Fotograaf Vincent
Delbrouck
portretteert een
groep tieners op
Cuba. Wanneer zij
samenkomen om
een beetje te hangen,
roken en zoenen,
kunnen ze even
vergeten dat op
het eiland geen
perspectief voor
hen is.
Door Jeroen Bos
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e liefde overviel
me, als een
donderslag bij
heldere hemel,
en ik kreeg geen
tijd om te reageren, het was … hoe
zal ik het zeggen ...? het was een
kogel door mijn hart, recht door
mijn hart en niet te stoppen. Ik
moet toegeven dat ik in eerste
instantie verbijsterd, verward en
zelfs beschaamd was omdat ik
geen idee had hoe ik op zo’n gevoel
moest reageren … Ik ben verliefd!
Hoe kan ik dat zeggen zonder dat
het zo vreemd klinkt?’
Het is het voorjaar van 2018 als
de 17-jarige Oriss Abreu Pavie dit
op haar Facebook-pagina schrijft.
Ze is voor het eerst verliefd en weet
zich geen raad met zichzelf. Ze
stuitert onbeholpen van hoogtepunt naar dieptepunt en weer

terug, van verlangen naar afkeer,
van ‘zou hij mij leuk vinden’ tot ‘ik
maak me belachelijk als ik hem
vertel dat ik gek op hem ben’.
Een eerste liefde beleef je maar
één keer: het moment dat de
wereld op z’n kop draait, maar dat
tegelijkertijd zo intens is dat de
rest van de wereld er niet meer toe
doet. De Waalse fotograaf Vincent
Delbrouck weet die o zo herkenbare sensatie prachtig te vangen in
een serie van honderd portretten
en stillevens die hij heeft gemaakt
op Cuba.
Delbrouck komt al jaren op het
straatarme eiland en stuitte bij
toeval op een groep tieners uit de
wijk La Vibora, die in de lente van
2018 samenkwamen in het park
Los Chivos: Leslie, Oscar, Gabriela,
Solanch, Addiel, Leonardo, Oriss,
Sharawi en Marcel. Ze deden wat

tieners overal ter wereld doen: een
beetje hangen in het park, bij de
zee of de rivier, kletsen, muziek
luisteren, roken, drinken, kussen
en vrijen.
Het grote verschil met tieners in
pak ’m beet Rotterdam of Eindhoven is dat die volop plannen voor
de toekomst kunnen maken. In
Havana heeft dat geen zin, want er
is geen toekomst. Veel fotografen
die Cuba bezoeken leggen in hun
foto’s de nadruk op die uitzichtloosheid en het verzet daartegen.
Delbrouck wilde iets anders. Hij
genoot van de positieve energie
van Oriss en haar vrienden. Ze
hebben geen plannen voor de
toekomst, maar als ze samenkomen in hun park, kunnen ze de
economische crisis even vergeten.
Of, zoals hij het verwoordt: ‘Dit
land kan je geen carrière bieden.
Als je dat beseft, kun je beter op
de grond gaan liggen en je vriend
of vriendin zoenen en je eigen pad
van kleine vrijheden banen door
deze harde wereld van bederf.’
Delbrouck liet zich meevoeren
door de positieve energie van deze
tieners, die hem graag hun tatoeages, piercings en gekke kapsels
laten zien. Hij kruipt ze dicht op de
huid en het resultaat is een intiem
fotoverhaal dat vertelt hoe het is
om jong en verliefd te zijn. ‘Het is
misschien naïef, maar hiermee wil
ik mensen in een goede stemming
brengen. Ik wil voorkomen dat ze
alleen naar de exotische ellende
van Cuba kijken.’ o

MEER ZIEN
De tentoonstelling Champú,
van Vincent Delbrouck, is t/m
5 december te zien in Huis
Marseille, in Amsterdam. Zijn
gelijknamige fotoboek is uitgegeven door Wilderness.

