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Waar voel jij je thuis? En wat maakt dit gevoel? Is het de inrichtng van een huis of juist
wat je er hebt meegemaakt. Het feit is dat we allemaal wel eens verlangen naar ‘thuis’,
maar hoe kun je dit thuisgevoel oproepen of reconstrueren? In november verhuisde ik
mijn atelier naar Rio de Janeiro om te onderzoeken hoe je jezelf thuis kunt voelen
wanneer je gescheiden bent van je alledaagse omgeving.
De residente duurde maar een maand en is voorbij gevlogen. Het was interessant om in
zo'n korte tjd me te laten inspireren door het leven in Rio de Janeiro, een stad in een
land dat zo beïnvloed is door immigrate en slavernij.
De buurt waarin mijn atelier zich bevond, SAARA, is in de 19e eeuw gestcht door
immigranten uit het Midden Oosten. Hier en daar vind je daarom in het straatbeeld nog
verwijzingen naar Syrië of Libanon. Om zichzelf te onderhouden begonnen veel van hen
een textelwinkel. De laatste jaren zijn deze winkels overgenomen door mensen uit Azië
die er van alle soorten plastc spulletjes verkopen. Maar in het plastc walhalla zijn er nog
straatjes te vinden die geheel gewijd zijn aan textel. Wat mij hier opviel was de manier
op waarop deze winkeliers hun lappen stof presenteren. De stofen liggen niet in balen

opgestapeld, maar worden gedrapeerd over standaarden. Het lijkt daardoor net alsof er
een rijtje gesluierde vrouwen in de winkel staat. De fguren gaven me een thuisgevoel,
omdat ze me denken aan de gesluierde vrouwen die in Nederland bij mij in de wijk
wonen.
Toen ik deze verwijzing ter sprake bracht in mijn gesprek met de Braziliaanse curator
Alexandro Sá werd ik gewezen op egungun, een Afrikaans Yoruba ritueel dat in Brazilië
wordt uitgeoefend binnen de Candomblé tradite. De egungun zijn representates van de
geesten van voorouders. Gemaskerde personen roepen via dans de geesten op om de
levenden te adviseren. De gedragen gewaden en maskers zijn fantastsch in hun
gelaagdheid en kleuren, rijk aan fguren en voorstellingen die ieder hun eigen verhaal
vertellen.
Denk je aan Rio de Janeiro, dan denk je ook meteen aan carnaval. Brazilië is rijk aan
gemaskerde rituelen en volksfeesten waarbij elke streek zijn eigen manier van verkleden
heef. Geheel toevallig bleek tjdens mijn residente een exposite te zijn in het CRAB, het
museum voor Braziliaans ambacht en handvaardigheid, over de veelzijdigheid aan
Braziliaanse volksfeesten en de bijbehorende kostuums. Festa Brasileira - Fantasia Feita
À Mão ('Braziliaans feest - handgemaakte kostuums') gaf een overzicht van de visuele
uitbundigheid die Brazilië te bieden heef. De exposite liet ook zien dat de Brazilianen
niet standvastg zijn in hun tradites en in alles oud en nieuw mixen. Naast het gebruik
van moderne materialen, zoals plastc en colablikjes, worden ook de gebruikte
voorstellingen aangepast. Aan de zijkant van een Bumba Meu Boi kostuum pronkte
tussen de religieuze afeeldingen het Maracanã voetbalstadion.

Deze mix van traditonele riten met moderne invulling interesseerde me. Tijdens mijn
residente heb ik daarom de Braziliaanse maskerades, de gesluierde dames van SAARA en
mijn interpretate van Rio de Janeiro samen gebracht. In twee grote tekeningen heb ik
mijn eigen rituele fguren gemaakt die me tjdens mijn verblijf konden begeleiden. De
vorm van de gesluierde dames werd het canvas voor mijn ervaringen. Interessant is dat ik
in het begin van de residente de dingen heb getekend die je ervaart bij immigrate: het
vasthouden aan eigen gebruiken en het zoeken naar substtuten. Zoals de kolonisten hier
vroeger bij gebrek aan kweeperen hun kweeperengelei maakte van guaves. Of de vloeren
van Portugese tegels waarmee de immigranten van de 19e eeuw hun nieuwe huis tot een
thuis maakten en waar tegenwoordig felgekleurde plastc verkoopwaar op uitgestald
wordt. In mijn geval was het de fets, waarmee ik elke dag naar mijn atelier reed. En de
tropische planten die ik herkende uit mijn huiskamer, maar die hier in tegenstelling tot
thuis in de vrije natuur groeien tot gigantsche groote. Later kwamen hier de Braziliaanse
gebruiken bij die me onbekend waren maar me ook bevielen. Zoals de zelfverzekerdheid
rond het lichaam waarbij elke lichaamsvorm in een string op het strand staat, zwangere
buiken openlijk worden geshowed en bh's nauwelijks worden gedragen. En de leggings
met de meest uitlopende felgekleurde lelijke patronen, die door vele vrouwen worden
gedragen.
Het uiteindelijke werk dat ik tjdens de residente heb gemaakt omvat drie grote
verschijningen die over ons waken. Drie dames waarin Brazilië en mijn Nederlandse
achtergrond samenkomen.

