 
permacultuur te promoten. De film vertelt een verhaal over de vlucht van 
het platteland naar de stad en van de stad naar Europa. De bewerking 
van Traana door Raphaël Grisey en Kàddu Yaraax is het resultaat van 
een tiendaagse workshop met acteurs uit Yaraax en andere voorsteden 
van Dakar.
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Raphaël Grisey 
& Bouba Touré
Sowing Somankidi Coura, a Generative Archive, 2015-heden

Our life and struggles in France, 1983-2019 
Foundation of the Somankidi Coura Cooperative, 1975-2019

Sowing Somankidi Coura, a Generative Archive is een lopend onderzoek 
van Raphaël Grisey en Bouba Touré. Het project onderzoekt de archieven 
van Somankidi Coura. Deze landbouwcoöperatie langs de Senegal-rivier 
werd in 1977 opgericht door Bouba Touré en dertien andere Afrikaanse 
migrantenarbeiders en activisten die besloten vanuit Frankrijk terug te 
keren naar hun thuis in de Sahel. Ze vestigden zich langs de Senegal-
rivier, een streek van waaruit veel inwoners in het verleden juist naar het 
noorden trokken. De groep implementeerde er een coöperatief model 
en nieuwe vormen van permacultuur en blies in onbruik geraakte land-
bouwpraktijken nieuw leven in. 

Sowing Somankidi Coura, a Generative Archive, irrigatiesysteem, foto door Bouba Touré, 1977
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Raphaël Grisey 
& Bouba Touré
Xaraasi Xanne - Crossing Voices, 2021

Video, 63 min 
Productie: Spectres Production, Weltfilm GmbH, 
Raphaël Grisey & Bouba Touré

Aan de hand van zeldzame film-, foto- en geluidsarchieven vertelt Xaraasi 
Xanne-Crossing Voices over het avontuur van Somankidi Coura. Het ver-
haal van deze onwaarschijnlijke terugkeer naar het Sahel-gebied volgt 
een kronkelig pad door de ecologische en dekoloniale uitdagingen van 
de jaren 1970 tot vandaag. Bouba Touré, een van de hoofdrolspelers van 
de beweging, vertelt dit verhaal door in het hart van zijn persoonlijke 
archieven te duiken. Hij documenteerde de gevechten van boeren en 
gastarbeiders in Frankrijk en Mali over een periode van tienallen jaren. 
De film toont eveneens de vriendschap tussen Touré en Raphaël Grisey, 
die zijn bondgenoot werd. In de loop van de film treden verschillende 
stemmen het klanklandschap binnen. Ze brengen het verhaal van een 
vergeten herinnering naar een mogelijke toekomst.

Videostill, Xaraasi Xanne - Crossing Voices



32

Miss Interdépendances, foto met dank aan de kunstenaar
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Vincent Meessen
Miss Interdépendances, 2019

9 zwart-wit foto's bewerkt met sjabloon en aquarel, 1 lithografie

In Miss Interdépendances put Vincent Meessen uit de archiefdocumen-
ten van de Association Metis van België ((AMB/MVB, Metis van België). 
Deze organisatie ijverde als eerste in België voor de erkenning van de 
20.000 kinderen van vrouwen uit Burundi, Rwanda en Congo en koloniale 
bestuurders, die onder dwang naar België werden verdreven. De vrouw 
op de foto is Juliette Emond. Ter gelegenheid van de (enige) Belgische 
viering van de onafhankelijkheid van Congo in juni 1960 werd zij verkozen 
tot Miss Indépendance. De kleuren van haar boeket zijn ontleend aan 
de kaart van Paul Broca. Deze arts en antropoloog identificeerde op het 
einde van de 19e eeuw huidskleuren, haartypes en kleuren van menselijke 
ogen. De lelie, eeuwenlang symbool van zuiverheid, benadrukt zo de on-
mogelijkheid van het idee van ‘puurheid’ wanneer het over ras gaat. In dit 
werk ademen de bloemen een parfum van onderlinge afhankelijkheid uit.
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The Night Reader, for Wilson Harris (2), foto door XC.HuA
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Mathieu Kleyebe Abonnenc
Walking Through the Arawak Horizon, for Wilson Harris, 2020 

The Anatomy of the Invaders Resurrected and Tuned 
to the Painted Silence, 1675-2018

The Night Reader, for Wilson Harris (3), 2018 

Morsels of Flesh Taken From the Enemy Bones, 2021

Against All Firearms, Highway Robbers, Incendiaries, 
Witches and Evil Spirit

The River, the Forest, the Rain, 19...-2018

Study for the Ransom Room (Atahualpa) 5 & 6, 2021
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De installatie van Mathieu Kleyebe Abonnenc refereert aan het magisch 
realisme van de Guyanese schrijver Wilson Harris. In zijn werk staat de 
Marowijne centraal. Die rivier vormt de natuurlijke grens tussen Frans-
Guyana en Suriname en is hoofdrolspeler in een verhaal over strijd, 
ontdekkingen en uitbuitingen. Aan de hand van de biografie van Joseph 
Bernes presenteert de installatie het verhaal van de migratie van West-
Indische Creolen naar Frans-Guyana om goud te zoeken. Bernes was 
een mijnwerker uit Saint Lucia en de vorige eigenaar van het huis van 
Abonnencs moeder in Wacapou, een dorp aan de Marowijne. 

Het parcours van Bernes wordt voorgesteld aan de hand van documen-
ten, brieven en kaarten die een cartografie vormen van zijn privéleven, 
waaruit blijkt hoe economische migranten ondergeschikt waren aan de 
heerschappij van het Franse kolonialisme.

In het midden van de ruimte staat een 17e-eeuws orgel en een kopie van 
een Kuna-sjamanen ketting. Die symboliseren de ontmoetingen van 
kolonisatoren met de lokale gemeenschap. Volgens Harris' poëtische 
constructie hangt het orgel, een belangrijk instrument van de barokmu-
ziek en een embleem van de Europese cultuur, voor de halsketting met 
beenfluit en zorgt het voor een wederkerigheid tussen twee culturen. 

Een schildpadschelp, ondersteboven gekeerd om als gouden pan te dienen, 
bevat nog sporen van het kwik dat gebruikt werd om het goud te scheiden 
van andere materialen die de natuurlijke omgeving rondom vervuilen.

In twee monochrome schilderijen aan de muur creëerde Abonnenc een 
alchemistische transformatie op koperen doeken. De bruinige kleur komt 
van cinnaber, een kwikoxide dat de eigenschap heeft met koper te ver-
smelten. Kwik wordt ook gebruikt om goud uit mijnen te halen.
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Against All Firearms, Highway Robbers, Incendiaries, Witches and Evil Spirit 
Foto door Studio Rémi Villaggi, met dank aan Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz, Frankrijk
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Videostil, Wacapou, A Prologue or A Room in My Mother’s House
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Mathieu Kleyebe Abonnenc
Wacapou, A Prologue or A Room in My Mother’s Housee, 2018, 
Frans-Guyana

Video, 26 min

De film beschrijft de zoektocht van de kunstenaar naar het huis dat ooit 
eigendom was van zijn familie in het dorpje Wacapou, aan de Marowijne. 
Het houten huis werd in 1984 aan Abonnencs moeder verkocht door 
Joseph Bernes, een voormalige goudzoeker uit Saint Lucia, maar werd 
nooit door zijn familie bewoond vanwege de burgeroorlog die in 1986 
in Suriname uitbrak. Abonnenc geeft vorm aan zijn fragiele herinnering 
aan het huis door de foto's die in de jaren 1980 genomen werden door de 
antropoloog Michel-Baj Strobel en Abonnencs moeder. Hij combineert 
ze met archiefmateriaal en opnames van het weelderige regenwoud dat 
het huis omringt. De kunstenaar volgt de sporen van Creoolse goud-
zoekersgemeenschappen die er sinds het begin van de 20e eeuw tot 
vandaag wonen, en brengt zo het verhaal van Wacapou in kaart.
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Installatie shot, And men turned their faces from there, Brown University David Winton Bell Gallery, 2017  
Foto door Jesse Banks III
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Fatma Bucak
Damascus Rose, 2016-heden

Aarde en geënte rozen

De Damascusroos is een van de oudst bestaande roosvariëteiten. In Syrië 
is de bloem vandaag de dag met uitsterven bedreigd. Dat is het gevolg 
van de burgeroorlog die boeren dwingt om hun landbouwgrond achter te 
laten en die de vruchtbaarheid van de bodem doet afnemen. In het wild 
komen de rozen intussen nog amper voor. Ze kunnen worden geteeld, 
maar er zijn geen boeren meer om dit te doen. Voor deze installatie 
ondernamen honderd rozenplanten uit Damascus een reis van meer dan 
drieduizend kilometer. De stekken die de turbulente reis overleefden, 
entte Bucak op rozenbottelplanten en werden opnieuw geplant. De nieu-
we bloemen symboliseren veerkracht en wedergeboorte. De verwoeste 
tuin die ligt te wachten om te groeien, herinnert aan de aard van het 
conflict: het treft niet alleen mensen en lokale economieën maar trans-
formeert zelfs de bodem. 

Elke keer dat het werk opnieuw wordt geïnstalleerd, wordt een donatie 
gedaan aan Artsen zonder Grenzen - AZG.



Avi Varma, Carrizo Cane and Mixed Vegetation along the Rio Grande, Remote Sensing Image 2021 
Image composed from the datasets of the NAIP (National Agriculture Imagery Program, US Department 
of Agriculture, Farm Services Agency)
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Hostile Environment(s) Project 
Atlas of Critical Habitats, 2019-heden

Installatie met diverse media

Een project van Lorenzo Pezzani, met bijdragen van Dimitra Andritsou, 
Geoffrey Alan Boyce, Samuel N. Chambers, Sarah Launius, 
Forensic Oceanography, Lodovica Guarnieri, Tom James, Faiza Ahmad 
Khan, Stefanos Levidis, Tara Plath, Robert Preusse, Hanna Rullmann, 
Avi Varma en de deelnemers aan de Tempi Morti workshop

Ontwerp door Hanna Rullman en Tom Joyces, Martina Soffritti 
en Stefania Rigoni

De Atlas of Critical Habitats, is georganiseerd volgens een standaard kli-
maatclassificatiesysteem en bestaat uit een groeiende verzameling van 
juridische documenten, kaarten, 3D-modellen, video's en een media- 
archief. Verschillende activisten, kunstenaars en onder zoekers dragen 
hieraan bij. Samen stellen zij zorgvuldig een vergelijkende geografie samen 
van het geweld in verschillende grensomgevingen. Ze ontrafelen de manier 
waarop natuurlijke en stedelijke gebieden tot bewapende grenzen zijn 
gemaakt, om mensen te verdrijven die als vreemd worden beschouwd. 
De installatie komt voort uit Pezzani's Hostile Environment'(s)-project, dat 
de onderlinge verwevenheid van de migratie- en milieucrises onderzoekt.
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Videostill, INFINITY minus Infinity
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 The Otolith Group
INFINITY minus Infinity, 2019

Video, 52 min

Door middel van dans, performance, muziek en digitale animatie kant 
de film INFINITY minus Infinity zich tegen de ‘hostile environment policy’, 
een reeks discriminerende beleidsmaatregelen in het Verenigd Koninkrijk 
die in voege zijn sinds 2012. Deze maatregelen zijn bijzonder streng voor de 
Afro-Caraïbische gemeenschappen. Velen van hen emigreerden in 1948 
naar Groot-Brittannië en hielpen bij industriële wederopbouw van het 
land na de oorlog. De culturele avant-garde van deze bevolkingsgroepen 
streefde ernaar het Britse rijk van binnenuit de dekoloniseren. Maar recent 
poogde het Verenigd Koninkrijk om mensen van de ‘Windrush-generatie’ 

– genoemd naar het schip dat in 1948 van Jamaica naar Londen voer – op 
te sluiten en te deporteren. Zulk beleid toont de inzet van de Britse staat 
om de verbondenheid van Afro-Caraïbische bevolkingsgroepen uiteen 
te rafelen.

Geïnspireerd door zwarte science-fiction en kosmologieën, zinspeelt een 
koor van godheden op de plaatsen en momenten waar rassenvijandigheid 
zich verschuilt. De spiegelende vensters van de Londense flatgebouwen 
laten de hemel zien maar tonen niet de kwalijke financiële transacties die 
zich elders afspelen. 

Videostill, INFINITY minus Infinity



Praat met ons door

Z33 is een Huis voor Actuele Kunst, 
Architectuur & Design. We reflecteren 
met kunstenaars en met jou als 
bezoeker over de maatschappelijke 
vragen van vandaag en morgen. 

Zijn er zaken die je bezoek nog 
aangenamer kunnen maken? 
We stellen je feedback op prijs. 
Ga in gesprek @z33be of stuur 
een e-mail naar hallo@z33.be.



Steun

Le Déracinement werd gerealiseerd dankzij: 

ar/ge kuns, Bolzano, Italië

Blum & Poe, Los Angeles / New York / Tokyo

Camera Austria, Graz, Oostenrijk  
(Christine Frisinghelli) 

Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, 
Metz, Frankrijk

Fondation Pierre Bourdieu (Franz Schultheis)

Galerie Jan Mot, Brussel

Galerie Polaris, Parijs

Galerie Sfeir-Semler, Hamburg, Duitsland

Nicoletta Fiorucci Russo De Li Galli Collection, 
Londen

Silvia Fiorucci Roman Collection, Monaco

Sharjah Architecture Triennial 

Francis Alÿs - Untitled (Tangier - Tarifa) 
werd ter beschikking gesteld uit een 
privéverzameling. 

Lydia Ourahmane - In the Absence of Our 
Mothers. Met dank aan de Nicoletta Fiorucci 
Russo De Li Galli Collection, Londen.

Yto Barrada - The Sleepers. 
Met dank aan de Galerie Polaris, Parijs.

Mohamed Bourouissa - Brutal Family Roots; 
Palette #1, #3, #5; Frequence-I; The Whispering 
of Ghosts; Incomplete Herbarium. 
Met dank aan Blum & Poe, Los Angeles  
 New York / Tokio.

Anna Boghiguian - Sail & Attack. 
Met dank aan de Silvia Fiorucci Roman Collection, 
Monaco.

Mounira Al Sohl- After Eight. 
Met dank aan de Sfeir-Semler Gallery, Hamburg, 
Duitsland.

Sara Ouhaddou - Kharboucha - Extract: 
Liyam wa liyam (Days and days) werd mede 
gerealiseerd door Z33. Met dank aan de Galerie 
Polaris, Parijs.

Raphaël Grisey & Bouba Touré - Xaraasi Xanne 
- Crossing Voices. Met de steun van het Artistic 
Research Programme Norway, NTNU Trondheim, 
CNAP Image/Mouvement, Fondation des 
Artistes, 9. Contour Biennale, HKW Anthropocene 
Curriculum, Arbeitstipendium Berlin Senate. 

Mathieu Kleyebe Abonnenc -Walking Through 
the Arawak Horizon, for Wilson Harris werd 
gerealiseerd in opdracht van Z33. Design 
consultancy door Studio Gisto, Milaan.

Mathieu Kleyebe Abonnenc - Against All 
Firearms, Highway Robbers, Incendiaries, 
Witches and Evil Spirit. Met dank aan de 
Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, Metz, 
Frankrijk.

Hostile Environment(s) Project - Atlas of Critical 
Habitats werd gerealiseerd in opdracht van 
ar/ge kunst, Bolzano, Italië en gecoproduceerd 
door Z33. 

The Otolith Group - INFINITY minus Infinity werd 
gerealiseerd in opdracht van Sharjah Architecture 
Triennial SAT01. 2019 en gecoproduceerd met 
Z33. Met dank aan LUX, Londen.
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