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We the People Who Are Darker Than Blue, 2011–present.

“When we speak we are afraid our words will not be heard or welcomed.  
But when we are silent, we are still afraid. So it is better to speak.” 

Deze Engelse tekst van denker, dichter en activist Audre Lorde betekent in het 
Nederlands: Wanneer we spreken zijn we bang dat onze woorden niet gehoord of 
verwelkomd worden. Maar wanneer we zwijgen zijn we ook bang. Dus is het beter 
om te spreken. De tekst vormt een inspiratiebron voor kunstenaar Iris Kensmil. 
Spreken doet zij via haar kunstwerken. Dat is haar stem. Kensmil vindt dat er in 
Nederland te weinig aandacht is in de kranten, musea, op het nieuws of in boeken 
voor mensen van kleur die de wereld hebben veranderd. Door deze personen te 
schilderen en tekenen hoopt ze dat ze via haar kunstwerken permanent onderdeel 
worden van de geschiedenis en zo van de toekomst van ons allemaal. 

Iris Kensmil



De kunstenaar Iris Kensmil 
verzamelt plaatjes en 
stukken tekst uit kranten 
of ander nieuws van 
mannen en vrouwen die 
haar aanspreken. Dit zijn 
meestal activisten. Activist 
zijn betekent dat je met 
daden de wereld probeert 
te veranderen. Dit kan onder 
andere door muziek te 
maken, te protesteren op 
straat, kunst te maken of  
te schrijven. De verzameling 
knipsels noemt Iris Kensmil 
haar archief. Ze doet 
onderzoek naar het verhaal 
dat bij deze persoon hoort. 
Na dit onderzoek begint 
ze met het schilderen of 
tekenen van een portret. 

Iris Kensmil schildert  
en tekent al bijna tien jaar 
portretten van mannen 
en vrouwen van kleur. Een 
portret is een soort pasfoto 
maar dan geschilderd of 
getekend. De mensen die 
ze portretteert zijn vaak 
activisten. Iris Kensmil  
heeft een typisch eigen 
manier van schilderen.  
Zo begint ze bij het maken 
van haar portretten eerst 
met het schilderen van een 
witte ondergrond om er  
daarna laag voor laag steeds 
meer donkerte in aan te 
brengen. Hierdoor stralen 
haar kunstwerken een 
bijzonder soort licht uit. Het 
schilderen en tekenen van 
de ogen vindt de kunstenaar 
het belangrijkst. Aan die ogen  
kun je namelijk een heleboel 
zien, onder andere hoe 
zelfverzekerd en krachtig 
iemand is. 

Bekijk de afbeelding van 
deze tekening met aandacht. 

1a.
Welke materialen denk je dat 
de kunstenaar heeft gebruikt 
om dit portret van artiest 
H.E.R. (1997, USA) te maken? 

Werkwijze
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1b.
Omcirkel vijf woorden die jij 
bij het portret vindt passen. 
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Het kunstwerk We the 
People Who Are Darker Than 
Blue bestaat uit een ruimte 
met zwart geschilderde 
muren. Aan deze muren 
hangen achtenveertig 
portretten, getekend door 
de kunstenaar. In het midden 
van de ruimte liggen kussens  
waarop je kunt zitten of 
liggen en naar muziek kunt 
luisteren. De portretten 
zijn een ode aan artiesten 
van kleur die protestsongs 
geschreven en gezongen 
hebben. Je kunt naar de 
songs luisteren door een 
koptelefoon te pakken en op 
de kussens te gaan zitten of 
liggen of door de qr code te 
scannen met je telefoon. 

Als je goed kijkt zie je dat het 
zwart op de muren eigenlijk 
geen echt zwart is, dit komt 
doordat er een heel klein 
beetje blauw door het zwart 
vermengd is. Met deze kleur 
legt de kunstenaar een link 
naar het nummer van Curtis 
Mayfield. Het betekent: Wij 
het Volk Dat Donkerder is 
Dan Blauw. 

2a.
Wat is een protestlied?  
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Hiernaast zie je een lijst 
met namen staan. Dit 
zijn de namen van alle 
geportretteerde artiesten 
uit het kunstwerk We The 
People Who Are Darker Than 
Blue. Misschien herken je wel 
een aantal van deze namen. 

Queen Latifah 
 Alton Ellis 

 Aretha Franklin 
 Big Bill Broonzy 
 Augustus Pablo 

 Billie Holiday 
 Black Stalin 

 Bob Andy 
 Bob Marley 

 Bunny Wailer 
 Burning Spear 
 Curtis Mayfield 

 Chuck D 
 D’Angelo 

 David Hinds 
 Dennis Brown 
 Erykah Badu 

 Fela Kuti 
 Gil Scott-Heron 

 H.E.R. 
Freddie McGregor 

 Isaac Hayes 
 James Brown 

 Janelle Monáe 
 Jay-Z 

 Jill Scott 
 John Lee Hooker 

 Judy Mowatt 
 Keiyaa 

 Lauryn Hill 
 Lee Perry 
 Ma Rainey 

 Mahalia Jackson 
 Marcia Griffiths 

 Marvin Gaye 
 Michael Rose 

 Miriam Makeba 
 Nina Simone 

 Noname Gypsy 
 Oscar Brown jr. 

 Odetta 
 Patrice Rushen 

 Sam Cooke 
 Sandra Puma Jones 

 Solange 
 Syl Johnson 

 Tierra Whack 
 Tracy Chapman

2b.
Waar denk jij dat het lied We The People Who Are Darker 
Than Blue van Curtis Mayfield over gaat? Zoek het nummer 
eventueel op op Spotify. 



Onderzoek

3a.
Kies drie namen die je aanspreken uit 
de lijst met artiesten. Kies er één die je 
al kent. Schrijf de namen onderin elk 
van de vlakken op deze pagina. 

3b.
Maak in de vlakken een tekening van 
hoe jij denkt dat de artiest er uit ziet.

3c.
Zoek de naam van de artiest op het 
internet en schrijf onder het kader kort 
op wat je te weten bent gekomen over 
deze artiest. 

3d.
Waarom denk jij dat de kunstenaar 
Iris Kensmil juist deze artiest heeft 
gekozen om te tekenen? 

3e.
Omschrijf in één woord wat jij bijzonder 
aan deze artiest vindt en vul dit in.  
Je kunt hiervoor gebruik maken van  
wat je hebt gelezen op internet. 

3c. 3c. 3c.

3d. 3d. 3d.

3e. 3e. 3e.



Protest

4a.
Pak een groot vel papier 
of gebruik de rest van 
deze pagina. Knip de losse 
woorden van de vorige 
opdracht (3e) uit. 

4b.
Voor wie, wat of waar in de 
wereld vind jij dat er meer 
aandacht mag komen?

4c.
Maak nu met de losse 
woorden die je hebt 
uitgeknipt en het onderwerp 
waar jij meer aandacht voor 
wil een volledige zin en plak 
en schrijf deze hiernaast, of 
op je vel papier, op. 

Tip! De zin hoeft niet 
te kloppen, het gaat 
om de boodschap. 
Kijk voor inspiratie op 
kunstinstituutmelly.nl.

4d.
Zoek nu een afbeelding uit 
een krant of tijdschrift die 
bij de zin past. Knip deze 
afbeelding uit en plak deze 
onder de zin. 

4e.
Maak nu een tekening 
over de afbeelding om je 
boodschap nog krachtiger  
te maken.  

4f.
Jouw kunstwerk is nu af. 
Maak er een foto van en  
mail deze naar activiteiten 
@kunstinstituutmelly.nl.  
Wij plaatsen jouw kunstwerk  
op de website van 
Kunstinstituut Melly zodat 
iedereen jouw boodschap 
kan zien. 
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