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In Pursuit of Bling gaat over de aantrekkingskracht  
van alles wat glimt en schittert en dat wat wij doen 
om ‘bling bling’ te bemachtigen, met als gevolg het 
uitputten van de aarde. Het belangrijkste thema in 
dit werk is de winning van grondstoffen in Afrika, 
zoals mica en koper, die het in de westerse wereld niet 
alleen mogelijk maakt om een leven te leiden op hoog 
technologisch niveau, maar daar ook een bijzondere 
glans aan te geven. Het gaat Nkanga om vragen als: 
hoe belanden grondstoffen van de ene plek op de  
andere, hoe transformeren ze van de ene verschijnings-
vorm (mineraal) in een andere (make-up bijvoorbeeld), 
wat zijn de consequenties van mijnbouw voor mens, 
omgeving en landschap, en voor de verhouding  
tussen de verschillende continenten. 

VERZAMELGEBIED GESTEUND    MODERNE EN HEDENDAAGSE KUNST 

De van oorsprong Nigeriaanse, in België  
woonachtige kunstenaar Otobong Nkanga 
(Kano, 1974) heeft sinds 2002 een omvangrijk 
oeuvre opgebouwd dat nationaal en interna
tionaal weerklank vindt. Haar werk, dat slechts 
mondjesmaat is vertegenwoordigd in openbare 
collecties in Nederland, omvat performances, 
tekeningen, foto en videowerken en installaties. 
Onlangs kochten Museum Arnhem en Stedelijk 
Museum Amsterdam Nkanga’s installatie  
In Pursuit of Bling. In beide collecties vervult  
het werk een andere rol. 

 De duistere kant van onze zucht naar  
 ‘bling bling’   In Pursuit of Bling van Otobong Nkanga



De installatie bestaat uit twee ruggelings verbonden 
wandkleden die worden omringd door dertig  
tafeltjes waarop onder andere mineraalstenen als  
azuriet-malachiet, koper en mica liggen. In twee 
 tafeltjes is een monitor ingebouwd waarop video-
beelden zijn te zien van de toepassingen van mica  
en koper. Het ene wandkleed, getiteld The Discovery, 
toont de moleculaire structuur van mica en landkaar-
ten die verwijzen naar de locaties van dit kostbare  
mineraal. Het andere wandkleed, Transformation, the-
matiseert de winning van kopererts. Het kleed toont 
een schematische man- en vrouwfiguur, waarvan de 
bovenlichamen zijn vervangen door schachtgebouwen, 
die de exploitatie van grondstoffen zoals koper ver-
beelden. In een video is de kunstenares zelf te zien 
bij de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlijn, 
met een driehoekig hoofddeksel van kopercarbonaat. 
Het dak van de kerk heeft dezelfde vorm en kleur als 
Nkanga’s hoofddeksel. Het koper is afkomstig uit de 
Green Hill bij de stad Tsumeb in Namibië. De ooit 
florerende mijn werd aan het eind van de 20ste eeuw 
gesloten wegens uitputting; een reusachtig gat met 
delfafval is al wat resteert. 

KOLONIAAL VERLEDEN

Het oeuvre van Otobong Nkanga wordt gevoed  
door haar fascinatie voor land, landschap, het begrip 
‘thuis’, migratie en het effect van menselijke ingrepen 
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in het landschap. De steen als object keert telkens 
terug in haar werk. Voor de kunstenares is ‘de steen’ 
de drager van herinneringen en emoties, en de ver-
binding tussen natuur en menselijk ingrijpen. Stenen 
verwijzen in haar werk naar zowel grens, gereedschap, 
verdedigings- of vernietigingsmiddel, naar souvenir 
en relikwie, maar ook naar de uitputting van minerale 
grondstoffen. Nkanga verbindt zo de problematiek 
van de huidige tijd met het koloniale verleden én met 
vraagstukken waarmee toekomstige generaties zullen 
worden geconfronteerd. Stedelijk Museum Amsterdam 
en Museum Arnhem beschouwen deze installatie als 
een sleutelwerk in haar oeuvre.

Mirjam Westen

Conservator hedendaagse kunst Museum Arnhem

In Pursuit of Bling
Otobong Nkanga
2014. Diverse materialen, twee beeldschermen en twee 
videofilms, 445 x 470 cm (oppervlak)
Bijdrage: € 50.000, waarvan € 25.000 uit het Titus Fonds
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM / MUSEUM ARNHEM

In Pursuit of Bling is aangekocht met steun van de Vereniging 
Rembrandt, mede dankzij haar Titus Fonds, het Mondriaan Fonds 
via het legaat Pierre Janssen, en de BankGiro Loterij.



Twee musea, één aankoop

In Pursuit of Bling zal afwisselend in Amsterdam en 
Arnhem worden getoond. De installatie stond vorig 
jaar opgesteld in Museum Arnhem, in het kader van 
de 11de editie van de Sonsbeek Manifestatie. Vanaf 
juni 2017 zal de installatie te zien zijn in de nieuwe  
tijdelijke collectiepresentatie rond het thema migratie 
in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Amsterdam

Voor het Stedelijk Museum komen de kernwaarden 
van het verzamelbeleid samen in deze aankoop. 
Zowel de internationale belangstelling voor het werk 
van Nkanga als ook de uitdrukking ‘the now’ zoals 
geformuleerd in het collectieplan, motiveert de keuze 
van het Stedelijk Museum in deze. Het feit dat Nkanga 
eerder voor een performance is uitgenodigd verbindt 
de installatie In Pursuit of Bling met de institutionele 
geschiedenis van het Stedelijk. Het Stedelijk Museum 
ambieert om in de volle breedte van de activiteiten 
aan te kopen (zoals eerder werk van AA Bronson en 
Cally Spooner naar aanleiding van performances werd 
verzameld). Maar belangrijker nog is de aansluiting 
bij nieuwe verhaallijnen binnen de collectie die het 
resultaat zijn van het project Global Collaborations.  
In dit onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma 
wordt de blik gericht op hedendaagse kunst uit niet-
westerse landen. Nkanga’s installatie verbindt diverse 
werken in de collectie van het Stedelijk Museum, zoals 
de reeds verzamelde performancekunst met bijvoor-
beeld de stenen schoenen van Marina Abramovic en 
de werken van Stansfield Hooykaas, met werk van 
Afrikaanse kunstenaars dat door Global Collaborations 
de collectie verrijkte. Ook de recente aanwinst, Steve 
McQueens Broken Column, waarin de betekenis van 
het kostbare Afrikaanse graniet een belangrijk element 
is, sluit prachtig aan bij In Pursuit of Bling.

Bart Rutten, hoofd collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Arnhem

De relatie tussen kunst en samenleving is een  
belangrijk uitgangspunt voor Museum Arnhem. 
Engagement vormt een rode draad in de collecties 
en in het tentoonstellingsbeleid. Het museum kiest 
voor kunst die het heden verbindt met het verleden, 
en voor werk waarin thema’s als gender, machtsver-
houdingen, neokolonialisme, migratie en de bedrei-
ging van onze ecosystemen aan de orde zijn. 
Museum Arnhem verwerft sinds begin jaren tachtig 
actief werk van vrouwelijke kunstenaars, en sinds 
begin jaren negentig tevens werk van hedendaagse 
kunstenaars met een cultureel diverse achtergrond. 
Om die reden sluit de installatie In Pursuit of Bling 
uitstekend aan bij de collectie, met werk van onder 
anderen Marlene Dumas, Meschac Gaba, Kara 
Walker, Zanele Muholi, Dineo Bopape, Lida Abdul, 
en Tiong Ang. Een installatie die net als In Pursuit of 
Bling de verhouding tussen het Europese continent 
en andere continenten, in dit geval het verre oosten, 
aan de orde stelt is bijvoorbeeld Disorient (2009) 
van Fiona Tan. Tan gebruikte de observaties van 
koopman Marco Polo (1254-1324) voor de gesproken 
tekst bij filmbeelden van dezelfde gebieden waarover 
Polo verhaalde. Terwijl een duizelingwekkende  
hoeveelheid impressies van landen uit het verre 
oosten voorbij glijdt, hoor je Polo’s oordeel over  
de ‘vreemde’ gewoonten van de ‘volkeren’ die een 
‘onverstaanbare taal spreken’, en welke handelswaar 
er te koop is. Zonder zich echt te verdiepen in die 
‘vreemde’ culturen, droeg de publicatie van zijn  
verhalen bij aan de stereotiepe beeldvorming van  
en (voor)oordelen over het ‘oosten’ en uiteindelijk 
aan de kolonisatie ervans 

Mirjam Westen
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