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Godhadi verhalen uit Kondhwa Budruk
tekens uit oude tradities in een hedendaags ambacht,
een onderzoeksproject naar Hidden Signs

Aanleiding
Mijn boekje Spinoza meets Buddha, over drie werkreizen naar India, ligt in
verschillende Amsterdamse boekhandels. In een gesprek met Marre, één van
de eigenaars van boekhandel De Evenaar, wees zij me op ‘A Fine Balance’ van
schrijver Rohinton Mistry. Hij beschrijft op treffende wijze het leven in de
roerige jaren 70 en 80 van de vorige eeuw in een onbestemde stad in India.
De levensomstandigheden zijn zwaar, al gloort er hoop.
In een van de hoofdstukken wordt het maken van quilts en de waarde voor
de makers als mijlpalen in het leven beschreven. Het opende voor mij een
nieuwe wereld.
In A Fine Balance wordt gewezen op de Quilt als geheugensteun.
‘Look’, Om pointed, ‘look at that – the poplin from our first job.’ ‘You remember.’ said
Dina, pleased. (p. 489)
‘i recognize these blue and white flowers,’ said Maneck. ‘From the skirts you were
making on the day I moved in.’ (p. 490)
...Then that violet tussar (silk red.), when we made masala vada and started cooking
together…
’So that’s is the rule to remember, the whole quilt is much more important than any
single square.’
‘Are you listening?’ asked Dina. ’How strong is your memory? Can you remember
everything about this year without looking at my quilt?’ (p. 491)
Op deze wijze had ik nog niet naar het werk van Indiase textielarbeiders,
quiltvrouwen, gekeken. Eenvoudige patronen en kleurstellingen blijken ‘memory
sticks’. Tijdens mijn residency in Rajasthan viel me op dat oude gebruiken en
verhalen, die mondeling worden doorgegeven, aan het verdwijnen zijn.
Soms is vooruitgang positief: meer onderwijsmogelijkheden en is de positie van
vrouwen in het algemeen verbeterd. Met de tijd verandert ook de erkenning van
het bestaande. De persoonlijke quilts voornamelijk vervaardigd met een
eenvoudige rijgstreek krijgen het stempel traditioneel en moeten de concurrentie
aangaan met goedkope massagoederen.
Mijn interesse in patronen bij het quiltmaking ligt in het verlengde van mijn oog
voor Rangoli of Kolam, de grondtekeningen.
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Kolam, Alpana, Aripana, Chowkpurna, Mandana, Muggulu, Rangoli
Bovenstaand zijn de namen in de verschillende streken voor grondtekeningen.
Deze kunstvorm is meer dan 5000 jaar oud en wordt in de Veda’s (godsdienstige
Hindoe teksten) al beschreven.
In Tamil Nadu strooien vrouwen elke ochtend strooien een Kolam tekening voor
de ingang van hun huis. Daarbij bidden ze om voorspoed, vreugde, gezondheid en
vriendschap. De Kolam betekent een welkom aan bezoekers, vrienden,
huwelijksgasten, het pasgeboren kind, de boodschapper van het goede. Met deze
tekening vraagt een vrouw voor haar gezin bescherming tegen ongewenste gasten,
dieven en het kwaad. En ook dat de bewoners zelf goed en zuiver mogen zijn.
Oorspronkelijk werd de Kolam gestrooid met rijst of rijstpoeder, als offergave voor
voorspoed en als dank aan de natuur. Nu gebruikt men kalkpoeder, zand en
kleurige aarde of andere fel gekleurde poeders.
Meisjes leren het ritueel van hun (groot-)moeders, het is een belangrijk deel van
hun opvoeding.
Hun vaardigheid om een mooie Kolam te tekenen wordt beschouwd als een bewijs
van schoonheid, ordelijkheid, discipline en concentratie. De meisjes zijn vaak
meestal even vaardig in het maken van vergelijkbare hennatekeningen op handen,
benen en armen.
Priesters strooien Kolam om de goden te behagen in hun tempels.
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Naar Pune, India
In 2018 benaderde Rucha Kulkarni Chaudhari, een jonge
kunstenaar/ontwerper/curator (IN/NL), mijn partner Edith Rijnja. Rucha is de
oprichtster van Quilt Culture in Pune, India. Quilt Culture ging van start als een
community art project van Rucha Kulkarni in 2015, in een latere fase richtte zij een
NGO met dezelfde naam op met als doel het oude godhadi quiltambacht zoals dat
in Maharashtra beoefend werd, nieuw leven in te blazen en gemarginaliseerde
vrouwen een eigen inkomen te laten verwerven en daardoor ook een betere
positie in de maatschappij. De vrouwen van Quilt Culture maken traditionele quilts
en producten op basis van Godhadi quilts. Duurzaamheid en het ‘upcyclen‘ staan
centraal.
De producten zijn samengesteld uit ongebruikte resten textiel en resten van sari’s.
De regio Pune wordt gezien als het culturele centrum van de deelstaat
Maharashtra, terwijl Mumbai, aan de kust met zeehavens, het economisch hart is.
Rucha stelde voor om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om de
ambachtelijke textielbewerksters van Quilt Culture samen met hedendaagse
ontwerpers nieuwe producten te laten ontwikkelen. Na een uitgebreid onderzoek
naar kansen en mogelijkheden ontstond het idee van een research workshop
onder de titel Beyond Quilting. Met Beyond Quilting is een internationaal
discipline-overschrijdend kunst- en textieldesign researchproject gestart over
hergebruik, nieuwe toepassingen en traditioneel ambacht onder
verantwoordelijkheid van Edith Rijnja.
De kans om mijn onderzoek naar het gebruik van traditionele tekeningen en
tekens, ‘hidden signs’, te doen bood het Beyond Quilting Project.
Aan Beyond Quilting deden twee toonaangevende Nederlandse textiel- en
productontwerpers mee, Mae Engelgeer en Simone Post, grafisch vormgever
Richard Niessen, die ook zijn sporen verdiend heeft; de Indiase ontwerpstudio
Studio Alternatives, mode- en designontwerpster Karishma Shahani Khan,
beeldend kunstenaar/designer Rucha Kulkarni, ondergetekende, beeldend
kunstenaar Harald Schole en ambachtelijke textielwerkers van Quilt Culture uit
Kondhwa Budruk, Pune, India.
De aanleiding voor het project is de potentiële aandacht zowel in Nederland als in
India voor ambacht, up-cyclen en innovatie. De vraag van Quilt Culture aan
Nederlandse vormgevers is verbonden met hedendaagse opvattingen over ‘arts
and crafts‘ in het Antropoceen met z’n grote klimaatproblemen.
Mijn onderzoek naar de betekenis van tekens en symbolen vond plaats bij Quilt
Culture in Pune. Op welke wijze worden traditionele, folkloristische afbeeldingen
in het dagelijks leven en werken aan quilts gebruikt?
Mijn onderzoeksvraag was in eerste plaats gebaseerd op nieuwsgierigheid naar de
betekenis achter folkloristische afbeeldingen. In de praktijk verschoof het meer
naar mogelijk gebruik van afbeeldingen en patronen bij het quilten.
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Een Rangoli, de naam in de deelstaat Maharashstra voor een grondtekening, wordt opgebouwd met
behulp van een streng wiskundig grid. Rechts een geboorte aankondiging.

interviews
Tijdens mijn verblijf in Pune heb ik met een aantal Indiase ambachtsvrouwen van
het project Beyond Quilting gesprekken gevoerd.
Mijn doel was om meer inzicht te verwerven in de rijkdom van de Indiase cultuur
met de vele decoratieve elementen. De achtergrond van de afbeeldingen en tekens
die in het dagelijks leven worden gebruikt beter te begrijpen en welke betekenis er
aan is verbonden.
De meeste deelnemende ‘craftswomen’ spraken geen Engels of Hindi. Met de hulp
van kunstenaar Vinit Nemmaniwar, die voor mij als vertaler optrad, was het
mogelijk om ook met een aantal vrouwen, die alleen het lokale Maharathi machtig
waren, in contact te komen.
Archana Jagtap is mede-initiator en huidig coördinator van Quilt Culture. Zij heeft
samen met Rucha Kulkarni het maken van de Godhadi quilts nieuw leven in
geblazen.
De typische Godhadi quilts met de ‘running stitches’, rijgsteken, is verbonden met
de Indiase deelstaat Maharashtra.
Met tegenwoordig een groot verschil, vroeger op het platteland was het maken van
quilts, uit restanten van oude sari’s, een vorm van een doelmatig tijdverdrijf, nu is
het productie voor verkoop aan de stadsbewoners en enkele internationale
afnemers.
Een sari is een lap stof van een meter breed en vijf tot zeven meter lengte die
vrouwen als kledingstuk om zich heen slaan.
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Archana (45 jaar)
Archana is de trait-d’union tussen de vrouwen en de potentiële afnemers, klanten
en opdrachtgevers. Zij spreekt ook Engels. Haar liefde voor de quilts spreekt
boekdelen.
‘De quilts gaan generaties mee en hebben door de verwevenheid met persoonlijke
familiegeschiedenissen een hoge emotionele waarde.’ In de quilt die oma heeft
gemaakt zit, onderstreept, haar levensgeschiedenis, de herinneringen aan vroegere
generaties.
De overeenkomst met het Madeleine koekje van de oma uit Le Temps Perdu van
Marcel Proust als katalysator van de geest is navenant. Archana laat een versleten
quilt zien, door haar grootmoeder gemaakt. Het is altijd het werk van vrouwen.
Met wat vragen naar de leeftijd van de kinderen en het jaartal van de
gearrangeerde huwelijken van andere vrouwen wordt duidelijk dat Quilt Culture
een vicieuze cirkel kan doorbreken. De zelfstandige positie die vrouwen mogen in
nemen is beperkt. De afhankelijkheid van de vrouw en de onderworpenheid aan
haar man wordt verwoord in het gezegde:
‘the women’s good fortune is associated with husband’s life’.

Archana Jagtap, coördinator van Quilt Culture

Archana legt uit dat een godhadi quilt (traditionele deken) uit drie lagen bestaat.
Een toplaag samengesteld uit de mooiste restanten van oude sari’s, een onderlaag
van een eenvoudige katoenen stof en een tussenlaag van onaanzienlijke ‘leftovers’,
textielresten. De bovenkant van de quilt van haar moeder was op sommige plekken
tien lagen dik en vormde een imaginair landschap. Met quiltsteken worden alle
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lagen met elkaar verbonden. Op een vingerdikte afstand is meestal in parallelle
banen het handmatige stiksel aangebracht. Het ontwerp van de toplaag is vaak een
lappendeken van geometrische patronen.
Deze quilt is, 25 jaar na het overlijden van haar grootmoeder, nog steeds een
comfortabele deken voor baby’s en ouderen.

Gargee, de dochter van Archana, met de quilt van haar oma.

Het persoonlijke element telt zwaar. Archana haalt een anekdote aan van een
vriendin. De kleuren van de sari die zij van haar man cadeau had gekregen vond ze
niet mooi. Nadat de saaie sari, in stukken geknipt, een onderdeel van een quilt
werd, bezat het textiel waarde. Een verhaal dat aan een volgende generatie wordt
doorgegeven.
Het aantal decoratieve stijlelementen in haar Godhadi’s is beperkt. Zo af en toe een
beeltenis van een hakenkruis als symbool van voorspoed, een kleine stapeling van
diamantvormen, een randversiering of vrolijke mussenpootjes. De kommavormige
mangovorm, symbool voor rijkdom, liefde en vruchtbaarheid komt een enkele keer
voor.
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Zij komt terug op Quilt Culture, met de oprichting is een nieuwe weg, het traject
naar professionalisering, ingeslagen. De quilts zijn voor verkoop aan de interne
Indiase markt en af en toe ook zijn er ook enkele kleinschalige, internationale
afnemers. Jongere generaties, die ver van hun geboorte dorp in een stedelijk
gebied wonen, kopen liever nieuwe synthetische dekens als teken van welvaart en
vooruitgang. Iets nieuws refereert aan andere emotionele kwaliteiten. Tot vijftien
jaar geleden werden uit oude sari’s speelgoed en poppen voor kinderen gemaakt.
Er was net als het quilten geen specialistische kennis voor nodig.
In een vervolggesprek laat Archana een vrij ontwerp voor een nieuwe quilt zien.
Het is een tekening van een boom met vele takken als symbool van groei van Quilt
Culture. In haar aanpak met verschillende schetsen en uitwerkingen wordt
duidelijk dat een quilt met een eigenzinnig ontwerp de nodige voorbereidingen
vraagt.

De lievelingsquilt van de kleinzoon van Alka.
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Alka (63 jaar)
Aanleiding voor haar quiltwerk is ‘to kill the time’ , om de tijd te doden, en
natuurlijk ook vanwege het contact met andere vrouwen. Traditioneel begon zij
met het quilten in de namiddag, wanneer het gewone (huishoudelijke) werk er op
zat. Zij is een ervaren ‘craftswomen’ en houdt van kleine experimenten. Techniek,
materiaal en vorm mogen variëren. Ze kijkt wat prettig is en gebruikt even
gemakkelijk een stuk T-shirt stof als een sari. Zij is trots op een dertien jaar oude
quilt waarvan de toplaag versleten is.
Je ziet de tijd en de slijtage is te vergelijken met het patina op de verweerde huid
van een kostbaar bronzen beeld. De quilt had ze als bruidschat voor haar dochter
gemaakt en haar schoonzoon heeft het als voorbeeld speciaal naar Quilt Culture
gebracht. Ze vertelt: ‘mijn zevenjarige kleinzoon huilde toen ik wegging omdat ik
zijn deken meenam.’

De slijtage geeft diepte en verwijst naar verhalen

Het centrum van haar quilt is een combinatie van blauw, roze en geel. Als
decoratief element zijn ovaaltjes aangebracht. Die hebben geen speciale betekenis.
Het is haar ontwerp, ze weet wat ze maakt en de voorkeur van haar dochter speelt
op de achtergrond.
Voor een baby maakte ze een dunnere quilt, waarvan een hoekpunt als een
envelop is verdubbeld. Het functioneert als puntmuts voor het hoofdje. De overige
drie hoekpunten worden naar binnen gevouwen en bedekken het lichaam. Zij
maakt onderscheid tussen quilts in de deelstaten Maharashtra en Karnataka. In de
eerste gebruikt met voornamelijk de rechte rijgsteken, soms lang soms kort, en in
het meer zuidelijke Karnataka (waar ook de befaamde archeologische stad Hampi
ligt) quilten de vrouwen ook in spiraalvormen toe.
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Alka geeft, via Vinit, uitgebreid uitleg over de betekenissen van verschillende
afbeeldingen.
De lotusvorm staat voor de Hindoes voor welvaart, voor de Boeddhisten voor
zuiverheid en verlichting. De swastika, met de draairichting met de klok mee,
symboliseert het leven en innerlijke groei, geluk en levenskracht. De draairichting
tegen de klok in staat voor het tegenovergestelde, het kwade. Het is te vergelijken
met de twee kanten van één munt. De witte lotus is het symbool voor perfectie, de
roze variant voor menselijkheid. De pauw is een teken voor vreugde, liefde en
schoonheid. Het is een heilige vogel verbonden met god Krishna en het eeuwige
leven.
Op het doden van een pauw stond in India lang de doodstraf.

Een feestelijke grondtekening met een pauwenpaar uit Rajasthan.

Kasturabae (ongeveer 50 jaar)
Zij legt haar naam uit. Het achtervoegsel bae betekent ‘lady’. Zij laat ook een
speciale quilt zien. Die is ongeveer vijf à zes jaar oud en is voor privégebruik.
Bijzonder aan deze quilt zijn de decoratieve versieringen waarin de steken als
kleine drietandjes gequilt zijn. Mussenpootjes worden ze genoemd. De mus is één
van de meest voorkomende gewone vogels. De mus wordt geassocieerd met
eigenwaarde en overwinning.
De versiering is in de eindfase aangebracht. Deze quilt heeft vier lagen en is
daarom aan de zware kant. Als deken of matras is deze quilt prima geschikt, maar
als omslagdeken niet altijd prettig. Tijdens de moessonperiode wordt een dikke
doorweekte quilt veel te zwaar.
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De quilt met in de hoek ‘mussenpootjes’.

In een ander gesprek dat ik had, werd gewezen op de astrologische betekenis van
grondtekeningen die de negen planeten, inclusief maan en zon uitbeelden.
De twee ‘planeet’ namen Ketu en Rahu staan voor schaduw planeet, het
astronomisch verschijnsel verbonden aan zon- en maanverduisteringen.
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Deze serie afbeeldingen van de planeten zijn afkomstig uit het boek South
Indian Hindu Festivals and Traditions, Maithily Jagannathan.
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Krushnabae (ongeveer 60 jaar)
Zij legt uit dat je in het handmatige stiksel van de quilts het persoonlijk handschrift
van grootmoeder kan herkennen. Haar oma, van ongeveer 90, heeft alleen
restmateriaal gebruikt, geen sari’s. Haar quilt bezit een groot verschil tussen voor
en achterkant.
Zij stelt vol overtuiging: ‘Niemand in de wijk Kondhwa Budruk van Pune geeft oude
sari’s weg. Kondhwa Budruk heeft een dorps karakter met smalle straten,
eenvoudige huizen van enkele verdiepingen hoog en wordt omringd door
oprukkend ‘genderfication’; de ‘gated communities’ met torenflats. Haar quilts
worden gebruikt als beddensprei en als deken. Zij heeft twaalf tot vijftien quilts bij
haar thuis liggen. Die zijn bestemd voor haar twee dochters, zoon en kleindochter
en zoon. Zij houdt van de Karnataka stijl, complexe patronen en heeft het ook zo
aangeleerd. De Karnataka bezit meer expressie dan de lange lijnstiksels van
Maharashtra. Aan de randafwerking van een groen/witte quilt is extra aandacht
besteed door de toepassing van de ‘blanketstitch’ (een festonsteek, als afwerking
met een steek loodrecht op de zijkant).

Karishma Khan (32 jaar)
Karishma leidt een bedrijf en het modemerk Ka-Sha. Ze wordt beschouwd als één
van Indiaas jonge topontwerpers, die een frisse wind laat waaien in de
modewereld.
Zij erkent de kwaliteit van traditie en het ambacht en weet het op een hoogwaardig
niveau voor haar kledinglijn in te zetten.
Karishma maakt het verschil tussen quilten en borduren duidelijk. Met borduren
zijn verschillende steken toepasbaar, heeft de vorm prioriteit. Quilten is een lange
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door lagen stof lopende draad die de lagen verbindt. De techniek heeft de
overhand.
Sommige patronen van blokprints op stoffen zijn ontleend aan rangoli’s. Karishma
heeft haar team laten experimenteren met borduursteken die een vergelijkbare
techniek als de quiltsteek bezitten. Het is een verschil met echt borduurwerk, dat
op een laag textiel wordt aangebracht en geen verbindende factor bezit. Het team
werkt zowel met ‘straight stitch’ als met ‘embroidery’. Zij heeft haar kennis en
ervaring benut om een fusie tussen quilten en borduren toe te passen. Het
borduren is een zelfde ‘stitch’ methode, alleen kleiner van formaat en met een
verrassende en veel vrijere vormentaal. Het borduren door meerdere lagen stof is
vergelijkbaar met quilten. Het geeft extra ‘texture’, diepte, aan het werk. Details,
zoals de ogen zijn meer sprekend.
Om haar oorspronkelijke rijk gekleurde ontwerp, afgeleid uit de Ramayana
legende, voor de vrouwen als borduur/quiltwerk toegankelijk te maken is het
aantal kleuren teruggebracht. Ook krijgt elke vrouw de verantwoordelijkheid voor
een klein onderdeel. Het assembleren gebeurt onder toezicht van Karishma of één
van haar zeer ervaren ontwerpers. In het ontwerp komen mussenpoten voor en
vereenvoudigd gezichten met alleen ogen en zwaar aangezette wenkbrauwen. Het
is een verwijzing naar portretten uit de Ramayana en tegelijk een dubbele
afbeelding van het ‘boze oog’.

Karishma geeft het verschil aan tussen quilten en de rangoli grondtekeningen met
eindeloze lijnen. De bloemmotieven en gestileerde pauwen zijn bij de vrouwen en
meisjes uit de wijk bekend. Het tekeningen met vloeiende lijnen en spitsvondige
details gaat hen net zo gemakkelijk af als het maken van een hennatekening op een
hand, voet of arm. Met snelle, natuurlijke bewegingen groeit de afbeelding. Bij
trouwfeesten, bijzondere dagen en Diwali worden kleurrijke figuraties uit wit
rijstpoeder en kleurpigmenten met de hand op de grond ‘uitgestrooid’. Een
dergelijke (vloeiende) rangoli grondtekening omzetten in een (vaak rechtlijnige)
godhadi stiksel vraagt veel tijd en oefening.
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Details van het werk van Karishma

In een ander gesprek maakt de ze vergelijking met kantha (ˈkɑːnθə), een type
borduurwerk uit Bangladesh en Bengalen. Kantha betekent letterlijk ‘verstelde
stof’ in het Sanskriet. De kantha steek is een rijgsteek, hiermee worden met de
hand een aantal lagen sari’s op elkaar genaaid.

Een assistent aan het werk en het eindresultaat

De rangoli grondtekeningen kennen ontelbare variaties. Min of meer vaste
afbeeldingen zijn: kronkel (acht) vormige oneindige lijnen, geabstraheerde
kandelaars, wagens, swastika’s, lotusbloemen en pauwmotieven. Het belangrijkste
doel van rangoli’s maken gedurende Diwali is de welkombegroeting aan Godin
Lakshmi - de Godin van de overvloed en rijkdom – bij de entree van individuele
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huizen, en daarnaast het afweren van het kwaad. Een rangoli is tijdelijk, blijft één à
twee dagen liggen en staat voor een nieuw begin. Het heeft daarmee een spirituele
betekenis. Rangoli verwijst naar ‘rang’ (kleur) + ‘aavalli’ (rij), vrij vertaald een ‘rij
van kleuren’.
Een rode draad is de positieve symboliek: de aankondiging van een feest,
trouwpartij, gelukkige tijd, voorspoed, vooruitgang, rijkdom, vruchtbaarheid,
liefde. Het weren van negatieve gevoelens en de boze geest.

Aan eind het eind van de middag wordt gestart met de rangoli en na ruim een anderhalf
uur zit, aan het begin van de avond, het werk er op. Aan de rand zijn enkele gestileerde
pauwenmotieven aangebracht.

Conclusie
Om de rijkdom van rangoli patronen in een quilt te benutten is bij Quilt Culture
eigenlijk nooit nagedacht. Het maken van een rangoli is gebaseerd op een
(uitgebreid punt)raster en levert een levendige kleurrijke tekening op. In het
geometrische karakter van een rangoli valt een wiskundige basiskennis te
herkennen. De godhadi quilt heeft meestal continue lijnen, zonder een speciale
betekenis. De rangoli kent een lange traditie, die alle meisjes en vrouwen in de
genen lijkt te zitten. godhadi en rangoli zijn twee verschillende kunstvormen en
technieken, die niet met elkaar gekruist worden. De rangoli is openbaar, wordt
getekend op de stoep voor de entree van het huis. godhadi wordt oorspronkelijk
als privé beschouwd. Met de wens tot verkoop van quilts ligt een rijkere
vormentaal niet besloten. In het Beyond Quilting Project proberen de deelnemers
zeker de grenzen van het godhadi quiltmaken en vormentaal op te rekken.
Het handmatig stikken van rechte, strakke parallelle lijnen met een vaste
maatvoering door diverse lagen stof is al een opgave. Het maken van een rangoli is
veel vluchtiger.
De poedertechniek, waarbij pigmenten uit een puntzak of losjes uit de hand
worden uitgestrooid, is luchtig, en correcties zijn gemakkelijker door te voeren.
Met de hand wordt een verkeerde lijn eenvoudig weggeveegd of met extra laag
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poeder bedekt. Het met de hand stikken van een rangoli-vorm gaat richting
borduren en is met de ingewikkelde figuraties lastig in de godhadi quilttechniek
om te zetten. Bij een godhadi zijn de herhaling van ambachtelijke handelingen en
de repetitieve patronen ingebakken.
Figuren quilten vraagt specialistisch vakmanschap en ervaring. Het kost meer tijd
en een quilt wordt dan mogelijk te duur. Met meer quiltwerk kan een quilt ook te
zwaar worden.
Het bekende Indiase symbool van voorspoed, de pauw, valt voor Archana te
overwegen. Zeker om een bijzonder moment te markeren, zoals de geboorte.
De ‘kantha mix’ van rangoli en godhadi uitgangspunten wordt door fashion
ontwerper Karishma met succes toegepast. Met haar team zeer ervaren
‘craftswomen’ heeft zij een uniek wandobject vervaardigd.
bloed kruipt
Na het verblijf in Pune heb ik nagedacht hoe je zonder een rigide ontwerp de
vrouwen een handreiking zou kunnen doen tot een nieuwe vormentaal. Het
basismateriaal zal altijd verschillen kennen en op afstand een ontwerp aansturen
biedt alleen een oplossing wanneer het om een specifiek product gaat. Een
voorgestelde verbetering is dat de grondstof uit een hoogwaardig materiaal
bestaat, bij voorkeur de zijde van een enkele keer gedragen sari. Indien vrouwen
het zich kunnen veroorloven – dat zijn niet de vrouwen uit de wijk Kondhwa
Budruk - wordt namelijk voor elke feestelijke gelegenheid een nieuwe zijden sari
aangeschaft.
Na gesprekken met Archana, haar reactie op de workshops en het zien dat
sommige vrouwen zeer kien waren om nieuwe vaardigheden aan te leren en
werkmethodes toe te passen is het waard om een innovatief format aan te leveren.
In mijn voorstel voor een format wordt voor de kleurstelling verwezen naar
universele beelden. Te denken valt aan de kleur van de zee, overwegend blauw
met witte toetsen. Of de kleur van het voorjaar, in India de periode na de moesson,
wanneer de velden tot groen en gele vlakken transformeren. Het stiksel kan op
deze thema’s worden toegespitst.
Met een aantal voorbeelden voor nieuwe producten, zoals een sjaal, ben ik aan de
slag gegaan. De beperkingen en kansen zijn in de formats verwerkt. De reactie van
Archana is zeer positief.
Zo is de nieuwsgierigheid naar de achtergrond van grond- en muurtekeningen
omgezet in ideeschetsen, beeldende vormgeving voor nieuwe producten.
Het beeldend kunstenaarschap kruipt waar het niet gaan kan.
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Motieven voor sjaals

Combinaties van stiksels, met meer gelaagdheden

18

Voorstellen voor meer variaties, diagonale patronen en bijpassend productieproces.
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Een aantal rangoli lotus motieven, waarbij elke maakster persoonlijke
vorm- en kleurvariaties in aanbrengt. Een tekening in zwart-wit kom
je niet tegen. Voor ongeoefende rangoli makers en toeristen zijn er op
de Indiase markten diverse plastiek sjablonen met figuraties te koop.
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De lotusvorm staat voor de Hindoes voor welvaart, voor de Boeddhisten
voor zuiverheid en verlichting. De witte lotus is het symbool voor perfectie,
de roze variant voor menselijkheid.
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De swastika, met de draairichting met de klok mee, symboliseert het leven
en innerlijke groei, geluk en levenskracht. De draairichting tegen de klok
in staat voor het tegenovergestelde, het kwade. Het is te vergelijken met
de twee kanten van één munt.
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De kandelaar, symbool van verlichting. Als tekening ben ik het niet vaak
tegen gekomen. Wel fysiek, brandend, want sommige tempels hebben
extra buitenmuren met een raamwerk voor olielampen die ’s avonds
duizenden worden aangestoken.
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De wagen of goddelijk voertuig. De geestelijke reis, de zoektocht naar het
bestaan of het eeuwige heeft een vehikel nodig. Het herinnert ook
aan parades waar in reusachtig grote wagen de goden beelden worden
vervoerd. Bijvoorbeeld bij het tempelcomplex van Hampi staat een
meters hoge wagen helemaal in steen uitgevoerd. De wielen moeten al
tonnen wegen.

24

25

Aan de oneindige lijn kunnen verschillende betekenissen worden
toegeschreven. De handeling om een groot ‘tapijt’ te maken heeft
een enorme meditatieve waarde. In een tempel krijgt de stenen
vloer extra aandacht en wordt het steen visueel verzacht. De lijn
refereert aan de eeuwige cyclus van leven en dood.
In tempelcomplexen zijn de lijnen met witte verf aangebracht en
hebben een semi permanent karakter..
26

De rangoli kent moderne, actuele ontwikkelingen. Bovenstaande
grondtekening komt uit Boddhgaya, Bihar. De rode cirkel met
schuine lijn met afbeelding verwijst naar (het protest tegen) een
verbodsbord.
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