
Bilaga Nr. 1 Intervju med Papa Amadou Khoudia Thounkara,                                         

av Margareta Wallin Wictorin på Dakarbiennalen 2010 

 

Kallas även Grand-père (farfar) 

 

Denna senegalesiske konstnär var en av de 400 afrikanska konstnärer som anmälde sig till 

Dakar-biennalen, Dak’art 2010, och var även en av de 28 som fick ställa ut bland de utvalda 

på biennalens avdelning ”Sélection”.(=Urval.)Det fanns också en retrospektiv avdelning, med 

inbjudna afrikanska konstnärer och en avdelning med speciellt inbjudna konstnärer från Haiti, 

som ett tecken på solidariet med dem som drabbats av jordbävningen.. Se katalogen Dak’art 

2010, samt Gudrun Renbergs recension av biennalen i Svenska Dagbladet 30 maj 2010.) 

 

I katalogen presenteras Tounkara med följande text: 

”Born in 1973 in Dakar (Senegal). Lives and works in Tokyo. After a passage by the School 

of Law of Dakar [juristutbildningen i Dakar MWWs anm] , he turns to the fine arts and 

graduates from the National School of Fine Art of Dakar [l’Ecole Nationale des Beaux Arts 

de Dakar, MWWs anm.] . His training leads him then to Tokyo where he attends successively 

classes of Japanese painting at the Sudobata Fine Arts Academy in 2003, then of Graphic 

Design at the multimedia course of the Matisse Academy and, finally, of Textile digital 

Printing  at the Bunka Faschion College. 

The Artist has dedicated an important part of his work to fabric dyeing (Batik) but it is his 

work as a painter that retains us here. All his very own influences coalesce in a firework of 

colors which yet does not mask the delicacy of his work and maturity.” 

 

I katalogen och på utställningen visas den sammansatta målningen (technique mixte) nedan, 

kallad ”Boat people” målad 2008-2009, 162x130 cm + 173x68 cm. På utställningen fanns ett 

tillägg till titeln: ”Boat people (depending independence)” . Lina- Läs på Internet om båt-

flyktingar från Senegal till Europa! Det handlar om att ha visum eller ej, obs dörr-tema t.h.) 



 
 

 

 
 

På utställningen visade Thounkara också nedanstående målning som jag inte har titel till. Där 

syns bl.a. i en av de små bilderna t.h. den dörr genom vilken slavarna släpptes ut till väntande 

slavskepp som skulle föra dem till Amerika, efter att de hållits fängslade i Maison des 

esclaves på ön Ile de Goré utanför nuvarande Dakar (i mitten näst nederst, huset o dörren 

finns kvar och utgör en känd syn, liksom den runda trappan snett ovanför t.h.):  



 
  

 

 

Jag intervjuade Grand-père Tounkara, som var en ungdomlig, trevlig och mycket social kille 

med någon slags rastaflätor, och han svarade vänligt på de frågor du hade sammanställt. Jag 

preciserade också frågorna ibland, och lade till lite frågor, och uteslöt/missade andra som du 

märker nedan: 

 

Personal facts: 

Age: 37 

Birth location: Dakar 

Home town: Tokyo since 8 years. Works, exhibits and teach textile design in cultural centres. 

 

What languages do you speak:  

French, Englich och Wolof som är ett av de lokala språken i Västafrika.   

Är gift och har två barn med en japansk kvinna, de finns i Japan. Thounkara känner behov av 

att också vara i Senegal periodvis. I Japan har han tidigare även försörjt sig genom att arbeta 

på restaurang och med handikappade. Nu ställer han ut, säljer lite och undervisar där. 

 

How have you become an artist and why?  

Ritade mycket som barn, tycker om att göra saker  med händerna. Familjen ville att han skulle 

ha något nyttigare yrke, t.ex. arbeta på bank. Han har någon slags sjukdom eller skada i benen 

(som jag inte såg, ens när han gick, men som tydligen ändå begränsar eller begränsat hans 

aktiviteter). Han var duktig i skolan. Började studera juridik, law studies, men bytte till 

konstskola, Ecole Nationale des Beaux Arts i Dakar. Gick också utbildningar i Japan, i textil 

och grafisk design. Se ovan. 



 

Exhibitions:  
På Ile de Goré, med skolan, och i olika grupputställningar i Dakar. Därefter även 

grupputställningar i Japan, där det finns ett stort intresse för afrikanska konstnärer. Har även 

ställt ut i Belgien. En av hans lärare på konsthögskolan i Dakar uppmanade honom att ställa ut 

i Senegal igen, och då bestämde sig Thounkara för att försöka komma med på biennalen i 

Dakar, och skickade in sina verk som antogs. Planerar nu fler utställningar i Senegal. 

(Deltagandet i Dak’art 2010 verkar vara ett slags genombrott på hemmaplan för honom, med 

uppmärksamhet i katalogen, där alla texter skrivs på både engelska och franska, och i olika  

tidningsartiklar. Du kan få låna min katalog senare i sommar. Kolla även SVD och nätet!) 

 

Have there been articles or other texts about your art in magazines or newspapers, (or 

on the web? )    

Yes, in Japan. Han har också en egen websida: www.thounka.com (eller något liknande - 

kolla!) 

 

Contacts in the art world? How do they look like? (Describe the people you work with, 

like curators etc.):  
Galleriägare och curators, olika grupper.  

 

 

Do you have any international networks?  How does it look like? Who are these people? 
Svar: Not many, except in Japan, Knows some people in Belgium, bl.a. en kvinnlig kurator, 

och där har han också ställt ut en gång. Vill gärna ställa ut mer i Europa. 

 

 

Describe your experiences when working internationally, for example in Europe, maybe 

you can give some good or bad examples on exhibition experiences? 
 Bara bra erfarenheter. Dock ofta tidsbrist när utställningar skall ordnas . Ej upplevt mycket 

kommunikationsproblem. Dock vid utställningar i Japan: japaner gillar föreställande konst, 

och blir ibland förvirrade av abstrakt konst. Förstår inte alltid kontexten och därmed inte 

heller innehållet. Då har det hänt att han skrivit ihop och bifogat en förklarande text på 

japanska. 

 

What importance have the Dakar biennale had for you,(if any)? 

 The Bieenale is a big art event in Africa with much attention for African Contemporary Art , 

so it is very important for the career, booth as an african artist and as a contemporary artist. 

Ansökan om deltagande skulle skickas in ett år i förväg, vilket han också gjorde.  

 

Do you have any thoughts about the Negritude movement? Has it had any effect on you 

as an artist? 

 Rörelsens syfte var att Afrika skulle bli erkänt som oberoende. Idag talar man mer om 

African Renaissance än Negritude. It was real necessary to have it. But colonialism is not 

really over, even if the world is globalised. The world is still economically unfair, but at least 

we have got our Human rights. 

 

 

Kompletterande frågor via mail: 

Vad var anledningen till att du blev en “internationell” konstnär? 

Var det ett mål/tanke från första början eller började din internationella karriär av en slump? 

http://www.thounka.com/


Vilka faktorer tror du, bidrar till att man blir en framgångsrik konstnär utanför sitt hemland?  

Vad har varit ditt framgångs koncept? 

 

What was the main reason you became an "international" artist? 

Was it a goal from the beginning, or did you started your international career by a 

coincidence? 

What factors do you think, helps you become a successful artist outside your home country? 

What, do you think, has been your success concept? 

 

 


