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OMAR VICTOR DIOP 

 

Omar Victor Diop (f. 1980) är en känd senegalesisk konstnär, vars anslående fotografier fångar 

samtida afrikanska sensibiliteter, ofta med fokus på omstöpning av historien, representationer av 

diasporiska erfarenheter och svart motstånd i ett globalt perspektiv.  

 

I sina unika verk kombinerar Diop fotografi med andra konstformer, såsom bildkonst, mode, design och 

porträttfotografi. Hans viktigaste verktyg är det konstnärliga självporträttet, som han använder för att 

lyfta fram komplexa frågor om representationspolitik, gestaltning av gemenskap och självskapande (self-

fashioning). Diops verk kännetecknas av att de är minutiöst iscensatta, djärva och dramatiska och att han 

själv står som huvudperson och interlokutör i verken. Diop bor för närvarande i Dakar och han arbetar 

i Paris, New York och Senegal.  

 

Utställningen bygger på en utställning för Autograph som Renée Mussai och Mark Sealy kuraterade 2018. 

Mussai är också kurator för denna vandringsutställning för Åbo konstmuseum, som visas i samarbete 

med Autograph i London och Gallery MAGNIN-A i Paris. Här sammanförs för första gången tre av 

Diops mest framstående projekt: Allegoria, Diaspora och Liberty, som visas tillsammans med Windrush, ett 

beställningsverk av Autograph som inte har ställts ut tidigare.  

 

Kuratorsintroduktion © av Renée Mussai 

 

DIASPORA 

Inspirationen till Diaspora (2014) kommer från västerländska porträtt föreställande svarta personer 

som nådde framskjutna positioner vid kungliga hov, inom vetenskap, politik och sociala rörelser i Europa 

från 1500-talet till 1800-talet, men som ofta saknas i den traditionella historieskrivningen. Serien, som tar 

avstamp i historiska målningar, hyllar framstående afrikaner och deras märkvärdiga liv i diasporan under 

fyra århundraden, kryddat med referenser till fotbollsvärlden av idag. I porträttserien belyser Diop 

spänningarna mellan att bli ”upptäckt”, få ära och erkännande och samtidigt möta utmaningarna i att vara 

sedd som ”den andre” i den allmänna diskursen. Diop föreställer sig att dessa paradoxer är 

gemensamma för fotbollsspelare i dagens Europa och personerna som satt modell för 

originalmålningarna som han har återskapat i sina lekfulla men ärliga fotografier. 

 

LIBERTY 

I Liberty (2017), med undertiteln A Universal Chronology of Black Protest (Kronologisk översikt över svarta 

protester) gör Diop nytolkningar av viktiga ögonblick i de svartas frihetskamp, från anti-apartheidrörelser 

i Sydafrika och medborgarrättskamper i USA, Karibien och Europa till dagens Black Lives Matter-politik. 

Diop undersöker vad det är som förenar och definierar dessa globala kamper för jämlikhet och 

mänskliga rättigheter. Hans bilder är noggrant iscensatta, fyllda av detaljer och symbolik och de lyfter 
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fram uppror ledda av förslavade personer, självständighetsrörelser och kampanjer för social rättvisa, 

samt händelserna som tände gnistan till dem. Verken vittnar om styrkan i kollektiv samverkan, 

antirasistiskt arbete i lokalsamhället och okuvlig motståndsanda – och om motståndets långa historia. 

 

ALLEGORIA 

Omar Victor Diops senaste projekt Allegoria (2021), som premiärvisades på Paris Photo i november 

2021, är en fantasifull kommentar till klimatkrisen och dess följder för det globala syd och den afrikanska 

kontinenten. I dessa livfulla, metaforiska, paradisiska fotografier är Diop avbildad omgiven av snirklande 

arrangemang av noga utvalda växter och djur. Han tar öppet intryck av allt från klassiskt måleri, religiös 

ikonografi och västafrikanskt studiofotografi till vetenskapliga manualer och uppslagsverk. Diop 

begrundar frågor om mänsklighetens framtid i kölvattnet av naturkatastrofer och miljöförstöring och han 

frågar sig vad vi kan göra för att agera mera ansvarsfullt och skapa en mera livskraftig framtid 

tillsammans. Allegorin här är naturen själv, som riskerar att sluta existera och bli enbart ett minne, en 

rad illustrationer i föråldrade läroböcker, reducerad till representationer. 

 

WINDRUSH – Beställningsverk 

På sommaren 2018 erbjöd Autograph Omar Victor Diop att skapa två nya konstverk för att 

uppmärksamma att det gått 70 år sedan fartyget HMT Empire Windrush anlände till England. Diops verk 

kommenterar ikoniska arkivbilder i Autographs samling: det första fotografiet föreställer tre i stiliga 

kostymer klädda svarta män som poserar framför kameran kort efter att kryssningsfartyget har lagt till 

vid Tilbury Docks i Essex den 22 juni 1948. Fartyget transporterade 492 migranter till Storbritannien, dit 

de kom för att börja ett nytt liv och delta i återuppbyggnadsarbetet efter kriget. Det andra verket är 

Diops nytolkning av ett gruppfoto taget utanför Arbetsministeriets regionkontor i Liverpool 1949. Båda 

Windrush-fotografierna visar karibiska migranter från Västindien fångade i ett omvälvande ögonblick: först 

är de fulla av hopp och förväntan, men sedan möter de en hård verklighet med diskriminering, 

umbäranden och arbetslöshet. De tryckta pappersarken på marken anspelar på ett brev skrivet av den 

förra brittiska premiärministern Clement Attlee 1948, där han informerar om invandringen till Förenade 

kungariket. 

 


