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"Curaçao kent een lange geschiedenis van vrijheid van godsdienst en –
belangrijker nog – tolerantie, wederzijds respect en maatschappelijke
acceptatie". Emily S. de Jongh-Elhage, Minister-President van de Nederlandse
Antillen

Op Curaçao leven mensen van verschillende religies vreedzaam met en
naast elkaar. Alle wereldgodsdiensten zijn vertegenwoordigd en brengen
verscheidenheid zonder harde tegenstellingen. Hoe toepasselijk is deze
tentoonstelling dan ook in een jaar dat de wereldwijde economische
malaise heeft toegeslagen met al haar consequenties op zakelijk en
menselijk niveau. Velen zoeken kracht en troost bij elkaar en men richt
zich meer tot geloof, ritueel en traditie. Voor veel mensen betekent dit
houvast, vertrouwen en hoop. Hoe mooi zou het zijn als hierdoor ook de
verdraagzaamheid tussen de verschillende religies zou toenemen. Elkaar
meer helpen, gunnen en steunen, een beter begrip. Ongeacht tot welke
religie en cultuur men behoort.
De rituelen spelen zich af binnen vier wereldreligies (Christendom,
Hindoeïsme, Islam en het Jodendom). Ze leveren een belangrijke bijdrage
aan de cultuur van Curaçao en daarmee aan de cultuur van het Koninkrijk
der Nederlanden. De staatkundige veranderingen in 2010 zullen hier, naar
verwachting, niet veel aan veranderen, daarvoor is de cultuur te sterk
verankerd in de geest van het volk van Curaçao.
Sinaya Wolfert (1964) heeft haar roots op Curaçao. Sinds twee jaar onderzoekt ze op dit eiland de mens en haar religie, rituelen en tradities. Zij
probeert in haar werk het onzichtbare zichtbaar te maken. Religie is op
Curaçao overal voelbaar. Toch speelt het meeste zich achter gesloten
deuren af, in eigen gemeenschappen en eigen omgevingen. Sommige
beelden laten een verhaal zien, dat zelfs de lokale bevolking nauwelijks
kent, maar door de eeuwen heen bewaard is gebleven.
Al jaren probeert Sinaya positieve ontwikkelingen op sociaal, cultureel en
maatschappelijk gebied op Curaçao te verbeelden. Haar autonome
projecten zijn terug te zien in haar fotoboeken.
www.sinayawolfert.nl
Het fotoboek "Curaçao Religions Rituals & Traditions"
(ISBN 978-94-6022-046-3 / KIT Publishers) is tijdens de expositie
in de Melkweg Galerie te koop.
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