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JUBELPARK TOONT KUNST VAN ASIELZOEKERS EN DAKLOZEN
Naar de Koninklijke Musea in het Jubelpark komen de bezoekers gewoonlijk om schatten van de Inca’s of de
oude Egyptenaren te bewonderen. Vandaag gaat er een tentoonstelling open waar asielzoekers, daklozen,
expats en nomaden laten zien wat ‘thuis’ voor hen betekent.

THUIS IS WAAR
JE SOEP KOOKT
JAN VAN HOVE
BRUSSEL De tentoonstelling

heet Home and away en het moet
veruit de vreemdste uitstalling
zijn die het Jubelparkmuseum
ooit op bezoek kreeg. Je ziet er zowel schilderijen, foto’s en een animatiefilm als een Arafatsjaal, een
doodskist en een keukenmixer. Al
die stukken drukken uit wat het
begrip ‘thuis’ inhoudt voor de eigenaars of de makers ervan.
Ann Van de Vyvere, de Brusselse
kunstenares die het project op
poten zette, werkte samen met
Globe Aroma, een organisatie die
zich voor artistieke uitwisseling
inzet en speciale aandacht heeft
voor kunstenaars die in ons land
aanspoelen. Dat blijken er nogal
wat te zijn.
‘Kunstenaars worden vaak geviseerd in totalitaire regimes’, zegt
Els Rochette, de directrice van
Globe Aroma. ‘We hebben in ons
atelier in Brussel al kunstenaars
uit meer dan dertig landen ontvangen: muzikanten uit Guinee,
cartoonisten uit Iran, een beeldhouwer uit Kameroen... Elke
maand komen er toch wel een
stuk of vier, vijf.’
Het grote probleem van de gevluchte kunstenaars is volgens
Rochette dat ze hier alleen staan.
Ze kennen niemand, sommigen
spreken niet eens Frans of Engels.
Globe Aroma biedt hen een atelier waar ze kunnen werken en
brengt hen in contact met andere
kunstenaars en culturele organisaties. Zo krijgen ze de kans een
netwerk in de kunstwereld op te
bouwen. Sommigen vinden de
weg naar tentoonstellingen en
workshops.
Aisha

Een van hen is Aisha Riaz (32),
een fotografe uit Pakistan, die al
vier jaar in Brussel woont en nog
steeds op papieren wacht. Ze
heeft in Pakistan een fotografieopleiding gekregen.
‘In Lahore, waar ik een studio
had, is het nog niet vanzelfsprekend dat vrouwen zich als fotograaf vestigen’, zegt ze. ‘Dat is in
Brussel natuurlijk anders. Ik fotografeer hier veel op straat, in
het milieu van de daklozen en
sans-papiers, en die doen daar
niet moeilijk over. Ik heb ook een
reeks foto’s gemaakt over vuilnisbakken. De inhoud van een vuilnisbak zegt volgens mij veel over
de bewoners van een huis. Ook
daarvoor heb ik medewerking gekregen van mensen die het een
goed idee vonden, al waren anderen er vierkant tegen.’
Home and away is de eerste tentoonstelling waar Aisha haar

werk toont. Dat geldt voor wel
meer deelnemers. Toch is dit niet
in de eerste plaats een kunsttentoonstelling. Sommige deelnemers tonen een kunstwerk, anderen brachten gewoon een waardevol voorwerp mee. ‘Iedere
mens is gehecht aan één of enkele
stukken die hij nodig heeft om
zich ergens thuis te voelen’, zegt
curator Ann Van de Vyvere.
Zo heeft Jean-Marie Semanda
een doodskist die hem altijd vergezelt. Semanda is een uit Rwanda gevluchte kunstenaar. Hij
maakt grote houten beelden. In
Europa zwierf hij heel wat rond.
Overal neemt hij zijn door hemzelf versierde doodskist mee. Zijn
grote vrees is om in het buitenland te sterven en niet fatsoenlijk
begraven te worden. De aanblik
van zijn doodskist geeft hem innerlijke vrede.

‘Iedere mens is gehecht aan één of
enkele stukken die
hij nodig heeft om
zich ergens thuis
te voelen’

Een negentienjarige Palestijn die
in het Klein Kasteeltje verblijft,
toont als zijn dierbaarste bezit
een Arafatsjaal. Een kunstenaar
uit Kameroen heeft het masker en
het hemd van zijn vader in een
toonkastje gelegd. Een ‘expat’ die
voor haar beroep tussen verschillende landen pendelt, bracht op
de tentoonstelling de keukenmixer mee die haar overal vergezelt. Thuis is voor haar de plaats
waar je soep maakt.
Een mooie bijdrage komt van
Nourdine Bouali, een Marokkaanse kunstenaar die al enkele
jaren in Brussel werkt. Hij toont
een animatiefilm die nogal primitief in elkaar zit, maar waar hij
hartveroverende tekeningen voor
maakte. De film gaat over een ezel
die uit de zee komt en tevergeefs
op zoek gaat naar een thuis. Het is
een poëtisch beeld dat veel zegt
over de mensen die in Home and
away een stukje van hun wereld
laten zien.

Installatie van Nourdine Bouali: schoenen van vluchtelingen die in België zijn aangekomen. © Bart Dewaele

‘Home and away’ loopt in het Jubelparkmuseum in Brussel tot 25 april.
- ONLINE
www.kmkg-mrah.be
www.globearoma.be

Nourdine Bouali voor zijn animatiefilm. © bdw

Jean-Marie Semanda met zijn doodskist. © bdw
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Een vleugje thuisgevoel onder
een brug: beeld van de expo
Home & away in het Jubelpark,
waar daklozen en vluchtelingen optreden als gids.
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THUIS ZONDER HUIS

DOOR DE OGEN VAN
EEN ASIELZOEKER

TOT 25 APRIL, BRUSSEL
—
„Privacy en intimiteit zijn de
fundamenten van een thuis”,
zegt kunstenares Ann Van de
Vyvere. „Door enkele objecten
bewust een plaats te geven, zullen mensen altijd hun privéruimte markeren en een thuisgevoel creëren. Of ze nu in een
rijtjeshuis of onder een brug
wonen.” In het kader van een
sociaal-artistiek project begeleidde Van de Vyvere een zestiental expats, daklozen en
vluchtelingen uit het Brusselse
voor de originele tentoonstelling Home & away in het Jubelparkmuseum. De ‘moderne
nomaden’ tonen er niet alleen
hun waardevolste objecten, het
bonte gezelschap gidst u bovendien zelf door de expo. Authentieke en persoonlijke verhalen zijn dus gegarandeerd.

1. Route 66
Voor nostalgici die zonder
haast de Verenigde Staten
willen doorkruisen per
motor of met de auto.

TOT 27 MEI, BOECHOUT
—
Onder het motto „een beeld
zegt meer dan duizend woorden” organiseerden het
OCMW van Boechout en vzw
Sfinks in februari een workshop beeldvorming en fotografie voor asielzoekers en hun
kinderen. Het initiatief leverde
honderden foto’s op, genomen
door mensen uit onder meer
Angola, Afghanistan en Nigeria, en door professionele fotografen die met hen uitstappen
maakten. De beste beelden zijn
nu te zien in het Sfinks Café.

2. De Blauwe Trein
Om in vorstelijke stijl en
in twee dagen een glimp
van Zuid-Afrika op te vangen, zonder uit de fauteuil
te komen.
3. Met Stevenson door de
Cevennen
Voor wie – met of zonder
ezel – 130 jaar na de Engelse schrijver een ongerept stukje Frankrijk wil
ontdekken.

IDB

4. De Oregon Trail
Voor wie in het spoor van
de goudzoekers zijn illusies
achterna wil.

—
Sfinks Café, Heuvelstraat 45,
2530 Boechout. Info :
03 455 69 44, www.sfinks.be

5. Door het Lege Kwartier
De leegte van de grootste
zandwoestijn ter wereld in
zuidelijk Arabië, met Wilfred Thesiger als gids.

Isabelle De Bremaeker

—
Jubelparkmuseum,
Jubelpark 10, 1000 Brussel.
Info: 027417211,
www.kmkg-mrah.be,
www.globearoma.be

De Afghaanse Harsimran Chitrah
Saran, gefotografeerd in de
sikhtempel in Vilvoorde.

6. Te voet door Europa
Voor wie tijd heeft en de
tijd wil nemen, in het zog
van Patrick Leigh Fermor,
die halverwege de jaren
dertig van Rotterdam naar
Istanbul stapte.

7. Naar Benares
Wie kan spiritueel onverschillig blijven aan de oevers van heilige Ganges?
8. De slagvelden van het
Westelijk Front
Een must voor iedereen,
deze confrontatie met de
gevolgen van het zinloze
geweld uit de Eerste Wereldoorlog.
9. De Nijl
De boorden van de langste
stroom van Afrika herbergen unieke cultuurschatten.
10. Timboektoe
Omwille van de welluidende naam, de legende en de
herinneringen aan de handel in zout en goud.
Pierre Darge

—
100 Beroemde Reizen van Keith
Lye (24,95 euro) is een uitgave
van Elmar, ISBN
978-90-3891-940-9.

GF

8

BOEK
—
We reizen niet enkel om te leren. Uit de honderd voorstellen die
zopas gebundeld werden in 100 Beroemde reizen maakten we onze
eigenste top tien:

GF / INGE DRIESEN

GF
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stilte. Dus neemt ze altijd die oordopjes mee.”
Ineens merkt Jef Raven een doodskist op. “Ligt
daar iemand in?” vraagt hij, lichtjes bezorgd.
Ann stelt hem gerust: “Die doodskist is leeg. Ze
werd gemaakt door Jean-Marie Semanda, een
kunstenaar uit Rwanda. Hij loopt er vaak mee
door de stad, want voor hem is ‘thuis’ hetzelfde
als weten waar hij ooit begraven gaat worden.
Omdat hij niet in zijn thuisland begraven zal
kunnen worden, heeft hij alvast zijn eigen
doodskist in elkaar getimmerd. Dat geeft hem
rust. Tegelijk kan die doodskist ook doen
denken aan de vele doden die zo’n twintig
jaar geleden in Rwanda zijn gevallen, of
aan de herinneringen die je altijd met je
meedraagt.”

EN VAN
E
REPORTAG

way
me and a
o
H
g
in
ll
ntoonste
bezoekt te
e
ti
c
a
d
re
Zazie-

e
z
n
o
t
s
f
e
i
l
n
e
d
l
i
w
e
’
.
.
‘W
.
n
e
g
n
e
r
b
e
e
m
a
m
a
m

Hoe sterk is de
eenzame fietser?
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zegt Ella. En Mado? “In allebei de huizen voel ik me
thuis omdat daar ongeveer dezelfde regels gelden,
ik kan er doen wat ik graag doe.”

VANDERST

Het voorwerp ‘mama’
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Oordopjes en een lege doodskist
Zo hangt er aan elk object een klein of groot verhaal vast, net
als aan al die mooi tentoongestelde objecten op Home and away.

Home and away kan je nog tot en met
25 april in het Museum voor Kunst en
Geschiedenis in het Jubelpark zien. Surf
naar www.kmkg.be of www.irmafirma.
be. Op enkele dagen zullen Ann of
sommige kunstenaars ook zelf gidsen.
Na de zomer reist de tentoonstelling
nog naar andere plaatsen in Brussel.
© ILAH

En dan is het moment aangebroken om hun eigen
voorwerpen boven te halen, het ding dat bij hen dat
warme gevoel van ‘thuis’ oproept. Dat blijkt voor
iedereen heel verschillend te zijn: voor Ann zelf is het
de houten lepel waarmee ze altijd kookt. “Mocht die ooit
in een tentoonstelling hangen, dan zou ik de bezoekers
vragen eraan te ruiken. Zo ontdekken ze een beetje de
vele etentjes die ik ermee heb klaargemaakt, voor mezelf,
voor mijn vrienden enzovoort.” De Zazie-reporters moeten
erom lachen, maar als ze eraan ruiken, begrijpen ze wat ze
bedoelt.
Jef Raven kiest voor een mooie witte koraal, die hij ooit kreeg
van een goede vriend van zijn mama, “en die ik later kan
doorgeven aan iemand die ik graag zie.” Mado bracht een
kraaltje mee in de vorm van een olifantje en Ella haar gsm,
“maar eigenlijk hadden we het liefst onze mama meegebracht,”
en ze lachen. Wannes toont zijn oude knuffelbeer, een cadeau
van zijn peter: “Als ik uit logeren ga, neem ik hem nog vaak
mee, zo voel ik me beter.”

© SA SKIA

‘T

huisloos betekent niet per se
‘dakloos’. Er zijn ook mensen
die altijd onderweg zijn,
bijvoorbeeld voor hun werk,
en daardoor vaak ergens anders wonen, in
hotels of in appartementen. Vluchtelingen en
asielzoekers zijn dan weer mensen die hun
land hebben moeten verlaten, meestal omdat
het daar te gevaarlijk of te moeilijk werd
voor hen. Die verblijven dan tijdelijk in een
opvangcentrum, zoals het Klein Kasteeltje hier
in Brussel. Die mensen voelen zich daar ook
niet meteen thuis. Ze hebben er amper een
eigen kamer.” Dat vertelt Ann Van de Vyvere
allemaal aan onze jonge reporters Ella (12),
Mado (13), Wannes (10) en Jef Raven (11).
Twee maanden lang heeft Ann een twintigtal
thuisloze mensen ontmoet, en ze heeft veel met
hen gepraat. Ze vroeg ook om een voorwerp
te geven dat hen doet denken aan ‘thuis’.
Sommige van die mensen zijn kunstenaars
en zij hebben een kunstwerk gemaakt: een
prachtige animatiefilm, schilderijen, een
sculptuur, foto’s. Al die dingen samen vormen
nu de bijzondere tentoonstelling Home and
away.
“Wat betekent het woord thuis voor jullie?”
vraagt Ann aan de Zazies. “Je ergens gelukkig
voelen,” zegt Jef Raven. “Ergens waar je alleen
kan zijn, privacy hebt,” vindt Wannes. Mado en
Ella wonen afwisselend in Brussel (bij papa) en
in Antwerpen (bij mama), dus moeten zij twee
plekken tot hun ‘thuis’ maken. “Toen ik klein
was, vond ik dat wel lastig, maar nu niet meer,”

Soms zijn die verhalen droevig, en vol heimwee, want thuisloze mensen
missen vaak hun land en hun familie. Andere verhalen zijn fascinerend,
poëtisch of een beetje grappig. “Neem nu deze oordopjes,” vertelt Ann.
“Die komen van Lies Vaneycken. ‘Mijn thuis is de stad Brussel zelf,’
vertelde Lies me ooit, en daarom gaat ze altijd bij vrienden logeren. Het
enige wat ze nodig heeft om zich ergens thuis te voelen, is warmte en

© JBELLUCH

© RAYMOND MALLENTJER

S!
GRATIS KAARTJE

Jullie kunnen 2 × 2 vrijkaarten winnen! Mail ASAP je naam en adres
naar zazie@bdw.be. Misschien ben jij wel een van de gelukkigen!

Voor wie meer wil weten over de
kunstenaars op deze tentoonstelling:
onze jonge Zazie-reporters
interviewden de Pakistaanse fotografe
Aisha Riaz. Zij maakte een fotoreeks
waarin ze op zoek gaat naar wat de
inhoud van een vuilnisemmer vertelt
over de eigenaar ervan. Zo kwam
ze bij onbekende mensen terecht...
Lees alles over Aisha’s fotoavontuur
op www.brusselnieuws.be/zazie!

SORRY{ SNORRY?

BLIKVANGER: TONEEL OP EEN VOETBALVELD??

Het bestaat, en je kan het zondag 18 april gaan bekijken.
Christophe en Willy van theaterhuis Bronks gaat over een
vader die dolgraag zou willen dat zijn zoon een even knappe
keeper werd als hijzelf. Maar de zaken draaien anders uit...
In 2008 ging het stuk in première en toen zat
Felix (13) ook te kijken op de tribune. Hij behoort
tot de bende van BRIK 2S van Bronks. Dat is een groep
tieners die heel vaak naar jeugdtoneel gaan, acteurs interviewen, kritieken
schrijven, enzovoorts. Echte specialisten dus! Zazie stelde aan specialist Felix
één vraag: waarom moet je deze voetbalvoorstelling zeker gezien hebben?
“Goh, het is gewoon super! De acteurs zijn heel goed, je leeft helemaal met hen
mee. Daardoor is het grappig én ontroerend tegelijk. Op een bepaald moment
gaan ze ook voetballen, maar hoe, dat wil ik liever niet verklappen. Je moet
maar komen kijken. Zelf hou ik totaal niet van voetbal, maar ik hield wel enorm
van dit stuk. Het is ook voor alle leeftijden, en dat is toch niet zo evident.”
Zowel jonge als oudere voetbal- én niet-voetbalfans kunnen dus genieten van Christophe
en Willy. Zondag 18 april om 15 uur, Bergensesteenweg 1421 in Anderlecht. Meer
info vind je op www.bronks.be; reserveren kan (misschien nog) op 02-219.99.21...

Een van de meest hoopvolle verhalen
hoort bij het kunstwerk dat je op de foto
ziet. Het is gemaakt door Stephan Fokou
Tatchop uit Kameroen. Hij vertelt met
dit object het verhaal van een goeie
vriend, die door de aardbeving in Haïti
niet alleen zijn huis, maar ook een
arm en een voet is verloren. “Maar die
vriend springt toch nog elke dag blij
en gezwind op zijn fiets,” vertelt Ann
heel aanstekelijk. “Zijn fiets is nu zijn
thuis. Op die manier wilde Stephan
vertellen: wat er ook gebeurt, geef de
moed niet op. Blijven fietsen, waar
je ook bent!”

Het cricketbat
Als Salik Butt (13) iets zou tonen op Home and away,
dan is het vast en zeker een cricketbat, de houten
stok waarmee je een cricketbal het terrein op slaat.
Salik is een van de vele kinderen in Brussel die hun
land zijn moeten ontvluchten. Ongeveer twee jaar
geleden kwam hij met zijn familie uit Pakistan naar België. Zazie
ging met hem praten, in het Engels én in het Nederlands, want
Salik spreekt al een behoorlijk mondje vol.
Salik (S): Dat is omdat Nederlands een beetje op Engels lijkt,
vind ik. Op school in Lahore, de stad waar ik woonde in Pakistan,
spraken we altijd Engels. Maar thuis spreken we Urdu.

S: De bal, de handschoenen en het bat (de stok) om cricket te
spelen. Ik speel het al sinds ik twee jaar ben. Als je achttien wordt,
mag je meedoen aan wedstrijden. Het is mijn lievelingssport.

Waarom zijn jullie
weggegaan uit Lahore?

S: Het leukste was toen we met de school een fietstocht gingen
maken, zeker dertig kilometer lang. Ik weet niet meer waar we
naartoe gingen, ik denk dat het in de buurt van Zaventem was. We
hebben toen veel cola gedronken, dat mag eigenlijk niet op school.

S: Mijn papa moest altijd meer en meer geld geven aan bepaalde
mensen, anders zouden ze hem slaan en pijn doen. Het was te
gevaarlijk voor ons om daar te blijven. Maar verder weet ik het niet
zo goed.

Wat wilde je zeker meenemen
toen je vertrok?

Wat vond je vreemd in België,
toen je hier kwam wonen?
S: Dat grote mensen hier veel bier drinken en ook veel
roken. In Pakistan mogen we niet zoveel bier drinken.

En wat vind je hier leuk?

Wil je graag terug naar Pakistan?
S: Nu nog niet, want ik heb nog geen Belgische identiteitskaart.
Als ik die heb, mag ik opnieuw reizen en dan ga ik eens terug. Het
meest mis ik mijn vriend Zuheb. We speelden vaak cricket samen.
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EXPOSITIO

"Ma maison est là où je suis"
Guy Duplat
Mis en ligne le 07/04/2010
-----------

Exposition originale au Cinquantenaire avec des SDF et demandeurs d’asile.
L’expo "Home and away" ne reste que quelques semaines au Cinquantenaire, mais
cette initiative de l’association flamande "Globe aroma" centrée sur les artistes
"nomades" est originale. Le projet mené par l’artiste Ann Van de Vyvere a consisté à
demander à des artistes demandeurs d’asile, SDF, expatriés et nomades en tous
genres de présenter des objets à eux, auxquels ils tiennent car ils représentent leur
"maison", leurs "chez moi".
Une "expat" qui voyage sans cesse pour son métier, expose un mixer à soupe dans
une vitrine (comme le faisait Jef Koons avec une cireuse) car, dit-elle, elle l’emporte
toujours avec elle afin de faire une soupe car "être chez soi c’est là où je peux faire
ma soupe".

D.R.

Le Rwandais, rescapé du génocide, Jean-Marie Semanda expose le cercueil noir capitonné de soie qu’il emporte toujours
avec lui, sur roulettes et qu’il tire dans les rues. Cet artiste ne veut ainsi ne jamais être pris au dépourvu et avoir un
cercueil prêt s’il devait mourir. Une vidéo le montre se baladant dans Bruxelles avec son cercueil derrière lui.
Le Marocain Nourdine Bouali, en Belgique depuis quelques années, expose d’abord un tas de chaussures usées sur lequel il
a planté un drapeau belge : ce sont les chaussures utilisées par des demandeurs d’asile pour parcourir les milliers de kms
entre chez eux et nous. Et dans un film d’animation, réalisé avec des bouts de ficelle(s), il raconte son exil.
"Home and away" est une expo de nomades contemporains. Leur point commun : être constamment en chemin. Toutes ces
personnes, pour l’instant à Bruxelles, ont exploré la notion de vie privée, d’intimité qui sont les fondements du domicile à
travers leurs humbles objets exposés au musée : "Car là où habite un homme, que ce soit dans une grande maison ou sous
un pont, se crée toujours, par l’intermédiaire de certains objets, un sentiment d’être chez soi."
Une Géorgienne qui a déménagé des dizaines de fois, expose son sac en plastique avec une bouteille d’eau, son passeport,
une petite icône et une main de la chance, car dit-elle, "nous sommes là où nous croyons". Un Camerounais demandeur
d’asile emporte chaque fois avec lui, une chemise et un masque de ses ancêtres : "Ces objets témoignent que même
absent de chez soi, on reste maître chez soi."
Un jeune Palestinien de 19 ans, logé au Petit château expose son keffieh, comme Arafat, qu’il emporte toujours avec lui.
"Globe Aroma" permet à des demandeurs d’asile qui sont aussi des artistes devenus chez nous de simples numéros de
dossier, de garder leur créativité. La jeune photographe Pakistanaise Aisha Riaz, 32 ans, attend depuis 4 ans ses papiers.
Elle a photographié le contenu de poubelles bruxelloises pour y voir, à partir des déchets, ce que signifie être chez soi.
Au centre de cette petite expo, des piles de couvertures, bien rangées, un travail d’Annelies Vaneycken : "Ma maison est de
ne pas avoir de maison. Comme une nomade contemporaine, je quitte souvent mon lit pour une nuit, une semaine, un
mois. Dormant sur les lits d’amis - dans divers lieux de la ville- me permettant de découvrir Bruxelles sous d’autres angles.
Quand l’opportunité se présente, je cherche des destinations plus lointaines, devenant une petite réfugiée curieuse de
rencontrer d’autres cultures. Ma maison est mobile, c’est la place où se déroule mes histoires privées. Une collection de
petits secrets est emprisonnée dans ces couvertures." Dans une vitrine, elle montre aussi deux boules Quies qui
l’enferment dans son intimité, sa maison.
"Home&away, collection d’objets", au Cinquantenaire à Bruxelles, jusqu’au 25 avril.

Cet article provient de http://www.lalibre.be

27/05/2010 20:55

'Een volle geheugenkaart in mijn hersenen' —
brusselnieuws.be
Brussel - Op de tentoonstelling Home and away, die Ann Van de Vyvere in het Jubelparkmuseum organiseert,
interviewden onze Zazie-reporters de Pakistaanse fotografe Aisha Riaz.
Vier jaar geleden kwam Aisha vanuit de stad Lahore in Brussel aan. Aisha heeft nog altijd niet de juiste papieren om
definitief in België te mogen verblijven, ze is een van die kunstenaars die nog op zoek zijn naar een 'nieuwe thuis'. De
foto's die ze op Home and away toont, zijn ongewoon: de inhoud van vuilnisemmers van mensen die ze helemaal niet
kent. Dat maakte de Zazies Jef Raven, Wannes, Ella en Mado natuurlijk extra nieuwsgierig...
Jef Raven: Was je niet verlegen toen je ging aanbellen bij mensen met de vraag of je een foto van hun
prullenmand mocht nemen?
Aisha (A): Ja, maar alleen de eerste keer. Nadien niet meer, want foto's nemen is mijn werk! Ik was wel wat bang van
de reactie van de mensen, en iemand heeft me ook ooit voor gek verklaard. Maar het kon me niet deren. Ik geloof in
wat ik doe, dus als het die keer niet lukte, zou het een andere keer wel goed gaan.
Wannes: Waarom foto's van vuilnisemmers?
A: Ann Van de Vyvere, die de tentoonstelling organiseert, bracht me op het idee. Ze zag mijn eerdere foto's en vond
dat ik een uitdaging nodig had. Toen ze voorstelde om vuilnisemmers te gaan fotograferen, moest ik één seconde
nadenken. Toen zei ik: "Oké, ik doe het."
Ann Van de Vyvere: Ik vond haar foto's heel mooi, maar ik had het gevoel dat ze een stapje verder kon gaan. Dat ze
niet alleen mooie, maar ook boeiende foto's kon maken. Foto's die een verhaal in zich dragen.
Ella: Wat voor werk deed je voor je fotografe werd?
A: Ik heb altijd als fotografe gewerkt, ook in Pakistan. Daar was ik studiofotografe: ik maakte er portretten van
mensen voor een huwelijk of een feest of zo. Op een bepaald moment wou ik iets anders doen. Je kan ook beelden
maken met een heel bijzondere reden. Volgens mij kan je alles 'uitleggen' door foto's te maken. Neem nu deze foto's
van de vuilnisemmers: jullie zijn niet met mij op die plekken geweest, maar je kan door die foto wel veel te weten
komen over waar ik ben, van wie de vuilnis is, hoe die man of vrouw ongeveer leeft... Ik wil foto's maken die iets te
zeggen hebben, die je doen nadenken...
Ik heb een leuk verhaaltje. Toen ik anderhalf jaar oud was, was ik mee op restaurant met mijn ouders. Er was een
vriend bij hen, uit het buitenland, en hij droeg een groot fototoestel. Mijn moeder vertelde me dat ik meestal een heel
stil meisje was. Maar die ene keer op restaurant kon ik niet stoppen met schreeuwen en huilen omdat ik absoluut die
camera wilde vastpakken. Later, toen ik ongeveer vier jaar oud was, heeft mijn vader een kindercamera voor mij
gekocht. Daar heb ik mijn allereerste foto's mee gemaakt (lacht). Ik lijk wel geboren om fotografe te worden.
Mado: Hoe voel je je als je foto's maakt? Gelukkig, of...?
A: Bij sommige foto's word ik heel blij, sommige beelden maken me heel ongelukkig. Meestal neem ik die foto dan
niet, want wat ik zie, doet me te veel pijn. Onlangs wilde ik een foto maken van een dakloze in het centrum van
Brussel. Maar die man werd zo kwaad, hij dacht dat ik een beetje met hem spotte. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat
dat zeker niet de bedoeling was, maar hij luisterde niet. Ik heb hem dan ook niet gefotografeerd. Daar moet ik 's nachts
vaak aan terugdenken: hoe komt het toch dat er in zo'n rijk land als België zulke arme mensen kunnen zijn?
Een ander voorbeeld: om in Pakistan in mijn studio te geraken, kwam ik altijd over een heel lange weg. Er stond geen
enkele boom aan de kant van die weg, behalve eentje. En onder die boom zat altijd een oude vrouw te bedelen. Een
heel erg oude vrouw, op het enige plekje waar wat schaduw was. Op een dag wilde ik van haar een foto nemen, maar
ik kon het niet. Het deed te veel pijn. Ze is me steeds bijgebleven, die oude vrouw naar wie niemand ooit omkeek.

Zazie: Het is soms moeilijk om fotografe te zijn?
A: Heel moeilijk. Maar ik neem ook foto's met mijn ogen, en met mijn hart. Ik heb intussen al een behoorlijk volle
memory-card in mijn hersenen zitten (lacht).
Patrick Jordens, met de medewerking van Jef Raven, Wannes, Ella, Mado en Ann Van de Vyvere

