
Performancekunstenaar Charl Landvreugd kiest Edgar Cairo 

 

Landvreugd gaat met dit gegeven in dialoog met als resultaat een 

monument/document voor de toekomstige burger in de vorm van een 

installatie. De openingsperformance van deze tentoonstelling is op zaterdag 18 

januari om 15.00 uur. Er zullen delen uit Cairo’s eerste boek Temekoe uit 1969 

worden nagespeeld. Door middel van de call and response-stijl vertelt dit boek 

het verhaal over het doorgeven van generationele trauma’s van de 

slavernijgeschiedenis in de Surinaams Creoolse gemeenschap. Deze stijl van 

vertellen is typisch voor de West Afrikaanse gemeenschappen in Noord- en 

Zuid-Amerika. Tijdens Landvreugds performance staat deze vorm van vertellen 

ook centraal. Een koor van vijf vrouwen zal met liederen en spreekwoorden 

reageren op de verhalen van de verteller. Deze manier van vertellen kom je 

tegenwoordig bijna niet meer tegen, wat het extra bijzonder maakt. De 

performance wordt gefilmd met IPhones.   

Het werk van Charl Landvreugd & Edgar Cairo is van 16 januari t/m 2 

maart 2014 te zien in de Galerie van het Tropenmuseum   

 

Op donderdag 20 februari 2014 vindt in het Tropenmuseum de lezing plaats 

van Charl Landvreugd over Edgar Cairo en de zwart-Nederlandse subjectiviteit. 

In opdracht van het Tropenmuseum maakte kunstenaar Charl Landvreugd een 

installatie geïnspireerd op vragen uit de tentoonstelling Zwart & Wit . Hij gaat 

hiermee in dialoog met het werk van de Surinaamse schrijver en columnist 

Edgar Cairo (1948-2000).  Tijdens deze lezing licht Landvreugd zijn installatie en 

relatie tot Edgar Cairo verder toe. Vaak zijn rolmodellen van elders, zoals de 

bekende Frans-Afrikaanse schrijver Frantz Fanon, ijkpunt geworden voor het 

zwarte bewustzijn in Europa. Cairo zou een ijkpunt kunnen zijn vanuit de 

Caribische context, en verdient daarom, hernieuwde belangstelling.  Na afloop 

van de lezing is er een nagesprek met Wayne Modest, Hoofd Collecties & 

Onderzoek Tropenmuseum, rondom Edgar Cairo en de zwart-Nederlandse 

subjectiviteit. Het is raadzaam om vooraf de tentoonstelling Zwart & Wit  te 

bezichtigen.  

 

Wanneer: donderdag 20 februari 2014 Tijd: 17.00 uur  Waar: Kenniscentrum, 

Tropenmuseum zwart wit monumenten reeks 2 landvreugd  


