
In de aanloop naar carnaval is een maand-
lang in Visé (4 km onder Eijsden) een 
bijzondere tentoonstelling ingericht met 
als thema Carnaval in Rio. En dan helemaal 
authentiek. Want Alain Taillard uit het 
Belgische Herve, de samensteller van de 
expositie, is een ware expert. Al twintig jaar 
lang gaat hij naar het beroemdste carnaval 
ter wereld, dat van Rio de Janeiro. En niet 
alleen dat, inmiddels is hij een zogeheten 
destaque, zeg maar een hoofdfiguur, van 
een van de bekendste sambascholen, die 
van Mangueira.  

De waanzinnige kostuums die voor deze 
sambaschool zijn gemaakt voor de optocht 
in de fameuze Sabodrome zijn te bewon-
deren tijdens de expositie. Ruim twintig 
van deze kostuums, die elk maanden werk 
hebben gekost, worden in Visé getoond, 
alsook een groot aantal foto’s en video’s. 
Alain Taillard is helemaal bezeten van het 
Braziliaanse carnaval. „Het is hier bij ons 
best gezellig en in Maastricht bijvoorbeeld 
zijn er zeker mensen die heel creatieve    
outfits dragen. Maar nergens kan het 
carnaval tippen aan Rio de Janeiro. Het 
is ook niet zo dat iedereen daar halfnaakt 
rondloopt. Natuurlijk, de danseressen 
dragen weinig kleding, maar als je niets 
draagt, krijg je als sambaschool minder 
punten van de jury, en daar gaat het wel 
om.  Natuurlijk hangt er wel een zinde-
rende sfeer tijdens het carnaval daar, 
alleen al vanwege de temperatuur. Maar 
het is geen plat feest en je ziet er ook geen 
dronken mensen.”
In drie talen (Frans, Nederlands en         
Engels) krijgt de bezoeker van de expo-
sitie uitleg over de gebruiken en rituelen 
van het Braziliaanse carnaval. „Van mijn 
Braziliaanse vrienden heb ik begrepen dat 
er maar weinig zo uitgebreide collecties 
bestaan, dus het is uniek wat we in Visé 
kunnen laten zien.”

De expositie ‘Carnaval in Rio’ wordt 
ge- houden in de Rue de College 31, in 
het hartje van Visé, van 16 januari tot 16 
februari. Elke dag open van 14 – 18 uur. 
Entree: € 2,50.  Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Expositie in Visé toont
de mooiste kostuums
van carnaval Rio 
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