
GALLERI MY TRUNK PRÆSENTERER 

’KUNST FOR AFRIKA’ 

Et projekt startet af My Trunk i samarbejde med syv af de største vestafrikanske kunstnere. Formålet er at udbrede afrikansk kunst i 

Danmark og støtte talentfulde kunstnere i Vestafrika. Der gives støtte til kunstnere i Vestafrika i form af økonomisk hjælp til køb af 

materialer samt støtte til uddannelse. Der afholdes non profit arrangementer i Danmark, hvis formål er at udbrede kendskabet til 

afrikansk kunst, og der inviteres afrikanske kunstnere til Danmark. 

 

Galleri My Trunk 

Telefon: 4236 2042 

mail: trunkdk@gmail.com  

Hjemmeside: mytrunk.dk 

 

 

Præsentation af kunstnerne 
De store kunstmetropoler London, Paris og New York har igennem de seneste mange år haft blikket rettet mod den afrikanske 
kunstscene, og interessen er nu også stærkt stigende herhjemme. 
 
For et dansk publikum er det nyt og forfriskende at opleve kunst skabt i ikke-europæiske kontekster. I Galleri My Trunk er det 
lykkedes at samle en kunstsamling på over 200 malerier med internationalt anerkendte afrikanske kunstnere. 

 

 

Wizdom Kudower (Wiz Kudower), Accra –Ghana 
 

 
 
Wiz Kudower er en af Ghanas mest velansete moderne kunstnere og har i sit hjemland stået for adskillige offentlige kunstværker, 

blandt andet Mindesmærket ’Memorial wall’ i Kwame Nkrumah Memorial Park. Han har haft talrige udstillinger i forskellige store 

gallerier rundt om i verden såsom USA, Storbritannien, Canada, Holland, Japan, Malaysia, Tyrkiet, Tyskland og Sydafrika. Han har 

været involveret i en lang række kunstneriske og kulturelle workshops, lærerige foredrag og andre associerede kunstneriske 

arrangementer. 

 

mailto:trunkdk@gmail.com
http://www.mytrunk.dk/


Bernard Mensah, Kumasi – Ghana 

 
Bernard Mensah er født 24. december 1978 og begyndte sin skolegang i en alder af seks år. Efter sin grundskole fortsatte han til 

College of Arts og industri, hvor han erhvervede et dybtgående kendskab til kunstneriske design, der har hjulpet ham i at blive, hvad 

han længe ønskede at være - en fremtrædende og produktiv maler.  

 

 

 

Emmanuel Ekong Ekefrey, Nigeria 
 

 
 

Ekefrey har sin egen stil. Ekefrey er en selvlært kunstner, og hans far var en berømt billedskærer. Et af de mest slående kendetegn 

ved Ekefreys malerier er brugen af store og mellemstore lærreder i ustrakt tilstand. Hans kunstneriske stil minder om mexicanske 

væg-malerier. Ekefrey tegner først sine figurer på lærredet, så maler han dem ved hjælp industrielle pigmenter, eller nyligt, ved 

hjælp af oliemaling. Hans stil er påvirket af hans families tradition for at lave masker og er meget tæt på den traditionelle afrikanske 

primitivistiske stil. Han er en af Nigerias mest anerkendte kunstnere og har tillige med stor succes udstillet i de store kunstcentre i 

både Afrika, USA og Europa. 

 

  



Kofi Agorsor, Ghana 
 

       
 
Vi er stolte af at kunne præsentere denne internationalt anerkendte kunstner, der allerede har haft stor succes med udstillinger i 

hele Afrika og internationalt i England, Schweiz, Singapore, Italien, Tyskland m.m. 

Kofi Agorsors udtryk er humoristisk med glade farver og charmerende til tider abstrakte former, der visuelt passer fantastisk godt 

ind i et moderne hjem, uanset om det er i LA, Paris eller København. Hans stil er inspireret af kunstnere som Henri Matisse og den 

tyske kunstner Oskar Schlemmer. 

Kofi Agorsor startede på arkitektstudiet i Accra men fandt hurtigt ud af, at hans passion lå inden for kunsten. Han færdiggjorde sit 

studie inden for Fine Art på Accra College of Art i 1993 og har siden hurtigt udviklet sig til at være blandt Vestafrikas bedste 

kunstnere med utallige udstillinger bag sig. Ud over at male er Kofi Agorsor også en talentfuld jazz-musiker. 

 

Fishman, Kobina Nyarko , Takoradi, Ghana 

 
 

Kobina Nyarko er en af Ghanas førende yngre samtidskunstnere. Født marts 1972 i Takoradi, Ghana. Meget af Nyarkos seneste 

arbejde udforsker symbolikken af fisk i malerier. Stilen kendetegnes med mange små fisk på ofte store lærreder. Dette ’varemærke’ 

gør hans arbejde let at genkende. 

 



 

 

Nyornuwofia Agorsor, Nigeria (bosiddende i Ghana) 
 

     
 
Kvindelig autodidakt billedkunstner og musiker født i Lagos, Nigeria og nu bosiddende i Ghana og gift med kunstneren Kofi Agorsor. 

Stilen er en farverig positiv uskyld med motiver fra den afrikanske hverdag og skolelivet. Bag uskylden bringes der klare budskaber 

om motivation, dygtiggørelse og om at få så meget som muligt ud af sit liv. Nyornuwofia udstiller i Vestafrika har fast udstilling i 

Galleri Benedict i Wien og har deltaget i udstillinger i bl.a. New York, Moskva og Barcelona. 


