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Anne Wetsi Mpoma

Anne Wetsi Mpoma is kunsthistorica, curator, schrijfster 
en heeft haar eigen kunstgalerij. 

Ze stelt oplossingen voor om de kunst en het imaginaire 
te deconstrueren en opnieuw uit te vinden op een 
meer inclusieve manier. Ze is directrice en oprichtster 
van Wetsi Art Gallery (2019, vzw Nouveau Système 
Artistique), een onafhankelijke ruimte die bruggen bouwt 
met een divers publiek, waaronder kunstinstellingen. Ze 
toont er het werk van kunstenaars die vaak aan de zijlijn 
staan vanwege hun origine, gender, seksuele geaardheid 
en/of «beperking».  

In haar essay Verzet in kunst en cultuur in een 
postkoloniale context (in Being Imposed Upon, 2020), 
analyseert ze de machtsverhoudingen tussen Belgische 
Afrodescendente vrouwelijke kunstenaars die in de 
marge evolueren en de dominante machthebbers in de 
hedendaagse kunstscene. Het tentoonstellingsproject 
Through her (True her) gaat in op hetzelfde thema 
en brengt de werken van deze gemarginaliseerde 
kunstenaars in dialoog met de werken die zijn 
opgenomen in de collectie van het Museum voor 
Actuele Kunst van Gent (S.M.A.K.), naar aanleiding van 
een onderzoek dat co-curator Pascale Obolo uitvoerde. 

Ze maakt ook deel uit van het expertencomité dat werd 
aangesteld om een rapport op te stellen voor de leden 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het 
koloniale verleden van België en de huidige gevolgen 
daarvan.



Jessica Gysel

Jessica Gysel is een redactrice en consultant die in 
Brussel woont. Ze is de oprichtster en uitgeefster van 
Girls Like Us magazine, een queer en feministische 
kunstenpublicatie. Naast het magazine organiseert Girls 
Like Us een overvloed aan evenementen, gaande van 
filmvertoningen, tentoonstellingen, lezingen, workshops, 
presentaties, tijdelijke winkels en feestjes.

Jessica is ook de oprichtster en programmeur van Girls 
Heart Brussels, een platform om een handgeplukte 
selectie van de beste dingen die lesbia*n en 
feministisch Brussel te bieden heeft te ontdekken.
Tot slot is ze een van de breinen achter Mothers & 
Daughters, een Lesbian* en Trans* Bar, de eerste 
efemere queer bar in Brussel sinds 2005.

Met een achtergrond als marketing consultant 
gespecialiseerd in scenes en communities, kent Jessica 
het hele spectrum - van corporate hell tot DIY utopia en 
alles daar tussenin.

www.girlslikeusmagazine.com
www.girlsheartbrussels.be 
www.mothersanddaughters.be



Grace Ndiritu

Grace Ndiritu is een Brits-Keniaanse kunstenares die in 
haar kunstwerken de transformatie van de hedendaagse 
wereld onderzoekt, door middel van film, fotografie en 
schilderijen. 

Daarnaast onderneemt ze verschillende sociale 
projecten met vluchtelingen, migranten en 
inheemse groepen. Werken zoals The Ark: Center 
for Interdisciplinary Experimentation; COVERSLUT© 
fashion and economic project; en de sjamanistische 
performanceserie Healing The Museum reisden de 
wereld rond en stopten o.a. in het Africa Museum, 
Tervuren. 

Recent stelde ze onder meer tentoon in Bluecoat 
Gallery, Liverpool (2019), S.M.A.K. & M.S.K., België (2019), 
Eastside Projects, Birmingham (2018), CAG Vancouver 
(2018), Fundació Antoni Tàpies, Barcelona (2017), 
Museum Modern of Art, Warschau (2014), Musée de la 
Chasse & Nature en Centre Pompidou, Parijs (2013).



Pascale Obolo

Onafhankelijk filmmaakster en curator, redactrice van het 
tijdschrift Afrikadaa.

Pascale Obolo, geboren in Yaoundé, Kameroen, studeerde 
aan het Conservatoire Libre du Cinéma Français in de 
richting regie en behaalde vervolgens een master in 
cinema aan de Université Paris VIII, afdeling experimentele 
cinema. Als feministisch filmmaakster gaat de regisseuse 
van «Calypso Rose: Lioness of the jungle» in op de plaats 
die vrouwen innemen in artistieke kringen. Veel van 
haar films zijn vertoond en bekroond op verschillende 
internationale festivals.

Als activiste stelt ze in haar werk vragen over geheugen, 
identiteit, ballingschap, onzichtbaarheid. Haar 
onderzoek richt zich op de verschillende praktijken van 
kennisoverdracht en dekoloniale opvoeding in de kunsten 
en in militante kringen. Door de constructie van historische 
verhalen in een postkoloniaal perspectief, bevraagt ze 
archieven en visuele en culturele representaties van 
politieke en economische geschiedenis.

Pascale Obolo staat ook aan de basis van Afrikadaa, een 
overzicht van hedendaagse Afrikaanse kunst dat ruimte 
maakt voor nieuwe institutionele en niet-institutionele 
artistieke praktijken. Ze leidt ook de African Art Book Fair 
(AABF), een onafhankelijke uitgeversbeurs die zich richt op 
kwalitatieve redactionele praktijken. 

Pascale Obolo is lid van de Wetenschappelijke Raad van 
de School voor Schone Kunsten van het eiland Réunion. 
Tot slot bereidt ze momenteel een publicatie voor over de 
vraag of de collectie van het S.M.A.K. vervrouwelijkt kan 
worden en haar onderzoek daarrond.



Claire Mead

Claire Mead is een Frans-Britse onafhankelijke 
curator die specialiseert in feministische en LGBTQI-
kunstgeschiedenis en de vertegenwoordiging daarvan 
in musea. Met haar kennis en expertise wil ze hun 
collecties en programmatie inclusiever maken. 

Haar werk omvat consulting, het samenstellen van 
tentoonstellingen, persoonlijke en online workshops, 
lezingen en rondleidingen en drag performances. Claire 
heeft samengewerkt met een reeks Britse culturele 
instellingen, waaronder het British Museum, National 
Gallery, Museum of London en National Archives. 

Ze heeft ook verschillende evenementen georganiseerd 
voor Visites Particulières in Brussel, waaronder een 
rondleiding door de Keith Haring-tentoonstelling in 
BOZAR.

Website: https://clairemead.com/
Twitter: @carmineclaire



Aminata Ndow

Aminata Ndow (°1995) is historica met Belgische 
en Gambiaanse roots. In 2017 richtte ze samen 
met Mohamed Barrie en Emmanuel Iyamu de 
studentenvereniging AYO op en sinds maart 2018 
coördineert ze samen met Mohamed Barrie Black 
History Month in België.

Black History Month (BHM) is een jaarlijkse viering 
(gedurende de maand maart) van de veerkracht 
van de Zwarte gemeenschap in het heden en het 
verleden. Het is een poging om de manier waarop 
we het verleden en het heden vertegenwoordigen, 
te transformeren door middel van, onder andere, 
gesprekken, uitwisselingsmomenten, lezingen, film, 
debat, performances en expo. 

Hierbij is de inzet om via een people’s history/
history from below (dat het verleden verteld vanuit 
het perspectief van alledaagse mensen in plaats van 
leiders) de geschiedenis eerlijker/waarachtiger en 
inclusiever te maken, dus meer over ons allemaal, 
ongeacht onze socio-economische, etnische of 
culturele achtergronden. 

De uiteindelijke drijfveer is het belang aan te tonen 
van de conservatie en bevordering van culturele 
diversiteit en het recht op cultuur voor iedereen in onze 
samenleving.



Olga Briard

Olga Briard (1993), Brusselaar met Belgische en 
Rwandese roots, heeft Afrikaanse buitenlandse zaken 
gestudeerd en werkt nu als productiemedewerker bij 
Bozar Agora. In september 2020 begon ze bij Black 
History Month Belgium als verantwoordelijke van het 
gemeenschapswerk met Nederlandstalige organisaties 
in Brussel.



Aspha Bijnaar

Dr Aspha Bijnaar is onafhankelijk onderzoeker, onafhankelijk 
adviseur, schrijfster, conceptbedenker, conceptontwikkelaar 
en directeur van stichting EducatieStudio. Ze studeerde 
Sociologie. In 2002 promoveerde ze aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Bijnaar heeft als onderzoeker gewerkt aan diverse 
wetenschappelijk publicaties, tentoonstellingen en 
lespakketten op het gebied van (erfgoed van) slavernij, de 
erfenis van slavernij en WO2. Zo publiceerde ze Nederlands 
eerste stripboek over een waargebeurd verhaal in slavernij, 
Jacquelina. Slavin van Plantage Driesveld (KIT Publishers 
2010). In 2013 lanceerde ze de educatieve website www.
slavernijenjij.nl. Ook toerde haar theatervoorstelling Rebelse 
Vrouwen. Een voorstelling over verzet van vrouwen in de 
slavernij. 

Bijnaar onderzocht daarvoor mede de geschiedenis van 
vrouwen in verzet in slavernij en ontwierp het basisidee 
voor de voorstelling. In 2018 verscheen de internationale 
publicatie over dit onderzoek bij uitgeverij Routledge, 
Reframing criminalized resistance strategies of female 
slaves in the Dutch Caribbean and Suriname during the 
era of colonialism (Bijnaar, A., Lurvink, K., Joosen, K.J.). 
Verder is ze algeheel coördinator, (concept)ontwikkelaar 
en woordvoerder van het landelijke samenwerkingsproject 
Musea Bekennen Kleur waar ruim 31 musea gezamenlijk in 
actie komen voor verduurzaming van diversiteit en inclusie 
in de Nederlandse erfgoedsector. 

www.educatiestudio.com
www.museabekennenkleur.nl 



Hester Dibbits

Hester Dibbits is lector in Cultureel Erfgoed aan de 
Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten). Zij benadert erfgoed door middel van een 
netwerktheorie; de huidige samenleving én ook erfgoed 
is niet op te delen in vaste groepen maar bestaat uit een 
grilligere, fluïde structuur die constant verandert. 

Door de jaren heen is erfgoed vaak gebruikt om bij te 
dragen aan een nationale identiteit. Dit impliceert een 
verbindende rol van erfgoed, terwijl erfgoed ook kan 
schuren. 

Opererend vanuit dit spanningsveld stelt Dibbits voor 
om te kijken naar relaties, associaties en verbindingen 
tussen mensen, erfgoeditems en elkaar. Op die manier 
kun je met een onderzoekende blik naar beladen 
erfgoed kijken.


