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Big Mama

Big Mama zit met ons in een kring, ze zwijgt en kijkt
naar haar handen, die ze in een ontvankelijk gebaar
voor zich houdt. Big Mama (Vanitas voor Franciscus) is
een kunstwerk van Gijs Assman, die hij voor de
gelegenheid uit de collectie van de Nederlandse Orde
der Franciscanen naar de yurt in het Amsterdamse
Bos op het veld van het LEVEN/LIEFDE/DOOD project
heeft verplaatst.
Dat er enorme littekens over haar lijf lopen die wijzen
op een obductie, en dus op haar dood, doet voor
mij in eerste instantie niets af aan de serene rust
die ze uitstraalt. Of zit ze eigenlijk klaar om ons te
ontvangen in een dodelijke omhelzing? De dood als
moederfiguur. In de teksten die Assman voorleest en
aan de hand waarvan we als groep een benedictijns
dialoog hebben, komen dergelijke familie figuren ook
vaker terug. Zuster, broeder, vader en moeder moeten
de rust en het onvoorkomelijke van de dood uitstralen.
Velen in de groep lijken, hoewel zonder onmiddellijk
verlangen, uit te kijken naar het moment waarop zij de
dood zullen omarmen. Waarop ze zich in de armen van
Big Mama zullen nestelen.
Maar je familie kies je niet, en de dood?... Ik moet
denken aan een gewelddadige dood en kan niets met
de rust van een omarmend familielid.

In de laatste ronde van de dialoog delen deelnemers
wat zij van de sessie meenemen. Wat ik me afvraag:
gaat het nu om omarmen, of omarmd worden?
Als we na afloop de yurt verlaten en met elkaar rond
het vuur het gesprek voortzetten, blijft Big Mama
alleen achter, met lege armen.

G: We gebruiken niet vaak de woorden ‘daklozen en
thuislozen’. Als je het hebt over daklozen, dan heb je
ze al in een hokje gezet en eigenlijk zijn ze ‘bezoekers
van inloophuizen in Amsterdam’ en waarom ze daar
zijn, daar heeft iedereen z’n persoonlijke reden voor.
S: Ja maar soms, in een situatie met publiek, als je
het helemaal niet aangeeft wie we zijn, dan is het
onduidelijk en hebben mensen zoiets van ‘waar kijk
ik naar’, maar als je duidelijk aangeeft wie /wat /waar,
dan hebben mensen van ‘oh doen ze dat ook nog, dat
is tof’. Soms moet je het beestje bij de naam noemen...
G: Eigenlijk werken wij met de bezoekers…
S: Ja ik vind ‘werken’ dan ook zo…maar dan wordt
elk woord te veel, want de situatie is gewoon hoe
die is. Ik zeg meestal ‘we zijn een club en we doen
allemaal leuke dingen’. We geven workshops, maken
installaties, gaan samen op reis. Er is altijd inspiratie,
onderlinge chemie. We zijn in Ghana geweest, in
Suriname. De ene keer worden we uitgenodigd om
iets te komen doen of maken, de andere keer doen
we zelf iets. En we werken veel samen en we hebben
ook gasten, kunstenaars, schrijvers, studenten, die
nemen we mee naar de inloop. We noemen onszelf
ook niet voor niets vanaf het begin al een ‘Soulclub’.

G: Ik kreeg laatst commentaar dat onze eigen namen
niet op een poster of boekje stonden, maar er alleen
Rainbow Soulclub stond. Ik probeerde het uit te leggen,
maar hij kon er niet bij.
S: Het maakt ons niet zoveel uit. En de jongens kan het
helemaal niet schelen. Die zeggen ‘We are Rainbow
Soulclub, iedereen kent ons!’.

How can we
break free from
the hierarchy,
between artist
and audience
- doctor and
patient?
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Simone Kleinhout

De stilte tussen alle persoonlijke reflecties in de
dialoog is heel welkom en vertraagt de opbouw van
het gesprek. Dat werkt eigenlijk heel prettig.
It is a special experience
Ik vind het bijzonder om met
to explore, with an
een groep onbekenden, met
artwork in our midst,
een kunstwerk in ons midden,
and with a group of
strangers, what our
aandachtig na te gaan hoe we
relation is with death
ons tot het beeld en tot de dood,
and the artwork.
verhouden.

Dat ‘Rainbow’ komt van Stichting De Regenboog, van
de inloophuizen.
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TF: Relatie tussen mensen, dat is de kern. Niet tussen
kunstenaars of daklozen of consumenten. In veel
kunstprojecten (ook sociale kunstprojecten) is wel een
duidelijke hiërarchie, kunstenaar en de bezoeker, of
het werk en de toeschouwer. In de zorg al helemaal,
arts en patiënt. Wat wij bij jullie sterk With you we see
a strong focus on
zien is de focus op gelijkwaardigheid. equality.

