Sokari Douglas Camp: ‘Welcome shirt’
Tekst van CBK Zuidoost
“If I did not leave bitterness behind, I would still be in prison”, Nelson Mandela
Het voorstel van Sokari Douglas Camp representeert Nelson Mandela vanuit de begrippen
‘vergiffenis’ en ‘gastvrijheid’.
Mandela koos er voor zich vaak te kleden in een ruim vallend overhemd van een kleurrijke, rijk
gedecoreerde stof. Dat deed hij ook tijdens belangrijke gebeurtenissen waarin hij als staatsman ZuidAfrika representeerde. Zo creëerde hij een geheel eigen stijlicoon, informeel sjiek: de Madiba shirts.
Deze shirts van Mandela passen overigens in een wereldwijde culturele traditie; van de Aloha shirts
uit Hawaï tot de guaya bera shirts uit Suriname, de batik shirts uit Indonesië of hemden gemaakt met
de kleurrijke Dutch wax print stoffen van Vlisco.
Kleding communiceert vele codes. Met deze overhemden wilde Mandela zichzelf presenteren als een
benaderbaar mens, in plaats van een president van het land. Wellicht wilde hij bewust niet terug
grijpen op een westerse representatie van macht; een pak met een stropdas.
Sokari Douglas Camp ziet Mandela als een warme ziel voor wie hiërarchie niet altijd belangrijk was.
Een gedenkteken voor ‘de gewone mens’, zonder referenties naar macht ... dat representeert
Mandela hebt beste, aldus Sokari Douglas Camp.
Haar voorstel voor het Nelson Mandela Gedenkteken omvat daarom een meer dan menshoge
monumentale representatie van een Madiba shirt. Uitgevoerd in roestvrij staal, aan de buitenzijde
gepatineerd en aan de binnenzijde zilverkleurig. Een sculptuur dat mensen welkom heet en
omarmd. De bezoekers kunnen om het beeld heen lopen maar ook in de gecreëerde ruimte gaan
staan.
In het gedenkteken worden bovendien woorden van Mandela geïntegreerd. Dit geeft richting aan de
interpretatie van het beeld. Dat kan als tekstregel aan de bovenzijde van de sculptuur of als
tekstregel in - wellicht een betonnen - basis waar de sculptuur op wordt geplaatst. Het gaat om de
tekst: : “If I did not leave bitterness behind, I would still be in prison”.

