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Beste Lezers van de Footprints,
Aan het eind van dit bijzondere jaar staan we ook op de rand naar de 10e jaargang van
deze nieuwsbrief. Het aanstaande januari-nummer zal als titel dragen “10e jaargang nummer 1”. Vanaf november 2016 verzorg ik als redacteur de nieuwsbrief nadat Guus van den
Boogaard het initiatief hiervoor nam (en de naam Footprints aan onze nieuwsbrief gaf) en
mij de eerste tijd voorging. De nieuwsbrief heeft nu een min of meer vaste vorm gekregen
met de boekenrubriek en de rubriek websels waarin ik probeer interessante websites en
artikelen samen te brengen. Ik wens u weer veel leesplezier en een goed 2021.
De redacteur, André Smit
Footprints@xs4all.nl

Nieuws uit de vereniging
Algemene ledenvergadering uitgesteld
De jaarlijks Algemene Vergadering, die normaal altijd in februari gehouden wordt, gaat ondanks
een aantal voorbereidingen hiervoor, in verband met Corona niet door.
Het bestuur probeert de stukken voor deze vergadering (jaarverslag, financieel verslag, beleidsplan) in januari 2021 wel op de website te plaatsen.
We beraden ons nog hoe we deze vergadering op een ander moment of andere manier doorgang
kunnen laten gaan.

Van Rijn archief
Heeft u al eens gekeken in het van Rijn archief voor Afrikaanse kunst ( African Heritage Documentation) ? In de ledenmail die U op 22 november ontving staat de informatie hoe u kunt inloggen.

Neem nu een kijkje want de toegang is tijdelijk.
Zoek ook eens bij field-photos !
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TK&C BEURS ONLINE
Op het moment van dit schrijven zijn er al 27 afleveringen van TK&C BEURS ONLINE in jullie mailbox verschenen.
En zolang er inzendingen komen in deze Coronatijd gaan we door.
Verscheidene inzenders hebben positief gereageerd en stukken verkocht of geruild, maar de resultaten van ruil en/of verkoop zullen niet voor iedereen hetzelfde zijn.
Ik lees ook in de reacties dat er aan deze rubriek leuke contacten overgehouden worden.
Tot nu toe verscheen er elke week een aflevering. Of dat in de toekomst zo blijft hangt af van de
inzendingen.
Aarzel niet en vraag even bij tribalekunstencultuur@gmail.com wat de werkwijze is.
Guus van den Boogaard

Nieuwe zaken op de Website
We werken er voortdurend aan om de nieuwe website nog interessanter te maken. Onlangs is er
de mogelijkheid bijgekomen om de berichten die op de website verschijnen zie:
https://tribalekunstencultuur.org/berichten/
ook per mail te ontvangen. Vul uw email in op deze site en ontvang voortaan de berichten zodra
ze worden geplaatst.

BRAFA ART FAIR ANDERS IN 2021

BRAFA in the Galleries: BRAFA 2021 krijgt een alternatieve invulling met 126 tentoonstellingen
in 13 landen en 37 steden. Tentoonstellingen in galeries als kern van het initiatief.
De kunsthandelaren die zich reeds voor de BRAFA-editie 2021 hadden ingeschreven, zijn gevraagd
in hun eigen galeries tentoonstellingen in te richten met de werken die voor deze editie geselecteerd waren. Ze mogen hun klanten uitnodigen met strikte inachtneming van de landelijke gezondheidsmaatregelen. Er worden 126 presentaties georganiseerd die overeenkomen met 126
deelnemers
Opzet en locaties
Alle deelnemers hanteren dezelfde data en openingstijden met inbegrip van een preview op
woensdag 27 januari 2021 van 14.00 tot 21.00 uur en daarna een opening van donderdag 28 tot
en met zondag 31 januari 2021 van 11.00 tot 18.00 uur. In de meeste gevallen vinden de tentoonstellingen plaats in de respectievelijke galeries van de deelnemers. Sommige handelaren hebben
ervoor gekozen om bij een collega tentoon te stellen.
BRAFA IN THE GALLERIES - PRAKTISCHE INFORMATIE
Algemene data en openingstijden: op woensdag 27 januari 2021 van 14.00 tot 21.00 uur; daarna
van donderdag 28 tot en met zondag 31 januari 2021 van 11.00 tot 18.00 uur.
Zie: www.brafa.art
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Externe agenda
De Externe Agenda vermeldt activiteiten die plaatsvinden buiten de Vereniging
TKC. Het betreft data en andere gegevens over museumexposities, symposia,
lezingen, beurzen, veilingen, galeries e.a. De redactie van de nieuwsbrief Footprints kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de consequenties van
eventuele foute vermeldingen. Via de hyperlinks (klik op blauw) komt u op de
hoofdwebsite van de betreffende musea en evenementen.

In de Footprints vind u een selectie van het aanbod uit de externe agenda van de website. Zie voor
het hele overzicht: https://tribalekunstencultuur.org/externe-agenda/
Museale Exposities
Afrika museum. Wereld museum. Museum Volkenkunde, Tropen Museum
In Nederland geldt een lockdown tot 19 januari. Alle hieronder genoemde musea en activiteiten zijn tot die
tijd niet toegankelijk. Er zijn wel allerlei online activiteiten. Ga hiervoor naar de website van een museum of
een veilinghuis.
03 oktober 2020 tot zondag 28 maart 2021 MAS museum Antwerpen. 100 x Congo zet honderd blikvangers in
de kijker. Welke verhalen schuilen er achter de objecten? Hoe zijn ze hier beland? Wat was hun betekenis
voor Congolese volken?
Africa museum Tervuren Vanaf 1 december is het AfricaMuseum weer open, maar met strikte Corona maatregelen. Kijk hier. Bekijk een reeks van 27 collecties rond uiteenlopende geschiedkundige en cultureel antropologische thema’s.
Lockdown tot 19 januari 2021 2 september 2020
pend. Bekijk hier de eigen collectie tribale kunst.

Het Wereldmuseum in Rotterdam is weer volledig geo-

10 juli 2020 tot 28 februari 2021 Munchen Tentoonstelling TIKMANIA in het Museum der Vijf Continenten in
Munchen. Een dubbel tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Bernd Zimmer en objecten van de MarquesasInseln die rond 1800 werden verzameld.
Duitsland is i.v.m. Corona maatregelen vrijwel onbegaanbaar. Zie hier voor het laatste nieuws.
Lockdown tot 19 januari 2021 Nu te zien tot 31 december 2020 Dossier Indië Met Dossier Indië toont het Wereldmuseum in Rotterdam de geschiedenis van het gekoloniseerde Indonesië.
Is verlengd tot: 5 april 2021!! De Oceanië tentoonstelling (een zee van eilanden-topstukken uit Oceanië) in
museum Volkenkunde in Leiden is verlengd tot april 2021.
Lockdown tot 19 januari 2021 Is verlengd tot: 28 februari 2021!!
Bali – Behind the Scenes In het Tropenmuseum in Amsterdam
In de expo BALI – Behind the scenes, ervaar je hoe dit paradijselijke eiland onder druk staat, maar dat de cultuur nog springlevend is. Maak kennis met een hindoeïstische priester die tradities op eigen wijze in stand
houdt en met de activistische kunstenaar Made Bayak die de plastic problematiek op Bali onder de aandacht
brengt.
Lockdown tot 19 januari 2021 Permanente tentoonstelling Missiemuseum Steyl, in de volkenkundige afdeling van het Missiemuseum Steyl bevinden zich voorwerpen uit China, Japan, Indonesië, de Filipijnen, Papoea
Nieuw Guinea, Ghana, Togo, Republiek Congo en Paraguay.
11 September tot 3 januari 2021 Keulen Rautenstrauch Joest Museum
Die Schatten der Dinge. De tentoonstelling is gewijd aan de vergeten, verdrongen en met elkaar verweven
verhalen van objecten in etnologische collecties.
Duitsland is i.v.m. Corona maatregelen vrijwel onbegaanbaar. Zie hier voor het laatste nieuws.
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Musea vervolg
20 november 2020 – 23. januari 2022
Bazel Museum Der Culturen: Verlicht. De wereld van de Boeddha’s. Hoe gaat de boeddhistische houding
van materiële verzaking samen met de commercialisering van dit wereldbeeld? De tentoonstelling onderzoekt deze vragen en toont de polyfonie van het boeddhisme. Op basis van haar eigen collectie brengt ze
onderwijs, representatievormen en boeddhistische praktijk over.
Zie hier Corona maatregelen Zwitserland. (Stand per 13 december)
27 november 2020 tot 2 mei 2021
Keulen Rautenstrauch Joest Museum Een tentoonstelling over het verzet tegen het kolonialisme. Parallel
daaraan heeft men met de huidige pandemie in gedachten een kleine tentoonstelling ingericht over de
ziekten (vaak dodelijk) die de Europeanen meenamen naar de koloniën.
Duitsland is i.v.m. Corona maatregelen vrijwel onbegaanbaar. Zie hier voor het laatste nieuws.

Lezingen & Cursusaanbod
zie hier het Programma van de Vereniging voor Volkenkunde Breda

Veilingen
Nu gaande: Zemanek – Münster Aftersale African, Oceanic & Pre-Columbian Art
Met zoekwoord Tribal Art bij Live Auctioneers. Live Auctioneers. Heel veel Tribal Art objecten, maar vermoedelijk ook heel veel voor de toeristische markt gemaakt. Kijk uit met inschrijven. Veel spam en wachtwoord niet veilig. Dus maak een uniek wachtwoord dat u elders niet gebruikt. Misschien toch aardig om
eens rond te kijken.
Nu Online Lot-tissimo diverse etnologische objecten. Onduidelijke website. Maar misschien zit er iets
moois tussen.
29 januari 2021 Aangekondigd: Binoche & Giquello: Pré Columbiaanse objecten
6 februari 2021. Wooley & Wallis: Tribal Art & Antiquities
24 Maart 2021 Voorvermelding om in de gaten te houden Auction 1167 – African and Oceanic Art (Brussels)

Beurzen
27 t/m 31 januari 2021 Winter BRUNEAF Brussel Safe the date!!
9 t/m 11 april 2021 ATEAF Antwerpen. Tribal & Ethnographics Arts Fair
Amerika’s – Oceanië – Azië – Afrika – Arctic
Uitgesteld tot mei 2021 Tribal Show 2020 In Besanceuil , Bourgogne, Frankrijk. Zie informatie over dealers
en participanten op de website
31 mei tot 6 juni
Kunst te zien is.

Tefaf Maastricht Algemene kunstbeurs met een hoge status waar ook altijd Tribale
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boeken over tribale kunst en cultuur
Een keuze uit het nieuwe en bijna nieuwe aanbod van boekhandelaren uit Nederland (Premsela, Zwartenkot, Roelants, Parimar) en
en daarbuiten.
boeken zonder vermelding boekhandel zijn breed verkrijgbaar
Catalogue: Tribal Treasures from Nigeria and Tanzania
From the collection of Wolf Nickel
Publication | Africanart Treasures (africanart-treasures.de)
€ 30,00

Nieuw Guinea Art . Asmat Art

Hugo Deboudt
2020 , 64 pp Expo . 03 . 11 October 2020 Cultuurhuis Oude Pastorie Hugo Deboudt Photographer, Anne
Deknock Layout, Maarten Vanhoof and Thomas Vanhoof, Print Zo Support, Bart Suys and Kevin Conru
Dr Paulina van der Zee. Ethnographic department U Ghent.
Ethnographic Art Books - Leiden € 45,00

THE INVISIBLE WORLD OF THE KRIS. A COMPENDIUM.
Ghiringhelli, Vanna. 2020
Ethnographic Art Books - Leiden € 40,00
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Indonesian Tribal Art Hardcover –Bruce W Carpenter Bol € 79,95

Batak sculpture Achim Sibeth Bruce W. Carpenter : Editions Didier Millet Pte Ltd 368 pagina's Bol € 60,99

Ceramics of Iran 2020 - 527 pp Olivier Watson Islamic Pottery from The Sarikhani Collection Bol € 60,99

Beauty Unusual, Masterworks from the Ceil Pulitzer Collection of African Art Susan Kloman Bol € 63,62

verschijnt januari 2021
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Magic Doll A Children's Book Inspired by African Art Adrienne Yabouza
A Children's Book Inspired by African Art 32 pagina's Bol € 12,99

Lower Niger bronzes of Southern Nigeria Philip M. Peek Bol € 32,99

Tribal Art Reference
Early writings (tribalartreference.com)

Website met een negentien-tal boeken van rond 1900 zoals twee delen Negerplatik van Carl Einstein, African negro wood sculpture van Marius de Zayas en l’art nègre et l’art océanien van Henri
Clouzot.
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WEBSELS
aanbevolen websites over tribale kunst en aanverwante zaken

Websel: manden
“BASKETS OF THE WORLD” THE SOCIAL ... - Orto botanico (yumpu.com)

Doorbladerbaar document
Websel: Marin Wright collectie
https://issuu.com/jacarandatribal/docs/wright__catalogue_pt_1_reduced?
fr=sZGI4YTQxMTI4&mc_cid=58706eac24&mc_eid=829bc324de
the Faith-Dorian and Martin Wright collection part 1
100 paginas doorbladerboek
Op ISSUU vind u ondermeer vele tijdschriften, catalogi, die meesttijds alleen doorbladerbaar zijn en niet zo
vaak downloadbaar zijn.

Websel: Avatars of Atche: Ancestral Totems from Togo and Benin
Avatars of Atche: Ancestral Totems from Togo and Benin by Cavin-Morris Gallery - issuu
This catalog documents an exhibition, in affiliation with Galerie Jean-Jacques Mandel, of some
lesser known sculptures from West Africa.
Doorbladerbare catalogus 57 pagina's
Websel: Spirit animals exhibition catalogue
Spirit Animals Exhibition Catalogue by TRIBALARTLONDON - issuu
Tribal Art London presents Spirit Animals, this online, commercial exhibition runs from 3rd December 2020 to 10th January 2021. The exhibition involves exhibitors who would have been present at the physical 2020 Fair, postponed until September 2021 due to the current COVID-19 pandemic. With over 100 objects on sale from leading international dealers, Spirit Animals will be
the largest online selling exhibition to date hosted by Tribal Art London in place of the fair. It is
accompanied by an E-catalogue which includes articles on the ritual use of animal forms and a
piece by Marc Assayag, dealer and author, discussing his book, The Stars Are Eyes, about the
masks of the Abelam of East Sepik Province, Papua New Guinea
doorbladerbare catalogus 32 pagina's
Websel: 100x Congo
ÌMỌ̀ DÁRA (imodara.com)
Website: A century of Congolese art in Antwerp
Websel: Au fil du Temps
au fil du temps 30 (pubhtml5.com)
Doorbladerbare catalogus 80 pagina's over weefkatrollen
Websel: maskers
https://digitalcommons.humboldt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=monographs
African Masks from the Collection of James Gaasch Humboldt State University
62 pagina's

Websel: kralen
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3571&context=greatplainsquarterly
eastern beads, western applications wampum among plains tribes Jordan Keagle
16 pagina’s
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WEBSELS
Websel : kralen Kameroen
https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1042&context=beads
the beads of Cameroon BEADS journal of the society of bead researchers 1992
Pdf 20 pagina’s
Websel: Krobo adornment
https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2252&context=isp_collection
progression of aesthetic: a study of beads and adornment in contemporary krobo society jordan ashe sit
study abroad
41 pagina’s
Websel: kralen Togo

https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=beads
Beads in the Lives of the Peoples of Southern Togo, West Africa Pascale Nourisson
Pdf 14 pagina

Michal Osmenda

Prettige Feestdagen en een goed begin

Footprints is de nieuwsbrief van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur en
wordt 11 keer per jaar aan de leden verzonden. De vereniging is ingeschreven
onder KvK nummer 8755104. Niet-leden kunnen een half jaar gratis deze
nieuwsbrief ontvangen door een mail te sturen naar
tribalekunstencultuur@gmail.com. Voor €35,00 per jaar bent U lid en ontvangt
U ook ons kwartaaltijdschrift.
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