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1. E.P.S. Huayco, Sarita Colonia, 1980, lak op melkblikjes, ca. 60 m², langs de Panamerikaanse Snelweg rond Lima. Op dit moment is het werk gedeelte-

lijk in verval geraakt. Bron: G. Buntinx, E.P.S. Huayco. Documentos, Lima 2005. (foto: M. Ryzek)
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Lo chicha, een populaire cultuurstroming die in lima ontsprong, beïnvloedt de 
muziek, media, architectuur, mode, design en eetcultuur van Peru. ook vindt deze 
‘lage’ cultuur zijn neerslag in de aanvankelijk op het Westen georiënteerde beeldende 
kunst. op welke wijze gebeurt dit en hoe kan deze ontwikkeling worden geduid? 

de opkomst van de chichacultuur 
Het begrip chicha kwam op met de komst van 
migranten die vanaf het midden van de twintig-
ste eeuw vanuit de Andes in groten getale naar 
Lima trokken, op zoek naar een beter leven. Deze 
mensen worden cholos genoemd.7 Het woord chicha 
is een afgeleide van de door de oorspronkelijke 
Limenen verguisde música chicha, een alomtegen-
woordig muzikaal genre dat in de jaren zestig in de 
migrantenwijken ontstond. Música chicha is een 
combinatie van cumbia, rockmuziek en huayno 
(volksmuziek uit de Andes).8 Deze sentimentele 
doch opgewekt klinkende muziek werd dankzij 
vele fluorescerende affiches in korte tijd het boeg-
beeld van de migrantencultuur. Een tweede manier 
waarop de chichaculuur gestalte kreeg was door 
middel van de prensa chicha, de sensatiezuchtige 
bladen en kranten. De komst van de migranten 
werd door de gevestigde bevolkingsgroepen in de 
regel beschouwd als ‘vervuiling’ van de stad.9 In 
plaats van dat de modernisering en verwestersing 
doorzette, zagen ze hun metropool, ooit aangeduid 
met poëtische epitha als ‘Stad der Koningen’ en ‘het 
Amerikaanse Sevilla’, vervallen tot een provinci-
aals aandoende stad. Tegelijkertijd maakte de voor 
Lima kenmerkende blanke hiërarchische cultuur in 
toenemende mate plaats voor de hybride chichacul-
tuur, die inmiddels niet meer alleen door migran-
ten uit de Andes maar ook door gelukzoekers uit 
het Amazonegebied gevormd werd. Er ontstond een 
‘vital, vulgar culture of the urban masses’ die niet 
in goede aarde viel bij de gevestigde bevolkings-
groepen in Lima.10

Toch heeft de chichacultuur zich ondanks 
het dedain van de bestaande bewoners inmiddels 
via tal van culturele uitingen weten te  

 
In 1980 stelde de Peruaanse kunsthistoricus  
Mirko Lauer dat ‘alleen het volkse werkelijk mo-
dern was in Peru’.1 Hij doelde hiermee op de kunst 
die expliciet geïnspireerd was op de populaire,  
urbane cultuur, zoals het werk van het kunste-
naarscollectief E.P.S. Huayco. Zij legden lege melk-
blikjes als een tapijt uit over de heuvels net buiten 
de hoofdstad Lima en schilderden er de beeltenis 
van de Limeense volksheilige Sarita Colonia op  
(afb. 1).2 Mogelijk zag Lauer een kentering in de 
kunst. Hoewel bovengenoemd kunstwerk geïnspi-
reerd was op popart en conceptuele kunst, mar-
keerden de late jaren zeventig het moment waarop 
Peruaanse kunstenaars zich bewust losweekten 
van Westerse tendensen en op zoek gingen naar 
lokale bronnen en vormen.3 In het sterk urbani-
serende Peru, dat bevolkt werd door een kleine 
elite en een omvangrijke lage klasse, bestonden 
deze bronnen bijna als vanzelfsprekend uit lo 
chicha. Tegenwoordig is deze populaire cultuur, 
de chichacultuur, niet meer weg te denken uit het 
Limeense straatbeeld en het culturele leven (afb. 2). 
In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop 
de chichacultuur terrein verovert in het geves-
tigde culturele leven van Lima.4 De tot op heden 
nauwelijks bestudeerde op lo chicha georiënteerde 
kunst (chichakunst) uit de periode 2000-2010 
dient hierbij als uitgangspunt.5 Voor deze tijdsaf-
bakening is gekozen omdat de val van president 
Alberto Fujimori in 2000 als een keerpunt in de 
Peruaanse geschiedenis geldt. Een burgeroorlog, 
hyperinflatie en Fujimori’s dictatuur hielden Peru 
vanaf 1980 twintig jaar lang in een zware impasse. 
Het jaar 2000 kan daarom worden beschouwd als 
een nieuwe start voor het land en daarmee voor de 
kunst.6

83 Madelon van Schie · Lo chicha in de hedendaagse Peruaanse kunst



verbreiden. Naast de chichamuziek en -media 
wordt er ook over chicha-architectuur, chicha-eet-
cultuur, chichamode en chichadesign gesproken. 
Het is bovendien niet langer enkel de lagere klasse 
die met lo chicha wordt geassocieerd. De laatste ja-
ren is er een duidelijke trend waarneembaar van op 
lo chicha gebaseerde elitaire cultuuruitingen. Som-
mige daarvan, zoals de mode en het design, dragen 
zelfs het predicaat hip en verschillende Limenen 
spreken van een heuse chichahausse.11 Gezien de 
initiële verwerping van de chichacultuur door de 
elite is de aandacht voor lo chicha opmerkelijk. Het 
is onduidelijk of deze aandacht beschouwd moet 
worden als een indicatie van de emancipatie van 
de migranten, als een zucht naar Peruaansheid 
of dat het een mode betreft die de ooit achterlijk 
gewaande populaire cultuur tot een nieuwe vorm 
van camp heeft gebombardeerd. In dit artikel zal, 
naast het inzichtelijk maken van de wijze waarop 
lo chicha in de kunst tot uiting komt, een poging 
worden gedaan om de snel opgekomen waardering 
voor lo chicha in cultuuruitingen te verklaren. 

 

de verbreiding van chichakunst 
De grootste en meest diverse groep kunstenaars 
die zich met de verbeelding van lo chicha bezig-
houdt woont in Lima. Een tweede stad die met 
chichakunst in verband wordt gebracht is Iquitos, 
een geïsoleerde stad in het noordoostelijk gelegen 
Amazonegebied (afb. 3). Voor deze stad is de relatie 
met lo chicha niet vanzelfsprekend. De chicha-
cultuur ontstond immers in Lima en wordt nog 
steeds primair met de hoofdstad geassocieerd. Er 
bestaat echter een opvallende gelijkenis tussen de 
Iquiteense kunst en de Limeemse chichabeeld-
taal. Deze komt met name tot uiting in de ietwat 
vulgaire beelden en het gebruik van felle, uitge-
sproken kleuren. Ook wordt in deze kunst expliciet 
naar zangers en andere personages uit de chicha-
cultuur verwezen. Om die reden wordt vaak aan 
de kunstenaars uit Iquitos gerefereerd wanneer het 
over lo chicha in de kunst gaat.12 De invloed van de 
chichacultuur strekt zich klaarblijkelijk ook uit tot 
het Amazonegebied. Omgekeerd wordt de  
Limeense chichacultuur in toenemende mate 
gevoed door de Amazonecultuur. Dit komt onder 
andere door de verschillende migratiestromen, 

2a. Straatbeeld Lima. Bron: www.equipoplastico.com/projects/la-cuadrada/banderola-chicha-en.
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waardoor er tegenwoordig veel migranten uit het 
Amazonegebied in Lima wonen. Daarnaast reisden 
er sinds de val van Fujimori steeds meer Limenen 
naar Iquitos, waardoor de kennis over en waarde-
ring van de Amazonecultuur groeide. Voor veel 
Limenen representeert het ongerepte Amazonege-
bied een tot de verbeelding sprekende exotische 
werkelijkheid. Het appelleert aan de behoefte aan 
een positieve invulling van de nationale identiteit 
na de val van Fujimori. Peruanen verlangden naar 
iets waarop men trots kon zijn. De vrolijke, sensue-
le en exotische uitstraling van de Amazonecultuur 
kwam hieraan tegemoet. Het is goed mogelijk dat 
de invloed hiervan op de chichacultuur ertoe heeft 
geleid dat men met andere ogen naar lo chicha is 
gaan kijken. Aan lo chicha toegekende betekenissen 
als vulgariteit, smakeloosheid en slechte kwaliteit 
maakten plaats voor meer positieve invullingen. 
Heden ten dage wordt lo chicha tevens als exotisch 
beschouwd, als iets waarmee men voor de dag kan 
komen. Het wordt in toenemende mate beschouwd 
als iets ‘eigens’ en ‘authentiek Peruaans’. 
 

chichakunst uit lima
Pablo Patrucco (Lima, 1975), Claudia Coca (Lima, 
1970) en Luis Espinoza (Lima, 1983) zijn enkele 
kunstenaars die zich toeleggen op het verbeelden 
van thema’s ontleend aan de chichacultuur. Ze 
bedienen zich van een westerse beeldtaal af-
komstig van de popart en expressionistische en 
realistische stijlen. Zelf stammen deze kunstenaars 
niet per se uit het migrantenmilieu. Vaak stellen 
hun schilderijen de cholo in het dagelijks leven 
centraal. Canción Floreada (‘Versierd Lied’) van 
Espinoza bijvoorbeeld toont een willekeurige straat 
in een Limeense volkswijk waarin cholos in een rij 
staan te wachten (afb. 4). Vermoedelijk wachten ze 
op het meest gebruikte vervoersmiddel in Lima, 
een minibusje dat sterk geassocieerd wordt met de 
chichacultuur. Op de achtergrond zien we chicha-
affiches, een meer expliciete verwijzing naar lo 
chicha. Espinoza schildert altijd naar foto’s, met 
name van mensenmassa’s in Limeense volkswij-
ken. Hij verbeeldt en vergroot dergelijke alledaagse 
taferelen om naar eigen zeggen ‘te laten zien wie 
“Lima” werkelijk is’.13 Zoals de Franse Realisten in 
de negentiende eeuw de werkelijkheid van de arbei-

2b. Straatbeeld Lima. Bron: www.equipoplastico.com/projects/la-cuadrada/banderola-chicha-en.
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3. Straatbeeld Iquitos, met linksonder op de gevel een portret van Sarita Colonia. Bron: C. Bendayán, Recuerdo de Iquitos, Lima, 2009. (foto: Yayo López)
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kunstenaar. Net zoals in Lima houden Iquiteense 
kunstenaars van toegankelijke kunst, zo blijkt uit 
de korte film Tengo un primo que es pintor (‘Ik heb 
een neef die schilder is’) die Bendayán ter promotie 
van de Iquiteense kunst maakte. ‘Meer dan mijn 
interesse in artistieke ontwikkelingen, ben ik 
geïnteresseerd in hetgeen wat de kunst voor men-
sen kan doen. […] Hier [in Peru] houdt men van 
witte muren en harmonieuze combinaties, mensen 
houden hier van de stilte, ze stellen de ratio boven 
de emotie en eten graag zonder zout. Ik niet.’15 
Deze citaten geven goed weer hoe er over kunst 
gedacht wordt door de kunstenaars uit Iquitos. 
Kunst moet vooral aansluiting vinden bij het volk 
en vermakelijk zijn. In overeenstemming met de 
chicha-affiches en de vedettes uit de chichabladen 
worden er voor felle, ongemengde kleuren gekozen 
en worden licht-erotische, soms vulgaire beelden 
niet geschuwd. Wellicht ter vergroting van de 
toegankelijkheid bestaan de werken niet zelden uit 
een combinatie van tekst en beeld. Tevens wordt er 
geput uit tatoeage-iconen. Tijgers, leeuwenkoppen, 
blote borsten, doorspieste harten, zeemeerminnen 
en het lijdend hoofd van Christus zijn veelgeziene 
beeldelementen. Deze beelden worden overigens 
ook veel aangetroffen in en op de eerder genoemde 
minibussen in Lima. 

In het drieluik El Pintor Lu.cu.ma. (‘De schil-
der Lu.cu.ma.’) van Bendayán zien we een ander 

ders afbeeldden, zo toont Espinoza de toeschouwer 
in de wereld van de migrant. Hiermee probeert hij 
het populaire en alledaagse een herwaardering te 
laten ondergaan. 

Andere kunstenaars stellen thema’s als dis-
criminatie en sociale ongelijkheid centraal. Zo laat 
Coca de vrouwen in haar schilderijen (waaraan in 
nagenoeg alle gevallen een zelfportret ten grondslag 
ligt) stilstaan bij hun ongelukkige sociale positie.  
In Por qué nos odian tanto? (‘Waarom haten ze ons 
zo?’) wordt een jonge, cartooneske vrouw getoond 
die haar blik snikkend omhoog richt (afb. 5). Ieder-
een die enigszins bekend is met de sociale proble-
matiek omtrent de migranten in Lima weet waar ze 
op doelt. De vrouw is een chola en kampt, in schril 
contrast met haar heroïsche outfit, met haar lage 
maatschappelijke positie. Coca is van mening dat 
een kunstwerk veranderingen in de maatschappij 
zodanig zou moeten voorstellen dat het aanmoedigt 
tot reflectie op de maatschappelijke situatie.14 De 
naar Roy Lichtensteins werk verwijzende gedach-
tewolkjes zijn typerend voor haar oeuvre. Ze acht 
popart door de toegankelijkheid ervan de meest 
geschikte vorm voor de verbeelding van haar 
thema’s. Dit streven naar helderheid en toeganke-
lijkheid delen verschillende Limeense kunstenaars. 
In hun realisme kiezen zij voor het naschilderen en 
opblazen van foto’s en het gebruik van tekstwolkjes. 
Kunstenaars in Lima verhouden zich kortom op een 
semi-geëngageerde wijze tot lo chicha. Ze doen dit 
zonder formeel te verwijzen naar de chichabeeld-
cultuur, maar kiezen voor het realisme en de popart 
om daarmee de toeschouwer een kijk in het leven 
van de migrant te gunnen.

chichakunst uit iquitos 
De kunstenaars uit Iquitos, zoals Christian Ben-
dayán, Lu.cu.ma. en Luis Sakiray kiezen voor een 
andere verbeeldingswijze. De kunst die in Iquitos 
wordt vervaardigd onderscheidt zich van de kunst 
uit Lima door een duidelijke verwantschap met 
reclame- en straatkunst. Het zijn kunstenaars die 
overwegend afkomstig zijn uit een eenvoudig mi-
lieu. In tegenstelling tot hun Limeense collega’s zijn 
ze zonder uitzondering autodidact. Veel kunstwer-
ken zijn hierdoor naïef geschilderd en doen lokaal 
aan. Kunsthistoricus, curator en kunstverzamelaar 
Gustavo Buntinx noemt de kunstenaars daarom 
artífices, een woord dat het midden houdt tussen 
kunstenaar, ambachtsman en handige commerciële 

4. Luis Espinoza, Canción Floreada, 2008, olieverf op doek, 

150 x 170 cm, privécollectie, Lima. Bron: archief Luis Espinoza.
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in een Limeense galerie verkocht. De krap bij kas 
zittende kunstenaar kon in afwachting van een 
verkoop zijn geduld echter niet bewaren en begon 
de galeriehouder te bedreigen, waarop de samen-
werking werd beëindigd.18 De verspreiding van de 
Iquiteense kunst verloopt momenteel grotendeels 
door middel van tentoonstellingen en de opname 
van deze werken in enkele (privé)collecties. Gere-
geld worden er overzichts- en groepstentoonstel-
lingen samengesteld. Bendayán zelf levert hieraan 
een belangrijke bijdrage. Hij organiseert verschil-
lende tentoonstellingen, zoals in 2009 de reizende 
tentoonstelling Poder Verde, en was tot voor kort 
directeur van het Iquiteense kunstcentrum waar 
hij zich inzette voor zijn collega’s uit de regio. 

In het opwaarderingproces van de chicha-
cultuur in het algemeen en dat van de kunst in 
het bijzonder vervult de eerder genoemde Buntinx 
een sleutelrol. Hij verzamelt zowel chichakunst 
uit Iquitos als uit Lima. De werken brengt hij 
onder in zijn Micromuseo (‘al fondo hay sitio’).19 
Voorts organiseert hij tentoonstellingen in gere-
nommeerde kunstcentra zoals Luis Miró Quesada 
Garland in de chique wijk Miraflores. Tot slot was 
hij verantwoordelijk voor de Peruaanse inzending 
voor de Triënnale van Chili in 2009, die nagenoeg 
volledig uit chichagerelateerde kunst bestond. In 
de Peruaanse vertegenwoordiging op de Biënnale 
van São Paulo eind 2010 speelde lo chicha opval-
lend genoeg geen rol. Het is goed mogelijk dat dit 
te maken heeft met het feit dat de organisatoren 
van deze biënnale zelf de kunstenaars selecteren. 
Anders dan Bendayán is Buntinx iemand die tot de 
culturele elite behoort. Hij fungeert als het ware 
als een brug tussen de lage en hoge cultuur. Zijn 
inzet en geloof in de artistieke chichatendensen 
zijn van doorslaggevend belang voor het succes van 
deze kunst in hogere kringen. Tot op heden is dit 
succes echter voornamelijk voorbehouden aan de 
non-commerciële kunstwereld. Hoewel de popu-
lariteit van lo chicha groeit en de chichacultuur 
haar sporen in de beeldende kunst zichtbaar heeft 
nagelaten, kent de chichakunst vooralsnog geen 
overtuigende waardering. 

Desalniettemin interpreteren Buntinx en 
Bendayán de aandacht als een ‘culturele leidraad’, 
een middel waarmee kennis en waardering voor  
de populaire klasse kan worden gegenereerd.  
Zo beschouwd zou het een toenadering tot de 
lagere klasse kunnen inhouden, is hun redenering. 

aspect van de tendens terug, namelijk de verwij-
zingen naar beroemdheden uit de chichacultuur 
(afb. 6). Het rechterdoek toont een ondersteboven 
geplaatst portret van chichazanger Chacalón.  
Ook zien we een deel van het portret van ‘chicha-
symbool’ Sarita Colonia. Het midden- en linker-
deel zijn gewijd aan Lu.cu.ma en diens criminele 
verleden. De zwarte achtergrond en de gekleurde 
letters van het linkerdoek refereren aan de chicha-
affiches. Anders dan hun Limeense collega’s laten 
Iquiteense kunstenaars de alledaagse werkelijk-
heid en maatschappelijke problemen grotendeels 
achterwege. Geen van hen waagt zich bijvoorbeeld 
aan de verbeelding van de problematiek omtrent 
de ontbossing van het Amazonegebied of de strijd 
tussen de oorspronkelijke amazónicos en de gemi-
greerde andinos.

Verspreiding en receptie
De wijzen waarop de chichakunst uit Lima en uit 
Iquitos wordt ontvangen en verspreid verschillen 
sterk van elkaar. Uit gesprekken met Limeense 
kunstenaars kwam naar voren dat het kunstko-
pend publiek slechts beperkt openstaat voor ver-
beeldingen van de migrantencultuur. ‘Men wil “het 
echte Lima” niet onder ogen zien’, werd gezegd.16 
Toch worden verschillende Limeense kunstenaars 
vertegenwoordigd door internationaal opererende 
galeries. Het succes dat ze er hebben is echter 
onduidelijk. Van Espinoza wordt ondanks de ver-
schillende stimuleringsprijzen die hij won nauwe-
lijks iets verkocht. Ook de aandacht van musea en 
kunstcentra voor chichakunst is twijfelachtig. Er 
worden geen specifieke tentoonstellingen georgani-
seerd over de thema’s die de Limeense kunstenaars 
aansnijden. 

Ondanks de middelmatige schildertechnie-
ken wordt het werk van de Iquiteense kunstenaars 
overwegend positief beoordeeld. Door de afwezig-
heid van referenties aan Westerse tendensen wordt 
er in deze kunst een originele en eigen verbeelding 
van het Peruaanse herkend. Ook het luchtige en 
optimistische karakter ervan wordt goed ontvan-
gen. Bendayán schrijft dit in eerste instantie toe 
aan de donkere jaren waaronder Peruanen gebukt 
gingen tijdens het fujimorismo. Daarnaast stelt hij 
dat de Peruaan in de Amazonecultuur zijn wortels 
terugvindt.17 In galeries wordt vooralsnog echter 
alleen Bendayán vertegenwoordigd. Gedurende 
een korte tijd werd ook het werk van Lu.cu.ma. 
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Beide erkennen echter wel dat de kloof tussen de 
gevestigde bevolkingsgroepen en de cholo niet 
verdwijnt. Een keerzijde van de bemiddeling van 
beide mecenassen van de chichakunst is dat het tot 
een verwijding tussen het volk en de kunst heeft 
geleid, iets waar de kunstenaars zelf, zoals blijkt 
uit het filmfragment van Bendayán, zich juist tegen 
verzetten. Met de verheffing van lo chicha naar het 
establishment transformeerde het in feite naar iets 
dat niet meer met lo chicha te maken heeft. Een 
veelgehoorde mening in de Limeense kunstwereld 
is dan ook dat de aandacht voor de chichakunst 
oppervlakkig is en niet bijdraagt aan het egalise-
ren van de samenleving. Volgens veel kunstenaars 
en kunstkenners is de opleving van lo chicha een 
modegril en zou het enkel gaan om een toe-eige-
ning van ‘het volkse’ door de elite. Ze veroordelen 
de klakkeloze overname van chicha-elementen in 
de beeldende kunst.20 Deze kritiek richt zich met 
name op de kunst uit Iquitos. Dergelijke opvattin-
gen stemmen overeen met de opiniestukken die het 
tijdschrift El Grito publiceerde naar aanleiding van 
een themanummer over de nieuwe Limeense elite. 
Hierin werd ingegaan op de aandacht voor lo chicha 
in algemene zin: ‘We kopiëren het [elementen uit 
de chichacultuur] alleen maar en gebruiken het als 
decoratie, meer dan dat het persoonlijke betekenis 
heeft.’ En: ‘Ik begrijp hun cultuur, het geeft me een 
nostalgisch gevoel maar ik identificeer me niet met 
hen.’21

Verklaringen en duiding 
Tegen de achtergrond van de scherpe verhoudingen 
tussen de van origine op het Westen gerichte oor-
spronkelijke Limenen en de lokaal georiënteerde 
cholos blijft de opkomst van de waardering voor lo 
chicha opmerkelijk. In een poging om dit proces te 
verhelderen zullen er twee aspecten belicht worden 
die naar mijn idee essentieel zijn om de appreciatie 
van lo chicha te begrijpen. 

Ten eerste dienen de verdeeldheid en het 
minderwaardigheidscomplex dat de Peruaanse  
natie in de periode 1980-2000 opliep in ogen-
schouw genomen te worden. Naar aanleiding 
hiervan ontstond de behoefte aan een hernieuwde 
nationale identiteit, een die de hybride samenle-
ving kon binden. Buntinx verwoordde dit als volgt:  
‘We experience a horror of the void left by the ra-
vages of war and dictatorship that marked the two 
traumatic decades that started with the principle 

of violence in 1980. From that abyss, we emerged, 
forced to confront and accept our many contra-
dictions, learning to not suppress anymore but 
to make the difference productive.’22 Vanuit deze 
theorie bekeken is de chichacultuur bij uitstek 
geschikt om de gehavende samenleving te verbin-
den.23 Zij bestaat uit een dusdanige variëteit aan 
culturele invloeden dat eenieder er aansluiting bij 
kan vinden. Zelfs de hogere klasse kan zich er tot 
op zekere hoogte mee identificeren. De invloed 
van de Amazonecultuur staat hier zoals gezegd 
vermoedelijk mee in verband. 

Ten tweede kan de rijzende waardering voor 
lo chicha in verband worden gebracht met een toe-
nemende trots op ‘het Peruaanse’. Deze trots is met 
name gestoeld op de verbeterende economie, een 
groeiende middenklasse en de aandacht voor Peru 
vanuit het buitenland.24 Zoals O. Sanchez stelt: 
‘Heden ten dage is te stellen dat het “merk Peru” 
verkoopt.’25 Voor het eerst in tijden wordt het land 
voortgetrokken door de belofte van de toekomst. 
Peruanen vestigen hun blik op hun hedendaagse 
cultuur en komen tot de conclusie dat deze genoeg 
te bieden heeft. In de als authentiek Peruaans 
ervaren chichacultuur is in het proces van de we-
deropbouw en de herformulering van de Peruaanse 
identiteit vermoedelijk een passende verschijnings-
vorm van deze nieuwe identiteit herkend.

Dit houdt in dat de waardering van lo chicha 
door de hogere klasse niet zozeer voortkomt uit 
een toenadering tot de cholo en zijn cultuur maar 
eerder uit de behoefte aan een ‘authentieke’ Pe-
ruaanse culturele identiteit. We kunnen daarom 
voorzichtig concluderen dat er niet direct sprake 
is van emancipatie van de cholo. In plaats daar-
van heeft het feit dat er in de voorhanden zijnde 
chichacultuur iets eigens werd herkend vermoede-
lijk tot de aandacht en incorporatie van lo chicha 
in de bredere Peruaanse samenleving geleid. De 
chichamode en de ‘leidraad’ waarover gesproken 
wordt, komen hieruit voort. Het is echter denkbaar 
dat er naast deze behoeftevervulling tevens com-
merciële belangen zijn gaan spelen. De opkomst en 
aandacht voor lo chicha moet naar mijn idee vanuit 
bovenstaand perspectief beschouwd worden. 

Dertig jaar, een burgeroorlog en een dicta-
tuur later is de stelling van Lauer nog altijd actueel. 
Dat lo chicha is doorgedrongen tot de beeldende 
kunst is een feit. De mate waarin is vooralsnog 
echter niet dermate overtuigend. Dit heeft wel-
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licht te maken met de ongerijmde positie die de 
chichakunst inneemt binnen de culturele sector. 
Het wordt getoond in het hogere culturele segment 
en baseert zich op een lokale populaire cultuur. In 
het hiërarchisch ingedeelde Peru is dit een lastige 
combinatie. Het levert de kunst slechts enkele 
bewonderaars op die het oprecht waarderen, zoals 
Buntinx. Het merendeel echter zit niet te wachten 
op bespiegelingen op de chichacultuur, tenzij het, 
zo is gebleken, uitdrukking geeft aan een exoti-
sche, kleurrijke werkelijkheid die Peru kan voor-
zien van een nieuw en modieus karakter. 

5. Claudia Coca, Por qué nos odian tanto?, 2007, olieverf op doek. 180 x 130 cm, locatie onbekend. Bron: http://claudiacoca.blogspot.com.
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6. Christian Bendayán, El Pintor Lu.cu.ma., 2000 olieverf op doek, 160 x 300 cm, Micromuseo (‘al fondo hay sitio’), Lima. Bron: C. Bendayán, Christian 

Bendayán. Un pintor de la selva (urbana), Lima, 2007. 
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1 g. buntinx, E.P.S. Huayco. Documentos, 

lima 2005, p. 183. het oorspronkelijke 

citaat is afkomstig van een pamflet ge-

schreven door mirko lauer, dat circuleerde 

op de tentoonstelling Arte al paso in ga-

lería Forum in mei 1980, en luidde als volgt: 

'sólo lo popular es realmente moderno hoy 

en el Perú.’ 

2 sarita Colonia was een migrante, een 

chola, die in het begin van de twintigste 

eeuw in lima terechtkwam. Ze werd heilig 

verklaard door het volk na haar vroeg-

tijdige dood in 1940. lange tijd werd ze 

beschouwd als de beschermheilige van 

prostituees en boeven. Inmiddels is ze het 

icoon geworden van de chichacultuur. de 

Kerk heeft haar tot nog toe niet als heilige 

erkend. 

3 een decennium eerder was deze koers 

voorzichtig ingezet door kunstenaar jesús 

ruiz durand, die in opdracht van president 

juan velasco Alvarado (1968-1975) de 

agrarische revolutie hielp promoten met 

zijn op- en popartaffiches met Peruaanse 

historische helden zoals túpac Amaru II. 

túpac Amaru II was een rebellenleider 

uit de achttiende eeuw die van de laatste 

Incakoning claimde af te stammen. 

4 de bevindingen die in dit artikel worden 

besproken zijn het resultaat van veldon-

derzoek dat ik in mei en juni 2010 in Peru 

deed.

5  het is verleidelijk om de invloed van de 

chichacultuur te beschrijven aan de hand 

van haar invloed op de muziek. hiervoor is 

in dit artikel niet gekozen. Afgezien van het 

feit dat er reeds tientallen publicaties over 

verschenen, acht ik een verkenning van de 

beeldende kunst interessanter vanwege 

de merkwaardige positie die het tussen de 

lagere en hogere cultuur bekleedt.

6 d. ottero, ‘between the violent and the 

sacred’, Living in Peru, 3 december 2009, 

geraadpleegd via www.livinginperu.com/

blogs/features/1004 op 15 augustus 

2010. de film Against the Grain: An 

Artist’s Survival Guide to Perú (2008) van 

Ann Kaneko, waarin de vier kunstenaars 

Alfedo márguez, Claudio jiménez Quispe, 

eduardo tokeshi en natalia Iguíñiz worden 

geïnterviewd over hun kunstenaarsbestaan 

in de periode 1980-2000, is hier volledig 

aan gewijd.

7 de eerste bron waarin deze term voorkwam, 

dateert uit 1609. dit was Comentarios 

Reales de los Incas van Inca garcilaso de 

la vega. hierin wordt gesteld dat de kinde-

ren van een zwarte man en een Indiaanse 

vrouw of die van een Indiaanse man en 

een zwarte vrouw mulato of mulata heten. 

de kinderen van mulatos worden cholo 

genoemd. het woord komt mogelijk van het 

Azteekse woord xolotl (uitgesproken als 

cholotl) en betekent hond. In het koloniale 

mexico werd naast cholo ook de term co-

yote gebruikt; beide namen verwezen naar 

een gemengd ras met mesties en Indiaans 

bloed. tegenwoordig kan het woord cholo 

vertaald worden met ‘(achterlijke) provin-

ciaal’,‘boerenpummel’, ‘proleet’ of ‘arme 

sloeber’, maar kan tegelijkertijd positief 

worden begrepen, zoals ‘nigger’ in bepaalde 

contexten respectvol en zelfs liefkozend 

kan worden bedoeld.

8 het adjectief chicha wordt in verreweg de 

meeste bronnen herleid naar een maïs-

drank die reeds door de Inca’s gedronken 

werd. van deze drank wordt vermoed dat 

het een mengsel was van een variëteit aan 

ingrediënten. Chicha wordt om die reden 

vaak in verband gebracht met het hybride 

en het onpure. Anderen menen dat de 

drank helemaal niet zo hybride was. dat het 

woord chicha werd gebruikt voor de muziek 

heeft volgens hen geen relatie met het feit 

dat de muziek door drie verschillende stijlen 

gevormd wordt, maar met de felgekleurde 

vlaggen die chichaproducenten gebruikten 

om kenbaar te maken waar deze drank 

gedronken kon worden. op eenzelfde wijze 

worden de gekleurde affiches gebruikt 

om aan te geven waar de chichabands 

optreden. deze overeenkomst zou er toe 

geleid kunnen hebben dat ook de muziek, 

en in het verlengde daarvan de sociale en 

culturele context van deze muziek, chicha 

werd genoemd.  

 

 

9 g. Canepa- Koch, ‘disputing limeño histo-

rical and Cultural heritage’, Journal of the 

Modern Language Association of America 

122 (2007) 1, p. 301.

10 Angel rama, The Lettered City, durnham, 

1996, p. 103

11 Interviews met j. miyagui (lima, 20 mei 

2010), m. delfín (lima, 3 juni 2010), l. 

espinoza (lima, 26 mei 2010), A. márguez 

(lima, 21 juni 2010), allen door auteur. de 

culturele chicha-uitingen die door de elite 

gewaardeerd worden, heten chicha chic of 

chicha intelectualizada. 

12 Al mijn informanten noemden als eerste de 

kunstenaars Christian bendayán en lu.cu.

ma., wanneer ik hen vroeg naar kunste-

naars die met lo chicha in verband kunnen 

worden gebracht. 

13 Interview met l. espinoza door auteur 

(lima, 26 mei 2010). 

14 Zie g. buntinx, Cholo Pink, Cholo Pop, 

Cholo Power, s.a., geraadpleegd via http://

ccglobopop.blogspot.com/2009/03/texto.

html op 4 januari 2011.

15 Zie Tengo un primo que es pintor (deel 1), 

2:36 e.v., geraadpleegd via www.youtube.

com/watch?v=FuyPmhjg8qw op 4 januari 

2011.

16 Interview met l. espinoza (lima, 26 mei 

2010), j. miyagui (lima, 20 mei 2010), 

m. delfín (lima, 3 juni 2010), allen door 

auteur.

17 Interview met C. bendayán door auteur 

(Iquitos, 9 juni 2010).

18 Interview met g. buntinx door auteur (lima, 

31 mei 2010).

19 met de naam van zijn museum zinspeelt 

gustavo buntinx op de veel gehoorde kreet 

in volgeladen microbusjes: ‘achterin is nog 

plaats’.

20 Interview met A. márguez (lima, 21 juni 

2010), m. velaochaga (lima, 24 2010), l. 

espinoza (lima, 26 mei 2010), allen door 

auteur. 

21 l. Kogan , ‘“

?       

un mix chic?” lo pituco y lo 

popular desde las nuevas elites’, El Grito 1 

(2010), p. 44.

22 otterlo, op.cit. (noot 5). 
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23 dat de Peruaanse identiteitskwestie leeft 

wordt weerspiegeld in verschillende ten-

toonstellingen, reclamespotjes en politieke 

partijprogramma’s. een voorbeeld hiervan 

is de tentoonstelling El orgullo de ser 

Peruano (‘trots op het Peruaans zijn’) die 

het museo de la nación in 2009 toonde en 

waarin met name aandacht werd geschon-

ken aan mode geïnspireerd op Peruaanse 

folkloristische kleding. (de catalogus van 

de tentoonstelling is raadpleegbaar via 

http://culturaperu.org/sites/default/files/

usuarios/210/orgullo_Catalogo.pdf). de 

tentoonstelling ¿Como será no ser Peru-

ano? (‘hoe zou het zijn om niet Peruaans te 

zijn? ’) van het Centro Cultural de españa uit 

2010 was een zoektocht naar de identiteit 

van de Peruaan vanuit de beeldende kunst. 

daarnaast zinspelen commerciële bedrijven 

zoals telefonieaanbieder movistar, op het 

eenheidsgevoel van de nieuwe Peruaan. 

24 deze aandacht richt zich met name op de 

Peruaanse film (zoals La Teta Asustada), 

sport, gastronomie (de Peruaanse keuken 

wordt internationaal geroemd en topkok 

gaston Acurio heeft inmiddels al zeven 

restaurants in europa en latijns Amerika 

geopend) en toeristische attracties (Cuzco, 

machu Picchu, Chan Chan, de Amazone). 

de groeiende trots van de Peruanen leidde 

tot een bijzonder keerpunt. voor het eerst 

in lange tijd bleek uit een enquête van 

onderzoeksbureau Ipsos Apoyo dat een 

meerderheid van de Peruanen in Peru wilde 

blijven in plaats van te willen emigreren. de 

resultaten verschenen in El Comercio op 

14 juni 2010. volgens buntinx is het voor 

het eerst in honderd jaar dat een meerder-

heid in Peru wil blijven. 

25  o. sanchez, ‘Aqui vendemos producto 

nacional’, El Grito 1 (2010), pp. 65-66. In 

hetzelfde artikel wordt geschreven dat het 

‘Peruaanse’, in contrast met het negatieve 

beeld waarmee Peru in de tijden van eco-

nomische crises en politiek geweldplegin-

gen geïdentificeerd werd, vandaag de dag 

een sterke herwaardering ondergaat. 
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