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H

asce em Angola no ano de 1979, quatro
anos após o início da Guerra Colonial. O
nome “Kiluanji” foi-lhe dado pelo seu pai
e significa guerrilheiro, um nome como um símbolo
de resistência. A obra do foto-jornalista sul-africano
John Liebenberg sobre o Apartheid e a Guerra
Civil de Angola teve impacto na sua formação.
Kiluanji explora performance, fotografia e vídeo
para materializar imagens, narrativas fictícias
sobre as memórias do passado colonial de Angola
e do continente africano. Utiliza a poesia como
principal aliada na missão de rejeitar o presente
e o retrato fiel da realidade não é o que lhe
interessa, preferindo antes desfrutar dos campos
da ficção, onde a manipulação e a fantasia são
legítimas, como nos explica nesta entrevista
realizada a partir de Luanda.

e was born in Angola, in 1979, four years
after the start of the Colonial War. The
name “Kiluanji” was given to him by his
father, meaning warrior, a name that was symbolic
of resistance. The work of the South African photo
journalist John Liebenberg about Apartheid and the
Angolan Civil War had an impact on his development.
Kiluanji explores performance, photography and
video in order to materialise images, fictitious
narratives about the memories of the colonial past of
Angola and the African continent. He uses poetry as
his main ally on a mission to reject the present and a
faithful rendering of reality, which he has no interest in,
preferring to enjoy, instead, the realm of fiction where
manipulation and fantasy are legitimate, as he explains
to us in this interview that took place in Luanda.

Verónica de Mello: Como é a sua relação entre o passado histórico e a contemporaneidade? Kiluanji Kia Henda: O
meu grande desafio é poder fazer essa viagem temporal, ou seja, criar uma ponte entre passado e futuro. Tento
ao máximo rejeitar o presente. Sei que é muitas vezes
uma tentativa frustrada, mas conto com a poesia como
a minha principal aliada nesta missão. Sempre tive um
grande fascínio pela história, e ao mesmo tempo venho
de um país que tem um grande problema em falar da
sua própria história, de um continente onde o acesso a
este conhecimento do passado ainda é bastante precário. Mas confesso que, como artista, sinto-me feliz por
não ter que carregar o fardo pesado da história nas
minhas costas. Em várias viagens que fiz pela Europa,
muitas vezes questionei o desafio de ser um artista em
lugares onde não se pode mover pedra, pois poderá ser
também um património. Por isso, sinto que em Luanda,
como noutras cidades em África, se vive a contemporaneidade na sua forma mais plena.
A sua obra também trata de uma análise crítica, da
herança tradicional de uma cultura, a sua máquina fotográfica funciona como um óculo da realidade de um país.
Essa tradição de que forma é importante no seu trabalho?
Não tento, de maneira alguma, ser o espelho da realidade, nem nunca tive essa pretensão. Pelo contrário, prefiro
jogar com essa percepção cada vez mais confusa que
temos entre o real e a ficção. Nunca estive interessado
em passar um retrato que seja fiel ao mundo que vivo.
Prefiro desfrutar dos campos da ficção, onde a manipulação e a fantasia são legítimas. Mais do que investigar
uma suposta tradição, acho mais importante o exercício de desafiar o que nós entendemos por tradição. Há
muitos valores que foram perdidos, por diversas razões,
mas hoje no espaço urbano tentamos construir uma

Verónica de Mello: What is your relationship between
the historical past and contemporaneity? Kiluanji Kia
Henda: My greatest challenge is to be able to create this
journey through time, that is, to build a bridge between
the past and the future. I try my hardest to reject the present. I know that this is often a frustrated attempt, but I rely
on poetry as my main ally in this mission. I have always
been fascinated by history and, at the same time, I come
from a country where there is real problem talking about
its own history, on a continent where access to this knowledge of the past is still quite precarious. But I confess that
as an artist, I feel relieved that I don’t have to carry this
heavy burden of history on my shoulders. On various
trips to Europe, I often questioned the challenge of being
an artist in places where you can’t even move a stone, since
it could be seen as heritage. That’s why in Luanda, as in
other African cities, one experiences contemporaneity in
a broader way.
Your work is also a critical analysis of the traditional heritage of a culture, with your camera acting
as a lens focused on the reality of a country. In what
way is this tradition important to your work? In
no way do I try to, nor have I ever had the intention of
mirroring reality. On the contrary; I prefer to explore our
increasingly confused perception between reality and fiction. I have never been interested in rendering a faithful
portrait of the world I live in. I prefer to enjoy the realm
of fiction, where manipulation and fantasy are legitimate.
Rather than investigating what is supposedly a tradition,
I see the exercise of challenging what we understand as
tradition as more important. There are many values which
have been lost, for a variety of reasons, but in the current
urban context, we try to construct a narrative which is the
outcome of multi-cultural influences, the outcome of a
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narrativa que é fruto de uma multi-culturalidade, resultado de uma história colonial que iniciou um processo de
aculturação violento. Mas nem toda essa herança deve ser
olhada de forma trágica. Acho que hoje existe toda uma
criação que é bastante rica, por ter sobrevivido à barbárie; há uma flexibilidade maior em aceitar o convívio com
outras culturas, já que de alguma forma acabamos por
aceitar uma língua, e até um Deus que foi importado.
Fala de manipulação e de ficção em relação ao seu
entorno, até na ironia e no humor no seu trabalho. Também
fala de poética, na obra “O Mercador de Veneza” que
retrata um emigrante num palácio de Veneza, uma reflexão sobre a actual situação dos emigrantes. É uma obra
que sublinha ao longo dos últimos anos a sua importância
perante a realidade política. Mas também vemos a peça
de Shakespeare e a ironia da imagem, e todo esse conjunto funciona como um confronto político e também moral. É
esse confronto que lhe interessa? Temos que ser confrontados com o passado sempre que assim for necessário.
Hoje em Angola vive-se um momento de revolta quando pensamos na delicada situação económica, causada em grande parte pela corrupção voraz. Ninguém
se quer dar ao trabalho de pensar no quanto a história teve influência para vivermos o que vivemos hoje. Ao
longo de séculos temos vivido um processo desumano
de extrema violência sobre o corpo negro que, de alguma forma, nos dias de hoje se torna num motivo de paz
na consciência dos delapidadores que vestiram as peles
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dos colonizadores, uma vez que continuam a levar a
fortuna para países antes considerados os opressores.
O trabalho que realizei em 2010 em Veneza foi exactamente esse olhar para história, procurando encontrar
um paralelo com situação actual porque, no fundo, os
movimentos nacionalistas anti-emigração tiram proveito da ignorância das grandes massas. Hoje a ignorância tornou-se numa virtude, num motivo até de vaidade. No caso da Itália, o discurso naquela altura para
justificar a atitude xenófoba contra os africanos era de
que a Itália não tinha uma história comum com África,
por nunca ter tido uma colónia em África. Era realmente espantoso ouvir isso estando em Veneza, uma cidade
construída pelos chamados “mouros negros” oriundos
de África, antes de qualquer processo colonial europeu.
Neste trabalho em Veneza, o que fiz foi retratar africanos
emigrantes dentro de palacetes, como donos legítimos
destes espaços históricos.
Qual o trabalho que está a realizar neste momento? Que problemáticas aborda neste momento na sua
obra? Neste momento estou a realizar um trabalho sobre
o espaço urbano em Luanda. A relação entre a arquitectura e as pessoas. A partilha do espaço público, a
improvisação como modo de sobrevivência. Nos últimos
dois anos tenho vagueado pelas ruas de Luanda, sem
realizar uma única fotografia que possa considerar um
trabalho artístico. Decidi finalmente materializar algumas ideias que foram surgindo espontaneamente nas
horas de bar. Estou a trabalhar numa séria de imagens
em estúdio, e também numa instalação, que serão apresentadas na galeria Jahmek, em Luanda. Estou a usar a
galeria como estúdio, para onde levei mais de oitocentos
blocos de cimento como parte da instalação a ser fotografada, para desespero da Mehak Vieira, que é a directora da galeria, mas nesse momento imagino que ela já
nem queira que os blocos saiam de lá. Tenho trabalhado com modelos que vou encontrando na rua, boa parte
vive de negócios ou trabalhos que fazem por essas ruas,
actualmente com imensos edifícios de betão completamente abandonados.
Quais são os seus projectos de futuro? Em Março
tenho uma residência artística em Arles, para desenvolver um projecto para a LUMA Foundation, que ainda este
ano vai inaugurar um museu desenhado por Frank Gehry.
Fui convidado pela dona da Fundação, Maja Hoffman,
e o curador Hans Ulrich Obrist, para fazer parte de um
grupo de três artistas e três curadores, para dar início a
um programa de residências artísticas do museu. Tenho
mais algumas exposições individuais para um museu na
Sardenha, e com a Goodman Gallery, em Johannesburg.
Na verdade, nunca consigo planear as coisas a longo
prazo, mas neste ano são as minhas prioridades, incluindo
também o projecto Fuckin´Globo, que é um projecto colectivo com artistas de Luanda que já existe desde 2015. A

colonial history which began a process of violent acculturation. But not all this heritage should be regarded as something tragic. I believe that nowadays there is a considerable
wealth of creativity for having survived this barbaric past;
there is a greater flexibility in accepting the mingling with
other cultures, since in a way we ended up accepting a language and even a God that were imported.
You speak of manipulation and fiction in relation
to your environment, even in the irony and humour
seen in your work. You also speak of the poetics, in
the work “The Merchant of Venice”, which portrays
an emigrant in a palace in Venice, a reflection of the
current situation of emigrants. It is a piece that highlights in recent years its importance in relation to political reality. But we also see Shakespeare’s play and
the irony of the image, and how the whole works as
both a political and a moral confrontation one. Is this
the confrontation you are interested in? We have to be
confronted with the past whenever necessary. Presently
in Angola, there is a sense of revolt when we think about
our fragile economic situation, largely caused by voracious corruption. No one can be bothered to think about
the weight of history’s influence on what we are going
through today. Over the centuries we have been subject
to an inhuman process of extreme violence on the black
body which, in some way in present times has become a
motive of alleviating the conscience of the plunderers
who have stepped into the shoes of the colonisers, since
they continue taking these fortunes to countries which
were previously seen as the oppressors. The work that I
carried out in Venice in 2010 was exactly that view of history, seeking a parallel with the current situation because,
deep down the nationalist anti-immigration movements
exploit the ignorance of the masses. Today, ignorance has
become a virtue, even a cause for pride. In the case of Italy,
the discourse at that time in order to justify the xenophobic attitude to Africans was that Italy didn’t have a common history with Africa, since it had never had a colony in
Africa. It was really shocking to hear this while in Venice,
a city that had been built by the so-called ‘blackamoors’
from Africa, even before any European colonial process. In
this work in Venice, I made a point of portraying African
emigrants inside palaces, as the legitimate owners of these
historic spaces.
What are you working on at the moment? What
problematic you are currently dealing with this in
your work? At the moment, I am developing work about
the urban space of Luanda. The relationship between its
architecture and people. The sharing of public space, improvisation as a way of survival. Over the past two years
I have wandered around the streets of Luanda without
taking one photograph that I could consider a work of art.
I finally decided to materialise some ideas which came to
me spontaneously during time spent in bars. I am working
on a series of studio images, and also on an installation,

which will be exhibited at the Jahmek gallery in Luanda.
I am using the gallery as a studio, where I will take more
than eight hundred blocks of cement as part of the installation to be photographed, much to the despair of
Mehak Vieira, who is the director of the gallery, although
I suspect that she already wants the blocks to stay there.
I have worked with models that I have chanced upon on
the streets, most of whom make their living by peddling
or working on the streets, currently dominated by vast
concrete buildings that have been completely abandoned.
What projects do you have for the future? In March,
I have an artistic residency in Arles, to develop a project for
the LUMA Foundation, which is going to inaugurate a museum designed by Frank Gehry this year. I was invited by
the owner of the Foundation, Maja Hoffman, and the curator Hans Ulrich Obrist, to work as a group of three artists
and three curators, to begin a programme of artistic residences in the museum. I also have some individual exhibitions for a museum in Sardinia and with the Goodman
Gallery in Johannesburg. To tell the truth, I never manage
to plan things in the long term, but these are my priorities
this year, as well as the Fuckin´Globo project, which is a
collective project with Luanda artists that started in 2015. A
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