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Met ‘Heroines Now’ lanceert AKINCI dit jaar de tweede editie van een thematische tentoonstelling. De 
eerste show was in 2005 en betrof ‘Heroines’, innovatieve vrouwelijke artiesten uit de jaren 60 en 70 
zoals Ana Mendieta, Carolee Schneemann en Valie Export. Opnieuw is een vrouwelijke benadering van 
grote vragen en het uitzetten van hun visionaire concepten in de wereld relevant. In ‘Heroines Now’ 
presenteert AKINCI werk van Melanie Bonajo (Nederland), Anne Wenzel (Duitsland), Gluklya (Rusland / 
Nederland), Sarah Naqvi (India) en Lungiswa Gqunta (Zuid-Afrika). AKINCI toont hoe levendige debatten 
en urgente onderwerpen worden gezien vanuit het standpunt van vrouwelijke kunstenaars uit verschil-
lende continenten en landen, nu, met nieuw inzicht, met andere visuele hulpmiddelen, met humor en 
ernst.

Hoe ziet hedendaags feminisme eruit? Hoe verhoudt het zich tot de beweging van de jaren zestig en 
zeventig? Men beweert dat feminisme sinds het nieuwe millennium een taak is voor het individu; ieder 
geeft het anders vorm. Het lijkt zich eerder op sociale media dan op straat te manifesteren. Door onder 
anderen de #MeToo-beweging en het *intersectioneel feminisme is het duidelijk dat de discussie nieuw 
leven is ingeblazen. 
Deze tentoonstelling gaat niet zozeer over feministische kwesties, maar wil eerder gehoor geven aan de 
oproep vanuit de feministische beweging; hun oproep voor sterke vrouwenstemmen. Door hun kunst 
bieden deze vrouwen een visie, een manier om in de wereld te zijn die impliciet of expliciet refereert aan 
de feministische discussie.

* Intersectioneel feminisme is een tak van feminisme die beweert dat discriminatie van sociale en po-
litieke identiteiten (geslacht, ethnische achtergrond, klasse, seksualiteit, handicap, enz.) overlappen (of 
“kruisen”).

Melanie Bonajo (NL)
Anne Wenzel (DE)
Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya) (RU/NL)
Sarah Naqvi (IN)
Lungiswa Gqunta (SA)

Lungiswa Gqunta, Feet under fire, 2017, HD Video, 14:54 min and Sleeping Pools, 2017, metal bed frame, 

led lights, perspex, petrol, water and ink, 160 x 180 x 35 cm, courtesy WHATIFTHEWORLD
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Gluklya
Natalia Pershina-Yakimanskaya (artiestennaam Gluklya) wordt beschouwd als een van de pioniers van de 
Russische performance en feministische artistieke praktijk. In haar projecten gaat ze in op de persoonlijke 
verhalen van haar personages, analyseert ze en onthult het conflict tussen politieke systemen en de inner-

lijke wereld van een persoon. De studio van Gluklya verandert 
vaak in een ontmoetingsplaats waar mensen samenwerken 
aan urgente onderwerpen. In deze tentoonstelling presenteert 
AKINCI een selectie kledingstukken, waarvan ze sommigen 
voor het eerst verwerkte in haar installatie op de 56e Biënnale 
van Venetië ‘Clothes for Demonstration Against False Election 
of Vladimir Putin (2011-2015)’ in de tentoonstelling ‘All the 
World’s Futures’, samengesteld door Okwui Enwezor. Andere 
stukken kwamen voort uit het proces waarbij Gluklya werkte 
met vluchtelingen in de voormalige gevangenis de Bijlmer Ba-
jes. Gluklya neemt gedragen kleding over en vermaakt deze, 
omdat kleding volgens haar een ‘tweede huid’ is, een grens 
tussen persoonlijkheid en de samenleving. Bijvoorbeeld, een 
jurk gedragen door een moeder die haar zoon verloor in de 
oorlog met Oekraïne of een jurk van de feministische gemeen-
schap met een grote rode cirkel en een stuk hout dat uitsteekt; 
een symbool van de pijn veroorzaakt door een anti-abortuswet 
in Rusland. De kunstenaar gebruikt deze kleding om fysiek deel 
te nemen aan politieke statements of als banieren om weer-
stand te bieden en onze stemmen te laten horen.

Melanie Bonajo
In haar werk onderzoekt Melanie Bonajo de paradoxen die 
inherent zijn aan ideeën over comfort, met een sterk gevoel 
voor gemeenschap, gelijkheid en lichaamspolitiek. In een 
nieuwe serie foto’s onderzoekt Bonajo het ‘vulva-identifice-
rende lichaam’. “Hoe kunnen we”, vraagt ze, “als zusters en 
hoeders van onze eigen toekomst, elkaar helpen en onder-
steunen binnen een veiligere seksuele ruimte, door rituelen 
van zuivering, intimiteit, demystificatie en empowerment van 
vrouwelijke seksualiteit die voorbij de schaamte en schuld 
gaan waarmee de samenleving ons conditioneert.” De kun-
stenaar pleit voor kennis over de anatomie van het vrouwelijk 
lichaam, en meer specifiek het bekkengebied (het seksuele 
gebied), als een manier om meer vertrouwd te raken met ie-
ders eigen seksualiteit in een veilige en open omgeving. Bo-
najo vliegt deze onderwerpen met humor en intelligentie aan. 
Kleurrijk verspreidt en belichaamt ze ‘hxrstories’ (de woke* - 
versie van de geschiedenis), wat het betekent om woke te zijn 
en hoe vrouwelijke onafhankelijkheid eruit zou kunnen zien.

* Woke betekent bewust zijn van rassendiscriminatie in de sa-
menleving en andere vormen van onderdrukking en onrecht.

Melanie Bonajo, Cruising, 2019
c-print, 30 x 42,8cm

Gluklya, Abortion Dress, ‘Clothes for Demonstration Against 
False Election of Vladimir Putin (2011-2015)’ textile, wood
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Anne Wenzel
Met haar sculpturen en installaties onderzoekt Anne Wenzel machtssymbo-
len. De ruwe sculpturen van geglazuurd keramiek bevragen de betekenis van 
schoonheid, heldendom, rijkdom en eigendom. De vrouwelijke bustes van de 
serie Under Construction zien er krachtig en klassiek uit. Ze zijn strijdlustig 
maar beschadigd; hun gezichten en borst zijn bekrast en onthullen teksten 
van woede en provocatie. De teksten zijn found footage, fragmenten of slo-
gans van internet, gebruikt door vrouwelijke demonstranten zoals Femen; ac-
tivistische vrouwen die hun plaats in de openbare ruimte opeisen door slim-
me provocaties. ‘My Pussy My Rules’ en ‘Fuck The Dictator’ zijn twee nieuwe 
sculpturen die niet als slachtoffers, maar als overwinnaars op hun voetstuk 
staan. “Met bustes worden helden geëerd. In de loop van de geschiedenis 
hebben de meeste bustes mannen voorgesteld, omdat de geschiedenis door 
mannen is geschreven. Vrouwen hebben vaak een belangrijke rol gespeeld, 
maar worden geassocieerd met de minder opvallende dingen, zachte vaardig-
heden, geen dingen waarvoor je een monument zou oprichten. Daarom heb 
ik nu een reeks vrouwen gemaakt.”

Lungiswa Gqunta
AKINCI is trots om als eerste in Nederland het werk te tonen van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Lungiswa 
Gqunta, die momenteel in residentie is aan de Rijksakademie in Amsterdam. Met haar werk worstelt Lun-
giswa Gqunta zich door de complexiteit van het Zuid-Afrikaanse sociopolitieke landschap en de erfenis van 
patriarchale dominantie en kolonialisme. Ze legt verschillende vormen van geweld en de systemische onge-
lijkheid bloot. AKINCI presenteert een installatie genaamd ‘Sleeping Pools’, een verlicht metalen bedframe 
gevuld met een plas benzine. Gqunta combineert de luxe van het zwembad in een voorstad van Zuid-Afrika 
met de waarneembare dreiging van een township, gerepresenteerd door de benzine. De installatie wordt 
getoond samen met de video ‘Feet under Fire’, waarin de benen van Gqunta door een schommel in en uit 
het frame zwaaien, en ze borstels als schoenen draagt. De video wordt begeleid door het geluid van stem-
men die het kinderrijmpje Umzi Watsha zingen, wat zich uit isiXhosa vertaalt als ‘Het huis brandt’. Het bed, in 
combinatie met de video, gaat over het concept ‘thuis’ in de townships van Afrika. Gqunta herinnerde zich de 
smetteloos geschrobde stoep bij het huis van de zus van haar grootmoeder en verving de borstelharen van 
de schrobborstels door lucifers. In de film roept een echo-stem: “Ga daar eens kijken; er is een vuur, giet wa-
ter!” Een overlevingsmechanisme voor degenen die in de nabije omgeving van de informele nederzettingen 
van Zuid-Afrika wonen, waar de gemeenschap zich incidenteel verenigt om branden te blussen. Dit element 
van vuur is ingebed in de praktijk van Gqunta, als metafoor en katalysator voor verandering. “Ons huis staat, 
net als  ons hele land, in brand, en wie gaat het doven? We moeten samenkomen om het uit te maken, als 
zwarte mensen. Niet alleen Zuid-Afrikanen, maar het hele continent.”

Sarah Naqvi
Sarah Naqvi is een expliciet politieke, jonge, feministi-
sche kunstenaar die dit seizoen is begonnen met een 
residentie bij De Ateliers in Amsterdam. Haar werk com-
bineert erfgoedtechnieken uit haar geboorteland India, 
met observaties, gevoelens en activistische uitspraken 
over de culturele en religieuze ontwikkelingen in India 
in de laatste jaren. Kleine geborduurde vulva’s, mas-
kers, aquarellen, wandtapijten en grote, natuurlijk ge-
verfde katoenen doeken confronteren de toeschouwer 
met taboes in haar land, zoals menstruatie en onrealis-
tische ideaalbeelden van het lichaam. Moedig neemt ze 
stelling tegen het orthodoxe geluid en trotseert ze ver-
ontwaardigde reacties. Hoewel de doeken er dreigend 
uitzien en de vrouwen wel degelijk door angst worden 
aangeraakt, komen ze toch niet bang over. Donker en 
bewust lijken ze van hun lot, vechten bijna terug door 
het beeld, ingebed in symbolische tekens. AKINCI pre-
senteert met trots een selectie van Sarah Naqvi’s 
werken voor het eerst in Nederland.

Anne Wenzel, Under Construction 
(My Pussy My Rules), 2018, 
Ceramics, steel plinth, 
95 x 46 x 41 cm

Sarah Naqvi, Rituals of Scrutiny, 2019, watercolour on acid 
free handmade paper, 55,88 x 55,88 cm, Unframed
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Biographies

Het werk van Melanie Bonajo (1978, Heerlen, NL) is tentoongesteld en uitgevoerd in internationale kunstin-
stellingen, zoals Stedelijk Museum Amsterdam (2018 & 2019); Rijksmuseum Twente (2019); Rencontres Arles 
(2019); Palais de Tokyo, Parijs (2019), Guangzhou Triennial (2018-2019), Haus der Kunst, München (2018); 
Manifesta 12, Palermo (2018); Tate Modern, Londen (2017); EYE Film Museum, Amsterdam (2016); Melanie 
Bonajo had in 2016 haar eerste internationale solotentoonstelling in FOAM, Amsterdam. Het Frankfurter 
Kunstverein volgde in 2017. In 2018 presenteerde Bonnefantenmuseum Maastricht haar solotentoonstelling 
‘The death of Melanie Bonajo: how to unmodernize yourself and become an elf in 12 steps’. Haar werk maakt 
deel uit van vele museum- en privécollecties, waaronder Frac, île-de-France, Parijs; Rijksmuseum Twente, 
Enschede; Kiasma Contemporary Art Museum, Helsinki; Bonnefantenmuseum Maastricht; Museum Arnhem; 
Centraal Museum, Utrecht; Frans Hals Museum, Haarlem; Museum De Domijnen, Sittard; 21C Museum Ho-
tels, Kentucky; Allen & Overy LLP.

Werk van Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya, born 1969, Leningrad, Rusland) is tentoongesteld in 
groepsshows en solo-shows over de hele wereld, zoals ‘Positions 4’, samengesteld door Charles Esche, Van 
Abbemuseum, Eindhoven (2018/2019); Manchester’s Home, Manchester (2017); Ludwig Forum für Interna-
tionale Kunst, Aachen (2017); Pratt Institute, NY (2016); Hero Mother, Berlijn (2016); Manifesta 10, St. Pe-
tersburg (2014); MMOMA, Moskou (2013); MUMOK Wenen (2013). Gluklya’s werk maakt deel uit van vele 
museum- en privécollecties, waaronder de collectie van het Van Abbemuseum Eindhoven, NL; Archive of the 
Contemporary Conflict, Londen, VK; Mузей / State Center Contemporary Art, Moskou, RU; MMOMA, Moskou, 
RU; Museum Reina Sophia, Madrid, ES; The Library of Museum of Modern Art (krantenverzameling), New 
York.

Het werk van Anne Wenzel (1972, Schüttorf, Duitsland) is getoond bij toonaangevende kunstinstellingen in 
de wereld. Vorige solotentoonstellingen werden onder meer gehouden in Museum ARTER, Istanbul (2019); 
Museum Jorn, Silkeborg (2018); 60e Faenza-prijs, Faenza (2018); Rijksmuseum Twente (2018); Stedelijk Muse-
um, Schiedam (2017); Princessehof Leeuwarden (2017); TENT Rotterdam (samengesteld door Daria de Beau-
vais, 2014); Villa Roth, Duitsland (2010); Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam en vele anderen. Haar 
werken zijn opgenomen in openbare en particuliere collecties, waaronder Museum Boijmans van Beuningen, 
Princessehof, Leeuwarden, Collection ARTER Istanbul, Stedelijk Museum Schiedam, Rijksmuseum Twente, En-
schede, Stedelijk Museum Den Bosch, S.M.A.K Gent en Frac Auvergne.

Lungiswa Gqunta (1990, Port Elizabeth, Zuid-Afrika) werkt in performance, prentkunst, beeldhouwkunst en 
installatie. Ze behaalde haar bachelordiploma aan de Nelson Mandela Metropolitan University in 2012 en 
haar MFA aan de Michaelis School of Fine Arts in Kaapstad in 2017. Naast haar onafhankelijke praktijk is 
Gqunta een van de oprichters van iQhiya, met wie ze onlangs nam deel aan Documenta 14. Gqunta is ac-
tief betrokken bij de Zuid-Afrikaanse galeriescène en heeft geëxposeerd met Commune 1, Hazard Gallery en 
WHATIFTHEWORLD, die haar werk vertegenwoordigt. Haar werk maakt deel uit van de openbare collecties 
van de Nelson Mandela Metropolitan University, de Universiteit van Kaapstad en Zeitz MOCAA. Onlangs heeft 
Gqunta deelgenomen aan de Biënnale van Istanbul 2017. Ze zit momenteel in haar eerste jaar aan de Rijks-
akademie, Amsterdam.

Sarah Naqvi (1996, India) had haar eerste tentoonstelling in Clark House, Mumbai in 2018. In hetzelfde jaar 
maakte ze deel uit van verschillende groepstentoonstellingen, o.a. bij Para Site, Hong Kong; TS1 Yangon, My-
anmar (2018); Museum of Modern Art, Warschau, Polen (2018); Apexart New York; Conflictorium, Ahmeda-
bad; Haus der Kulturen der Welt, Berlijn en Âme Nue, Hamburg. Naqvi maakte deel uit van het Forecast Forum 
Residency, Berlijn in 2018. Ze is de ontvanger van de ‘The Phenomenal she’ award in 2019 toegekend door de 
Indian National Bar Association en NID Ford Foundation Grant in 2018. Dit seizoen is ze begonnen met een 
residentie bij de Ateliers in Amsterdam.


