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Bloemen van bloed

Jorie Tijs

Kunstbloed

Van bovenaf gezien lijkt het alsof er een 
bloederige zelfmoordaanslag heeft plaats-
gevonden op de binnenplaats van het 
vroegere Bait Al Serkal Ziekenhuis (nu het 
Sharjah Art Museum) in de Verenigde 
Arabische Emiraten. De aanslagpleger, 
slachtoffers en omstanders van de wrede 
bomaanslag zijn inmiddels van de plek 
des onheils verdwenen. Wat rest is een 
bloedbad; dikke rode spetters op de muren, 
op de trappen, verspreid over het hele 
terras. Het bloed sijpelt in de richting van 
de afvoerput in het midden van de binnen-
plaats waar zich een plas gevormd heeft. 

Dit is een plek waar je niet (geweest) wil zijn. 
Tenminste, totdat je dichterbij komt. Van 
dichtbij is alles anders. Tussen de spatten en 
vlekken is een zee van duizenden rood-witte 
bloemen en ragfi jne oosterse, decoratieve 
patronen te ontwaren. De bloemen vormen 
weelderige, organisch gevormde paden en 
eilanden, en groeien op de muren van het 
naastliggende gebouw. 

De installatie ‘Blessings Upon the Land of My 
Love’ van de Pakistaanse kunstenaar Imran 
Qureshi is geïnspireerd op een bomaanslag 
in 2010 op een druk bezocht plein in zijn 
thuisstad Lahore in Pakistan. Het werk dat 
getoond werd tijdens de ‘Sharjah Biënnale’ 
in 2011 bleek een enorme impact te hebben 
op de kijker. Bezoekers waren intens geraakt 
door wat zij zagen en barstten zelfs spontaan 
in huilen uit. Toen Qureshi daar kennis van 
nam dacht hij in eerste instantie dat hij te 
ver gegaan was, maar later verklaarde hij in 
een interview: “These forms arise from violence. 
They are mixed with the colour of blood, but at 
the same time, when you come close to it and 
start looking at it carefully, it becomes poetic as 
well. It also opens a dialogue with life. A new 
beginning. The beginning of hope.”

Hoewel hij met de installatie refereert aan 
het bombardement in zijn eigen woonplaats, 
benadrukt Qureshi keer op keer dat hij met 
zijn werk niet alleen reageert op de geweld-
dadige situatie in Pakistan, vol politieke 
onrust en religieuze confl icten. Het verwijst 
naar geweld in allerlei politieke systemen 

Imran Qureshi
Blessings Upon The Land of My Love, 2011
Acryl- en emulsieverf op baksteen, 
site-specifi c installatie
Sharjah Biennial 10, Sharjah
In opdracht van Sharjah Art Foundation
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en religies over de hele wereld. Hij vindt het 
bijzonder te ervaren hoe verschillend mensen 
zijn werk interpreteren, uitgaande van hun 
eigen ervaringen met geweld, hun culturele 
achtergrond en land van herkomst. Maar 
naast de verschillen ziet hij ook overeenkom-
sten in de beleving van bezoekers: gevoelens 
van vrees, verdriet en afschuw als reactie op 
de terreur van geweld. Er zit de laatste tien 
jaar onmiskenbaar een sterke sociaal-politie-
ke geladenheid in zijn werk maar het zou te 
kort door de bocht zijn om hem voornamelijk 
te zien als een politiek geëngageerde kunste-
naar. Ook in zijn actuele kunstwerken wordt 
de basis nog steeds gevormd door verfi jnde 
miniatuurschilderingen die wortelen in de 
eeuwenoude schildertraditie uit de hofcultuur 
van het Mogolrijk, dat fl oreerde tussen de 
zestiende en achttiende eeuw in Zuid-Azië. 

Imran Qureshi werd geboren in Hyderabad 
in Pakistan in 1972. Hij studeerde aan de 
National College of Arts in Lahore. Op de 
kunstacademie kwam hij voor het eerst in 
aanraking met miniatuurschilderkunst en 
werd hij gegrepen door deze eeuwenoude 
techniek die uiterste concentratie en rust 
vereist. Hij begon met het veelvuldig kopiëren 
van historische schilderingen vol decoratieve 
motieven en fi guratieve elementen om de 
techniek onder de knie te krijgen. In de tijd 
dat hij zijn opleiding volgde was het een zeer 
traditionele discipline waar geen ruimte was 
voor eigen creativiteit. Het was voor hem 
een uitdaging om erover na te denken hoe 
een hedendaagse miniatuurschildering eruit 
zou kunnen zien en waar het over zou kun-
nen gaan. Hij begon traditionele vormen in 
een andere setting te plaatsen en voegde er 
vervolgens moderne elementen aan toe. Hij 
kwam erachter dat het bij zijn werk uiteinde-
lijk ging om de essentie van het miniatuur-
schilderen. Zelfs als hij aan grote installaties 
werkt en hij daarbij bijvoorbeeld bladeren 
tekent dan is dat sterk gelijkend aan de 
manier van het schilderen van gebladerte in 
miniaturen. Het blijft gaan over zorgvuldig 
uitgezette lijnen, om uiterste precisie, een 
bepaald ritme en een typerende penseel-
streek. Tegenwoordig wordt hij beschouwd 
als een van de invloedrijkste hedendaagse 

kunstenaars in Azië, mede omdat hij de 
regionale en historisch gewortelde traditie 
van het miniatuurschilderen zowel voortzet 
als vertaalt naar het heden. Sinds 1994 geeft 
hij zelf les in miniatuurschilderkunst aan de 
kunstacademie waar hij zelf is opgeleid en 
geeft hij zijn kennis, vakmanschap en 
engagement door aan zijn studenten.

Inmiddels krijgt Imran Qureshi ook steeds 
meer bekendheid in de Westerse wereld. Naar 
aanleiding van zijn presentatie op de Sharjah 
Biënnale werd hij in 2013 uitgenodigd om 
een site-specifi c werk te maken op het dak-
terras van het Metropolitan Museum of Arts 
in New York en werd hij in datzelfde jaar uit-
geroepen tot ‘Kunstenaar van het Jaar’ door 
de Deutsche Bank. Het afgelopen decennium 
heeft hij vele solo-exposities over de hele 
wereld gehad, heeft hij diverse onderscheidin-
gen ontvangen en is zijn werk opgenomen 
in de vaste collecties van toonaangevende 
musea zoals The Metropolitan Museum of 
Art in New York en het Victoria & Albert 
Museum in Londen. Zijn schilderijen, 
installaties en fi lms houden een sterke link 
met actuele gebeurtenissen en blijven vaak 
refl ecteren op de getroebleerde staat van zijn 

geboorteland. Hij onderzoekt de relatie tussen 
hoop en angst, creatie en destructie, leven 
en dood of zoals hij het zelf verwoordt: “The 
dialogue between life and death is an important 
element in my work. Leaves and nature, for 
example, represent the idea of life. And the 
particular colour of red that I have been using 
in recent years can look so real, like blood. But 
somehow people still have hope. The fl owers that 
seem to emerge from the red paint in my work 
represent the hope that – despite everything – the 
people sustain somehow, their hope for a better 
future.”

Artikelen van o.a.
Suljuk Mustansar Tarar, ‘Imran Qureshi is Red’, thefriday-
times.com, 3 februari 2017
Kim Bos, ‘Tussen schoonheid en verwoesting’, review #39, 
unst.hku.nl, 2013
David Shariatmadari, ‘Violence is all around me: Imran 
Qureshi on his disturbing miniatures’, theguardian.com, 
18 februari 2016
‘Imran Qureshi, November Apollo’, Apollo-magazine.com, 
14 november 2014
Lisa Pollman, ‘Turning tradition on its head: Aisha Khalid 
and Imran Qureshi’, artradarjournal.com, 16 mei 2014

.

.

.

.

.

© Bloedbeeld 2017 
www.bloedbeeld.nl


