
Bilaga Nr. 3 Intervju med Abdoulaye Guissé 1 September 2010  

Av Margareta Wallin Wictorin i Växjö 

Questions for the Artist: Abdoulaye Guissé 

CV:   så här beskrivs han på flera ställen på internet:  

Abdoulaye Guissé 

Peintre et auteur de performances poétiques, Abdoulaye Guissé vit et travaille à Kafountine. 

Ses peintures, qui oscillent entre abstraction et symbolisme, font souvent appel à des couleurs et des 

techniques très expressives. Les œuvres d’Abdoulaye Guissé ont fait l’objet d’une trentaine 

d’expositions collectives et individuelles à Berlin, Londres, en France et au Sénégal. 

(Maybe a short resumé) 

Personal facts 

Age: Born in 1956 

Birth location: Nioro du Rip, Senegal. (Lite norr om Gambia-floden, Söder om Kaolak.) 

Home town: Kafountine, Senegal 

What languages do you speak? Wolof, franska, tyska, engelska. 

Profession (other than artist?)   

How have you become an artist, and why? 

Education? How did you learn your skills?  

Självlärd inom bildkonsten. Från 5-7 års ålder: koranskola. Vid 8 års ålder började han fransk skola i 

Pikine, där han bodde med sin familj. Från 14 års ålder privat fransk skola (gymnasium) i Dakar. 

Gick tillsammans med franska ungdomar och läste engelska som andra språk. Fick ca år 1976 jobb 

som priskontrollant åt finansdepartementet i Ziguinchor, åkte runt i affärer och kontrollerade priser, 

vikter, mängder, etc. Arbetade med det i 9 år. Skrev samtidigt poesi. Fick en dag syn på en 

Batik/tygfärgningsverkstad i Ziguinchor. Sa upp sig från sitt jobb, började trycka/måla batik. Först 

med poem på tyget. Numera målar han bara bilder. År 1986 köpte han mark till sitt hus/galleri i 

Kafountine. År 1987 flyttade han med en tysk kvinna som han gifte sig med och så småningom fick en 

dotter med, till Berlin. Där fick han arbete som ”lecteur publique”, offentlig föredragshållare på 

kulturområdet, arbetade som det i 13 år. Han höll föredrag om afrikansk kultur, mycket litteratur o 

poesi , och  arbetade i skolor med ungdomar. Samtidigt hade han ateljé där han målade.  Ateljén låg I 

stadsdelen Kreutzberg, nära Oberbaumbrücke (den gotiskt dekorarade bron som ligger nära East Side 

Gallery).  Hade en egen gallerist som han fortfarande har kontakt med, Dieter Bickenbach. Se 

www.african-painters.com  

(www.african-painters.com/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=17:abdoulaye-

guisse&id=158:guisse20074400px&tmpl=component&Itemid=72)  

Se även: www.au-senegal.com/Sept-artistes-de-Casamance-a.html 

http://www.african-painters/
http://www.african-painters.com/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=17:abdoulaye-guisse&id=158:guisse20074400px&tmpl=component&Itemid=72
http://www.african-painters.com/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=17:abdoulaye-guisse&id=158:guisse20074400px&tmpl=component&Itemid=72


Samt:  

www.exobus.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:galerie-

melentane&catid=15:en-afrique&Itemid=23 

How do you describe your art?  

Denna fråga kom bort I hastigheten, men jag skulle beskriva Guissés konst som  expressionistiskt, 

halvabstrakt måleri, med utvecklat färgspråk och personlig symbolik. Han har också genom åren 

ägnat sig åt poesi, både i munligt framförande, performance, och målat i sina bilder.  

Exhibitions: Har deltagit i många utställningar i bl.a. Berlin, Frankrike, London, Lanzarote,  Växjö, 

och Senegal. Har  eget galleri Melentane i Kafountine, södra Senegal, där han ordnar utställningar, 

och även i Ziguinchor i södra Senegal har han varit med och ordnat utställningar, bl.a. i samband 

med Biennalen i Dakar, där  hans utställning i Kafountine och Ziguinchor 2010 inräknas bland  

Biennalens ”off-utställningar”. 

International activities (as exhibitions but also other things): Se ovan, samt även anordnat poesi-

konst-musikperformances, fr.a. i Berlin. 

Have there been articles or other texts about your art, in magazines or newspapers?(Or on the 

web) 

Ja, framför allt tidningsartiklar I Tyskland. Även 12 filmer för teve där, samt artiklar på Internet. 

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

curators etc.) ).   

Har kontakt med många konstnärer i  Senegal, särskilt i Södra Senegal  runt Kafountine och 

Ziguinchor.  

I Ziguinchor samarbetar han med en person som arbetar med att anordna utställningar och andra 

kulturevenemang. 

Do you have any international networks? How does it look like? Who are these people? 

Har  egen gallerist i Berlin,  som han fortfarande har kontakt med, Dieter Bickenbach. Se 

www.african-painters.com  Och kontakt med Galleri African Painters in Berlin. 

Har även en kontakt på musikområdet i Frankrike, vilket lett till en del utställningar där. 

Och kontakten med Anne Olbers-Croall och Linnéuniversitetet har lett till två utställningar i Växjö – 

dels på Växjö konsthall och dels på galleri Plan B.   

Describe your experiences when working international, for example in Europe, maybe you can 

give some god (and bad) examples on exhibition experiences:  

Bara positiva erfarenheter. Kanske pga bra språkkunskaper. 

How important have your networks in the “artworld” been for you, considering you career? 

Which have been the most important? 

http://www.african-painters.com/


Mycket viktiga. Möter bara fler o fler. Under tiden I Berlin var han väldigt aktiv som föreläsare och 

fick  då många viktiga kontakter. På senare år har han breddat kontaktnätet. 

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

Tillfälle att organisera off-biennaler och att bjuda in konstnärer att ställa ut med. 

How would you describe the climate for artists like you in Senegal? Is it easy or hard?  

I Senegal är det dyrt och svårt att få tag I konstnärsmaterial. Också svårt att sälja konst, särskilt 

sådan som bara är vacker, som inte också kan användas till något. Guissé anser att han  haft tur att 

kunna medföra erfarenheter av  framgång från Europa till Senegal. 

How is the climate when you exhibit in for example Europe?  Inga problem. Blivit uppskattad. 

Do you have any thoughts about the” Négritudemovement”? Has it had any effect on you as an 

artist? 

Ja, Negritude-rörelsen var en viktig skola för mig, ett universitet, och inspiration. För den nya 

generationen nu talar man i stället om Renaissance Africaine.  

 


