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Ayesha Hameed

I Sing of the Sea I am a Mermaid of the Trees, 2021/2022.

De Atlantische Oceaan is een van de grootste stukken water in de wereld.
Deze oceaan wordt soms ook wel de Zwarte Atlantis genoemd. Dit komt door
de geschiedenis die de oceaan met zich meedraagt. De kunstenaar Ayesha
Hameed doet onderzoek naar deze geschiedenis en ook naar de naam Zwarte
Atlantis. Ze laat met haar kunstwerken zien hoe dit nog steeds invloed heeft
op ons leven nu. Voor de tentoonstelling in Kunstinstituut Melly doet ze ook
onderzoek naar de geschiedenis die bij de oceaan rondom het land India hoort.
Dit is de Indische Oceaan en de kunstenaar noemt dit onderzoek Bruine Atlantis.
De kunstwerken die te zien zijn bij Kunstinstituut Melly zijn werelden waar je
doorheen kunt lopen. Die je kunt horen en soms zelfs ruiken. Samen kregen de
kunstwerken de naam Bruine Atlantis.

Ik zing over de zee ik ben een zeemeermin van de bomen

De naam van dit kunstwerk
betekent in het Nederlands
Ik zing over de zee ik ben een
zeemeermin van de bomen.
Het kunstwerk bestaat
uit grote lappen blauwe
stof opgehangen aan het
plafond, waar je doorheen
kunt lopen. Als je goed
luistert hoor je een stem die
een verhaal vertelt. Dit is de
stem van de zeemeermin die
onder water in de diepte van
de oceaan woont.
1a.
Kijk goed naar het plaatje
van het kunstwerk. Hoe denk
jij dat de zeemeermin uit
het kunstwerk eruitziet?
Maak in het vlak hieronder
een tekening van de
zeemeermin.
1b.
Welke naam vind je bij de
zeemeermin passen? Schrijf
deze bij je tekening.
I Sing of the Sea I am a Mermaid of the Trees, 2021/2022.
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Op de blauwe lappen stof
in het kunstwerk I Sing of
the Sea I am a Mermaid
of the Trees staan bomen
afgebeeld. Het verhaal
wat de zeemeermin vertelt
gaat over twee landen die
vroeger bij elkaar hoorden;
India en Engeland. Tussen
deze landen, op de bodem
van de oceaan, ligt een
lange telefoonkabel die van
het ene naar het andere
land loopt. Door deze
telefoonkabel was het
mogelijk mensen in het ene
land via de telefoon met het
andere land te verbinden.
Dit was veel sneller en
makkelijker dan het schrijven
van een brief die per boot
verstuurd moest worden. De
telefoonkabel was belangrijk
voor Engeland omdat ze
bang waren dat de mensen
in India in opstand zouden
komen en vrij van Engeland
wilden zijn. Om de lange
telefoonkabel waterdicht
te maken gebruikten de
mensen rubber.

Veel van de spullen die we
elke dag gebruiken zijn
hiervan gemaakt. Zoals de
zolen van je schoenen of
een elastiekje. Rubber is een
witte vloeistof die in bomen
zit. Als je een snee maakt in
zo’n boom lekt het rubber
eruit. Dit kun je opvangen in
een bakje en gebruiken.
De bomen die je op de
blauwe doeken in het
kunstwerk I Sing of the Sea
I am a Mermaid of the Trees
ziet zijn rubberbomen.
2a.
Kun jij de sneden zien waar
het rubber uitloopt?

ja / nee
2b.
Omcirkel deze sneden in
de foto.

Two Ships

Over de Atlantische
Oceaan zijn tussen het
jaar 1525 en 1867 ongeveer
twaalf miljoen mensen
onvrijwillig meegenomen
uit het werelddeel Afrika.
Onvrijwillig betekent dat
de mensen er niet zelf voor
kozen om mee te gaan.
Europeanen speelden een
grote rol in het verkopen
en vervoeren van de tot
slaaf gemaakte Afrikaanse
mensen. Europa is een
werelddeel dat bestaat uit
veel verschillende landen.
Nederland hoort erbij maar
ook landen zoals België,
Frankrijk en Kroatië.
Deze meegenomen mensen
moesten werken in landen
zoals Brazilië, de Verenigde
Staten of Suriname. Voor het
werk wat ze deden werden
ze niet betaald.

Two Ships, 2021.

Dit kunstwerk heet in het
Nederlands Twee schepen
en ook door dit kunstwerk
mag je heen lopen. Het
kunstwerk bestaat uit
grote lappen stof die vast
zijn gemaakt aan hout en
helemaal tot het plafond
reiken. Als je door het
kunstwerk heen loopt
hoor je een stem die een
verhaal vertelt. Dit verhaal
gaat over twee schepen
die lang geleden spullen
tussen Europa, Azië en
het Caribisch gebied
vervoerden. Deze spullen
werden verkocht in landen
zoals Nederland en Frankrijk.
De lappen stof die je ziet zijn
geverfd met bijzondere verf
die je niet in de winkel koopt
maar zelf kunt maken.
Kijk goed naar het plaatje
van het kunstwerk Two Ships.
3.
Waarmee denk jij dat
deze doeken geverfd zijn?
Omcirkel deze.

kleurpotlood
kurkuma
bietjes
koffie
water uit de rivier de Maas
rozenblaadjes
kruidnagel
kaneel
cacao
gras

De schepen vervoerden
onder andere koffie, cacao
en kruiden. Deze producten
waren erg geliefd in Europa.
Om deze producten te
kunnen laten groeien en
oogsten waren er veel
sterke mensen nodig om
het zware werk te kunnen
doen. Dit werk werd gedaan
door tot slaaf gemaakte
mensen uit het werelddeel
Afrika of kinderen hiervan,
geboren in gevangenschap.
De kunstenaar laat met
dit kunstwerk zien dat
wij in Europa nog steeds
verbonden zijn met deze
geschiedenis en dat
sommige problemen die nu
spelen zoals natuurrampen
en racisme, verband hebben
met dit verleden.

Een brief aan de zeemeermin van de bomen

In de eerste opdracht
hebben we de zeemeermin
getekend, die ons het verhaal
vertelt over de telefoonkabel
die van Engeland naar
India loopt. Nu gaan wij de
zeemeermin ons verhaal
vertellen over het leven op
het land waar wij wonen.
4a.
Plak jouw zeemeermin in het
vlak op de volgende pagina.
4b.
Schrijf je naam in de brief op
het vlak waar 4b bij staat.
4c.
Sluit je ogen en probeer
even nergens aan te denken.
Denk dan aan een plek die
voor jou belangrijk is. Dit kan
bijvoorbeeld je kamer zijn
of het veldje waar je altijd
voetbalt of misschien een
mooi strand. Schrijf jouw
plek op in het vlak met 4c.
Probeer duidelijk voor je te
zien hoe deze plek eruitziet.
4d.
Denk nu aan een kleur die jij
bij deze plek vindt passen.
Je mag nu de volgende
pagina helemaal in die kleur
inkleuren met kleurpotlood
of verf.
4e.
Kijk naar jouw zeemeermin.
Omschrijf aan haar waarom
juist deze plek zo belangrijk
voor je is. Schrijf dit op in het
vlak waar 4e bij staat.
4f.
Probeer de boodschap van
jouw plek nu te verbeelden
door de ruimte om de brief
heen te versieren.
4f.
Maak een foto van
jouw brief en stuur
deze naar activiteiten@
kunstinstituutmelly.nl.
Wij zullen deze op de
website plaatsen zodat
iedereen jouw boodschap
aan de zeemeermin kan
bewonderen. Neem vast een
kijkje op de website door op
deze link te klikken.

I Sing of the Sea I am a Mermaid of the Trees, 2021.
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