Verzamelen
voor Tibet
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de 3de trijang rinpoche, junior leraar van
Z.M. de 14de dalai lama (1901–81) (foto:
Tsetan Tashi), Newark, Newark Museum
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Voor haar nieuwste megaproject verzamelt Paola Pivi
portretfoto’s van alle 2000 Tibetaanse tulku’s.
DOOR NANDA JANSSEN

Shakor Tulku (foto: Melina Mulas)

aola Pivi (Italië, 1971) heeft de herculesarbeid op
zich genomen om portretfoto’s te verzamelen van
alle Tibetaanse tulku’s, zo'n 2000 in totaal. Tulku’s
zijn in het Tibetaanse boeddhisme erkende
reïncarnaties van eerdere boeddhistische meesters
(een belangrijke leraar, lama of karmapa). Een
ander woord voor tulku is rinpoche, een eretitel die
'dierbare' betekent. In verschillende gebruiken
komt de verering van de tulku naar voren. In aanwezigheid van een tulku gaan mensen door de
knieën zodat hun hoofd zich lager bevindt dan dat
van de rinpoche. Wanneer een tulku zijn hoofd
buigt, nemen alle andere aanwezigen deze beweging over. In Tibet en andere landen waar het Tibetaans boeddhisme sterk vertegenwoordigd is,
zoals India, Bhutan, Mongolië en China, zijn tulkuportretten wijdverbreid. Ze worden op straat verkocht en dienen als vereringsobjecten in kloosters,
winkels, kantoren en woningen. De foto’s, van zakformaat tot gigantische afmetingen, hebben
dezelfde spirituele kracht als de tulku zelf, vergelijkbaar met iconen. De foto ís de tulku.
Het onderzoek van Pivi heeft tot dusverre 1100
foto’s opgeleverd. In Castello di Rivoli in Turijn
vond eind 2012 de aftrap van het project plaats. De
tentoonstelling reisde vervolgens door naar Witte
de With in Rotterdam. Tot 2018, wanneer de kunstenaar hoopt dat het archief compleet is, zal de
groeiende tentoonstelling nog in acht andere
kunstinstellingen te zien zijn.

reïncarnatie
De verzameling foto’s brengt de visueel exuberante
Tibetaanse cultuur in beeld. Vaak is de tulku gefotografeerd zittend op de troon in een kloosteromgeving. Achtergronddetails zoals het landschap,
het interieur, objecten, kleding en voedsel brengen
het verhaal van Tibet in beeld. Niet alle portretten
zijn statig en voornaam. De foto van Rato Khyongla
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in poloshirt en blauwe broek in een huiselijke
omgeving, toont de tulku als een gewone man. De
tulku’s zijn geportretteerd in verschillende levensfasen: van peuter tot hoogbejaarde. De dalai lama is
bijvoorbeeld op 23-jarige leeftijd vastgelegd. Sommige tulku’s kijken vorsend, anderen vriendelijk.
Het idee van reïncarnatie geeft de foto’s een meerwaarde. Hoewel in Witte de With meer dan 1100
foto’s getoond worden, zijn het in wezen niet evenzoveel verschillende personen.
Een archief van alle tulku’s en reïncarnaties bestaat
nog niet. Paola Pivi heeft het ontstaan van de fotografie als startpunt van de verzameling genomen.
Het bijeenbrengen van de foto’s lijkt eenvoudiger
dan het is. Bovendien is het slechts een deel van het
werk. De foto’s worden overal vandaan gesprokkeld, voorbij de grenzen van Tibet, uit alle windstreken waar het Tibetaanse boeddhisme wordt
gepraktiseerd. Andere foto’s zijn diep weggestopt
in afgelegen en van internet verstoken kloosters.
Deze kloosters worden bezocht door Pivi en haar
team. Aangezien van sommige hedendaagse tulku’s nog geen portret bestaat, reist ook regelmatig
een fotograaf mee. Prominente fotografen die
Tibet of het Tibetaanse boeddhisme tot onderwerp
hebben zoals Melina Mulas, die jaren geleden van
de dalai lama de opdracht kreeg tulku's en leraren
te portretteren, Don Farber en Tim Roodenrys
hebben zich verbonden aan Pivi’s project.

zelfverbrandingen
In de archieven van het Ministerie van Religie van
de Tibetaanse overheid in ballingschap is een oud
fotoalbum met tulkuportretten gevonden. Vermoedelijk had de anonieme verzamelaar vijftig jaar
geleden een soortgelijk idee. Van meer dan de helft
van de afgebeelde tulku’s is de identiteit onbekend.
De historici in het team studeren niet alleen op de
toeschrijvingen van anonieme portretten, ook

Z.M. de 17de karmapa, Orgyen Thinle Dorje (foto: David Zimmerman)

brengen zij in kaart hoeveel en welke tulku’s er
waren sinds het ontstaan van de fotografie. De foto
van Sidkyong Tulku, de achtste koning van Sikkim,
gedateerd 6 juni 1873, is het oudste fotografische
portret tot nu toe. Naast historici en fotografen
werken ook (Tibetaanse) onderzoekers, antropologen, collectioneurs en archivarissen aan het
onderzoek mee. De projectleiding is in handen van
Tibetanen. Pivi vertelde in een interview dat iedere
keer dat zij een wijziging voorstelden, ze dit accepteerde uit respect voor hun cultuur.
De religieuze status van de tulku schrijft een speciale omgang met de foto’s voor. Originele foto’s
worden voor de duur van het project in bruikleen
genomen, de nieuwe portretten van tulku’s worden
allemaal op dezelfde plek afgedrukt. Afgekeurde
afdrukken worden niet weggegooid maar moeten
bewaard blijven. In een van de koffers waarmee

Z.M. de 14de dalai lama, Tenzin Gyatso
(1901-81), Kalimpong, India, 1957 (foto: Das
Brothers, Das Photo Studio, Darjeeling)

Paola Pivi rondreist, zitten alle afgekeurde prints.
Tijdens de opbouw van de tentoonstellingen
mogen de foto’s niet op de grond gelegd worden.
De spirituele lading van de foto’s heeft zelfs invloed
op de publiciteit rond de tentoonstelling. Op snel
circulerende flyers zal geen tulkuportret afgebeeld
worden maar in een langzamer medium als een
tijdschrift wel. Na afloop van het project gaan alle
geleende portretten terug naar de bruikleengevers
en worden de reproducties en de afgekeurde prints
geschonken aan een nog te bepalen instelling.
Op een van de portretten staat de elfde panchen
lama. De Chinese overheid heeft hem in 1995 drie
dagen nadat hij was ‘aangewezen’ door de dalai
lama doen verdwijnen. Sinds de bezetting van
Tibet door China is het een politiek beladen
onderwerp. De woordkeuze (bezetting, verdwijning) is afhankelijk van aan welke kant je staat.
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05 03 13 — 01 04 13

Abstraction
Création

‘How I roll’, 2012, Doris C. Freedman Plaza, Central Park, New
York, courtesy Galerie Perrotin,
Hong Kong en Parijs (foto:Attilo
Maranzano/Public Art Fund)
‘Untitled (donkey), 2003, kleurenfoto, 180 x 224 cm, courtesy Galerie
Perrotin, Hong Kong en Parijs

Collectie RCE Mondriaanhuis Amersfoort
(links) Alexander Calder
Composition, 1932, lithografie, uit map Abstraction création
art non figuratif 1932-1936’, No XXXVIII/L, 1973
(rechts) Sophie Taueber-Arp
zonder titel, 1942, linoleum druk

Een overzicht van de bruikleencollectie van het Mondriaanhuis
Amersfoort, met onder andere
werk van Piet Mondriaan, Carel
Visser en Alexander Calder.

Kortegracht 11, Amersfoort, di-vr 11-17, za-zo 12-17 uur, www.mondriaanhuis.nl

In het tulkuproject
wordt de kunst niet
opgestuwd zoals in
haar spierballensculpturen: een helikopter die op zijn kop
ligt of een sportvliegtuig dat, als aan een
rekstok, rondjes
draait.

Hoewel kunstenaar en kunstinstellingen nadrukkelijk stellen dat dit geen politiek project is, is het
onmogelijk de politiek buiten de deur te houden
omdat het archiveren van de (verdwijnende) Tibetaanse boeddhistische cultuur de doelstelling is.
Sinds een aantal jaren steken Tibetaanse monniken
en leken zichzelf in brand teneinde de dalai lama
op te roepen terug te keren naar Tibet of om de vrijheid van Tibet op te eisen. Deze gebeurtenissen
vormen een serieus probleem en geven de ernst
van de situatie weer. Toch sijpelen berichten over
deze zelfverbrandingen slechts sporadisch door in
het nieuws aan deze kant van de wereld. Een project als Tulkus 1880 to 2018 draagt enorm bij aan
de zichtbaarheid van de Tibetaanse cultuur. Het zal
dan ook mede om die reden zijn dat de dalai lama
zijn zegen heeft gegeven aan dit project.

megalomaan
Het lijkt alsof Pivi het roer heeft omgegooid. Combineerde de kunstenaar dit project aanvankelijk
nog met het maken van andere kunstwerken, sinds
drie jaar steekt ze bijna al haar energie in deze tour
de force. Wat motiveert een Italiaanse kunstenaar
om een archief aan te leggen van de Tibetaanse cultuur, een cultuur die niet de hare is? De reden kan
gevonden worden in familiekring. De echtgenoot
van Pivi, karma lama, is een voormalige Tibetaanse
monnik die met zijn familie in Anchorage (Alaska)
in ballingschap leeft. In 2009 organiseerde het
echtpaar een ‘Free Tibet’-concert in hun woonplaats. Daar trad onder anderen Ngawang Sandrol
op, een Tibetaanse non en voormalig politiek
gevangene. Datzelfde jaar liet Pivi in Tate Modern
1000 mensen schreeuwen als een stem voor Tibet
(Scream for Tibet, 2009). Bezoekers konden op
diverse exposities een graai doen in bakken met
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‘Free Tibet’-snoepgoed (Free Tibet Candy, 2011).
Het cultuurhistorische gehalte van Tulkus 1880 to
2018 staat buiten kijf, maar hoe staat het met de
kunstzinnige waarde? Een tentoonstelling als deze
zou niet misstaan in een volkenkundig museum. Of
zit de truc hem nu juist in het doorbreken van dit
hokjesdenken en het aanhalen van de banden tussen religie en kunst? Voor Pivi maakt het klaarblijkelijk niet veel uit of ze duizend willekeurige objectenparen bijeenbrengt (Guitar Guitar, 2001, ‘Sonsbeek 9’, Arnhem), honderd Chinezen (100 Chinese,
1998/2005) of tweeduizend tulkuportretten.
Megalomaan zijn haar projecten altijd geweest.
Maar in het tulkuproject wordt de kunst niet opgestuwd zoals in haar spierballensculpturen: een
vrachtwagen die op zijn kant (1997) en een helikopter die op zijn kop ligt (2006) of een sportvliegtuig dat, als aan een rekstok, rondjes draait (2012).
Bij de foto van een ezel die solitair een overtocht
maakt op een eenvoudig bootje, die van twee
zebra’s in een besneeuwd landschap of van een
krokodil in slagroom is sprake van contextwisseling, een andere geliefde werkwijze van de kunstenaar. Deze modus operandi is met veel goede wil
ook terug te vinden in het tulkuproject. In die zin
dat de Tibetaanse vereringsobjecten uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en in een (seculier) kunstinstituut voor kunstpubliek worden
getoond.

07 03 13 — vanaf 17.30
Symposium
geboortedag Piet Mondriaan
Een uitgebreide lezingenavond met deskundigen over het werk van Piet Mondriaan
in het Rijksmuseum, een ﬁlm met Pierre Janssen over Mondriaan en diverse andere
onderwerpen. Voor meer informatie en reserveringen ga naar: www.mondriaanhuis.nl

Space Drawings
Over de bewegingsvrijheid van de tekening
19 januari t/m 14 april 2013

Nanda Janssen is onafhankelijk tentoonstellingsmaker en schrijver
‘Tulkus 1880 to 2018’, 25 januari t/m 5 mei,
Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam;
di t/m zo 11-18; MK gratis;
www.wdw.nl

Bron: Museumtijdschrift, nr. 2, dec. maart - april 2013

KAdE, Kunsthal in Amersfoort
www.kunsthalkade.nl

10 installaties van hedendaagse kunstenaars
die de ruimte tekenend verkennen
Ronald de Ceuster | Karin van Dam | Thijs
Ebbe Fokkens | Katharina Galland | Chiel Kuijl |
Heidi Linck | Marisa Rappard | Aam Solleveld |
Marije Vermeulen | Sui Jianguo & Liang Shuo

