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Inledning 

Efter att jag hade läst Charlotte Bydlers avhandling ”The Global Artworld Inc.” blev jag 

intresserad av hur konstvärlden ser ut utanför västvärldens ramar, vilket kanske är det man 

främst kommer i kontakt med när man läser konsthistoria.  

Samtidigt började jag intressera mig för just senegalesiska konstnärers arbetsmarknad och det 

av flera orsaker, bland annat för att jag hade möjlighet att följa med bildlärarstudenter från 

Linnéuniversitetet till södra Senegal i samband med en studieresa och utbytesprojekt som de 

årligen arrangerar. Ett projekt som i sin tur har lett till att två konstnärer från Västafrika har 

ställt ut konst bland annat på Växjö konsthall. Men också för att man på min praktikplats 

Malmö konstmuseum hade ett samarbete med Dakarbiennalen i Senegal som sedan 

resulterade i att två senegalesiska konstnärer fick ställa ut på Malmö konstmuseum. Jag såg då 

hur flera ”kontaktnät” byggdes upp och hur tillsynes obetydliga, ibland privata, kontakter är 

så viktiga för konstnärer och deras karriärer.  

Så mitt ämnesval för min c-uppsats är undersökning av den globala konstvärlden genom en 

fallstudie av ett antal senegalesiska konstnärers internationella och lokala karriärer.  

 Att ”konstvärlden” fungerar på ett visst sätt med olika hierarkier är ett väl känt faktum i alla 

fall inom själva konstvärlden.
1
 Detta kan man se dels på ett lokalt plan, inom institutioner som 

museer, konsthögskolor, mm. Men också på ett globalt plan, där det existerar en global 

arbetsmarknad för konstnärer, curatorer och konstkritiker. Detta fenomen att konstnärer i allt 

högre utsträckning har en global arbetsmarknad, förstärktes mot slutet av 1900-talet då allt 

fler internationella konstbiennaler världen över dök upp.
2 

Det finns också ett flertal statliga organisationer som arbetar för att främja internationellt 

utbyte av konstnärer, genom utbyte mellan konsthögskolor och utställnings institutioner.
3
  

Att arbeta inom en global konstvärld kan öppna nya dörrar för karriärmöjligheter. Min avsikt 

har varit att undersöka hur de internationella kontakterna har påverkat de konstnärer jag ska 

intervjua och vilka globala samarbeten som har varit kopplade till dem.  

Jag är intresserad av hur det kan vara att som konstnär arbeta på global nivå, fördelar, 

nackdelar, möjligheter och svårigheter. Som följd av den ovan nämnda resan fick jag 

möjlighet att ta reda på mer om hur det kan vara att arbeta internationellt som konstnär. Jag 

utgår ifrån ett speciellt perspektiv som innebär att jag studerar hur det kan vara för konstnärer 

från en icke europeisk region präglad av postkoloniala förhållanden, att ge sig ut i den 

internationella konstvärlden. 

Jag har valt att undersöka och intervjua ett antal konstnärer ifrån Senegal, som antingen bor 

och arbetar där idag och eller har Senegal som sitt hemland och nu bor och jobbar på annat 

håll i världen. Papa Amadou Khoudia Tounkara, Ibrahima Niang och Abdoulaie Guisse.  Alla 

tre har utbildat sig och/eller jobbat internationellt. Det är om deras erfarenheter av den globala 

                                                
1  Nilsson Sven, Kulturens nya vägar, 2003 sid 399.  
2  Bydler Charlotte, The Global Artworld Inc.,2004, sid 11.  
3  www.konstnarsnamnden.se/iaspis 
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konstvärlden, sett ur ett senegalesiskt perspektiv, i jämförelse med den globala konstvärld som 

Charlotte Bydler beskriver i sin avhandling The Global Art World Inc. som min uppsats 

handlar.  

Det jag främst är intresserad av är hur dessa konstnärers nätverk inom konstvärlden ser ut. 

Hur nätverken har påverkat dem och vilken betydelse globaliseringen har för dem och deras 

karriärer. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att visa hur den globala konstvärlden kan fungera för senegalesiska 

konstnärer. Det jag vill undersöka är hur tre senegalesiska konstnärer har arbetat i den globala 

konstvärlden. Vad har de haft för erfarenheter? Vad upplever de som möjligheter och 

svårigheter? Hur fungerar det att arbeta internationellt? Hur ser deras kontaktnät ut och hur 

har de skapat dessa kontakter? Har till exempel Dakarbiennalen haft betydelse för dem? I så 

fall i vilken utsträckning? 

Utifrån de svar jag får hoppas jag på att kunna jämföra den internationella konstmarknaden 

med den konstmarknad som dessa konstnärer befinner sig i och kunna redovisa en djupare 

förståelse för hur den fungerar. Med en djupare förståelse vill jag visa hur det kan fungera att 

arbeta i ett globalt perspektiv, samtidigt som man utgår från en lokal konstvärld med andra 

förutsättningar än vad som gäller för till exempel de väl etablerade konstnärer som Charlotte 

Bydler skriver om i sin avhandling. 

Jag redogör också för Negrituderörelsen för att sedan gå in på Senegals samtida konstsitua-

tion, detta gör jag för att för att visa på de lokala förutsättningar för konstnärerna jag intervju-

ar. Jag avser också att visa hur den nya globala konstscen som har växt fram har påverkat des-

sa konstnärer bland annat i och med Dakarbiennalens framväxt.   

 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Charlotte Bydler, The Global Art World Inc. On the globalization of contemporary art, 2004, 

Konsthistoria. 

En avhandling som behandlar den globala konstvärlden. Författaren undersöker närmare 

några unga internationella konstbiennaler, men också Venedigbiennalen för att analysera hur 

den globala konstvärlden fungerar. 

Elizabeth Harney, In Senghors Shadow. Art, politics and the avant-garde in Senegal, 1960-

1995, 2004. 

 En avhandling om den moderna konsten i det ”postsjälvständiga” Senegal. Elizabeth Harney 

undersöker konsten som florerade under ledning av kulturministern och presidenten Leopold 

Sédar Senghor och hur konsten i Senegal har utvecklats decennierna sedan han avgick 1980. 

Harney porträtterar och beskriver négritudrörelsens ledare och ifrågasätter samtidigt rörelsens 



5 

 

”kanon” under den så kallade ”École de Dakar eran”. Hon undersöker sedan hur denna kanon 

har påverkat samtida ”globaliserade” senegalesiska konstnärer. 

Ima Ebong,“Between the mask and flag”. Olu Oguibe, Okwui Enwezor, Reading the 

contemporary. African Art from Theory to the Marketplace, 1999. 

I denna artikel gör Ima Ebong ett historiskt svep över Négritudrörelsens betydelse för det 

samtida senegalesiska konstlivet och fortsätter sedan att beskriva den samtida 

konstsituationen i Senegal, främst i Dakar. Han menar att det är omöjligt att diskutera 

senegalesisk kultur och konstliv utan att nämna den forne presidenten Leopold Senghor. Ima 

Ebong hävdar att Senghor och Négritude starkt har påverkat det samtida konstlivet i Senegal. 

Han fortsätter sedan med att berätta Négritudrörelsens historia och fokuserar på Ecole de 

Dakars roll och dess viktigaste konstnärer och deras verk. I artikeln beskrivs också 

Négritudrörelsens ”fall” och kritiken av den för att sedan gå in på den mer samtida konsten i 

Senegal. Där tar Ima Ebong bland annat upp konstnärsgruppen Laboratoire AGIT-art som 

tydligt bröt med den tidigare traditionen. 

Okwui Enwezor,”Mellan världar: postmodernismen och de afrikanska konstnärerna i 

västerlandets metropolis”, Reading the contemporary. African Art from Theory to the 

Marketplace, 1999. 

Denna artikel beskriver hur afrikanska konstnärer under 1990-taler strävar efter att inom en 

postmodern konsttradition dekonstruera ett representationstvång. Hur de kan använda sig av 

traditionellt afrikanska material för att sätta dem i ett annat sammanhang inom den europeiska 

konstinstitutionen för att ifrågasätta och utmana föreställningar om konst. 

Jean-Hubert Martin, curator för Africa remix och museichef för Stiftung museum kunstpalats i 

Düsseldorf , ”Afrikansk samtidskonst: Utveckling och mottagande”, Africa Remix, 

Utställningskatalog, Moderna Museet, 2006                                                                     

 

I denna artikel berättar Jean-Hubert Martin om hur utställningen Africa remix tar pulsen på 

den samtida afrikanska konsten men innehåller också några äldre generationers konstnärer. 

Han pekar på hur de samtida afrikanska konstnärerna allt mer har ett ”västerländskt” uttryck, 

man använder sig allt mer av den globala samtidskonstens uttrycksmedel, istället för den mer 

traditionella. Han gör ett historiskt svep över olika skolor och strömningar i Afrika från 

modernismen och fram tills idag. För att sedan gå in på hur den något mytomspunna 

utställningen i Paris ”Magiciens de la Terre” blev till och upphovsmännens tankar bakom den, 

där bland annat Jean-Hubert Martin ingick. I detta avsnitt beskriver han hur postmodernismen 

under 1980-talet gav afrikanska konstnärer en helt ny chans att bli någonting annat än en slags 

förlängning av den europeiska modernismen med dess abstrakta måleri. 

 

John Picton, professor i afrikansk konst vid University of London, ”Made in Africa”, Africa 

Remix, Utställningskatalog, Moderna Museet, 2006 

 

John Pictons artikel i utställningskatalogen för Africa remix behandlar hur västvärlden ser på 

konst från Afrika. Han menar bland annat att man länge sett skulpturer som något typiskt 

afrikanskt och ofta pådyvlat dem innebörder som inte stämmer. Man har också länge haft 

uppfattningen att afrikansk konst är ”primitiv” och traditionsbunden i den meningen att den 
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sällan utvecklas, vilket John Picton hävdar är helt fel och att konstlivet i afrikanska länder har 

utvecklats och inspirerats av utomstående tendenser precis som i Europa. Som exempel tar 

han upp hur konstlivet och den afrikanska kulturen påverkades under kolonialtiden.  

Han tar också upp ett av problemen med utställningen ”Magiciens de la Terre”, då urvalet av 

konstnärer fokuserades på självlärda konstnärer vilket spädde på fördomarna om konstlivets 

utveckling i afrikanska länder.  
 

Anthony D. King (editor), Culture, Globalization and the World-system, 1991, Konst och 

Konsthistoria. 

Detta är en bok med en samling texter av olika författare som diskuterar hur kulturella 

praktiker i allt större utsträckning sträcker sig över nationsgränser. De undersöker olika 

kategorier av ”kultur”, som ras, kön, etnicitet, klass och nation. Författarna visar hur ”socialt 

organiserade system av mening presenteras och representeras, detta för att ge en förståelse för 

kultur och representation av identitet i världen som en enda plats.” 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Jag tänker använda mig av teorier om Globalisering och vad det innebär. Jag skall främst 

använda mig av Charlotte Bydlers teorier om hur den globala konstvärlden fungerar för att 

jämföra mina resultat med hennes teorier men även en del andra forskares teorier.  

Globalisering 

Herbert Marshall McLuhan var en kanadensisk kommunikationsteoretiker som sägs ha myntat 

begreppet ”globalt” i och med sina teorier om den framtida ”globala byn”. Dessa teorier 

myntades av McLuhan 1962, han förutspådde att ögonblicklig kommunikation världen över 

skulle förstöra geografiskt bundna maktcentra och skapa en global by. Han förutsåg hur 

televisionen skulle spridas världen över och implodera den personliga erfarenheten, när 

händelser över hela världen genast kan upplevas. Detta gick i uppfyllelse med bland annat den 

amerikanska nyhetskanalen CNN som sänds över hela världen. Allt sedan flygtrafiken har 

blivit bättre och billigare har det blivit en del av många människors vardag att kunna resa 

världen över. Nu kan turister och affärsmän känna sig som ”hemma” i nästan vilken större 

stad som helst i världen, där hotell och flygplatser standardiseras efter västerländska mått. En 

standardisering som air-condition gör att man inte ens behöver lägga märke till den nya 

platsens klimat
4
. 

                                                
4
  McLuhan Marshall, Cultural globalization “the compression of time and space” 

www.britannica.com.proxy.lnu.se/EBchecked/topic/1357503/cultural-globalization/224997/The-compression-of-

time-and-space 
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Den explosionsartade utvecklingen av tekniken de senaste åren är den största bidragande 

faktorn till att världen blir allt mer globaliserad. Fler och fler har egna bärbara datorer och 

mobiltelefoner som nästan ständigt är uppkopplade.   

Charlotte Bydler tar också upp Marshall McLuhan i sin avhandling. Hon beskriver McLuhans 

teorier som profetiska och relevanta analyser av den postmoderna och postindustriella 

mediavärlden och att han myntade ordet ”globalisering”. Hans teorier användes enligt 

Charlotte Bydler som slagord från mitten av 1980-talet med mantrat ”We live in a global 

village, wich has paradoxically both shrunk and expanded the world.” Men Charlotte Bydler 

ställer sig mer kritisk till McLuhans ”utopiska önskedrömmar” som hon utrycker det. Hon 

menar att denna teknoligiska framgång, med televisioner, telefoner och flygplan inte direkt 

har gjort världen mer demokratisk som McLuhan förutspådde, utan att de som förut befann 

sig marginalerna gör det fortfarande och kanske till och med i större utsträckning.
5
 

Enligt ett uppslagsverk innebär ordet Globalisering en ”förändringsprocess varigenom stater 

och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden”. 
6 

I utställningskatalogen till Africa Remix-utställningen finns en begreppsordlista där man kan 

läsa om hur begreppet globalisering började användas på 1960-talet mestadels inom ämnen 

som nationalekonomi och samhällsvetenskap, istället för begrepp som internationell och 

internationella relationer. Begreppet står för ett slags beroende mellan maktcentra i världen, 

främst nationalstater, men det är också ett socialt och kulturellt betingat begrepp. 

Globalisering har blivit ett allt vanligare begrepp, mot slutet av 1900-talet då migrationen i 

världen ökade markant liksom transaktionerna och handelsutbytena mellan de 5 kontinenterna 

ökade i rask takt, tack vare all ny teknologi. Aldrig tidigare har jordens invånare haft så 

mycket kontakt med varandra. Detta skapar också ett helt nytt kulturellt klimat. På senare tid 

har det inom forskningen skapats teorier kring globalisering också inom politiken. Det finns 

de som är för och det finns de som är emot globaliseringsprocesser. De som är för menar 

bland annat att globaliseringen visar att det inte finns oöverstigliga kulturella hinder för 

människor att mötas. Globaliseringsmotståndarna å sin sida menar att detta främst är ett 

ekonomiskt fenomen som bara visar hur de ekonomiska intressena hos de stora företagen får 

styra världen. Detta menar man är en slags förtäckt imperialism, som bara gynnare det redan 

rika, västerlandet.
7 

Senare beskriver Charlotte Bydler igen hur globalisering blev ett slagord under 1980-talet 

inom flera olika ämnen som ekonomi, sociala studier, media och kommunikations studier och 

inte minst inom avantgardet inom konstvärlden. Hon förklarar begreppet som en process där 

olika relationer med lika inflytelse och beroende av varandra deltar i olika händelser och 

                                                                                                                                                   
 

5
  Bydler, 2004 sid 47. 

6
 www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/globalisering 

7 Njami, Simon, Africa remix: contemporary art of a continent, 2005, uppslagsdel, sid. 202.  
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fenomen, världen över.
8
 Globaliseringen utökade sociala relationer och regioner till ett 

nätverk som täckte hela jordens yta. 
9 

 

Det Globala i konsten 

Enligt Okwui Enwezor i Reading the Contemporary, började man i och med 

Postmodernismens intåg i samtidskonsten från Europa och USA rikta perspektivet till andra 

delar av världen och andra kulturer som kunde vara intressanta på konstmarknaden. 

Postmodernismen var den konstströmning som följde på modernismen då främst i Europa och 

USA. Det går inte att säga att postmodernism var eller är en stil utan mer ett förhållningssätt 

till den tidigare exkluderande modernistiska konsten. Man ville nu kritisera modernismens 

och den västerländska kanon och hegemoni som ansågs diskriminerande.
10

 

Charlotte Bydler tar också upp utställningen Magiciens de la terre i Paris 1989 som en viktig 

milstolpe och vattendelare under Postmodernismen. Här medverkade konstnärer ifrån Afrika, 

Asien, Nordamerika och Europa. De konstnärer som medverkade ifrån Nordamerika och 

Europa valdes ut för deras intresse och engagemang i andra kulturer. Utställningen curerades 

av Jean-Hubert Martin och ansågs vara den ”första riktiga internationella utställningen med 

världsvid samtida konst”. Man ville ha en utställning utan hierarkier mellan västerländsk och 

icke-västerländsk konst. Detta var också en reaktion på en tidigare utställning i New York 

under namnet ”Privitivism in 20th century art” 1984, som visade konst från det modernistiska 

avantgardet tillsammans med vad som kallades ”primitiv” konst ifrån Afrika, Oceanien och 

Amerika.
11

  

Charlotte Bydler menar att vid en viss tidpunkt blev internationella samtida konstbiennaler 

spektakulära arenor där internationalism och nationalism integrerade. Kulturella och 

nationella gränser både förökade sig och suddades ut under 1990-talet.
12

 Hon beskriver hur 

viktigt det har blivit för ett land (eller en kontinent) att hålla en internationell samtida 

konstbiennal för att ”sättas på världskartan” och namnger en hel rad konstbiennaler världen 

över som sedan 1980-talet har växt fram, The Kwangju International Biennale, The Biennale 

of Sidney, Triennale India (1968), Havana Biennale, The Istanbul Biennale, The Johannesburg 

Biennale och Bienal de Sao Paulo. På dessa platser växte olika konstcentra fram och i en sann 

postmodernistisk anda fanns det ett löfte om att få ett slut på USA:s  och Europas hegemoni 

inom samtidskonsten.
13 

                                                
8 Bydler, 2006 sid 201 

9 Bydler, 2006 sid 203 

10 Oguibe, Olu & Enwezor, Okwui (red.), Reading the contemporary: African art from theory to the marketplace, 

London, 1999 sid 9. 

11 Bydler, 2006 sid 56-57 
12 Bydler, 2006 sid 12 
13 Bydler, 2006 sid 13 
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Sinziana Ravini menar att under 1990-talet kom det en internationell konstbiennal ”boom” 

eller rent av en inflation. Konstnärers sätt att arbeta förändrades i och med detta och många 

kunde lämna sina ofta oprivilegierade hemländer och begreppet ”nomadkonstnär” ringade 

bäst in deras situation.
14

 

Enligt Sophie Allgård började denna internationella/globala trend också att synas på redan väl 

etablerade biennaler som Venedigbiennalen som stegvis mellan 1980-90-talet började ge plats 

för allt fler ”uppstickarländer”, då främst asiatiska länder som Sydkorea och Taiwan. På 2005 

års Venedigbiennal deltog hela 70 länder, varav många debuterade. Nu deltog länder som 

tidigare inte ens var tänkbara, som Kazachstan, Uzbekistan och Kirgizistan. Också 

Afganistan, Albanien, Marocko, Kina och Vitryssland debuterade detta år.
15

 

Under den tidigare Venedigbiennalen 1993 fanns det ett afrikanskt tema i den Italienska 

paviljongen, där annars huvudutställningen brukade hållas. Denna utställning blev dock 

kritiserad bland annat för att de afrikanska konstnärerna inte ställde ut på samma villkor som 

övriga (västerländska) länders konstnärer.
16

 Senare under åren 2001 0ch 2003 gjordes nya 

”Afrikautställningar”. Men under utställningsåret 2005 saknades återigen konstnärer ifrån den 

afrikanska kontinenten, med undantag för Egypten och Marocko.
17

 

Charlotte Bydler menar att under 1990-talet blev det viktigt för curatorer att presentera 

konstnärer med ett så brett internationellt nätverk som möjligt. Man ställde allt oftare ut och 

tematiserade utställningar med konstnärer ifrån varierande bakgrund, med ämnen rörande 

bland annat kulturell identitet. (Några exempel på utställningar som tematiserade konstnärer 

med anknytning till Afrika är Africa Explores i New York 1991, Seven stories of Modern 

African Art i London och Malmö 1995, Africa 95 i London 1995 och Africa Remix bland 

annat på Moderna Museet i Stockholm 2006.
18

 

 

Den Globala Konstvärlden 

Charlotte Bydler beskriver sedan hur arbetsmarknaden för internationella konstnärer blev allt 

större och täckte snart in städer och arbetsplatser över hela världen. Detta fungerar mycket 

tack vare olika internationella studioprogram, som är ett utbyte mellan olika länders konst och 

kulturinstitutioner som konsthögskolor. Hon kallar också dessa konstnärer för 

”nomadkonstnärer” och beskriver deras arbetssituation som ”ett tåg farandes i ett nätverk på 

rälsen till stationer längs vägen, utan någon chans att återvända”. Men hon menar också att 

curatorer och konstnärer med internationella karriärer har en privilegierad status som generellt 

är välkomna att bosätta sig i länder som annars är mycket restriktiva när det gäller 

immigration.
19

 Hon pekar också på skillnaderna mellan fattiga och rika länder, då det i dessa 

                                                
14 Ravini Sinziana, Hola Cuba! Aftonbladet 2009-04-24, sid 4-5.  
15 Allgård Sophie, Nya konstländer anger tonen, Artes, 2005, nr 4, sid 19-35. 
16 Grahn Hinnfors Gunilla, Alla får plats, Global konst på lika villkor i Venedig, Göteborgsposten, 1999-06-13, 

sid 44. 
17 Allgård, 2005 sid 19-35 
18 Bydler, 2006 sid 49.  
19 Bydler, 2006 sid 54. 
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nätverk av olika kulturinstitutioner mellan länder missgynnas de länder som står utan en riktig 

budget för kultur, ”dessa får sällan se sina konstnärer i andra sammanhang än på det lokala 

planet”.
20

 Charlotte Bydler fortsätter sedan med att beskriva hur arbetsmarknaden ser ut i den 

”globala konstvärlden”, hon beskriver hur samma personer, curatorer och tjänstemän jobbar 

med olika utställningar och biennaler världen över. 

Man kan också ”se” hur trender skiftar inom konstvärlden genom att titta på hur personer 

inom konstvärlden rör sig. Man kan till exempel se hur internationell personalstyrka ett 

museum har, för att se hur trendigt det är. Exempelvis i New York har man en hög andel 

internationella konst- och kulturarbetare, detta medför, enligt Charlotte Bydler, att man lär sig 

oproportionerligt mycket om konst ifrån den här regionen, alltså New York.  

En viktig källa i att se hur den globala konstvärlden fungerar, är utställningskatalogerna. Allt 

sedan slutet av kalla kriget, då utbytet mellan de rikare länderna och dess kulturinstitutioner 

ökade markant, har det utvecklats en livlig arbetsmarknad för frilansare inom konstvärlden. 

Och genom utställningskatalogerna kan man upptäcka den globaliserade konstvärlden och 

dess arbetsmarknad. Nätverken mellan curatorer, institutioner, sponsorer och konstnärer kan 

lätt upptäckas.
21

 Bydler beskriver sedan hur curatorer jobbar idag, hur de oftast är ”hjärnan” 

bakom en utställning och sedan mitten av 1970-talet har curatorns roll blivit allt större i 

utställningssammanhang och på biennaler, curatorn började allt mer få en stjärnstatus.
22

 

 Att vissa få curatorer har en stor makt över hur den samtida konstmarknaden skiftar i till 

exempel trender, beskriver hon genom att visa vilket inflytande generalen för 

Venedigbiennalen 1992 Achille Bonito Oliva, hade för intresset för den kinesiska 

samtidskonsten. Efter att kinesiska konstnärer ställde ut på Venedigbiennalen 1993 startade en 

”våg” av intresse för den kinesiska samtidskonsten.
23

Dessa personer, curatorer, sponsorer etc. 

har också en stor makt över hur biennaler lyckas med att marknadsföra de nya 

”uppstickarländerna” på konstvärldens karta.
24

 

 

Charlotte Bydlers kritik av globalisering 

I avsnittet där Bydler beskriver vikten av internationellt utbyte mellan olika länder, för att ”hänga 

med” i konstvärldens globaliseringsprocesser, avslutar hon med att understryka att de länder som inte 

deltar missgynnar sitt lands konstnärer som förblir enbart lokala konstnärer.
25

 

Hon fortsätter sedan att kritisera den ”globala konstvärlden” och menar att det finns en 

paradox i att curatorer och konstnärer jobbar allt mer internationellt ifrån allt fler delar av 

världen, men att det ändå bara rör sig om ett begränsat antal metropoler i världen, som lämnar 

andra platser helt skymda för denna konstvärld. Hon ger exempel på kända curatorer som 

                                                
20 Bydler, 2006, sid 55. 
21 Bydler, 2006 sid. 70. 
22 Bydler, 2006, sid 71. 
23 Bydler, 2006, sid 67. 
24 Bydler, 2006, sid 72. 
25 Bydler, 2006, sid 55. 
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kommer ifrån delar av världen som Argentina, Nigeria, Kina men som de flesta numera är 

bosatta och jobbar i USA eller Europa.
26

 Hon menar att det finns en separation mellan den 

globala avantgardekonstmarknaden, den lokala konstscenen och den lokala publiken på 

exempelvis en plats som Istanbuls konstbiennal.  Bydler förklarar hur biennaler som denna 

som ofta har internationella sponsorer, gärna lyfter fram internationella välkända konstnärer 

istället för lokala konstnärer och att detta är en del av problemet med globaliseringen.
27

 

En del av Bydlers kritik av denna ”nya” globala konstvärld består också i att hon menar att 

”vi” ifrån väst, Europa och USA sedan länge har kommit till ”dem”, de ”andra” med vår 

kultur. Men att det är först nu på senare år 1980-90-tal när deras kultur och konst har kommit 

till ”oss”, eller i alla fall uppmärksammats i väst, som man har börjat använder sig av det nya 

begreppet ”global konst”.
28

 

 

Utvecklad frågeställning 

En stor del av min uppsats utgår ifrån Charlotte Bydlers avhandling The Global Art World Inc. 

Jag har haft för avsikt att jämföra hennes teorier om hur den globala konstvärlden fungerar 

med hur det fungerar för dessa senegalesiska konstnärer och i deras konstvärld.  

För att se hur hennes teorier om hur den globala konstvärlden fungerar, stämmer överens med 

det jag har undersökt, har jag olika samarbeten i lokala sammanhang som jag känner till, i 

åtanke, mellan den Senegalesiska konstvärlden och den svenska. Det ena är ett samarbete 

mellan Malmö Konstmuseum och Dakarbiennalen och det andra är några personliga kontakter 

mellan en lärare på Linnéuniversitetet och Abdoulaie Guisse i Kafountine i Senegal som 

utmynnade i en utställning på Växjö Konsthall 2003 ”Art & Life”.  

Som en bakgrund för förståelse av de Senegalesiska konstnärernas situation i en global 

konstvärld ska jag också kort redogöra för framväxten av den senegalesiska samtida 

konstsituationen.  Jag börjar med Négritudrörelsen och landets självständighet 1960 till 

dagens konstmarknad med Dakarbiennalen och vad denna innebär.  

Jag har valt att titta närmare på hur den globala konstvärlden fungerar, jag har valt att göra 

detta genom en fallstudie där perspektivet är mindre och närmare konstnärerna och deras 

vardag. Eftersom jag har valt konstnärer från ett icke-västerländskt land, Senegal som är ett 

postkolonialt afrikanskt land, ger detta också ett annat perspektiv, än det som är fokus i 

Charlotte Bydlers avhandling.  

Jag har velat se globaliseringens effekter på dessa konstnärers karriärer. Vad innebär 

globaliseringen, konkret, för dessa konstnärer? 

 

                                                
26 Bydler, 2006 sid 72 
27 Ibid. 
28 Bydler, 2006 sid 65 



12 

 

1.5 Metod 

Jag har intervjuat tre senegalesiska konstnärer, för att få en förståelse för hur deras 

konstvärldar ser ut. En av dessa har jag också träffat och besökt i dennas ateljé och galleri i 

Kafountine i södra Senegal, vilket gav mig en god inblick i hur han arbetar och tänker kring 

sin konst. 

Jag har gjort intervjuer med mer ingående frågor som rör den globala konstvärlden. Detta 

fokuserar mer på deras arbetsmarknad än deras konst och jag hoppades att de skulle vara 

öppenhjärtiga och berätta för mig hur det fungerar i deras ”värld”.  

De konstnärer jag har sökt för uppsatsen har varit konstnärer som har en internationell karriär. 

För att enklast hitta dessa har jag börjat med att leta i Dakarbiennalens utställningskataloger 

som jag har haft tillgång till. För att få tag på deras kontaktuppgifter har jag sökt på internet, 

via hemsidor, jag har bland annat kontaktat gallerier i Dakar och det svenska Afrikainstitutet. 

De konstnärer jag till slut fick tag på var ändå tack vare hjälp av lärare som kände till 

senegalesiska konstnärer och med hjälp av Lena Millinger på Malmö Konstmuseum. Jag har 

också medvetet valt konstnärer som behärskar det engelska språket.  

Förutom intervjufrågor har jag också bett att få se deras CV som konstnär, var har de utbildat 

sig, var de har jobbat, för att kunna göra en bild av just deras” konstvärld”. För att detta skulle 

gå smidigt fick de först ett ”frågeformulär” som de kunde fylla i, men också djupare frågor 

som tar lite mer tid att svara på. 

Min resa till Kafountine i Senegal blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, på grund av 

sjukdom. Detta gjorde att jag inte hann göra de intervjuer jag hade tänkt på plats med 

konstnärerna. Jag har istället gjort intervjuer via mail och med hjälp av en lärare på 

Linnéuniversitetet som har haft möjlighet att intervjua två av konstnärerna personligen.  

Att försöka få tag på senegalesiska konstnärer via mail visade sig vara svårare än jag hade 

tänkt mig. Detta tog dels mycket tid, jag fick skicka mina förfrågningar flera gånger innan jag 

fick svar. Vissa konstnärer som jag ändå fick tag på, kunde bara svara på franska och det blev 

därför svårt att kunna göra en riktig intervju, dels att göra mig förstådd och förstå svaren. Två 

av de konstnärer som jag skriver om i uppsatsen har blivit intervjuade av lärare som därför 

blev en slags ”mellanhand”, mellan mig och intervjuobjektet. I efterhand har jag försökt att få 

tag på de två konstnärerna som blev intervjuade för att utveckla vissa svar som jag tyckte var 

intressanta, men utan att lyckas.   Den tredje konstnären fick jag tag på via mail och han 

svarade på mina bifogade intervjufrågor. Men det var samma sak där, när jag ville att han 

skulle utveckla vissa svar, fick jag inget mer svar. Detta har gjort att jag inte har fått den djupa 

förståelse kring konstnärernas arbetssituation och nätverk som jag från början önskat. Mycket 

av den information om konstnärerna jag har funnit är från hemsidor och utställningskataloger, 

jag har bland annat kunnat se lite hur deras arbetsmarknad har sett ut genom att läsa CV:n som 

de ofta lägger ut på sina egna eller galleristers hemsidor.  
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1.6 Upplägg 

Kapitel 2 Senegalesisk konstsituation- här går jag in på den Senegalesiska konstsituationen, 

genom att ge en kort historik kring Négritudrörelsen och lite kort om Panafrikanism. Sedan 

går jag in på den samtida konstmarknaden och dess yttringar. Går sedan in på Dakarbiennalen 

och dess betydelse för det västafrikanska konstlivet men också vilken betydelse biennalen har 

i omvärlden, hur ser man på den med västvärldens ögon? 

Kapitel 3 Presentation av konstnärerna- här presenteras de senegalesiska konstnärerna 

Papa Amadou Khoudia Tounkara, Ibrahima Niang och Abdoulaye Guissé. Jag beskriver deras 

karriärer och hur deras kontaktnät ser ut, baserat på fakta från utställningskataloger, artiklar 

och deras intervjusvar. 

Kapitel 4 Sammanfattning och analys- jag börjar med att berätta hur det har gått, har jag 

fått de svar jag har sökt? Jag sammanfattar hur intervjuerna gick och vilka erfarenheter det 

gav. Jag har sedan gjort en analys av mina svar i jämförelse med teorierna om globalisering 

och den globala konstvärlden.  

 

 

Kapitel 2 Senegalesisk konstsituation 

 2.1 Negritudrörelsen i Senegal 

Senegals moderna konsthistoria kan man säga börjar i och med Negrituderörelsen.Detta var 

en rörelse som Senegals förste president Léopold Sédar Senghor var anhängare av och 

förespråkare för. När Senghor 1960 fick makten i Senegal, som nu blev självständigt ifrån den 

forna kolonialmakten Frankrike, använde Senghor sig av denna filosofi i en antikolonial 

anda.
29

 Rötterna till rörelsen kan spåras till 1930-talets Paris där svarta studenter från franska 

kolonier, afroamerikaner och andra som fann sig själva i förtryckande politiska och kulturella 

situationer, lade ut en diskurs av ”racial awarness” som togs med in i den nya eran av 

dekolonisering. En av de främsta förespråkarna var Leopold Senghor som vid tiden var 

student i Paris. Han ville återinföra en stolthet till den afrikanska kulturen och bygga en 

filosofi dit alla svarta i Afrika och i diasporan skulle kunna vända sig till och förverkliga sin 

gemensamma ”själ”. Senghor formulerade en ”Africanité” som enligt vissa kritiker byggde 

mycket på en europeisk antropologisk, evolutionistisk men även en primitivistisk syn på vad 

den afrikanska kulturen stod för. Han insisterade på att det fanns en emotionell och rytmisk 

kvalitet i denna ”Africanité”. Denna syn var också upphov till kritiken av densamma, då 

många har kritiserat honom för att detta var både reducerade, missledande och en 

primitivisering av sin egen bakgrund och kultur.
30

 Senghor omvandlade Negritud filosofin till 

                                                
29

 Harney, Elizabeth., In Senghor's shadow: art, politics, and the avant-garde in Senegal, 1960-1995, Duke 

University Press, Durham, 2004, sid 9 

30 Ibid. 
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både en nationalistisk och humanistisk ideologi som han baserade sin makt på och sitt stöd för 

konsten i Senegal. Filosofin blev en modell för en nationell och överstatlig identitetsdiskurs. 

Senghor utvecklade också filosofin och hade en humanistisk vision av vad som han kallade en 

”Universell Civilisation”, till vilken alla kulturer i världen skulle medverka med sina unika 

element. Negritude skulle, enligt Leopold Senhgors visioner verka som ett uppvaknande, en 

samlingspunkt för svarta, för att formulera och föda sin ”unika kulturella karaktäristik”, detta 

för att kunna delta i ett större sammanhang.
31

 

Som makthavare för kulturen i sin nya nation uppmanade Senghor konstnärerna i Senegal att 

skapa konst i denna nya vokabulär, för att visa och hylla denna nya känsla och tro på sig 

själva och det afrikanska. Estetiken i detta komponerades i igenkännbara panafrikanska (se 

förklaring) motiv så som masker och statyer.
32

 Man kombinerade lokala och utländska motiv, 

material och tekniker som resulterade i en hybrid. Det fanns en känsla av nostalgi för det 

förkoloniala Afrika men samtidigt ett citerande och en blandning som var modernistiskt.
33

 

Den av Senghor stödda regeringens beskydd för denna konstart resulterade senare i 

konsthögskolan i Dakar, som hade denna estetik och filosofi som varumärke. Verken ifrån 

skolan ställdes ut på renommerade salonger på Nationalgalleriet och turnerade på 

internationella utställningar.
34

 

Enligt ordlistan i utställningskatalogen till utställningen Africa remix kännetecknas Négritude 

som: 

”en av de mest inflytelserika panafrikanska ideologierna och rörelserna i andra hälften av 

1900-talet. Begreppet stod både för en litterär stil och ett kommersiellt varumärke samtidigt 

som det blev en utlösande politisk faktor. Syftet var att förändra bilden av afrikaner genom att 

framställa ’den andre’ som något positivt. Det skulle vara ett gensvar på den nedsättande 

termen ’neger’…”  

”Senghor definierade négritude som ”samtliga värden som är gemensamma för de svartas 

värld: solidaritet, känslosamhet, sensualism, egenskaper som gjorde afrikanerna mer lämpade 

för att utöva konst, musik och dans, i ett motsatsförhållande till européernas individualism och 

rationalism.”
35

 

1960 etablerades den nya nationella konstskolan i Dakar, samma år som Senegal formellt blev 

självständigt. The Ecole Nationale des Beaux Arts, som det formellt heter idag, har genom 

åren utexaminerat många professionella konstnärer och lärare. Flera av lärarna på skolan var 

redan kända konstnärer som Iba N’Diaye och Papa Ibra Tall som blev inbjudna av presidenten 

Senghor. N’Diaye var mycket självständig som konstnär och en av de främsta skeptikerna till 

négritudrörelsens unika afrikanska estetik.
36

                                                                 

Konstnärerna på École de Dakar hade ett unikt privilegium som fick mycket stöd från staten i 

                                                
31 Ibid. 
32 Harney, 2004,sid 10 
33 Harney, 2004,sid 6 
34

 Harney, 2004. sid 10 
35, Njami, 2005, uppslagsdel, sid 208. 

36 Ebong Ima, Reading the contemporary ,Between the mask and flag,London, 1999 sid136-139 
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from av stipendier och boende. Senghor menade att dessa konstnärer var ambassadörer för 

landet. Under 1980-talet började den historiska betydelsen för ”Ècole de Dakar” att gå 

förlorad. Skolan mötte mer kritik och ansågs bli utnyttjad av staten och dess konstnärer fick 

sämre rykte. Konstnärerna blev utkastade från sina bostäder  vilka var ägnade åt dem och 

1988 stängde det prestigefyllda museet Musée Dynamique igen portarna för att bli 

Justitiedepartementets nya byggnad, under den nye presidenten Abdou Diouf. 
37

  

 

2.2 Panafrikanism 

Panafrikansim är en intellektuell strömning som utvecklades inom den afrikanska diasporan 

innan den kom till Afrika och postulerar att det finns en medvetenhet och en erfarenhet, som 

alla afrikanska folk och grupper med afrikanskt ursprung har gemensamt. Den panafrikanska 

tanken uppstod och utvecklades i Karibien och Nordamerika i slutet av 1800-talet. År 1900 

anordnades den första panafrikanska konferensen i London, där drog man upp riktlinjerna för 

en panafrikansk rörelse. Där definierades panafrikanismen som en ideologi skapad för att 

motverka rasdiskriminering och för att främja kampen för lika rättigheter för afrikaner och 

afrikanska ättlingar.
38 

 

2.3 Utvecklingen på senare år och nutida konstsituation i Senegal 

Mot slutet av Negritudrörelsens era formades konstnärsgrupper som ville vara självständiga 

från den av Senghor styrda modernistiska estetiken och dess skola Ecole de Dakar. En av de 

mer kända ”utbrytarna” var konstnärsgruppen Laboratorie Agit-Art vars konst kännetecknas 

av en performativ estetik. De har tagit inspiration från västerländs modernism men mer en 

konceptuell sådan och skulle kunna jämföras med den västerländska ”anti-art” (exempelvis 

dadaism, fluxus-rörelsen) performativa estetiken. 
39

 Laboratorie Agit-Art ville skaka om de 

institutionella ramarna för konstlivet i Senegal, de ifrågasatte négritude som de menade 

resulterade i en kreativ blockad, de ska bland annat ha sagt att négritude var ett ”banalt 

sökande efter exotism”. Man kritiserade också att mycket byggde på europeiska kriterier, både 

hur konstskolan var byggd institutionellt men också att byggnaderna var neokolonialistiska i 

stilen. Laroratorie Agit-Art rörelsen som hade närmare 80 medlemmar från samhällets alla 

skikt inspirerades mycket av den västerländska postmodernismen med happenings, 

performance och platsspecifika konstverk. En av de mer kända medlemmarna Issa Samb 

använde upphittat material till sina konstverk, allt ifrån rissäckar till bilplåt. Just detta att 

använda sig av och återanvända material från industrier eller skräp hittat på gatan blev en allt 

mer vanlig företeelse bland senegalesiska konstnärer, mycket på grund av att det är svårt och 

dyrt med konstnärsmaterial. Collage och assemblage tekniker har därför blivit mycket 

                                                
37 Ebong, 1999.  
38 Njami, 2005, uppslagsdel, sid 210 
39 Ima Ebong  Reading the contemporary, between the mask and flag,London 1999, sid 139-141.  
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populära i Senegal och man lär till och med ut på konstskolor hur man bäst tar reda på och 

återanvänder material till konstverk.
40

  

 Elizabeth Harney beskriver i kapitel 5 i boken In Senghors Shadow hur förutsättningarna för 

konstnärer har förändrats efter Leopold Senghors styre då mycket av konstnärernas leverne 

bekostades av staten. Idag ser det annorlunda ut då man många gånger är beroende av 

internationella utbyten, mecenater och stipendier. Hon tar som exempel det franska 

kulturhuset i Dakar som står för många utställningar och som också ger en viktig ”nyckel” till 

den europeiska konstmarknaden, något som hon liknar vid ett neokolonialt förhållande. 

Harney berättar om hur biennaler som Dak`art och konstnärliga samarbeten som ”The 

triangle-workshops” som både har funnits i Sydafrika men nu också i Senegal har tillåtit 

viktiga konstnärliga utbyten på den afrikanska kontinenten.
41

 Hon menar också att afrikansk 

samtidskonst har blivit föremål för konstkritiker i väst i allt större utsträckning.
42

 Senare 

beskriver hon hur Dakarbiennalen sedan 1992 har markerat början på en nya era där icke-

västerländska konstnärer deltar på den globala konstmarknaden.
43

  

 

 

2.4 Dakarbiennalen, DAK’ART 

 Dakarbiennalen, kallad DAK’ART sägs vara den enda stora biennalen för samtidskonst på 

den afrikanska kontinenten.
44

Själva biennalen startade 1992 men föregicks av en 

kulturfestival 1990 som innefattade både visuell konst och litteratur. Detta efter att det 

nationella konstnärförbundet i Senegal efterfrågade ett forum, en biennal för att diskutera och 

visa verk. Många konstnärer som hade rest utomlands och kommit tillbaka efterfrågade 

samma sak. Den första biennalen 1992, koncentrerade sig bara på visuell konst, då deltog 110 

konstnärer från 37 olika länder. Sedan dess har det anordnats en biennal vartannat år. Dak’Art 

har haft stor betydelse för dels konstlivet i Senegal och dess infrastruktur. Mycket tack vare 

biennalen kan olika gallerier existera. Dak’Art har också dragit till sig uppmärksamhet 

internationellt i form av internationellt arbetande curatorer, konstnärer, museiologer och 

konstkritiker. År 2000 deltog 84 konstnärer ifrån 24 olika länder, bland annat ett antal 

svenska, och man anses nu ha uppnått en särskild position i konstvärlden.
45 

Dak’Art är inte lika resursstark som Venedigbiennalen eller Istanbulbiennalen, och har nästan 

etablerats som en ”alternativ” konstbiennal enligt vissa.
46

 Man har också blivit kritiserad 

                                                
40 Harney, 2004 sid 119-123.  
41 “Triangle is an international network of artists and arts organisations that promotes dialogue, exchange of 

ideas and innovation within the contemporary visual arts” För mer infor se: http://www.trianglearts.org/ 
42 Harney, 2004 sid 219.  
43 Harney, 2004 sid 222.  
44 Christerson Göran, Millinger Lena , Malmö-Dakar A Joint Project of Malmö Art Museum and the Dakar 

Biennal, Dak`Art, sid 11 
45 Bydler 2006 sid 274 
46 Jönsson Dan , ”Dakar 2008” Musee IFAN med flera platser i Dakar, Senegal,Dagens Nyheter 2008-05-17 . 

www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/dakart-2008-musee-ifan-med-flera-platser-i-dakar-senegal-1.750579 
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exempelvis under 2004 för bland annat tekniskt problem, dålig infrastruktur, förseningar, och 

dåliga utställningsmiljöer. Kritiker som Okwui Enwezor efterfrågade en mer professionell 

representation av den samtida Afrikanska konsten.
47

 Men betydelsen av denna biennal för 

konstlivet i Senegal och Västafrika är svår att överskatta, just för att den är ”i Afrika, för 

Afrika”.
48

 Biennalen var från början tänkt att vara internationell, men man saknade medel och 

den organisationen som krävdes och fokus kom att ligga på den afrikanska kontinenten 

istället.
49

 Eftersom man fokuserar specifikt på afrikansk samtidskonst från Afrika och 

diasporan håller Dak’Art en speciell ställning på den globala scenen med internationella 

utställningar. Utställningarna vänder sig såväl till den lokala publiken som den internationella, 

och lyfter gärna fram de redan internationella afrikanska konstnärerna för den egna 

publiken.
50

 

2.5 OFF biennaler 

Betydelsen av Dakarbiennalen sträcker sig långt utanför dess gränser i och med de så kallade 

OFF-biennalerna som hålls i samband med själva biennalen. Det hålls mer än 100 

utställningar och evenemang runt om i staden men även utanför Dakar. Utställningar hålls i 

allt från privata hem, restauranger, ateljéer, nattklubbar och olika kulturcentran. 

Utställningarna och evenemangen arrangeras av vitt olika kulturorganisationer och personer.
51 

I Dakar och runt om i Senegal passar konstnärer på att hålla utställningar samtidigt som 

biennalen pågår. 

Från början startade OFF-biennalerna som en reaktion på den marginalisering som upplevdes 

av konstnärer utanför själva DAK’ART programmet. Men från år 2000 har dessa aktiviteter 

blivit en synlig del i programmet och fått den uppmärksamhet de förtjänar.  Man har bland 

annat ifrån Dakarbiennalens ledning framtagit broschyrer, guider och kartor till fördel för 

OFF-biennalerna.
52

 

 

2.6 Dakarbiennalens betydelse 

Dakarbiennalen tillsammans med OFF-biennalenrna har utvecklats till en viktig del, 

sociokulturellt och ekonomiskt för Dakar, men inte minst för att delta i 

globaliseringsprocesser, för hela landet Senegal.
53 

Det har utvecklats en kulturturism kring detta då det som exempel anordnas konstresor ifrån 

länder som Sverige, där konstintresserade besöker både själva biennalen men också OFF-

biennalerna. Ett exempel på detta är den konstresa som anordnas i samarbete med Malmö 

                                                
47 Gleadowe Teresa, Dak’Art 7th Biennale of African contemporary art, Art Monthly, nr 6, 2006, sid 297.  

48 Jönsson, 2008 
49 Njami, 2005, sid 198 
50 Gleadowe, 2006 
51 Ugochukwu-Smooth Nzewi, The 2008 Dak’ art Offs, African Arts, Summer 2009 sid 87  
52 www.biennaledakar.org/2008/rubrique.php3?id_rubrique=105&lang=en 
53 Ugochukwu-Smooth Nzewi, 2009 
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Konstmuseum.
54

 Här kan den konstintresserade följa med på en konstresa med guidning av en 

tidigare anställd på Malmö Konstmuseum som är väl insatt i Dakarbiennalen. En kanske unik 

konstupplevelse för besökaren men ett kanske ännu mer unikt tillfälle för konstnärerna på 

biennalen och OFF-biennalerna att knyta viktiga kontakter som kan sprida kunskap om 

konstnärerna och till och med ge utställningsmöjligheter i Sverige och Norden. 

Men hur pass global är egentligen biennalen? Vad har det till exempel för effekt att man bara 

ställer ut konstnärer ifrån den afrikanska kontinenten? Att den har en stor betydelse för de 

utställande konstnärerna verkar det inte råda någon tvekan om, men hur stor? Och i jämförelse 

med andra internationella konstbiennaler verkar Dakarbiennalen särskilja sig, den beskrivs 

ofta som konstbiennalen ”trots allt”. I artiklar och recensioner beskrivs ofta svårigheterna och 

mycket av det skulle kunna tolkas som ”icke västerländskt”. Det finns problem med 

infrastruktur, ekonomi etc. Att man enbart ställer ut konstnärer ifrån den egna kontinenten är 

också unikt. Man har inte den gemensamma nämnaren med andra konstbiennaler; globala, 

internationellt kända konstnärer som dragplåster.  Skulle man ha det, fler internationella 

konstnärer med på biennalen skulle det säkert locka en annan möjligen större publik. Om det 

skulle bli som enligt Charlotte Bydler att dessa skulle konkurrera ut de mer lokala 

konstnärerna är inte omöjligt.                                                                                                                          

Av de konstnärer som jag presenterar här nedan har två medverkat på Dakarbiennalen och en 

av dem på en OFF-utställning långt utanför Dakar. De är alla både globala och lokala 

konstnärer. 

 

Kapitel 3 Presentation av konstnärerna 

3.1 Konstnär nr 1. Papa Amadou Khoudia Tounkara 

Papa Amadou Khoudia Tounkara är en senegalesisk konstnär som lever och verkar i Tokyo. 

Han medverkade på 2010 års Dakarbiennal. Han föddes 1973 i Dakar, Senegal. Han har läst 

juridik innan han började med sina konststudier. Han tog en examen i konst på National 

School of Arts i Dakar 1998. Utbildningen ledde honom till Tokyo där han lär sig japanskt 

måleri på Suidobata Fine Arts Academy 2003, läste sedan Grafisk Design vid Matisse 

Academy för att till sist läsa Textile Digital Printing vid Bunka Fashion College. En stor del 

av hans konstnärliga arbeten är i textila material och uttryck som i batik. På Dakarbiennalen 

representerades han med verk i blandteknik som i verket ”Boat People” 2008-2009. De verk 

han ställer ut på Dakarbiennalen 2010 är målade, i färgstarka färger.
55  

Papa Amadou Tounkara berättar i intervjun att han bor och arbetar i Tokyo, Japan sedan 8 år 

tillbaka. Där också merparten av hans utställningar som konstnär äger rum. Innan 

Dakarbiennalen 2010 har han medverkat på olika grupputställningar i Dakar, genom 

konstskolan på Ile de Goré men också andra grupputställningar. I Japan har han också 

medverkat i främst grupputställningar med andra afrikanska konstnärer då intresset för 

                                                
54 www.djembe.se/djembenytt/brev.php?datumtid=2010-02-01-18:21:41 
55 Dak´Art 2010, 9th Biennal of Contemporary African Art,  2010, sid 82. 
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afrikanska konstnärer i Japan är stort. Han har också ställt ut i Belgien. Det var efter att en av 

hans gamla lärare ifrån konsthögskolan i Dakar uppmanade honom att ställa ut i Senegal som 

han försökte bli antagen till biennalen i Dakar. Han antogs och blev en av de 28 konstnärer av 

400 sökande som fick medverka på Dakarbiennalen 2010. Nu planerar Tounkara för fler 

utställningar i Senegal.
56

 

Enligt Tounkaras egen hemsida har han medverkat på Dakarbiennalen 1996, möjligen i 

mindre skala. Innan han flyttade till Japan hade han utställningar i Belgien och år 2000 

medverkade han i ett kulturellt utbyte med Institute Saint Marie of Brussel. Samma år hade 

han sina första utställningar i Belgien som sedan fortsatte till året därpå 2001
57

. 

  I intervjun svarar Tounkara att en av hans få internationella kontakter är en kvinnlig curator i 

Belgien. Sedan begränsas hans nätverk till Japan/Tokyo och de han har i Senegal. Han menar 

också att medverkan på Dakarbiennalen har stor betydelse både för honom som 

samtidskonstnär men också för afrikanska konstnärer i övrigt. Där får samtida afrikanska 

konstnärer en chans att visa upp sig, den har betydelse både får afrikanska konstnärer men 

också en stor betydelse för samtidskonsten. På frågor om betydelsen av Négritudrörelsen 

svarar Tounkara att rörelsens största uppgift var att Afrika skulle bli erkänt som oberoende. 

Han menar att idag talar man mer om begreppen ”African Renaissance”. Han verkar mena att 

Négritudrörelsen var ett slags svar på kolonialismen och att är kolonialismen idag fortfarande 

lever kvar ekonomiskt sett, även om världen är globaliserad.
58

   

Han menar att négritudrörelsens syfte var att Afrika skulle bli erkänt som oberoende, men att 

man idag hellre talar om begreppet Africa Renaissance än Negritude.
59

  

Enligt intervjun med Tounkara är han gift med en japansk kvinna som han också har två barn 

med. Han har också tagit andra arbeten för att försörja sig i Japan bland annat på en 

resaturang, men nu jobbar han som konstnär och som lärare i textil design på olika kulturhus. 

Jag hade gärna velat ta reda på mer om varför han flyttade till Japan, eller varför det blev så 

att han stannade kvar. Jag har försökt att få tag på honom igen via mail för att ställa 

kompletterande frågor, men har inte lyckats få svar. 

 

3.2 Konstnär nr. 2 Ibrahima ”Piniang” Niang 

Ibrahima Niang är 34 år och bor i Dakar och arbetar som en samtida konstnär. Han har 

studerat på den nationella konstskolan i Dakar (ENA), samtidigt lärde han sig animation i en 

                                                
56 Bilaga nr 1.  
57 www.tounka.com/en/profile/exhibition.html 

58  Bilaga nr 1.  

59 Bilaga nr 1.  
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studio kallad PICTOON. Han har blivit uttagen att delta på Dakarbiennalen åren 2002, 2006 

och 2008 och har tillägnats priser ett flertal gånger.
60 

Som konstnär arbetar han inom flera olika medier, med måleri, videokonst, installationer och 

illustrationer. Han arbetar också som lärare i grafisk design på ENA i Dakar. 

Förutom Ibarhima Niangs framgångar på hemmaplan har han haft ett stort antal utställningar 

och utbyten på konsthallar och museer runt om i världen. Han har bland annat ställt ut på 

Malmö Konstmuseum, Dappert Museum i Paris och Princessehof Museum i Holland.
61

 

I intervjun berättar han också att han har medverkat i workshops och utställningar i Danmark, 

USA, Kenya, Nigeria och i Japan. Den hittills mest betydelsefulla är enligt honom själv på 

Bronx Museum of New York. Han förklarar senare i intervjun att utställningen i New York var 

betydelsefull för honom för att där gavs det många bra tillfällen att träffa curatorer och 

gallerister, vilket inte alltid är självklart i utställningssammanhang. Han har ett stort 

internationellt nätverk och det mest betydelsefulla verkar vara i New York där han också har 

en gallerist som representerar honom. Men det som verkar ha haft allra störst betydelse för 

Ibrahima Niangs karriär är Dakarbiennalen. Han berättar att där skapade han många viktiga 

kontakter som i sin tur har gett honom tillfälle att delta i olika utbytesprogram för konstnärer. 

En av alla han har mött i samband med Dakarbiennalen är Lena Millinger som har arbetat 

som kommunikatör på Malmö Konstmuseum. Lena Millinger tillsammans med Göran 

Christerson, chef för Malmö Konstmuseum inledde ett flerårigt samarbeta med 

Dakarbiennalen, vilket i sin tur ledde till utställningar och workshops på Malmö 

Konstmuseum där Ibrahima Niang deltog på plats i Malmö. Detta ledde i sin tur till att man på 

Malmö konstmuseum köpte verk av Ibrahima Niang.
62

 Detta är ett bra exempel på hur den 

globala konstvärlden fungerar i både små och stora sammanhang.  

På frågan om hur Négritudrörelsen har påverkat Ibrahima Niangs konstnärskap ger han svar 

som liknar Papa Amadou Tounkaras, ingen direkt påverkan. Négritudrörelsen verkar inte vara 

någonting viktigt att diskutera för dessa konstnärer. 

 

3.3 Konstnär nr. 3 Abdoulaye Guissé 

Abdoulaye Guisse är 54 år och lever och arbetar som konstnär i Kafountine i södra Senegal. 

Som bildkonstnär är han självlärd och började sin konstnärliga bana i en batik och 

tygfärgningsverkstad I staden Ziguinchor. Eftersom han också är poet började han med att 

trycka poesi på tyger men har sedan gått över till att enbart ägna sig åt bildkonst. Han flyttade 

sedan till Kafountine där han har ett hus och ett galleri, galleriet heter Galerie Mélantane. 

                                                
60Bilaga nr 2. . 

61 Dak'art 2008: Afrique : miroir?, 2008, sid 40. 

62 Christerson Göran, Millinger Lena , Malmö-Dakar A Joint Project of Malmö Art Museum and the Dakar 

Biennal, Dak`Art 
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1987 flyttade Guissé till Berlin främst av privata orsaker. Där började han arbeta som 

föredragshållare på kulturområdet och undervisade om afrikansk kultur, litteratur och poesi 

och arbetade i skolor med ungdomar. Han hade också en ateljé och fick så småningom en 

egen gallerist i Berlin som han fortfarande har kontakt med. Tack vare denna kan man finna 

Guissés konst på african-painters.com. Han har deltagit i utställningar i Berlin, 

Frankrike,London, Lanzarote, Växjö och på flera håll i Senegal bland annat nyligen i 

Ziguinchor. Både i staden Ziguinchor och i sitt eget galleri Mélantane i Kafountine har han 

varit med och anordnat utställningar i den såkallade ”off-biennalen” som har anknytning till 

Dakarbiennalen.                                                                                                                                                

När han berättar om sina kontakter (nätverk) i konstvärlden nämner han mer personliga 

kontakter som i sin tur har lett till utställnings möjligheter. Dels en ”kontakt på 

musikområdet” som har lett till utställningar i Frankrike men också Anna Olbers Croall som 

är lärare på Växjö Universitet och har lett till utställningar i Växjö.  Guisses verk har då både 

visats upp på konsthallen i Växjö och på galleri Plan B.
63

  Guissé beskriver i intervjun de 

svårigheter som finns med att få tag på konstnärsmaterial i Senegal och hur svårt det är att 

sälja konst. Han säger också att han har haft tur som har haft vissa framgångar i Europa som 

han sedan ”har tagit med sig till Senegal”. Liksom de andra konstnärerna håller han med om 

att Négritudrörelsen var viktig men att man i dag istället talar om ”Renaissance Africaine”.
64 

 

 

Kapitel 4 Analys och diskussion  

4.1 Om konstnärerna 

De tre olika konstnärer som jag trots allt och med mycket hjälp har fått tag på, är tre rätt olika 

konstnärer med konstnärliga karriärer på den globala arbetsmarknaden som ser helt olika ut. 

Två av dessa Ibrahima Niang och Amadou Tounkara har båda ställt ut på Dakarbiennalen och 

detta verkar ha haft en stor betydelse för dem. Båda två menar att det var tack vare biennalen 

som de knöt viktiga kontakter och fick chanser att delta i olika utbytesprogram, workshops 

och projekt. Detta har i sin tur lett dem till två av världens största städer, Tokyo och New York 

och gett dem betydelsefulla internationella karriärer. En av dessa stämmer bra in på Charlotte 

Bydlers beskrivning av nomadkonstnären medan den andre gör lite annorlunda och väljer att 

stanna i Tokyo, bildar familj och satsar på en karriär där.  

Abdoulaye Guissé som bor och har sitt galleri i Kafountine i södra Senegal är den enda av 

konstnärerna som jag själv har träffat. Jag har både besökt honom i hans galleri i Kafountine 

och varit med på den vernissage som hölls inför en utställning han hade på Växjö Konsthall 

och på Galleri Plan B i Växjö sommaren 2010. Abdoulaye Guissé har inte deltagit på själva 

Dakarbiennalen, däremot har han arrangerat OFF-utställningar i anslutning till 

Dakarbiennalen. Vad detta har betytt för honom som konstnär har jag inte kunnat utläsa. Det, 
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verkar, som att Guissés kontakter har varit delvis på det privata planet men som han har sett 

till att utnyttja för sin professionella karriär som konstnär.  

Både Ibrahima Niang och Abdoulaye Guissé har ställt ut sin konst i Sverige. Hur de fick de 

kontakterna till Sverige har jag haft möjlighet att se på lite närmare håll.  

I Ibrahima Niangs fall var det ett samarbete mellan Malmö konstmuseum och Dakarbiennalen 

som utmynnade i en workshop och utställning på Malmö konstmuseum, tillsammans med en 

annan senegalesisk konstnär Nadry Lo.
65

 Att Malmö konstmuseum startade ett samarbete med 

Dakarbiennalen var en följd av att deras tidigare kommunikatör gjorde en privat resa till 

Dakar som i sin tur ledde till personliga kontakter med Dakarbiennalen.
66

  

Abdoulaye Guisseé har ställt ut på Växjö konsthall två gånger. Första gången i samband med 

utställningen Art & Life 2006.
67

 Den andra gången en utställning kallad Jangah med invigning 

i augusti 2010.
68

Att Guisseé fick möjlighet att ställa ut sin konst i Växjö berodde mycket på 

att han har en privat kontakt i Ann Olbers Croall som är lärare på Linnéuniversitetet och 

anordnar studieresor till Kafountine i Senegal.  

De slutsatser jag har kunnat dra av de intervjusvar jag har fått och genom att leta information 

om dessa konstnärers karriärer är först och främst hur flera olika faktorer bidrar till att vissa 

konstnärer får en internationell karriär. Det verkar som att det behövas både professionella 

och personliga kontakter som konstnärerna i sin tur ser till att utnyttja. Hos två av 

konstnärerna, Ibrahima Niang och Abdoulaye Guisseé, ser jag hur slumpmässiga möten med 

personer som på ett eller annat sätt har anknytning till konstinstitutioner i Sverige sin tur har 

lett till utställningar. Men detta i kombination med att de anses vara skickliga konstnärer som 

har haft möjlighet att ställa ut på exempelvis Dakarbiennalen.  

4.2 Globalisering 

Jag har under arbetet med uppsatsen funderat mycket på vad globalisering egentligen är och 

hur det fungerar. Det första jag reflekterar över är hur olika det ändå ser ut vad gäller teknik 

och möjlighet att kommunicera med personer spridda över världen. Jag upplevde själv hur 

svårt eller snarare omöjligt det var att koppla upp sig mot internet när jag befann mig i en by i 

södra Senegal. Det fanns ett internet café inne i byn men att ta sig dit var ofta ett dagsprojekt. 

Konstnären Abdoulaye Guisseé som bodde i samma by har såklart samma svårigheter att hålla 

kontakt men olika personer via internet, han äger inte ens en egen dator. Jag hade nog aldrig 

kunnat få en intervju med honom om inte min lärare hade gjort intervjun med honom när han 

var i Växjö.  

                                                
65 www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/malmoe-konstmuseum-presenterar-malmoedakar-299-1410-
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I sina teorier om globalisering menar Marshall McLuhan att världen kommer att bli mer 

demokratisk i och med den nya teknologi som skulle utvecklas och att världen skulle allt mer 

likna en global by. Jag kan förstå och hålla med Charlotte Bydler i hennes skepticism till detta 

då hon menar att vissa maktcentran i världen istället förstärks och att de som befinner sig i 

marginalerna kommer att göra det än mer. Jag kan ju själv se hur oerhört snabbt teknologin 

utvecklas i länder som Sverige medan det fortfarande kan vara nästan omöjligt att få tag på en 

person som bor och lever i Senegal.  

Så, hur kan jag då jämföra det jag har lärt mig om dessa konstnärer och om deras 

”konstsituation” med den konstvärld som Charlotte Bydler presenterar?  

Det jag främst har sett är ganska stora skillnader. Dessa tre konstnärer lever definitivt i en 

globaliserad värld, och den som stämmer bäst in på det som Charlotte Bydler menar är en 

”nomadkonstnär” är Ibrahima Niang med en karriär från Norra Europa till New York. De 

andra två, Abdoulaye Guisseé och Amadou Tounkara har också internationella karriärer men 

med lite andra förutsättningar och som ser helt olika ut från de som beskrivs i The Global 

Artworld Inc. Abdoulaye Guisseé karriär som konstnär kanske skiljer sig mest då det verkar 

som det har varit mycket tack vare privata kontakter han till exempel har haft möjlighet att 

ställa ut i Växjö, det var också av privata skäl som han flyttade till Berlin och sedan började 

arbeta som konstnär där också. Hans konstvärld är också global men på ett annat plan. Trots 

att han inte har en egen dator och begränsad tillgång till internet, nås han ändå av det som 

kallas globalisering och det ser han till att utnyttja för sin karriär som konstnär. Men det är en 

helt annan värld än den konstvärld som erbjuds Ibrahima Niang och Amadou Tounkara i och 

med medverkan på Dakarbiennalen.  

Amadou Tounkaras internationella karriär koncentrerar sig till utställningar i Belgien och 

sedan i Japan där han också lever och bor. Jag tycker att det verkar som att det delvis är av 

privata skäl som han har stannat i Japan. Därför kan man kanske inte likställa honom med den 

typ av nomadkonstnär som Charlotte Bydler beskriver, en konstnär som med stor sannolikhet 

skulle behöva välja bort sitt privatliv till förmån för sin karriär som konstnär.  

Den globala konstvärld som Charlotte Bydler beskriver, ser jag som en specifik konstvärld, 

som är stor och spänner över hela världen men där det ändå bara är vissa institutioner, 

personer och trender som räknas. Det jag har studerat ingår delvis i denna konstvärld men 

befinner sig också i ”marginalerna”.  

Dakarbiennalen skiljer sig rätt mycket från de konstbiennaler som Bydler tar med i sin 

avhandling. Det är en biennal ”i Afrika för Afrika”, man fokuserar på den egna 

konstmarknaden istället för att locka dit redan erkända internationella konstnärer. 

Dakarbiennalen är på det viset inte en del av den globaliserade konstbiennalboom som Bydler 

menar har växt fram och spritt sig från västvärlden till icke västerländska länder. När Bydler 

menar att den globala konstvärlden har en tendens att tränga undan den lokala 

konstmarknaden till förmån för de internationella dragplåstren, gör Dakarbiennalen tvärtom, 

man lyfter fram de egna och ger dem möjligheter de annars aldrig skulle ha fått, speciellt med 

tanke på OFF-biennalen vars program man lyfter fram i samband med Dakarbiennalen och 

som ger i princip alla konstnärer i Senegal en chans att delta.  
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 Charlotte Bydler nämner bara Dakarbiennalen i slutet av sin avhandling där hon har en 

förteckning av alla konstbiennaler som finns och kort om deras historia. Kanske är det så att 

denna biennal inte räknas då den inte är internationell i den meningen. Men det hade varit 

intressant att se vad hon hade kommit fram till om hon hade tagit med Dakarbiennalen i sina 

analyser, i jämförelse med de övriga mer internationella biennalerna. 
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Bydlers avhandling ”The Global Artworld Inc.” med hur det är för tre olika 

senegalesiska konstnärer att arbeta internationellt. Teorier om vad globalisering är och 
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deras arbetsmarknad ser ut. Utifrån svaren som ges analyseras deras konstvärld med 

den som Charlotte Bydler beskriver i sin avhandling för att se hur globaliseringen har 
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