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Leve de dood, leve het leven in Mexico

Van 12 november t/m 23 december 2019 deed ik een ‘artist in 
residency’, in Casa Lü Parque Hundido in Mexico City. Op 22 
oktober vertrok ik naar Mexico, zodat ik eerst een aantal 
weken de tijd zou hebben om inspiratie, beelden en verhalen 
te verzamelen.

Maar ik vertrok vooral al wat eerder om in 
Mexico te zijn tijdens de viering van ‘La Dia 
de los Muertos’ de dag van de doden, wat 
ieder jaar rond 2 november plaatsvindt. 
Men gelooft dat de zielen van de doden dan 
voor even terugkeren naar de wereld van 
de levenden. Ik ben gefascineerd door an-
dere manieren van met de dood omgaan en 
nieuwsgierig naar vormen van spirituali-
teit en de tradities. Ook kwam ik in Mexico 
voor de verscheidenheid aan maskers; het 
masker is een terugkerend object en thema 
in mijn werk.

De eerste overweldigende ervaring bij 
aankomst was al in het vliegtuig, name-
lijk uit het raampje kijken wanneer je aan 
het landen bent in Mexico City. Heel heftig 
want er komt geen einde aan het uitzicht 
bezaaid met stad. Er wonen meer mensen 
dan in heel Nederland, ongeveer 22 mil-
joen. Ik troostte mezelf met de gedachte 
dat ik niet de hele stad zou hoeven te leren 
kennen en dat het waarschijnlijk minder 
heftig is om er midden in te staan dan om 
de stad van boven te aanschouwen. Een 
vriendin die daar woont kwam me ophalen 
van het vliegveld, dat was een fijn welkom. 
De eerste week verbleef ik voornamelijk in 
Mexico City, om vervolgens twee weken 
naar de provincie Oaxaca te gaan voor de 
dag van de doden.

Mercado Sonora
De spiritualiteit die ik in Mexico dacht 
te vinden, kwam ik meteen tegen. Na op 
atelierbezoek te zijn geweest bij een via 
via bevriende Amerikaanse kunstenaar, 
bracht ik een bezoek aan één van de vele 
markten in Mexico City: Mercado Sonora, 
een markt voor hekserij. Je kunt er alles 
krijgen voor het uitoefenen van rituelen, 
van poeders voor toverdranken tot allerlei 
soorten dieren, dood of levend. Ook kun 
je er je toekomst laten voorspellen of een 
vloek over iemand laten uitspreken. 

Er heerst een heel heftige energie én de 
markt grenst aan een minder veilige wijk, 
dus je kunt er het best niet te lang argeloos 
ronddolen. Ik kreeg meteen een duidelijk 
gevoel dat ik op mijn hoede moest zijn — 
een gevoel dat nog vaker zou terugkeren 
— maar ik vond het ook super inspirerend. 

Ik kocht er mijn eerste Mexicaanse mas-
ker, een grote blauwe papier-maché kop 

van een soort cobra achtig dier. Omdat het 
bijna de dag van de doden was, waren er 
alle benodigdheden voor altaars te vin-
den, skeletten en schedels in alle soorten 
en maten, en op de verkleedklerenafdeling 
van de markt kon je allerlei gruwelijke hor-
rormaskers, kostuums en plastic afgehakte 
lichaamsdelen krijgen, om de blits te ma-
ken op feesten. Welkom in Mexico!

Museo Nacional de Antropología
Tijdens mijn eerste week bezocht ik Museo 
Nacional de Antropología, een waanzin-
nig museum. Het geeft met de enorm grote 
collectie pre-hispanic beelden, schatten, 
(volks-)kunst en maskers inzicht in de 

enorme rijkdom en diversiteit aan culturen 
van de verschillende inheemse volkeren 
van het land. Ik heb letterlijk een hele dag 
in het museum doorgebracht en dat was 
nog lang niet genoeg. 

Ik moet toegeven dat het me net zoals toen 
ik met het vliegtuig landde ging duizelen, 
door de enorme omvang van de geschie-
denis en cultuur van dit land. Waar moest 
ik beginnen om dit als onderzoek- of in-
spiratiemateriaal te gebruiken? Ik maakte 
foto’s, at voor het eerst in mijn leven cac-
tus in het museumrestaurant en maakte 
wat tekeningen op de binnenplaats waar 
je het indrukwekkende architectonische 
ontwerp van het museum goed kan zien. 
Welkom in Mexico 2.0!

Dia de los Muertos
Samen met een vriendin reed ik naar 
Oaxaca de Juarez, de hoofdstad van de 
provincie Oaxaca. We reden daar naartoe 
om la Dia de los Muertos te vieren. Vele 
mensen hadden dat idee dus het stad-
je was overladen met buitenlandse én 
Mexicaanse bezoekers met hetzelfde plan. 
Het is een hele mooie stad, met een botani-
sche tuin, indrukwekkende bibliotheken, 
koloniale gebouwen in allerlei kleuren 
geschilderd en nu volgehangen met de 
cempasúchilbloem. Dat is een felgekleurde 
oranje bloem die de doden licht geeft om 
de weg terug te vinden naar de wereld van 
de levenden. Want dat is waar de dag van 
de doden om draait, de doden komen even 
op bezoek in de wereld van de levenden. 
Er worden overal altaars gemaakt vol eten 
en drinken, de graven worden schoonge-
maakt en versierd en er wordt flink gefeest. 
Een eerbetoon aan ieders overleden gelief-
den, aan de dood en daarmee ook aan het 
leven. 

Tijdens deze dagen bezocht ik vele be-
graafplaatsen, die zo ontzettend mooi 
versierd zijn met bloemen, liefde, blikjes 
bier of cola, nootjes, mandarijnen en vele 
kaarslichtjes. ’s Nachts worden er grote 
feesten gevierd, de ‘Muerteadas’. 

Ik ging naar een dorpsfeest in San 
Augustín Etla, omdat daar veel gemasker-
de figuren zouden zijn. Het hele dorpsplein 
was er mee afgeladen! Monsters, skeletten, 
duivels, een combinatie van traditionele 
Mexicaanse maskerade gemixt met pop 
cultuur, kostuums vol spiegeltjes en bel-
letjes, gemixt met bloed en horror, de één 
nog gruwelijker dan de ander. Ik maakte 
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een aantal goede foto’s van de gemasker-
de mannen en toen ging het los. Een band 
met heel veel blazers en drummers maakte 
feestmuziek, er spoot vuur in de lucht, de 
gemaskerde monsters dansten en spron-
gen in het midden van het plein en de toe-
schouwers deden hetzelfde daaromheen. 
Het plein was zo vol dat iedereen tegen el-

kaar aangedrukt stond te springen, bier en 
mezcal drinkend, zo ging het de hele nacht 
door. 

De volgende middag kwamen we weer in 
een dodendagfeest terecht in een ander 
dorp. Daar danste ik met een klein gemas-
kerd mannetje in het midden van een kring 
dorpelingen, zag ik meisjes met enorme 
touwzwepen slaan en dansten er mannen 
op 2,5 meter hoge stelten op live muziek. 
Dit was het begin van het volgende twintig 
uur durende dorpsfeest. Viva la muerte!

René Bustamante
Via via kwam ik in contact met René 
Bustamante. Hij is een antropoloog met 
de meest indrukwekkende maskerverza-
meling die ik ooit heb gezien. Hij werk-
te meer dan tien jaar voor het Nationaal 
Antropologie Museum en begon zo zijn 
masker- en textielkunstverzameling. Hij 
was zo vriendelijk mij in zijn bijzondere 
huis te ontvangen. We hadden goede ge-

sprekken over het verschil tussen ‘echte’ 
maskers gemaakt voor rituele dansen en 
maskers gemaakt voor de markt. We waren 
het er over eens dat je het ‘volks’ weg zou 
kunnen laten bij ‘volks-kunst’. Hij vertelde 
me verhalen achter de maskers, bij welke 
dans ze worden gebruikt voor welke reden 
en over de gelaagdheid van de archetypi-
sche figuren die ze representeren. Iedere 
muur in zijn huis was volgehangen met 
maskers geordend op type, jaguars bij el-

kaar, duivels, vissers, de hond, de dood. 
Naast Mexicaanse maskers verzamelt hij 
ook maskers uit andere delen van de we-
reld en zijn collectie is inmiddels zo groot 
dat hij een museum aan het bouwen is op 
zijn landgoed.

Casa Lü, Parque Hundido
Terug in Mexico City, begon mijn residen-
tie in Casa Lü, in de buurt Parque Hundido. 
Ik werd ontvangen door Lupe Quesada, 
de oprichtster van Casa Lü, zelf ook beel-
dend kunstenaar. Ze leidde mij rond in het 
mooie huis, waar veel van de buitenwan-
den bestaan uit ramen, waardoor er aan 
alle kanten enorm veel licht naar binnen 
schijnt. Achter het huis is een grote tuin, in 
het huis een mooie turquoise keuken, een 
roze badkamer, een gele wc en een ruim 
atelier wat ik zou delen met mijn drie re-
sidentiegenoten: twee Canadezen en een 
Amerikaanse. We zouden de komende zes 
weken daar met elkaar doorbrengen en 
aan het einde een groepsexpositie maken 

Diablo Muerteada, Dia de los Muertos, San Augustín Etla,  2019
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El Panteón, 2019, acryl op doek, 160 x 120 cm, Carmen Schabracq






