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Otobong Nkanga  
– Underneath the Shade We Lay Grounded 
KOYO KOUOH, OMAR KHOLEIF, MICHEL DEWILDE EN JAN DUMOLYN

In Underneath the Shade We Lay Grounded verweeft 
Otobong Nkanga uiteenlopende vormen van instal-
laties, sculpturen, tekeningen, tapijten, performance 
en poëzie om zintuigelijke ontmoetingen en veel-
gelaagde intersecties te creëren. Concepten als 
identiteit, globalisering, transformatie, uitbuiting  
van het landschap en grondstoffen als symbool  
voor territorium, macht en conflict staan centraal. 

Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in  
het Sint-Janshospitaal in Brugge van 25 juni tot  
25 september 2022.

Met tekstbijdragen van Koyo Kouoh, uitvoerend 
directeur en hoofdconservator van het Zeitz Museum 
of Contemporary Art Africa in Kaapstad, en Omar 
Kholeif, Director of Collections and Senior Curator 
bij Sharjah Art Foundation. Ook Michel Dewilde, 
curator hedendaagse kunst bij Musea Brugge, en 
Jan Dumolyn, professor middeleeuwse geschiedenis 
aan de UGent en medecurator van de tentoonstel-
ling Van Eyck: een optische revolutie, schreven een 
tekstbijdrage.

Otobong Nkanga (°1974) is beeldend kunstenaar 
en performanceartiest. Ze circuleert op lijstjes 
met ‘today’s most promising artists worldwide’ 
en verzamelde een indrukwekkend palmares met 
tentoonstellingen in Tate Modern in Londen, Biennale 
d’art contemporain in Lyon, M HKA in Antwerpen, 
Documenta 14 in Athene en Kassel en Kunsthaus 
Bregenz. Vorig jaar won ze vijf onderscheidingen, 
waaronder de Pieter Weiss Preis. 

Internationaal  
gerenommeerde  
kunstenares Otobong  
Nkanga toont nieuw en 
vroeger werk

A critical look at the world 
through the eyes of award-
winning artist Otobong 
Nkanga.

Start verkoop 
juni 2022
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p. 26–27: Otobong Nkanga, Relentless 
Blows, 2022, bol van klei, handge-
maakte koorden, glas, luidspreker, 
geluid, verschillende afmetingen
p. 26–27: Otobong Nkanga, Relentless 
Blows, 2022, clay sphere, handmade, 
cords, glass, speaker, sound, variable 
dimensions

p. 28–31: Anoniem, Schapulieren  
van de heilige Apollonia en  
heilige Cornelius van het 
Sint-Janshospitaal te Brugge,  
20ste eeuw, nikkel,  
15 mm x 5 mm, Musea Brugge
p. 28–31: Anonymous, Scapulars  
of Saint Apollonia and Saint  
Cornelius of Sint-Janshospitaal  
Bruges, 20th century, nickel,  
15 mm x 5 mm, Musea Brugge
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Dag en oktober, 2021
Betreft: Is dit de illusie van terugkeer? 

Beste O, 

Ik loop heen en weer in het stuk woestijnzand achter het Al  
Mureijah Plein in Sharjah waar jouw stem weerklinkt. Ik rook de 
ene sigaret na de andere; echtgenoot Frank spreekt door de kra-
kende telefoonlijn; internetbellen lukt nog altijd niet. Het koor  
van verstrengelde Otobong Nkangas weerklinkt op volle kracht, 
schallend vanaf de Aging Ruins... Hoewel het herfst is, staat de 
zon lager dan gebruikelijk. Losse draden verbranden en stijgen als  
sintels op van mijn sweater, nog slechts loutere atomen. Ze stijgen 
op in het stof, de atmosfeer, naar boven in de ozon. 

Mijn darmen hebben het begeven onder het gewicht van het be-
richtje van een officiële immigratierobot. Ik ben PRE-APPROVED. 
Ik werd terug naar huis gekatapulteerd naar de herinneringsscène 
– post-Rodney King, na mijn verjaardag, 1992–1994. Echtgenoot F 
en onze dierbare psychiater – de sympathieke, hij die zijn zangerig 
Yoruba probeert te maskeren met verfijnd Queens Engels – zijn op 
hun hoede voor de weg die komt. 

Ik ben verbijsterd over de diagnose van Impostor Syndrome 
(oplichterssyndroom), onaangepastheden die mijn tong hebben 
ontwricht, me dwingend om meerdere talen te spreken die ik niet 
ken. Hoe kan ik terug het pidgin Engels spreken dat Mama en Ik 
bedachten toen ik klein was? Luisterend naar de tientallen stem-
men die jij door elkaar laat klinken om de stervende Palmboom 
in Bait Al Abboudi te belichamen – die geest van mij –, zou ik je 
willen vragen of je mijn coach zou willen zijn. Niet voor motivatie 
maar voor stem. Kunnen we taal met een accent doorlopen terwijl 
jij de octaven, de tonen en halve tonen met jouw stem doet?

Michel, de curator van je komende tentoonstelling in Brugge, 
vertelt met dat je de expo zult beginnen met een groot tapijt met 
de titel Amerika. Hij vertelt me dat het misschien geïnspireerd is 
op een tapijt van het Atelier Van der Borcht, rond 1700 opgericht 
in Brussel, niet ver van Antwerpen waar je nu woont. Dat dit stuk 
textiel onderdeel is van een reeks die elk continent voorstelt –  
geweven, gesnoeid, gesneden, onvolledig. Hoe toepasselijk kan 
het dan zijn om de mogelijkheid te overwegen om deze materiële 
vorm in het hedendaagse leven door te denken of uit te voeren. 

Ik doorzocht verschillende zoekmachines voor een beeld. Wat ik 
toegezonden kreeg per elektronische mail, is in lage resolutie.  
Dus verlaat ik me op de beschrijving die de curator me gaf om  
mijn ogen te helpen om te zien. Hier is een Koning: ik zie een 
kroon. Ze hebben een zwarte of bruine huid. Hij/zij verhandelt 
goederen, meester in eigen domein. Goudstaven en gevlochten 
tabak in de hand. Zoals we maar al te goed weten, verwijzen deze 
dingen naar de ruilhandel van en in de trilaterale slavenhandel.  
Of dit geconstrueerde tafereel aspirerend is of mededelend, is 
wellicht niet het punt; het gaat om een vorm van zichtbaarheid 
waar we nog altijd niet mee klaar zijn. Als dat inderdaad het geval 
is, vraag ik me af hoe ik geschikt ben om een kind van het Westen 
te zijn, hoe ik aan een tafel kan zitten met dezelfde identiteits-
kaart als iedereen.

Leerden ze je vroeger in de theaterschool hoe je de oplichter de 
loef moest afsteken, of veeleer hoe de oplichter te worden? 

Liefs, O

October and Day, 2021
Subject: Is This the Illusion of Return?

Dear O, 

I am pacing back and forth in the piece of desert sand behind 
Al Mureijah Square in Sharjah where your voice harkens. I am 
chain-smoking; husband Frank is speaking through the crackled 
telephone line; VOIP services still not functioning. The choir of 
interlacing Otobong Nkangas have come into full force, howling, 
from the Aging Ruins ... Despite the autumn season, the sun is  
lower than usual. Stray threads burn and ascend like embers  
from my sweater, now but mere atoms. Into the dust they rise,  
the atmosphere, up into the ozone. 

My bowels have collapsed under the weight of the news flash 
from a certified immigration robot. I have been PRE-APPROVED. 
I have been summoned back home to the scene of memory—
post-Rodney King, after my birthday, 1992–1994. Husband F and 
our cherished psychiatrist—the sympathetic one, he who seeks to 
mask his lilting Yoruba with refined Queen’s English—are wary of 
the road ahead. 

I have been stumbling around the diagnosis of Imposter Syndrome, 
inadequacies that have contorted my tongue, forcing me to speak 
multiple languages that I do not know. How will I return to speak 
in the pidgin English that was devised between Mama and Me 
when I was a little? Listening to the dozens of voices that you have 
overlaid to embody the dying Palm Tree in Bait Al Abboudi—that 
ghost of me—I would like to ask if you would serve as a coach? 
Not of motivation, but of voice. Can we scale through accented 
speech as you do the octaves, the tones, and semi-tones in  
your voice?

The curator of your forthcoming exhibit in Bruges, Michel, informs 
me that you will be kicking off the show with a large tapestry 
called America. He informs me that they may be from a sequence 
by Workshop studio Van der Borcht created circa 1700 in Brus-
sels, not far from where you live today in Antwerp. That this textile 
is part of a series of scenes representing each continent—woven, 
trimmed, cut, incomplete. How apt then it might be to consider 
the possibility of thinking through, or acting out, this material 
form in contemporary life. 

I’ve been combing through search engines for an image. What  
I have been sent in the electronic mail is a little pixel-grain. Ac-
cordingly, I rely on the description afforded to me by the curator 
to aid my eyes to see. A King is here: I see crown. Black or Brown 
skinned they are. He/they is trading merchandise, a master of 
their own domain. Gold bars and braided tobacco in hand. These 
particulars denote the barter of and in the triangular slave trade,  
as we know too well. Whether this amalgamated scene of inter- 
lacing threads is aspirational or propositional might be beside  
the point; it is a form of visibility that still has not come to bear.  
If this is indeed the case, I am suspicious as to how I qualify as  
a child of the West, how I could be seated at the table with the 
same identity card as everyone else.

Did they teach you how to outdo or, rather, become the imposter 
back in drama school?

Love, O


