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HAPPII{EZ FEAT|VAL EEX i/TEIERSGFOTE SCHILDEiINGVAN DE 'ACHT
OE!UX6REI{GEIIDE SYf BOLEN' YAI{ HEI TIBETAAIIS BOEODIIISIIE'

EI{ OAAR HEEFT ZE ONZE HULP BIJ I{ODIG.

Carmen:'Als€en hogeTlbetaanse lama naareen tempelkomt, is het dege-
woonte om hem welkom te heten door middelvan hettekenen ofschilderen
van deacht gelukssymbolen van het boeddhi5me.lk heb dat bljvoolbeeld
gedaan toen de dalailama vierjaar geleden naar Amsterdam kwam.Tiidens
het Happinez Festival wil ik samen met de bezoekers weer zo'n schildering
maken. lk teken de basislijnen en de b€zo€kersmosen helpen metinkleuren.
Terwtlwe bezis zin, vertelik over de traditie van hetthangka-s.hilderen en

de betekenk van deacht symbolen.We zijn er het helefestivalmee bezig."

war ls dle diepere b.tekeni. valr ..n rh.ngka?
"Bin nen het Tibetaans boeddhirme h€bben thanqka! onder andere een

edu<atieve functie. Het zijn rolrchilderien van Boeddha's en mandala's,

ing€listin brokaat. Een monniknamzo'n rol bijvoorbeeld lnee als hij naal
afg€legen dorpen sin9. op het dorysplein rolde hij dethangka voor de

dorp€lingen uit en met een.anwisstokje ging hi deverschillendesymbolen
langs.Aan de handvan zo'n thangka kinje de hele boeddhistlschefilosofie
uitleggen: alle verschillende elementen van verlichtins zijn edn t€ zi€n.

Daalnaast worden thangka's ook gebruikt als hulp bij visualkatie-m€ditaties,
waarbtje mediteen op een van de Bo€ddhat. Elke Boeddha staat voor een

andere kwaliteit diej€ injezelfwilt ontwikkelen. Het schilderi helPtjede
Boeddha op eenjuiste manierte visualiseren en op de:e kwaliteitte.on<en-
treren. Echeje ontdektsteedr nieuwe dingen. lk zou er mijn leven lang op
kunnen doorstuderen.
Je ziet ookdatthangka's doordetid heen v€randeren. Erworden andere

matedal€n gebruikt dan vroeger toen was dat verf van natuudike pigmenten,

nu ookgoua.he en acryl. Maarookinhoudelikzin erverand€dngen. Nu het
boeddhkme naar het Westen is gekomen, zal dat ook invloed gaan hebben

op deafbeeldinsen. Mijn l€€lmeester zei eens dat de GroeneTara, een

vrouwelijke Boeddha die ikseschilderd had, een westers gezicht heeft.
Datwas niet iets wat ikbewust had gedaan. Het gebeurdezol

wat noetie kunnen om tiiden. h.ll.itlv.l mee te mog.n .chllderen?
"Een open houding i5 voldoend€. En alsje niet wilts(hilderen, kunie ook

sewoon €en kijkje komen nernen."
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GASTVRII
ONTHAAL
Vakantie kan zo simpel

zijn: fietsen in Nederland

of Belgi€,'s avonds ergens

slapen en voordat je 's mor-

gens weer op pad gaat van

een ontbijtje genieten op

,e logeeradres. Stichting

Vrienden op de Fiets regelt

het: ze koppelt gastadressen

aan fietsers en wandelaars

die graag een logeerplek

willen hebben. Dat kan een

boerderij in de polder zijn,

maar ook een herenhuis in

de stad. Donateurs kriigen

voor acht euro per jaar een

boekje met alle gastadressen

en een fietskaart. Aan ie

gastheer of vrouw betaal

je een kleine vergoeding.

De manier om er even

ontspannen tussenuit te

zijn en nieuwe mensen te

ontmoeten.
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