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STRAAT Museum en STRAAT presenteren met gepaste trots onze
aanstaande tentoonstelling: Indigenous Americans: Post Colonial
Expressions.

Deze tentoonstelling richt zich op vier hedendaagse kunstenaars met
een Inheemse Amerikaanse-achtergrond: Jaque Fragua, Danielle
SeeWalker, Kaplan Bunce & Anthony Garcia Sr.

Als onderdeel van onze voortdurende missie om het publiek kennis te
laten maken met de diversiteit van street art en graffiti cultuur
wereldwĳd, toont en viert deze tentoonstelling een onderbelichte
subcultuur. Indigenous Americans: Post Colonial Expressions spreekt
over de eenheid die een diverse cultuur belichaamt, en over de
diepgewortelde geschiedenis van inheemse makers en hun
voortdurende relatie met schilderkunst in de openbare ruimte.

In de woorden van deelnemende kunstenaar Kaplan Bunce: “Het
hedendaagse Urban Art-landschap vind ik lĳken op een mix van
cultuurrĳke uitwisselingen van internationaal kunstgebruik. Ik zie eenheid
in de gemeenschap en heb gemerkt dat ik, door voortdurend mĳn
inheemsheid in deze ruimtes toe te passen, een pad voortzet dat is
gecreëerd door degenen die al eeuwenlang markeringen op muren
maken.”

De tentoonstelling wordt geopend met een openbare openingsreceptie
op zaterdag 8 april 2023, van 19.00 tot 22.00 uur in STRAAT Gallery.

cont:

Alle vier de kunstenaars zullen aanwezig zĳn bĳ de opening van de
tentoonstelling.

Naast de galerietentoonstelling, die loopt tot en met zondag 4 juni
2023, zal elke kunstenaar ook een werk op mural-formaat maken voor
de permanente collectie van STRAAT in de grote zaal.

De kunstenaars gaan live aan de slag tĳdens de openingstĳden van het
museum van zondag 2 april tot en met vrĳdag 7 april. Bezoekers
worden aangemoedigd om tĳdens deze dagen te genieten en getuige
te zĳn van hun vooruitgang.

Tĳdens de receptie organiseert STRAAT Gallery ook een
pers- en openbare Q&A met de kunstenaars. Deze Q&A vindt plaats
Tussen 19.30 en 20.00 uur. Dit is een unieke gelegenheid om de
Kunstenaars to leren kennen.
.

Indigenous Americans: Post Colonial Expressions

STRAAT Museum Openingstĳden:
Dinsdag - Zondag 10.00 - 18.00
Maandag - 12.00 - 18.00

Adres:
NDSM Plein 1, 1033WC,
Amsterdam, Nederland

www.straatmuseum.com
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Kaplan Bunce
Kaplan Bunce, Apache-houtbewerker en muurschilder, is geboren en getogen
in de staat Washington. Sinds hĳ meer dan tien jaar geleden naar Kaua'i,
Hawaï, verhuisde, heeft Bunce een gestage affiniteit met Hawaiiaanse culturen
ervaren, omdat ze vergelĳkbare kwaliteiten delen met inheemse stammen op
het vasteland, zoals eenwording door cultuur, taal en mondelinge tradities na
een geschiedenis van kolonisatie.

Bunce, wiens Apache-afkomst gelinkt is aan Albuquerque, New Mexico, viert
zĳn inheemse afkomst door te dansen in powwows, zĳn twee dochters op te
voeden met kennis van hun stamidentiteit, en opnieuw verbinding te maken
met de inheemse spiritualiteit via de Native American Church.

"Mĳn leven is op een goede manier ingrĳpend veranderd", zei hĳ over het effect
van inheemse religieuze tradities op zĳn ziel. "Mĳn kunstwerken komen voort
uit die ceremonie."

Bunce is een veteraan van het wereldberoemde mural-programma POW-WOW
en is zowel een overbruggende als communicatieve pleitbezorger geweest
voor het evenement, dat veel vragen moest beantwoorden over de toe-
eigening van de naam.

Bunce gelooft in vooruitgang en blĳft samen met zĳn familie in Hawaï
zelfactualisatie en terugwinning van de inheemse identiteit ondersteunen. Hĳ
hoopt dat inheemse kunst blĳft evolueren en groeien. “Op straat ontmoet je de
coolste mensen. Soms ontmoet je mensen die je leven raken. Mĳn doel is om
op zoveel mogelĳk reservaten te painten,” zei hĳ. “Ik geloof in de mensheid. Ik
heb me verzoend met mĳn eigen vooroordelen. Ik sta met één voet in traditie,
en met één voet in vooruitgang.”

Instagram: @kapache1
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Jaque Fragua
‘Mobil Savage’

Jaque Fragua is een inheemse kunstenaar, muzikant en activist, wiens
werk visioenen bevat die zĳn ontleend aan traditioneel Inheems
Amerikaans ontwerp, keramiek, textiel, tatoeages, zang, dans en meer.
Fragua verbeeldt op authentieke wĳze de iconografie en het genie van zĳn
cultuur, die conceptueel onze overconsumptie van onterecht toegeëigende
Inheemse identiteit ondermĳnt. Hĳ komt uit Jemez Pueblo, New Mexico.

“Kunst is altĳd een strĳd voor mĳ geweest. Ik breng deze strĳd in verband
met mĳn identiteitsangst. Mĳn identiteit is niet alleen geworteld in de
Inheemse cultuur. In plaats daarvan merk ik dat ik een amalgaam ben van
DNA's, historisch trauma, kostscholen, burgerrechten, Alcatraz,
Amerikaanse dromen, verstedelĳking, tragedie in reservaten, creatieve
triomf, oorlogsverhalen, vechtpartĳen, gevangenistĳd, racial profiling,
gemengde meningen, hiphop, punk, rock & roll, jazz, graffiti, tatoeages,
donkerbruine huid, lang zwart haar, spirituele wĳsheid, traditionele kennis,
directe actie en schilderen...“

Instagram: @mobilsavage
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Anthony Garcia Sr.
Anthony Garcia Sr. is geboren en getogen in Denver, Colorado, in de
Globeville-gemeenschap. Anthony is begonnen als een stedelĳke
straatartiest (oftewel graffitischrĳver) en sindsdien uitgegroeid tot een
veelzĳdige creatieve ondernemer en gemeenschapsleider. Tegenwoordig
wordt hĳ het meest erkend voor zĳn openbare kunstwerken, community-
outreach-programma's en zĳn leiderschap in het vertegenwoordigen van
opkomende artiesten uit Denver en daarbuiten.

Zĳn artistieke stĳl bevat traditionele Chicano-motieven en viert de complexe
dualiteit van het leven als Amerikaans staatsburger die ook Chicano is. Zĳn
esthetiek is een eerbetoon aan culturele, geografische en historische
contexten via de implementatie van moderne technieken en het verkennen
van poptrends. Hoewel Anthony meestal een hedendaagse kunstenaar wordt
genoemd, kan hĳ ook als een traditionalist worden beschouwd, vooral wat
betreft zĳn interpretatie van en relatie tot de reguliere kunstwereld.

Behalve dat hĳ een succesvolle hedendaagse kunstenaar is, is Anthony ook
mede-oprichter van Birdseed Collective, een in Denver gevestigde non-
profitorganisatie die een positieve impact wil hebben op lokale
gemeenschappen door middel van programma's en projecten die de nadruk
leggen op creativiteit en gezond leven. Birdseed Collective zet zich ook in
voor het opleiden en faciliteren van kansarmen en mensen met onvoldoende
middelen en werkt aan deze missie door middel van voedselprogramma's,
naschoolse programma's, opknapprojecten en een breed scala aan inclusie-
inspanningen. Zĳn drang naar gemeenschapsverrĳking werd onder meer
beïnvloed door zĳn deelname aan het Arts Street-programma van de Denver
Housing Authority en zĳn langdurige relatie met het MSU Center for Visual
Arts.

Instagram: @birdseedanthony
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Danielle SeeWalker
Danielle SeeWalker is Húŋkpapȟa Lakȟóta en burger van de Standing Rock
Sioux Tribe in North Dakota. Ze is een artiest, schrijver, activist en 'boymom'
van twee, gevestigd in Denver, Colorado. In haar visuele kunstwerken zien we
mixed media en experimenten opduiken, terwijl ze tegelijkertijd traditionele
Inheemse materialen, scènes en boodschappen bevatten. Haar kunstwerken
zijn een eerbetoon aan haar identiteit als een Lakȟóta wíŋyaŋ (vrouw) en haar
passie om het narratief om te buigen in een nauwkeurige en inzichtelijke
weergave van het hedendaagse Inheemse Amerika, met oog voor historische
gebeurtenissen.

Naast haar passie voor het maken van beeldende kunst, is Danielle freelance
schrijver. Onlangs publiceerde ze haar eerste boek, getiteld "Still Here: A Past
to Present Insight of Native American People & Culture." Ze zet zich in om
verbonden en betrokken te blijven bij haar inheemse gemeenschap en is
momenteel medevoorzitter van de Denver American Indian Commission.
Danielle werkt sinds 2013 ook aan een persoonlijk passieproject genaamd
The Red Road Project. De focus van het werk is om door middel van woorden
en foto's te documenteren wat het betekent om Inheemse Amerikaan te zijn
in de 21e eeuw, door inspirerende en positieve verhalen van mensen en
gemeenschappen in Indian Country vast te leggen.

Instagram: @seewalker_art
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