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D 
e achtste editie van het tweejaarlijkse BredaPhoto 
Festival heeft als thema To Infinity and Beyond. De 
organisatie probeert hiermee de impact van de almaar 

voortrazende wetenschap in kaart te brengen. Behalve met 
de vaste conservatoren werkt het festival dit jaar voor het 
eerst met drie internationale ‘associated curators’, afkomstig 
uit Japan, Nigeria en de Verenigde Arabische Emiraten. 
Vanuit hun netwerk en kennisgebied geven ze verdieping aan 
de inhoudelijke invulling van het programma. Een van hen is 
Azubuike Nwagbogu, oprichter en directeur van het jaarlijk-
se Lagos Photo Festival. ‘Het thema To Infinity and Beyond 
geeft mij de gelegenheid om werk van hedendaagse Afri-
kaanse kunstenaars, die de gedachte van het Afrofuturisme 
omarmen, te tonen aan een nieuw publiek.’

Filosofische kunststroming
Afrofuturisme is een filosofische kunststroming die de 
belevenis van zwarte mensen centraal stelt. Volgens de 
Nederlands-Surinaamse schrijfster Simone Zeefuik gebeurt 
dit ‘door enerzijds rechtvaardigheid te zoeken voor het 
historisch onrecht dat zwarte mensen is aangedaan, maar 
ook door een toekomst te verbeelden waarin de ervaring van 
zwarte mensen niet is uitgewist’.
Zeefuik vervolgt: ‘Mensen denken vaak niet aan ons, zwarte 

mensen, als ze aan de toekomst denken. Wij worden slechts 
als een soort decor voorgesteld. Anders dan bij Eurofuturis-
me biedt Afrofuturisme de verbeelding van een toekomst 
waarin zwarte mensen uitvindingen doen en het voortbe-
staan van de aarde mogelijk maken.’
‘Een Afrikaan kijkt anders naar het onderwerp To Infinity 
and Beyond dan wij met ons westerse wereldbeeld’, zegt 
fotograaf Reinout van den Bergh, een van de drie vaste 
curators van BredaPhoto. ‘Een van de manieren om naar de 
gevolgen van de wetenschappelijke en technologische 
revolutie te kijken is door de bril van het Afrofuturisme.’ 

Drie topfotografen
Voor BredaPhoto selecteerde Nwagbogu drie topfotografen: 
Lola Keyezua (Angola), Osborne Macharia (Kenia) en Joana 
Choumali (Ivoorkust). Stuk voor stuk gerenommeerde 

kunstenaars die hun werk over de hele wereld tentoonstel-
len. ‘Zij verbeelden meervoudige toekomsten omdat ze 
ongenoegen ervaren met wat de samenleving hun als 
werkelijkheid voorschotelt’, zegt Nwagbogu. Hoewel 
Afrofuturisme de gemeenschappelijke deler is, verschilt de 
aanpak van de drie fotografen enorm. Nwagbogu: ‘Macharia 
omarmt Afrofuturisme vooral vanuit esthetiek, terwijl 
Keyezua meer een verhalenverteller is. Voor de duidelijk-
heid: beiden zijn goede verhalenvertellers, maar Keyezua 
gebruikt veel symbolisme in haar beeld, terwijl Macharia 
een visuele taal hanteert, bijna letterlijk.’
De Ivoriaanse fotografe Joana Choumali hanteert daarente-
gen een gestileerde documentaire-aanpak. ‘Zij speelt met het 
idee van “verbeterde schoonheid”’, vertelt Nwagbogu. ‘Ze 
bewerkt en verbetert de onderwerpen in haar foto’s. Als je er 
lang genoeg naar kijkt, ontdek je ineens gezichten van 
beroemdheden en supermodellen die wij met schoonheid 
associëren.’

Voor een beter heden
Veranderingen starten wanneer mensen zich een betere 
voorstelling van de werkelijkheid kunnen maken, stelt Nwag-
bogu. En dat is precies waarom je het werk van de drie 
Afrikaanse fotografen in Breda moet gaan zien. ‘Afrofuturis-

me is eigenlijk niet gericht op de toekomst, maar pleit via de 
toekomst voor een beter heden. Het is een beweging die zich 
bezighoudt met de werkelijkheid, hier en nu.’ 
Met andere woorden: wie zich een paradijs wil voorstellen, 
moet beginnen met de bewustwording van de tijd waarin hij 
leeft. De toekomst begint nu. 
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is van 5 september t/m 21 oktober in Breda te zien

Bijschrift

Bijschrift

Bijschrift

‘ Mensen denken  
vaak niet aan zwarte 
mensen als ze aan  
de toekomst denken’

‘ Afrofuturisme pleit  
via de toekomst voor 
een beter heden’


