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Wij wensen onze lezers een fijne zomer toe. Ook Footprints gaat met zomerreces tot augustus
De geactualiseerde Externe Agenda van onze website vind je weer in deze Footprints – en
André heeft weer Websels voor ons en een aantal Ramsj boeken.

Beste mensen,
Deze Footprints is genummerd 6 & 7, omdat er in juli geen Footprints uitkomt.
De Externe Agenda is weer geactualiseerd.
Twee tentoonstellingen daarin verdienen speciale aandacht:
De expositie Rotterdam - Afrika 010 toont eindelijk weer Afrikaanse kunst in het Wereldmuseum,
en hoe! Een paar zalen vol topstukken, vooral uit de Kongo regio, waar de Rotterdamse handelaar
Muller 130 jaar geleden een handelsfactorij neerzette, die de bron werd van veel van deze toen
verzamelde stukken. Maar ook andere Afrikaanse kusten passeren de revue. Op deze tentoonstelling worden trouwens goede (gratis) rondleidingen gegeven.
Het toont weer hoe blij we moeten zijn, dat de Afrika-collectie van het Wereldmuseum de dans
ontsprongen is verkocht te worden. Het zou ook te gek voor woorden zijn geweest om juist ook
nog in de havenstad Rotterdam, die al zo lang directe verbindingen heeft met de Afrikaanse kusten,
en waar zo veel mensen met Afrikaanse ‘wortels’ wonen en werken, om ‘Afrika’ uit de
volkenkundige collectie kwijt te raken. Maar triest genoeg mag het Wereldmuseum zich nog lang
niet onbedreigd wanen. Want hoewel deze tentoonstelling een geweldig statement vormt, tot stand
gekomen onder de leiding van de nieuwe (interim-)directeur, een actie waarmee dit museum ‘weer
op de kaart staat’, is de dreiging van nieuwe bezuinigingsingrepen toch weer zeer actueel.
Voor een bezoek aan een andere echt mooie tentoonstelling zou u wellicht niet direct naar Assen
gaan, omdat “Maya” nu niet direct refereert aan ‘tribale kunst’. Maar hoewel er in Midden
Amerika nog steeds veel Maya wonen, gaat het bij deze voorwerpen om kunst die zo’n 1700 tot
1000 jaar geleden werd vervaardigd – en toen was het wél tribale kunst. De Maya tentoonstelling
in Assen is echt een aanrader. Knap trouwens, hoe het ’t Drents Museum steeds weer lukt om
prachtige exposities in huis te halen.
André heeft weer gezorgd voor een aantal mooie ‘Websels’, en voor nieuwe Ramsj boeken.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Marchinus Hofkamp
Een expositie / vernissage of benefietactiviteit kan voor de website te allen tijde aangemeld worden.
Plaatsing van een kort bericht op de website en in Footprints is gratis. Het is aan de redactie om te
bepalen of een bericht geschikt is of niet. Wil je zeker zijn van tijdige vermelding in 'Footprints',dan
dien je dit 6 weken tevoren bij ons op te geven.
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Externe Agenda
Voor wie met vakantie gaat loont het vaak de moeite om bij de reisvoorbereidingen ook nog even te
kijken of je geen plaatsen gaat bezoeken of passeert met een mooie collectie tribale kunst. Bij het
zoeken in Google naar bv ‘musée ethnographique’ (of Duitse of Engelse term), dan dien je er op
bedacht te zijn dat deze term de door ons bedoelde lading vaak niet dekt – veelal betreft het dan
een museum met lokale volkskunst. Op onze website vind je onder het tabblad Hyperlinks allerlei
volkenkundige musea in onze zin van het woord, in het buitenland. En hoewel deze lijst nog lang
niet compleet is, kan hij wel al behulpzaam zijn. En heb je een mooie collectie bezocht die nog niet
op onze lijst staat: Laat het ons svp weten, want dan kunnen wij deze lijst daarmee aanvullen.
Museale exposities
- tm 27 juni '16
- Musée Guimet, Parijs, Fotografische schatten vanaf de 19de eeuw van
Noord Afrika t/m het Verre Oosten.
- tm 17 juli '16
- Musée Dapper, Parijs Chefs-d’oevre d'Afrique , meesterstukken uit Afrika
- tm 24 juli
- Musée du Quai Branly, Parijs, Matahoata, Kunst uit Polynesië.
- tm 14 aug '16
- Museum Volkenkunde - Leiden, De Boeddha, Het verhaal er achter
- tm 4 september '16 - Drents Museum, Assen, Maya's -Heersers van het Regenwoud
- tm 23 okt '16
- Museé du Quai Branly, Parijs, Etrangement Humain. Relaties tussen
de mens en ongebruikelijke voorwerpen
- tm 30 okt '16
- Missiemuseum, Steijl, Afrika en Limburg
- tm 30 okt '1
-Tropenmuseum, Amsterdam, Rhythm & Roots Invloed van Afrika op de
muziek (deze tentoonstelling was eerder in het Afrika museum, Berg & Dal).
- tm 8 jan'17
- Wereld Museum, Rotterdam - Afrika 010, Afrikaanse kunst ! R’dam
- 23 sept tm jan '17 -Tropenmuseum, Amsterdam, De Boeddha, het verhaal achter de Boeddha
in verschillende landen (deze tentoonstelling was eerder in Leiden te zien).
- 19 okt tm 13 feb '17- Musée Guimet, Parijs, Ascètes, sultanset Maharadjahs, Indiase miniaturen
- 21 okt tm 20 mrt '17- Museum Aan de Stroom, Antwerpen, Boeddhist. miniatuurschilderingen.
- tm 15 oktober ‘16 - is de 1e verdieping van het Museon wegens herindeling gesloten , en
daarmee dus ook de etnografische collectie.
- tot 2017
- is het Afrika Museum in Tervuren gesloten wegens renovatie.
- tot nader order zijn - Musea van het Verre Oosten te Brussel gesloten ‘om veiligheidsredenen’
Veilingen
- 11-21 juni '16
- 17-18 juni '16
- 21 juni
- 22 juni '16
- 23 juni '16
- 21 juni tm 5 juli

- Brussel, World Arts Auctions (WAA), Tribale kunstveiling.
- Stuttgart, Nagel, Aziatische kunstveiling
- Parijs, Drouot, Art tribal
- Parijs, Sotheby, Afrika en Oceanië, én de collectie Malcolm
- Parijs, Sotheby, Arts d'Asie
- Amsterdam, De Zwaan, Algemene kunst en Antiekveiling , kijkdagen 16
tm 19 juni van 10.00 - 17.00 uur tevens donderdagavond 19.00 - 21.00 hr
- 13 sept '16
- Stuttgart,Nagel Sammler Teppiche &Etnologica
- 10 tm 20 sept '16 - Brussel, World Arts Auctions (WAA), Tribale kunstveiling
- 19 okt '16
- Londen, Sotheby, Arts of the Islamic World
- online veilingen via - eBay; Galerie Walu-Koller; Zeller(Afrika); Zeller(Asiatica); Catawiki
wekelijks; en de veiling door Tribal Art Magazine
Beurzen
- 4 sept '16

- 6 tm 11 sept '16

- Arnhem, Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147, tribal art fair door
Studiegroep De Kris. Ook niet leden kunnen 'n tafel huren: € 50,00 d.i.
incluis koffie met spekkoek en Indische maaltijd
- Parijs, Parcours des Mondes, ca 80 Tribal Art galleries open in St Germain

Muziek, Haar, Dans en Performance
- 24 juni '16
- Amsterdam, Bimhuis, Pandit Vishwa Mohan Bhatt op India'se slide-guitar
- 25 en 26 juni '16
- Tilburg, Festival Mundial, wereldmuziek en wereldmarkt
- 2&3 juli'16
- Hertme, Afrika festival Hertme, wereldmuziek en wereldmarkt.
- 5 juli '16
- Alkmaar, Cultuurpark de Hout, Wereldmuziekfestival
- 24 sept '16
- Rotterdam, Grounds podium, uKanDanz - mix Ethiopisch en westers
- 15 oktober '16
- Rotterdam, Grounds podium, Trio Da Kali - Malinese muziek
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- elke zondag 10-12 uur - Leiden Museum Volkenkunde - Balinese Gamelan
- elke 1e & 4e zondag vd maand, 12 - 13u.- Leiden Museum Volkenkunde - Japanse fluit
Nieuwsbrieven van Leden - Handelaars - stuur een email aan :
- African Art Rotterdam - De Buytensael Arnhem - Becker Antiques Amsterdam Hoogenbosch Gorredijk - Toguna Art & Crafts te Amersfoort
Mocht je geen belangstelling hebben voor deze Nieuwsbrief van de Vereniging Tribale Kunst en
Cultuur, beantwoord dan s.v.p. deze Footprints-mail met het verzoek tot uitschrijving uit de
verzendlijst.

Boven: Rondleiding door de tentoonstelling
Rotterdam - Afrika 010
Wereldmuseum

Maya vaas in de vorm van de vrucht van de
heilige kapokboom, met uilenkop als deksel
Guatemala, 250-900 na Chr.
Drents Museum te Assen
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Websels
Websels 1: Ewing museum
https://archive.org/stream/africanartperman00ewin#page/16/mode/thumb

Permanent collection, Illinois State University NormalBloomington, the Ewing Museum of Nations, Illinois
State University Foundation
pdf 128 paginas(1974) doorbladerbaar en te downloaden
via de I knop
De collectie voornamelijk afgebeeld in (bijna)
paginavullende afbeeldingen met een korte beschrijving

Websels 2: Asante goud
http://commons.emich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=honors
Sustainable Trade in Pre-Colonial Asante
Karen Sanders, 2008
Pdf 70 pagina’s

II. Ethnic Profile of the Akan Peoples 4-11
III. Gold Trade in Pre-Colonial Asante 12-29
IV. Kola Trade in Pre-Colonial Asante 30-43
V. Salt Trade in Pre-Colonial Asante 44-55
VI. Fish and Kente Cloth Trade in Pre-Colonial
Asante

De twee belangrijkste goud producerende gebieden
in het Asante-gebiedL Aowin en Wassaw
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Websels 3: Inuit en anderen
http://www.walkersauctions.com/images/Walker's%20Inuit%20Art%20Wagonfeld%20COMPLETE.pdf
27 pagina's Pdf
http://www.walkersauctions.com/images/Walker's%20Inuit%20Art%20Catalogue%20Book%202%20C
omplete.pdf
67 pagina’s Pdf
Twee catalogi van een Canadees veilinghuis met Inuïtkunst voornamelijk uit de 20e eeuw

Inuït geestenbeeldjes,
de zgn. Tupilacs

En tenslotte, op de volgende bladzijde:

RAMSJ signaal
ramsj boeken over tribale kunst en cultuur
Zie voor uitgebreide beschrijving en boekhandelaar de ‘Leden-Pagina’s’.
We geven hierbij geen oordeel over de inhoud of kwaliteit van de boeken.
Reacties of aanvullingen op Ramsj-Signaal s.v.p. naar André Smit : webselsfootprints@xs4all.nl
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Die Maya.
von Eric Taladoire, Jean-Pierre Courau. Darmstadt 2012.

Central Nigeria Unmasked. Arts of the
Benue River Valley.
Hg. Marla Berns, Richard Fardon, Sidney Kasfir. Washington
2011.

Rund um Tabakspfeifen.
Von Roma Mildner-Spindler. Berlin 1992.

Explorations ; 1860-1930
Jean-François Mongibeaux
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