ZANGERES ALICIA KEYS, IN ‘TIME MAGAZINE’

Ik schrap het woord ‘perfect’ uit mijn vocabulaire
omdat het schadelijk is. Dus perfect onvolmaakt
zijn is de magie, dat weet ik nu
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Sophia Loren
gevierd bij
museumopening
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Kunstenaar Raphael Adjetey Adjei Mayne maakt wereldwijd furore
daar wou het werk doorsturen en vroeg of dat
oké was. Een uur later was het verkocht aan de
Britse galeriehouder en lgbtq-activist Amar Singh
voor 8.000 euro. Hij doneerde het aan Harvard
University, waar Gorman afstudeerde. Een mooie,
symbolische daad. Plots verscheen mijn naam in
kranten van over heel de wereld. Ik wist niet wat
me overkwam. Ik leek wel wereldberoemd.”
Dat hij uitgerekend nu een solotentoonstelling
krijgt, is een gelukkig toeval. De expo was normaal
gepland voor november 2020, maar werd door
corona uitgesteld tot maart. Toen Geukens & De
Vil half januari de nieuwe timing aankondigde,
was er aanvankelijk weinig opwinding. Tien dagen
later verdrongen topverzamelaars uit de hele wereld elkaar.
“Ik had wel al succes”, knikt Mayne. “Toch bleven geïnteresseerden vaak twijfelen om een werk
te kopen. Ze vonden me te duur. Vandaag zijn
die twijfelaars eraan voor de moeite. Er zijn zelfs
wachtlijsten aangelegd.”

voor de opening van het academy museum of motion Pictures wordt actrice Sophia Loren
geëerd met de visionary award.
Die prijs wordt vanaf dan ieder
jaar uitgereikt aan een artiest of
academicus die heeft bijgedragen aan cinema, stelt de academy of motion Picture arts and
Sciences. Het museum opent
op 30 september na bijna drie
jaar vertraging de deuren in
Los Angeles. Tom Hanks en
voormalig Disney-baas Bob iger
waren betrokken bij de fondsenwerving van het instituut, dat
482 miljoen dollar heeft gekost.
in het museum zijn kostuums,
decorstukken en ﬁlmapparatuur
te bekijken. (anP)

WEG MET NEGATIVITEIT

Alexander Wang
excuseert zich
voor wangedrag
De amerikaanse modeontwerper alexander Wang (37), die
door verschillende modellen
van grensoverschrijdend gedrag
wordt beschuldigd, heeft op
instagram zijn excuses aangeboden, nadat hij tot nu toe alle
aantijgingen ontkende. “ik heb
aandachtig geluisterd naar wat
zij te zeggen hadden. Het was
niet makkelijk voor hen om
die verhalen te delen en ik heb
er spijt van dat mijn handelen
hen pijn heeft gedaan”, zei
Wang. “alhoewel we het niet
eens zijn over alle details, zal ik
een beter voorbeeld zijn en mijn
invloed gebruiken om anderen
aan te sporen schadelijk gedrag
te herkennen.” (EWC)

‘The Queen’s
Gambit’ krijgt
musical
Dat een weinig spectaculaire
sport als schaken een spannende televisiereeks kan opleveren, weten we sinds het amerikaanse netﬂix zich met The
Queen’s Gambit ging bezighouden. Het verhaal krijgt nu een
vervolg op het podium, meldt
Variety. Productiebedrijf Level
Forward wil van The Queen’s
Gambit immers een musical
maken. “Het is een eer om The
Queen’s Gambit op het podium
te laten zien”, klinkt het. “Het
verhaal brengt onderwerpen
als gender- en raciale gelijkheid ter sprake.” De reeks The
Queen’s Gambit op netﬂix werd
wereldwijd al 62 miljoen keer
gestreamd. (PD)

Dit kleurrijke schilderij van Raphael Mayne, met kinderen als onderwerp, hangt momenteel in Antwerpen. © DaviD Samyn

De lach als wapen
tegen onrecht
Hij schilderde een portret van Amanda
Gorman en enkele dagen later werd de
Ghanees Raphael Adjetey Adjei Mayne
wereldberoemd. Bij Geukens & De Vil
opende zijn eerste Belgische solotentoonstelling. Alle tickets zijn reeds uitverkocht.
SOFIE VAN HYFTE

Het is even met de ogen knipperen als kunstenaar
Raphael Adjetey Adjei Mayne het Zoom-kader
binnenwandelt. Zijn knalgele T-shirt en stralende
glimlach doen me mijn slapeloze nachten en daaraan gekoppelde rothumeur op slag vergeten. Als
hij spreekt, lijkt het alsof hij het wil uitschreeuwen. Zijn enthousiasme is pijnlijk aanstekelijk.
“Ik kan er niet aan doen, ik ben vaak goedgezind”,
verontschuldigt Mayne zich met de glimlach. “Ik
ben gewoon zo opgevoed.”
Zonder waarschuwing steekt de kunstenaar
van wal. Hoe hij enkele weken geleden op slag

wereldberoemd werd. Hoe het portret dat hij
schilderde van Amanda Gorman, de jonge poëet
die het publiek bij de inauguratie van Joe Biden
van de sokken blies, viraal ging en hoe zijn kleurrijke schilderijen plots tot de meest begeerde ter
wereld hoorden. Wie zijn solotentoonstelling in
Antwerpen wil bezoeken hoeft alleszins geen
moeite meer te doen: in een mum van tijd was
de expo in galerie Geukens & De Vil uitverkocht.
“Crazy, crazy, crazy, believe me, it was crazy.”
Mayne herhaalt het riedeltje meermaals vanuit
zijn atelier in Keulen, alsof hij het nog steeds niet
kan geloven. Toen hij Gorman aan het werk zag
tijdens de inauguratie werd hij emotioneel. Haar
bewegingen, haar pakkende woorden raakten
hem tot in zijn diepste zijn. Hij sloeg prompt aan
het schilderen. Nog geen drie dagen later legde
hij de laatste hand aan een kleurrijk portret en
na een simpele post op Instagram reisde het werk
de wereld rond.
“Ik kreeg telefoon uit Amerika. Mijn dealer

‘Met mijn werk
probeer ik
kinderen in Afrika
een boodschap
van hoop te geven’
RAPHAEL MAYNE

Dat Mayne Gorman uitkoos als onderwerp is niet
zo toevallig. De krachtige boodschap die zij op
de wereld losliet sluit aan bij de beeldtaal die de
kunstenaar op zijn doeken schildert. Hij titelde
zijn tentoonstelling in Antwerpen The joy of my
skin, woorden van hoop die zomaar in hem opkwamen. Mayne heeft het wel gehad met alle negativiteit.
“Wij, zwarten, hebben al zoveel brutaliteit
moeten aanschouwen en toch zijn we nog steeds
trots op onze huidskleur. We blijven lachen, wat
er ook gebeurt. We blijven vieren, zelfs al werden
we nooit geaccepteerd in de wereld. Ons geluk is
ons wapen. We vechten onze battles uit met een
glimlach.
“Kinderen in Afrika hebben zelden de kans om
zich te ontwikkelen. Ze worden beperkt in hun
vrijheid, vaak door hun ouders die voor hen kiezen. Met mijn werk probeer ik ze een boodschap
van hoop te geven. Dat ze zelf hun pad kunnen
plaveien zonder al te veel belemmeringen.” Het
is iets wat hij zelf als kind heeft ervaren. Mayne
weeft herinneringen uit zijn kindertijd aan sociale
kritiek.
In zijn werk gebruikt hij dan ook hoofdzakelijk
kinderen als onderwerp. Ze vormen een ultieme
bron van inspiratie. “Kinderen hebben nog geen
rem op hun denken. Ze roepen vrijheid op.”
Hij trok die lijn door en liet zijn dochter van
vier mee schilderen aan enkele werken. Zij is verantwoordelijk voor de onschuldige tekeningen
op de achtergrond van enkele grote doeken in
Antwerpen. “Haar input katapulteerde me terug
naar de tijd dat ik als kind huizen en muren als
canvas gebruikte. Ik had het erg moeilijk om potloden en penselen op de kop te tikken. Die waren
simpelweg te duur voor een doorsnee Afrikaans
kind. Ik wou mijn beeldtaal uitbreiden, maar wist
niet hoe. Ik zocht dan maar stenen en houtskool
en begon huizen vol te tekenen. Een groot risico
want als ik gesnapt werd, werd ik hard afgeborsteld door misnoegde eigenaars.”
Een schilderij van Mayne bestaat uit kleur en
vrolijkheid. Zijn gevoel voor mode zal het publiek
niet ontgaan. Zo maakt hij gebruik van traditionele Afrikaanse stoffen die hij op de doeken stikt,
maar evengoed van Adidas-shirts die refereren
aan de eerste lockdown, waarin hij vooral op zijn
ﬁtnessoefeningen focuste, en aan het statussymbool dat ze vormen. Wat opvalt is dat hij nooit
gezichten schildert. “Het gezicht reduceert de
boodschap”, vertelt hij erover. “Mijn focus ligt op
de zwarte gemeenschap en niet op het individu.”
The joy of my skin loopt tot 25 april bij galerie
Geukens & De Vil

