fair

TALE
APARTMENT

Haar vrienden en familie én haar bezoek uit Nederland zet ze graag op
het verkeerde been. Met spannende verhalen, met het wonderbaarlijke
interieur van haar New Yorkse loft, met haar larger-than-life persoonlijkheid.
Eén ding is zeker bij kunstenaar Meghan Boody: niets is wat het lijkt.
— interview sarah meuleman, fotografie anne menke, productie en styling linda gümüs gerritsen
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Een eenentwintigste-eeuws
rariteitenkabinet – dat
typeert Meghans huis nog
het meest. In glazen bokalen
drijven poppen, volgens
Meghan de ingelegde
vrouwen van Henry VIII.

De hal voelt als een Italiaanse
patio: hemelsblauw behang, tegels
op de vloer en een klaterende
stenen fontein aan de muur
Overal printbehang,
lijstjes en geweien,
onder het motto: the
more, the merrier.
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‘Ik vertel
mensen graag
verhalen en
kijk hoe ver ik
kan gaan voor
ze me niet
meer geloven’
124 — vogue living

al je ik je iets vreemds verklappen over deze kamer?’
Meghan Boody (53) kijkt me vragend aan vanachter
haar karakteristieke appelblauw-zeegroene brilmontuur.
Ze draagt een roze top met zwarte stippen, een skinny
jeans en spierwitte laarsjes met franje. ‘Achttien jaar geleden
betrok ik dit huis,’ vertelt ze. ‘Pas enkele jaren later begon ik
met de verbouwing. Zie je de luiken daarboven?’
Tegen het plafond, op een hoogte van zo’n zes meter,
is een rij houten luiken in het plafond verwerkt. ‘Ik was
benieuwd wat erachter zat, dus regelde ik op een dag een hoge ladder. Ik
opende het luik in de hoek en tastte in een donkere ruimte. Achterin vond
ik een klein stoffig blik. Toen ik het opende bleek het gevuld met menselijke
vingerkootjes!’
Vinger-wát? Ze neemt mijn verbazing met zichtbaar plezier in zich op.
‘Die vingerkootjes hebben daar jarenlang gelegen,’ zegt ze. ‘Een vriend
waarschuwde me dat het ongeluk brengt om menselijke resten weg te halen,
ze horen bij het huis, dus heb ik ze daar gelaten.’ Liggen ze er nog steeds?,
vraag ik. Meghan knikt en we staren allebei naar boven, naar het plafond
dat plots best luguber voelt. ‘Maar,’ vraag ik, ‘hoe komen die kootjes daar?
En waarom kootjes? Van wie?’ Meghan staart me zwijgend aan, glimlacht
ondeugend en zegt dan haast triomfantelijk: ‘Weet je wat? Het is niet waar!
Ik heb het verzonnen!’
‘Maar …’
‘Er liggen helemaal geen kootjes achter het plafond, maar ze hádden er
kunnen liggen, toch? Zo sta ik in het leven: ik ben dol op verhalen. Er is
zoveel meer dan de werkelijkheid die we zien. Ik vertel mensen graag verhalen
en kijk hoe ver ik kan gaan voor ze me niet meer geloven. Uiteindelijk vertel
ik altijd de waarheid, hoor. Al is mijn zoon Tobey soms teleurgesteld als hij
erachter komt dat een mooi verhaal verzonnen is.’
Ik had het natuurlijk kunnen verwachten in een huis dat de naam
Through the Looking Glass draagt, het beroemde vervolg van het boek Alice in
Wonderland. Alice, die na de val in het konijnenhol een heel nieuwe wereld
vindt, waar alles net een tikje anders is, waar je kunt groeien en krimpen
door het drinken van een kopje thee, waar konijnen een horloge dragen, en
speelkaarten zingen en dansen.
Zo voelt het ook, in Meghans volstrekt unieke woning in het hart van
de New Yorkse wijk Tribeca. Bij binnenkomst word je direct in verwarring
gebracht. De hal voelt als een Italiaanse patio: hemelsblauw behang, tegels
op de vloer en een klaterende stenen fontein aan de muur. Meghan gelooft
in feng shui. ‘Bij binnenkomst een waterelement aan je rechterhand brengt
rust in huis.’ En inderdaad, het stromende water is rustgevend, tot Meghan
een geheime deur openzwaait die haast onzichtbaar is weggewerkt achter
het behang. Als bij toverslag ontpopt de deur zich tot een stijlvolle bar met
spiegels, glimmende cocktailshakers en sterke drank. Ze glimlacht.

‘Zoveel kunst hangt
zielloos aan een muur;
ik wil mensen bij mijn
kunst betrekken.’
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‘Er is zoveel meer
dan de werkelijkheid
die we zien’

De boekenkast staat
vol naslagwerken en
boeken die Meghan
inspireren, zoals ‘De
grote encyclopedie van
zoogdieren’, ‘Kunst en
symbolen van het occulte’
en ‘Victoriaanse feeën’.
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Alle nietauthentieke
details blenden
tot een nieuwe
authenticiteit:
Meghans
wonderlijke
wereld, die
apart is en soms
ronduit bizar
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‘Mijn ex-vriend vond dat we onze gasten meteen bij binnenkomst iets
moesten inschenken; de perfecte plek, vind je niet? Drankje?’ Geklater
van een strategisch geplaatste fengshui-fontein tegenover een onorthodoxe
welkomstbar – het is slechts een van de vele tegenstellingen in Meghans loft.

Krakkemikkig kamertje in Parijs

Meghan Boody is geboren in New York en groeide op in de Upper East
Side, in een gezin dat ze omschrijft als bourgeois en traditioneel. ‘Mijn vader
vertrok elke ochtend in hetzelfde pak naar zijn werk. Ik moest in uniform
naar een strenge meisjesschool die hoog stond aangeschreven, maar waar
ik niet aardde.’ De familie had een buitenverblijf op Long Island, waar ze
in de vakanties lange tijd verbleven. Meghan glundert. ‘Ik lééfde voor die
vakanties! Op Long Island kon ik lekker fietsen, forten bouwen, zonder
shirt buiten rondrennen. Ik kon er mijn fantasie de vrije loop laten.’ Van
jongs af aan had ze een levendige fantasie. ‘Ik speelde nog met poppen lang
nadat andere kinderen ermee waren opgehouden, vond het heerlijk om hun
levensverhalen uit te spelen. De thema’s veranderden natuurlijk wel naarmate
ik ouder werd: mijn Barbie deed met Ken haar eerste seksuele ervaringen op.’
Ze lacht.
Als kind was Meghan dol op haar veertig grijze muizen, die ze allemaal
een naam gaf. ‘Ik fokte de muizen in een specifieke zilvergrijze kleur en
nam ze overal mee naartoe, ook naar Long Island.’ Toen ze tien jaar oud
was, sloeg het noodlot toe tijdens een autorit naar het buitenhuis. ‘Onderweg
bleken de muizen van de hitte in hun kooi te zijn gestikt. Ze waren allemaal
dood, behalve de agressieve, asociale muizen die ik in een afzonderlijk hok
had gestopt. De bad mice hadden het overleefd – een harde levensles.’
Na haar bachelor in Frans en filosofie aan Georgetown University
verhuisde Meghan naar Parijs. ‘Ik wilde schrijver worden, net als mijn
half broers. Dus huurde ik een artistiek, krakkemikkig kamertje in Parijs
waar ik mezelf gek maakte achter de schrijfmachine. Het was een kwelling,
schrijven voelde voor mij als pulling teeth.’ Geleidelijk legde ze zich meer
toe op een andere passie: mode en het ontwerpen van kleding, tot ze zich
inschreef voor een cursus fotografie. ‘Voor mijn eerste opdracht fotografeerde
ik een Parijs’ hotel, Hôtel de Sully, een klassiek gebouw met schitterende
details: kronkelende klimop, romantische muurschilderingen. Het bleek een
defining moment. Nadat ik mijn eerste analoge rolletje had volgeschoten, wist
ik: this is it, dit wil ik blijven doen.’ In fotocollages bracht ze al haar talenten
samen. ‘Ik maakte zelfportretten en plakte daar mijn kledingontwerpen
op. Die plaatjes fotografeerde ik vervolgens tegen een vervreemdende
achtergrond van Parijse bouwplaatsen. Het was allemaal best grof gedaan en
vanzelfsprekend heeft mijn werk zich ontwikkeld in de loop der jaren, maar
in feite ben ik dit concept altijd trouw gebleven.’
Voor haar collages verzint Meghan uitgebreide verhalen rond fictieve
wezens, vaak onschuldig ogende meisjes die hun weg zoeken in een

De walk-incloset biedt zicht
op de badkamer
met kroonluchter,
mozaïeken en
betegeld bad.
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Voor haar collages verzint
Meghan verhalen rond
fictieve wezens, vaak
onschuldig ogende meisjes,
die hun weg zoeken in
een magische wereld.

Meghans interieur
is een een-op-een
weerspiegeling van
haar ongebreidelde
fantasie. Het is haar
nooit te gek.
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De inrichting
is eclectisch:
voorwerpen en
meubilair uit tal van
tijden en culturen
lijken lukraak bij
elkaar gezet.
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‘De familie is hecht en
deze plek is een honk.
Het is altijd een perfecte
uitvalsbasis geweest’
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‘We hebben allemaal
bovenmenselijke
krachten, je moet er
alleen voor openstaan.’

Zowel in
haar kunst
als in haar
huis speelt
Meghan met
elementen
van onschuld
en gruwel

onheilspellende, magische wereld. In haar latere werken installeert ze de
foto’s in objecten, zoals de monumentale sarcofaagachtige kisten in haar
loft. Electronic Warfare Suite heet een van de houten kasten vol mysterieuze
luiken. Achter elke klep schuilt een dia van een intiem, vaak teder tafereel.
Meghan: ‘Ik vind het belangrijk dat de toeschouwer mijn werk kan aanraken
en ontdekken. Zoveel kunst hangt triest en zielloos aan een muur; ik wil de
mensen bij mijn kunst betrekken en verrassen.’

Zoethout en kaneel

Meghans loft weerspiegelt die filosofie perfect: het is een labyrint vol
doorkijkjes met mysterieuze trappen, deuren naar verborgen kasten, halve
etages en elegante balkonnetjes. Het huis is als een puzzel die je als bezoeker
niet moet willen oplossen, maar gewoon moet ondergaan. Vanuit de
entreehal leidt een lange smalle gang naar de open woonruimte. Het ruikt
er naar zoethout en kaneel. ‘Eerst zat hier een schoenfabriek, daarna was het
een badmintonveld,’ licht Meghan toe. Ik probeer me voor te stellen hoe de
New Yorkers op vijf hoog in Tribeca hun shuttles sloegen, en kan het niet
helpen me af te vragen of het de waarheid is of een … vingerkootjesverhaal?
De woonruimte wordt gedomineerd door een glazen aanrecht, een
metalen eettafel en een Chinees hemelbed in de zithoek. ‘Dat heeft mijn exvriend ergens in China gewonnen met een pokerspel,’ vertelt Meghan. ‘Het
arriveerde in losse onderdelen. Eerst wilde ik het niet in huis, maar nadat
we het bed in elkaar hadden gezet, merkte ik hoe perfect het in deze ruimte
past.’ Opvallend is de eclectische inrichting: voorwerpen en meubilair uit
tal van tijden en culturen lijken lukraak bij elkaar gezet. Fifties-barkrukken
naast het Chinese hemelbed, grote industriële lampen naast schattige
kleuterstoeltjes. ‘Behalve de houten pilaren in de woonkamer en de luiken
in het plafond is niets origineel,’ zegt Meghan vol trots. Ik kijk naar boven.
‘Het glas-in-loodraam boven de deur?’ Meghan schudt het hoofd.
‘De stenen fontein bij binnenkomst?’
‘Op de kop getikt bij een vintage kraam in Brimfield.’
‘De badkamer met de mozaïeken en het ligbad, dan?’
‘Als je goed kijkt, zie je bij de kraan de datum in Romeinse cijfers: mmi,
2001.’
Toch blenden al die niet-authentieke details uitzonderlijk goed samen. In
feite creëren ze een nieuwe authenticiteit: Meghans wonderlijke wereld, die
apart is en soms ronduit bizar. Heel wat voorwerpen in de loft zouden in elke
andere context akelig of schokkend kunnen zijn. Naast de eettafel ligt in een
kast met gaasdeurtjes een meisjespop. In glazen bokalen drijven poppen,
volgens Meghan de ingelegde vrouwen van Henry viii. Zowel in haar kunst
als in haar huis speelt ze met elementen van onschuld en gruwel. Ze laat
zich inspireren door klassieke kindersprookjes. Het resultaat is fascinerend
– al denkt Meghans zestienjarige zoon Tobey daar anders over. ‘Mijn
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Het huis draagt
niet voor niets de
naam ‘Through the
Looking Glass’, het
beroemde vervolg
van het boek ‘Alice in
Wonderland’.

Hond Flower voelt
zich thuis. Meghan:
‘Ik heb zoveel
huisdieren gehad, ze
maken alles kapot.
En daardoor maken
ze het juist beter!’
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Achter een van de vele
deuren een garderobe
die Meghan dierbaar
is: haar verkleedkast
vol maskers en
prinsessenjurken,
hoofdtooien en
bloemenkransen.

Meghans
loft is een
labyrint vol
mysterieuze
trappen,
deuren naar
verborgen
kasten, halve
etages en
elegante
balkonnetjes

vrienden durfden vroeger niet bij mij thuis te logeren,’ vertelt hij. ‘Als ze
’s nachts een glas water wilden halen, moest ik altijd met ze mee omdat ze
bang waren voor het rare huis.’
Tobeys vrienden vergaapten zich aan de smalle spookachtige gang, de
uitgesproken kunstwerken, de hamers en handzagen in het atelier. Maar er
is ook veel tederheid in huis: op een pastelkleurige sofa likt een lapjeskat
zijn pootjes, hond Flower drentelt binnen met een pluchen knaagdier in
zijn bek. ‘Ik heb zoveel huisdieren gehad, ze maken alles kapot,’ verzucht
Megan. Dan, met een knipoog: ‘En daardoor maken ze het juist beter.’
In een kleine boekenkast, boven de klassieke mahoniehouten schrijftafel
van haar vader, staan planken vol naslagwerken en boeken die Meghan
inspireren: De grote encyclopedie van zoogdieren, Kunst en symbolen van het
occulte, Victoriaanse feeën.

Geheime kamer

Meghan gaat voor naar de slaapkamer, waar boven op de pilaren van
het hemelbed kleurrijke kaketoes prijken. ‘Hier wil ik je graag iets over
vertellen,’ zegt ze, wijzend naar een van de fotocollages aan de muur. ‘Wat
je aan het voeteinde van je bed plaatst, is volgens feng shui waar je in het
leven naar streeft. Deze foto heb ik hier gisteren opgehangen.’ Ik probeer te
ontrafelen wat het werk over de toekomst vertelt: een serre vol wilde planten,
in het midden een heldere maan die schijnt op een foetusachtig wezen, wit
en kwetsbaar. Geen menselijke foetus, eerder een kleine draak. Rechts van
het wezen staat een feeërieke vrouw met golvende blonde haren. Ik vraag
Meghan wat haar aanspreekt in het beeld. ‘Het is een onderdeel van mijn
serie PsycheSuperStar. Ik vind het mooi dat je als toeschouwer denkt: heeft
het kwetsbare wezen hulp nodig van de vrouw?’ Zo had ik het nog niet
bekeken. Het draakje ligt er inderdaad hulpeloos bij, maar de fee kijkt alleen
toe. ‘En, heeft het hulp nodig?’ vraag ik. Meghan denkt even na en zegt
dan: ‘Ze hebben elkaar nodig. Het draakje moet verzorgd worden.’ En de
fee? ‘Die heeft het draakje nodig om te kunnen blijven geloven in haar eigen
magie. We hebben allemaal bovenmenselijke krachten, je moet er alleen
voor openstaan.’
Tussen de slaapkamer en de badkamer ligt een indrukwekkende walkin-closet, maar in de woonkamer schuilt achter een van de vele deuren een
garderobe die Meghan misschien nog dierbaarder is: haar verkleedkast vol
maskers en prinsessenjurken, hoofdtooien en bloemenkransen. Een kleine
trap leidt naar een geheime kamer bovenin, die te laag is om te staan. We
kruipen samen naar een zacht matras tegen een kast vol porseleinen figuren
en sprookjesboeken. We praten verder en pas na heel wat kopjes thee (waar we
jammer genoeg niet van groeien of krimpen) verlaat ik Meghans eigenzinnige
verhalenfabriek, de loft in Tribeca waar ooit honderden badmintonpluimpjes
vlogen, waar poppen op sterk water staan, dia’s in sarcofagen passen en
verzonnen vingerkootjes achter houten luiken rusten. Wie maalt nog om wat
origineel is en wat nep? Alles in dit schitterende labyrint behind the looking
glass is echt, want honderd procent Meghan Boody. —
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