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01. AiRich
HOLD ME TIGHT / EYE-TRAVEL / I NEED SPACE - 2019

02. Vesuhely Americaan
Take this fucking candy, shove it down your throat - 2018

03. Marcel van den Berg 
Live Hardcore and Worldwide - 2019

04. Sara Blokland 
Reproduction of family part 3: Butterflies don’t exist  - 2013 

05. Jesper Buursink 
HipHop heads - 2019

06. Frederick Calmes
divers werk - 2015 - 2019

07. Monika Dahlberg 
Gatekeepers - 2018

08. Brian Elstak 
Zwart Licht * Gunshots - 2019

09. LIONSTORM 

09.a Consumption by cats / 09.b Am I wet - 2019

10. Shertise Solano
10.a  Titel onbekend - 2019 / Mantra - 2018
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LUCIANO BASTARDINO IN GESPREK MET GASTCURATOR RAUL BALAI 
OVER HET HOE, WAT EN WAAROM ACHTER HET SAMENSTELLEN VAN ‘MENTAL!’

Gastcurator Raul Balai is geen onbekende bij het CBK-Zuidoost. De afgelopen jaren was hij frequent 
bezoeker van, -en spreker tijdens - kunstcafé’s  en nam hij als kunstenaar deel aan de expositie 
Free Radicals. Naast zijn eigen werk als beeldend kunstenaar kun je hem o.a. kennen van de expo-
sitie ontwerpen die hij de afgelopen tijd maakte voor The Black Archives of van de poster ontwerpen 
voor de politieke partij Bijlmerstyle. Op een zomerse middag zat ik met deze creatieve duizendpoot 
om een open gesprek  te hebben over cultuur, kunst, inspiratie en muziek. 

Luciano: Als ik me niet vergis kom jijzelf niet uit Zuidoost, kun je me vertellen 
wat je binding is met dit deel van de stad?

Raul: Klopt inderdaad, ik ben zelf geboren in Amsterdam Oud-West, opgegroeid in Oost 
en woon nu al een hele tijd in Bos en Lommer. Als kind kwam ik al regelmatig in Zuid-
oost. Als je in Amsterdam opgroeit met een Surinaamse achtergrond is het onmogelijk 
om geen binding met dit deel van de stad te hebben. Iedereen heeft vrienden, familie en 
bekenden hier wonen. 

Waar ik me op het moment heel erg in kan vinden is de huidige kritiek die bewoners 
hebben op de veranderingen van de buurt. Ik ken de oude situatie van de Zuidoost [Balai 
is geboren in 1980 red.] en we hoeven denk ik ook niet te doen alsof dat alleen maar 
een hele mooie tijd was. Shit was ook heftig hier in de buurt. De vraag lijkt me hoe  die 
unieke cultuur van de buurt te behouden ook al komen er veel nieuwe mensen bij? Het 
is in ieder geval altijd thuiskomen in Zuidoost qua feeling met de mensen, en ook dat 
het heel prettig is om niet altijd de minderheid te zijn zoals in de rest van de stad. Ook al 
kom ik hier niet vandaan: als Surinaamse Amsterdammer voel ik me lekker in Zuidoost. 

L: Hoe heeft in jouw eigen creatieve ontwikkeling je culturele achtergrond een 
rol gespeeld?

R: Ik kom zelf uit de graffiti scene en dat beschouw ik nog altijd als mijn creatieve ge-
boortegrond. Als onderdeel van de HipHop cultuur heeft de sterke verbondenheid daarvan 
met de Afro/Latino/Caribische grondleggers mij altijd een element van empowerment 
gegeven. Ook de DIY [Do It Yourself red.] cultuur die daarin zit besloten, en de ‘fuck the 
system mentaliteit’ is iets wat mij als kunstenaar heeft gevormd. Als niet-witte kunste-
naar hoef je niet uit te gaan van een vanzelfsprekende steun uit het bestaande systeem. 
Dus dat de gedachtegang daar niet afhankelijk van hoeft te zijn werkt bevrijdend.

Toen ik toelating voor de kunstacademie in Utrecht deed in 2001, was mij al van te 
voren door anderen duidelijk gemaakt dat graffiti niet iets is waar ze op kunstacademies 
erg dol op zijn. Ik heb toen een portfolio samengesteld waarin dat nauwelijks zat en 
mijn blackbook in mijn tas gelaten. Degene met wie ik het gesprek had begreep wel dat 
dat onderdeel was van de dingen die ik maakte, en wilde het graag zien. Ik heb denk 
ik de juiste tactiek gehad om dat niet meteen op tafel te leggen en mazzel gehad met 
wie ik dat gesprek had, maar als je het goed bekijkt is het toch te treurig dat er op die 
kunstvorm wordt neergekeken binnen kunstopleidingen. Als je kijkt naar wat opleidingen 
nu doen om hun diversiteit te vergroten zit er volgens mij een grote winst in de gedach-
tengang over wat die bestaande systemen als kunst bestempelen, en wat niet.

DO IT YOURSELF 
& FUCK THE 
SYSTEM 
MENTALITY

L: En hoe speelt je culturele achtergrond mee in je huidige werk? 

In mijn autonome werk als beeldend kunstenaar is mijn culturele achtergond altijd 
aanwezig geweest, in de zin van het gebruiken van referenties naar mijn Surinaamse 
/ Caribische en andere culturele oorsprongen. Voor mij is wat ik maak ook een manier 
om het gesprek met de wereld om mij heen aan te gaan, te verwerken en ook zeker 
te bekritiseren. Als je naar mijn werk van de afgelopen 4 jaar kijkt, zie je een heel 
duidelijke lijn; namelijk het ontmantelen van het feit dat de Westerse norm die ons 
wordt aangeleerd de kern vormt van het probleem. Daar komt bij dat als kunstenaar die 
in het hokje POC [People Of Colour red.] valt je ook, of misschien wel juist, binnen de 
kunstwereld als “de ander” wordt gezien. Dat begint hier en daar wel te veranderen, al 
kan je je afvragen in hoeverre dat altijd oprecht is of dat dat een hype is. In die zin is 
werken met het CBK Zuidoost heel prettig, omdat je weet dat het hier niet wordt gedaan 
vanwege de hype. Dit is al heel lang een plek die ruimte biedt aan ‘andere perspectieven’ 
en toonde al lang kunstenaars als Iris Kensmil, Remy Jungerman,of Raquel van Haver, die 
nu allemaal “op eens” heel hot zijn.

L: Even een stukje terug hoor, je zegt net dat je het treurig vindt dat er op 
de kunstvorm wordt neergekeken. Bedoel je daarmee alleen graffiti of HipHop 
in bredere zin? En waar kom je dit tegen? Ik neem aan dat de houding die je 
tegenkomt binnen de kunstacademie niet op zichzelf staat.

R: In het voorbeeld dat ik noem gaat het in principe alleen over graffiti en de perceptie 
daarop vanuit de beeldende kunstwereld. Het komt op mij altijd heel achterbaks over 
als je weet hoe die wereld denkt over graffiti en streetart, maar dat er voor Banksy 
bijvoorbeeld omin moni wordt neergeteld. Moet je bij een verzamelaar met een Banksy 
als onbekende een tag [Graffiti handtekening red.] of sjabloon op zijn pand zetten kijken 
of ie nog steeds staat te juichen voor de kunst.. Hahahaha.. Mensen willen niet weten 
dat het van de straat komt maar wel een soort shine pakken met een enkeling die ze 
wel bevalt, dat is zo in de galerie- en kunstwereld maar ook in de muziekindustrie.

In die zin gaat het natuurlijk wel over de mentaliteit richting HipHop en zwarte cultuur 
in het algemeen. Als je kijkt naar hoe de Nederlandse charts er uit zien en wat er wordt 
gedraaid wordt op de radio slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Radiozenders als 
Radio3, 538 etc blijven stelselmatig weigeren om rappers te draaien. Terwijl in 2018 
bijvoorbeeld op Spotify 8 van de 10 meest beluisterde artiesten in NL rappers zijn. En 
dan kan je zeggen we hebben ze niet nodig want we regelen onze eigen shit, maar 
uiteindelijk is het ook in het belang van ons allemaal dat die platformen zich openstellen. 
Niet alleen vanwege de financiële kant die daar bij hoort voor de artiesten die worden 
gedraaid, maar ook zodat elke Nederlander gaat zien dat dit het Nederland van nu is. 

L: Wat bedoel je met Nederland van nu? 

R: Die hele wit, witter, witst, made in Holland vibe van de afgelopen 15 á 20 jaar bevalt 
mij allerminst en het is een ontkenning van de werkelijkheid. Dit is Nederland in 2019 en 
de muziek die jongeren door heel het land luisteren is ook made in Holland toch!? Maar 
er wordt op neergekeken omdat het niet in hun straatje past, of misschien beter gezegd 
om dat het geen witte artiesten zijn. Daar kunnen we lang om heen draaien maar er zit 
gewoon een laag onder van racistische vooroordelen. En dan ben je weer terug bij: wat 
is echte kunst? Wat wordt serieus genomen?

L: Er is voor jou een duidelijke verbinding tussen HipHop én beeldende kunst. 
Toch is mij nog niet helemaal duidelijk waarom je binnen deze expositie ervoor 
kiest om de twee samen te brengen. 

R: Goeie vraag. Ik zie een overeenkomst in de muziek- en kunstwereld op het gebied 
van ‘cherry picking’, er zijn een paar artiesten die men wel een podium wil bieden maar 
de algehele mentaliteit van beide werkvelden veranderd niet echt. Hierdoor lopen we 
tegen dezelfde dingen aan in onze carrières, deuren die gesloten blijven vanwege je stijl in 
combinatie met je afkomst. Wat we maken is geen kunst, toch?

Rapper Chivv haalt bijvoorbeeld zoiets aan in het nummer ‘Ewa Ewa / Expose The Game’. 
Hij zegt dat hij het Famke [Famke Louise red.] gunt dat ze bij DWDD of zo iets zit en 
dat ze daardoor veel verkoopt, maar dat hij dat iedereen in de scene gunt. Daarmee 
benoemd hij volgens mij heel duidelijk welk systeem er achter zit, en wie er wel of niet 
zichtbaarheid en daarmee ontwikkeling wordt gegund. Akwasi vertelde mij laatst dat 



Josylvio - Money komt, money gaat
“Terwijl die schapen roepen 
minder, minder, minder”

Marassa Soul - Listen Reflection
“I guess I have to get my mind at ease”

Mani - Sick ft. Sevn Alias
“Eerst komt zij 
Dan kom ik”

LIONSTORM - No H8ro
“Een fissa is een feestje zonder cocky”

Latifah - Avec me
“Ik heb pot op slot, baby ik heb de 
key”

SLM - Drarieville
“Blauwe lippen van ballonnen elke week?”

Cho - Astmaflow
“Never haten omdat jij op de block bleef”

Pietju Bell - Klapper
“ooh was je aan het wachten 
op die ene klapper?”

Winne - Winti ft. Poppe
“Geen zwarte magie hier
We geloven die zooi niet”



Chivv x Diquenza - Ewa Ewa / Expose The Game
“Kom niet op TV want voldoe niet aan hun eisen”

Tranga Rugie - Volg Yu
“Ja schat ja jij past goed bij mij”

Fresku & MocroManiac - Witlof
“Zoveel witlof dat ik bijna blank word”

Bizzey - Hup  ft. SFB
“Lifestyle of the rich and famous
Wat is nog echt?”

Yung Nnelg - Afwas
“Ik kom cleaner dan je afwas”

Vic9 - Geluk ft. Djaga Djaga
“Money brengt haat 
in alle soorten en maten”

Killer Kamal - Wat een junk
“Elke dag in de club als een DJ
Enige verschil hij verdient er niets mee”

Zwart Licht  - Zwarte Hollanders ft Ray Fuego
“Maar Nederland wil niet eens horen, 
Clarence Seedorf”

Ploegendienst - Schiphol
“Pak je koffer en dan ga m’n stad uit”

MENTAL! PLAYLIST: http://bit.ly/MENTAL2019



men hem graag boekt, maar als hij dan zegt laten we komen met zijn band Zwart Licht 
dat men dat vaak te radicaal vindt.

Ik zie dit soort dingen ook binnen de kunstwereld. Als je je als (POC) kunstenaar netjes 
houdt aan de conceptuele abstracte benadering van kunst, en niet over politieke of etni-
sche zaken spreekt in je werk gaan er vaker deuren open. Tegelijkertijd doet men alsof 
de kunstwereld heel open en progressief is. De laatste tijd is iedereen ook opeens weer 
helemaal voor diversiteit en dekolonisatie zonder daar inhoud aan te geven of actie aan 
te verbinden binnen eigen organisaties. Begint een beetje te klinken als het hele verkoop 
praatje van producten, waarbij alles biologisch en CO2 neutraal is zeg maar.

L: Okay, okay. Maar kan je misschien iets verder toelichten waarom dat van 
belang is voor deze expositie en hoe je de uitwisseling binnen de disciplines 
ziet binnen Mental! ?

R: Naar mijn idee staan we teveel in eigen werelden terwijl we elkaar juist kunnen 
versterken. We hebben het vaak over dezelfde onderwerpen maar in een andere vorm. 
Waar de beeldende kunst een langzaam medium is met een redelijk beperkt publiek, 
werken muzikanten super snel tegenwoordig en hebben tegelijkertijd een veel groter 
bereik en gevarieerder publiek.

De tijd die beeldend kunstenaars steken in het uitdiepen van onderwerpen en kruis-
verbanden is iets waar muzikanten veel aan kunnen hebben om tot inzichten te komen 
die hun eigen werk versterkt. Wij als beeldend kunstenaars kunnen ook weer veel leren 
van de mentaliteit van muzikanten die veel produceren, hun eigen publiek zoeken en 
financieel onafhankelijker opereren. 

Als ik internationaal kijk naar wat artiesten als Beyoncé en Jay-Z of Childish Gambino 
doen met kunst en locaties in hun videoclips, denk ik dat er een wereld te winnen is. 
Veel Nederlandse clips zien er wel gelikt uit tegenwoordig, maar visueel inhoudelijk of 
qua concept vertelt het vaak niet zoveel. Daar kunnen beeldend kunstenaars echt een 
aantal lagen toevoegen. Daarnaast zie je bijvoorbeeld dat in de V.S. muzikanten serieus 
kunst aan het verzamelen zijn, iemand als Swizz Beats opende onlangs een expositie 
helemaal bestaand uit werken uit zijn eigen collectie. Volgens mij mogen we onze krach-
ten veel meer bundelen en in elkaar investeren. Ik vind het mooi om nu te zien dat de 
‘fuck the system’ mentaliteit hier zijn vruchten afwerpt voor een deel van de muzikanten 
in Nederland. Wil het systeem ons niet? Fine: dan doen we het zelf.

L: Krachten bundelen zeg je, hoe ziet dat er volgens jou uit? 

R: Denk dat er twee belangrijke dingen zijn: meer interactie tussen de verschillende 
kunstvormen, daar moeten we echt meer moeite voor doen. Daardoor de eigen artistieke 
community versterken, dat staat wat mij betreft niet haaks op wat ik eerder zei dat het 
belangrijk is om in de mainstream zichtbaar te zijn als artiest. Ten tweede; het anderen 
ook gunnen, als je een deur hebt geopend wees niet gierig. Gun anderen ook toegang 
tot dat netwerk en die mogelijkheden zodat we als geheel kunnen groeien. [Balai 
verwijst hier naar de uitspraak van de onlangs overleden Toni Morrison “If you have some 
power, then your job is to empower somebody else” red.]

L: Mooie boodschap lijkt me. Is er nog iets dat je kwijt wil voordat we afslui-
ten?

R: Ja, zeker. Dit gesprek gaat heel erg over de achterliggende motivatie van mij als 
samensteller van deze expositie, maar het echte effect zit natuurlijk in het werk van alle 
kunstenaars en muzikanten. De videoclip selectie is nog niet bekend op het moment van 
dit gesprek maar sowieso een s/o naar alle creatieven en artiesten die aan de videos 
hebben gewerkt. 

En uiteraard many thanks en s/o naar het team van CBK Zuidoost en alle kunstenaars 
in de show. It’s my honour to work with you all; AiRich, Vesuhely Americaan, Marcel van 
den Berg, Sara Blokland, Jesper Buursink, Frederick Calmes, Monika Dahlberg, Brian 
Elstak, LIONSTORM en Shertise Solano.

GUEST CURATOR RAUL BALAI  TALKS TO LUCIANO BASTARDINO  
ABOUT THE HOW, WHAT AND WHY BEHIND HIS PUTTING TOGETHER ‘MENTAL!’

Guest curator Raul Balai is no stranger at CBK Zuidoost. In recent years, he has visited frequently, 
been a speaker at the art cafés, and participated as one of the artists in the Free Radicals 
exhibition. In addition to his own work as an artist you may know him, among other things, from 
the exhibitions he recently designed for The Black Archives, or from the posters he designed for the 
political party, Bijlmerstyle. One summer afternoon I sat down with this creative jack-of-all-trades 
for an open conversation about culture, art, inspiration and music.

Luciano: Am I right in thinking you’re not originally from Amsterdam Zuidoost, 
so could you tell me something about your relationship to this part of the city? 

Raul: You’re right, I was actually born in Amsterdam Oud-west, grew up in Oost, and have 
been living for some time now in Bos en Lommer. As a child I came regularly to Zuidoost. 
If you grow up in Amsterdam with a Surinamese background then it’s impossible not to 
have links to this part of the city. Everyone has friends, family and so on living here.

Something I can really sympathise with at the moment are the criticisms that the inhabit-
ants currently have concerning changes to the neighbourhood. I know very well how things 
used to be in Zuidoost [Balai was born in 1980 ed.] and I don’t think we need to romanti-
cise and pretend it was all the good old days, there was also some heavy shit here in this 
neighbourhood back then. But it seems to me that the question now is – how to maintain 
the unique culture of the neighbourhood despite the influx of new people? In any case, for 
me there’s always a sense of coming home in terms of the way it feels with the people, 
and also that it’s very nice not to always be a minority, as in the rest of the city. Although I 
don’t actually come from here, as a Surinamese Amsterdammer I feel good in Zuidoost. 

L: How has your cultural background played a role in your own creative 
development?

R: My roots are in the graffiti scene and I still consider that to be my creative homeland. 
It’s part of HipHop culture, which has strong links to its Afro/Latino/Caribbean founders, 
and that has always given me an element of empowerment. Also the ‘DIY’ culture [Do 
It Yourself ed.] that is embedded in that scene, as well as a kind of ‘fuck the system 
mentality’, those are things that have also shaped me as an artist. As a non-white artist 
you learn not to casually rely on the unequivocal support of the existing system, so your 
way of thinking becomes independent of that, and that can be liberating.

When I applied for art college in Utrecht in 2001, other people had already warned me that 
graffiti wasn’t something that they were particularly keen on at art colleges. So I had put 
together a portfolio with very few graffiti elements, and kept my ‘black book’ in my bag. 
The person I had my interview with, understood that graffiti was part of what I did, and 
wanted to see it. I think I probably used the right strategy in not getting it straight out, 
plus I was lucky in the person I spoke to. Still, if you think about it properly, it’s really a 
great pity how that art form is looked down upon within art education. If you look at what 
the various schools are now doing in order become more diversified, I think there is a lot 
still to be gained in terms of what is labelled by the existing systems as art, and what not.

DO IT YOURSELF 
& FUCK THE 
SYSTEM 
MENTALITY
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L: And what role does your cultural background play in your current work? 

In my autonomous work as an artist my cultural background has always been present, 
in the sense of my use of references to my Surinamese/Caribbean and other cultural 
origins. For me, what I make is also a way of dealing with the world around me – get-
ting into a conversation with it, processing it, and certainly also criticising it. I think that, 
particularly if you look at my work from the last four years, there’s a very clear line, 
namely a disentangling of the western norms that are taught to us, which actually form 
the core of the problem. In addition to that, as an artist who can be pigeon-holed as 
‘POC’ [Person Of Colour ed.], even in the art world, or even perhaps particularly there, 
you are viewed as ‘the other’. In a few places that is starting to change, although you 
could question how much of that is sincere or if has to do with a hype. In that sense, 
working with CBK Zuidoost is very pleasant, because you know that it isn’t happening 
here because of any hype. This has long been a place that offers space to ‘different 
perspectives’ and has for a long time already been showing artists such as Iris Kensmil, 
Remy Jungerman or Raquel van Haver, who are all ‘suddenly’ very hot. 

L: Could we go back a bit – you say you find it a great pity that graffiti is de-
spised as an art form. By that, do you mean just graffiti or HipHop in a broader 
sense? And where do you encounter this? I take it that the attitude that you 
come across within the art college, is not an isolated occurrence.

R: In that particular example, in principle I’m only talking about graffiti and the percep-
tion of it in the art world. It always seems to me to be very deceitful if you look at how 
the world thinks about graffiti and street art, but see how for Banksy, for example, they 
lay down a shitload of cash. I mean, just wait to see the reaction if a totally unknown 
Banksy puts a tag [Graffiti signature ed.] or a stencil on your real estate, are they still 
going to be cheering loudly about art…? Hahahaha… People don’t want to know that 
it comes from the street, they just want to grab some kind of credibility shine from the 
one individual that takes their fancy, that’s how it is in the galleries and in the art world, 
and also in the music industry. 

In that sense, of course it’s about the attitude towards HipHop and Black Culture in 
general. If you look at the Dutch charts, and see what is being played on the radio, then 
it’s ridiculous of course. Radio stations like Radio3 or 538 etc., consistently refuse to 
play rappers. Meanwhile, in 2018 for example, on Spotify, eight out of the ten artists 
most listened to in the Netherlands are rappers. So, of course you could say – we don’t 
need them, we’ll organise our own shit – but ultimately it is to the benefit of all of us 
that those platforms open themselves up. Not only because of the financial benefits 
there are for the artists who are played, but also so that all Dutch people see that this is 
today’s Netherlands. 

L: What do you mean by ‘today’s Netherlands’? 

R: That whole white-whiter-whitest, ‘Made-in-Holland’ vibe of the past 15 to 20 years 
absolutely doesn’t sit well with me, it’s a denial of the reality. This is the Netherlands 
in 2019, and the music that the youth is listening to throughout the country is also 
‘Made-in-Holland’, no?! But it’s looked down upon because it doesn’t fit into their niche, 
or in other words, simply that they are not white artists. We can beat about the bush 
endlessly but it just comes down to there being an underlying layer of racist preconcep-
tions. And that brings you back to – what is real art? What is taken seriously?

L: For you there is a clear link between HipHop and visual art, nevertheless, it 
is still not entirely clear to me why you have chosen to bring the two things 
together in this exhibition. 

R: Good question. I see a similarity between the music world and the art world in terms 
of ‘cherry picking’. There are a couple of artists who are being allowed a podium, but the 
general attitude within both fields doesn’t really change. So, because of that, we are still 
bumping up against the same things in our careers, doors that remain closed because of 
your style, in combination with your origins. What we are making is not art, right?

Rapper Chivv refers, for example to such a thing in his number ‘Ewa Ewa / Expose The 
Game’. He says that he doesn’t begrudge Famke [Famke Louise ed.] that she has been 

picked up by DWDD or whatever, and is therefore selling lots, but that he wishes the 
same for everyone in the sector. It seems to me that in doing so he is making very clear 
what the system is, that is behind it all – who is granted visibility, and thus a chance to 
develop, and who is not. Akwasi recently told me that people were happy to book him, 
but if he suggests coming with his band Zwart Licht [Black Light] they usually consider 
it to be too radical.

I see this sort of thing in the art world too. If, as a (POC) artist, you stick to the con-
ceptual and abstract approach to art, and you don’t start mentioning political or ethnic 
mattes in your work, then doors open more easily. Meanwhile the whole art world is 
acting so damned open and progressive. Recently everyone is suddenly all in favour of 
diversity and decolonisation, but without putting any actual content or taking action 
within their own organisations. It’s starting to look like just another sales pitch, with 
everything supposedly ecological and CO2 neutral.

L: Okay, okay. But could you explain further why this is important in the context of 
this exhibition, and how you see the exchange between the disciplines in Mental! ?

R: I feel that we all move too much within our own individual worlds whilst we could be 
sharing forces. We are often dealing with the same topics but in a different form. And 
whereas visual art is a slow medium with a relatively small audience, musicians work 
super-fast these days, and at the same time, they have a much wider reach and a more 
varied audience. 

The amount of time that is spent by visual artists delving into topics and the way they 
interrelate, is something that musicians could learn a lot from, to help them arrive at 
insights which would strengthen their own work. We artists could also learn a lot from 
the mind-set of musicians who are producing so prolifically, seeking out their own 
audiences, and operating with more financial independence. 

If I look internationally at what artists such as Beyoncé and Jay-Z or Childish Gambino 
do with art and the locations for their video clips, then I think there is a whole lot to be 
gained. Lots of Dutch clips do look very slick these days, but as far as visual content 
goes, or in terms of concept, they often don’t have much to say. Artists could certainly 
add more layers. Also, in the U.S. for example, you see that musicians are becoming 
serious art collectors, someone like Swizz Beats recently opened an exhibition consisting 
entirely of work from their own collection. I like that fact that the ‘fuck the system’ 
mentality is producing results for some musicians in the Netherlands. So the system 
doesn’t want us…? Fine – then we’ll do it ourselves.  

L: Joining forces you say, how do you envisage that? 

R: I think there are two important things: First of all, more interaction between the 
various art forms – that’s something we really have to make more effort to achieve – 
and using that to strengthen your own artistic community. This is something which for 
me is not at odds with what I said earlier about the importance of being visible as an 
artist in the mainstream. Secondly, not begrudging anyone else – if you have managed 
to get a door to open, don’t be a hog, allow others to share in that network and those 
opportunities so that we, as a whole, can grow. [Balai is referencing the recently 
deceased writer and activist, Toni Morrison “If you have some power, then your job is to 
empower somebody else.” ed.]

L: Seems to me like a great message. Is there anything else you would like to 
add before we finish?

R: Yes, indeed. This conversation is really about my own underlying motives as the per-
son who is putting together this exhibition, but of course the real outcome is in the work 
of all the artists and musicians. The video clip selection has not yet been announced at 
the time of this conversation, but in any case, a shout-out to all the creatives and artists 
who have worked on the videos. 

And of course many thanks and a shout-out to the team at CBK Zuidoost and all the 
artists in the show. It’s my honour to work with you all – AiRich, Vesuhely Americaan, 
Marcel van den Berg, Sara Blokland, Jesper Buursink, Frederick Calmes, Monika Dahlberg, 
Brian Elstak, LIONSTORM and Shertise Solano. 
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MENTAL! LAAT ZIEN HOE MENTAL SLAVERY, EN VOORAL 
HET VERZET DAARTEGEN, EEN ROL SPEELT IN HET 
WERK VAN ZOWEL MUZIKANTEN ALS BEELDEND 
KUNSTENAARS. MUZIEK EN CLIP-CULTUUR ZIJN IN DEZE 
EXPOSITIE EEN SPIEGEL VOOR DE BEELDENDE KUNST.

Er zijn vele niveaus en vormen van mental slavery. Denk aan 
hoe onze economie georganiseerd is, hoe maatschappelijke 
klassen zich tot elkaar verhouden, hoe we omgaan met 
sekseverschillen en gender, heersende schoonheidsidealen 
en de concepten van ras en racisme. Mental slavery zorgt, 
volgens gastcurator Raul Balai, voor een vorm van het 
Stockholm Syndrome; het gaan houden van degene, of in 
dit geval datgene, dat je gegijzeld houdt. 

Zowel beeldend kunstenaars als rappers kaarten deze 
thematiek regelmatig aan. Ondanks de verschillen in 
benadering zijn er vele overeenkomsten, maar die worden 
niet altijd herkent. Je zou kunnen stellen dat de twee 
kunstdisciplines, en hun publiek, verschillende talen spreken. 

Balai en diverse kunstenaars in de tentoonstelling spreken 
beide talen, omdat zij liefhebbers zijn of omdat ze onderdeel 
zijn van beide gemeenschappen. Mental! brengt ze samen, 
om zo de disciplines te verbinden, en voor publiek en 
makers ingangen tot elkaars wereld te creëren.

MENTAL! SHOWS HOW MENTAL SLAVERY, AND 
PARTICULARLY, RESISTANCE TO IT, PLAYS A ROLE IN THE 
WORK OF MUSICIANS AND THAT OF ARTISTS. IN THIS 
EXHIBITION MUSIC AND CLIP-CULTURE FUNCTION AS A 
MIRROR FOR THE ART WORK.

There are many different levels and forms of mental slavery. 
Consider, for example, the way our economy is organised, or 
how different social classes relate to one another, how we 
deal with differences of sex or gender, prevailing ideals of 
beauty, and the concepts of race and racism. Guest curator 
Raul Balai, sees mental slavery, as producing in us a kind of 
Stockholm Syndrome... allowing us to love the person, or in 
this case the thing, which is actually keeping one hostage.

Artists and rappers both regularly address this theme, 
and despite their differing approaches there are many 
similarities, although these are often not recognised. You 
could argue that the two disciplines, and their audiences, 
each group speaks a different language.

Balai and various other artists in the exhibition speak both 
of these languages, whether because they are enthusiasts 
or dabblers, or because they belong to both communities. 
Mental! brings them together in order to connect the 
disciplines and to create ways for the public and the 
makers to enter one another’s worlds.


