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Een man verkoopt handdoeken met het portret van huidig president Jair Bolsonaro.
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Utopia
In aanloop naar de Braziliaanse verkiezingen trok 
fotograaf Nick Hannes naar Brasilia, de hoofdstad en 
tegelijk de meest on-Braziliaanse stad van het land.

Toen Juscelino Kubitschek in 1955 tot 
21ste president van Brazilië werd ver-
kozen, maakte hij werk van zijn belofte 
om een centraal gelegen hoofdstad te 
bouwen. De utopische modelstad moest 
het symbool van een moderne natie 
worden en het hinterland economisch 
ontwikkelen. Na 41 maanden werd Bra-
silia in 1960 feestelijk ingehuldigd. De 
stad, bekend om de elegante architec-
tuur van Oscar Niemeyer, wordt door 
haar planmatige lay-out ook weleens de 
meest on-Braziliaanse stad van Brazilië 
genoemd.

Vanuit de lucht heeft Brasilia de 
vorm van een vliegtuig. De romp is de 
Monumentale As, waarlangs de rege-
ringsgebouwen liggen. Dwars daarop 
staan twee vleugels met genummerde 
woonblokken. Ter hoogte van de cockpit 
bevindt zich het Plein van de Drie Mach-
ten: het nationaal congres, het hoog-
gerechtshof en het presidentiële paleis. 
De kans is reëel dat hier binnenkort een 
machtswissel plaatsvindt. 

Voor het paleis wordt elke avond de 
Braziliaanse vlag gestreken en plechtig 
weggedragen door soldaten in uniform. 
Aan de overkant van de drukke baan 
houdt een vrouw een protestbord met 
‘Fora Bolsonaro!’ omhoog. Weg met Bol-
sonaro! ‘De mensen hebben honger’, 
zegt ze. Een boze man stapt op haar toe 
en scandeert de naam van de zittende 
president, de vuisten in de lucht. ‘Bolso-
naro is onze Trump,’ zucht een derde, 
‘op elk gebied een ramp.’

Een bezoek aan het machtscentrum 

maakt meteen duidelijk hoe gepolari-
seerd het Braziliaanse volk naar de pre-
sidentsverkiezingen van 4 oktober trekt. 
Op rechts is er Jair Bolsonaro (67), ex-
militair, notoir ontkenner van klimaat-
verandering en coronapandemie, pleit-
bezorger van neoliberalisme, grootscha-
lige landbouw en een soepelere wapen-
wet. Hij noemt zichzelf ‘trots homo-
foob’, wierp een vrouwelijk congreslid 
ooit toe dat ze ‘te lelijk was om te wor-
den verkracht’ en beschouwt zijn presi-
dentschap als een goddelijke missie.

Zijn uitdager is oud-president Lula 
da Silva (77) van de linkse Arbeiders-
partij. Als kind poetste hij schoenen op 
straat, later werd hij metaalarbeider en 
vakbondsleider. Zijn pragmatische 
beleid en de succesvolle strijd tegen 
armoede en honger maakten hem een 
populair leider. Tot hij in 2017 werd 
aangeklaagd voor corruptie en voor 19 
maanden achter de tralies verdween. 
Pas nadat gelekte geluidsopnamen de 
partijdigheid van de rechter hadden 
aangetoond, werden alle aanklachten 
ingetrokken. De hele zaak rook naar een 
politieke samenzwering om Lula te ver-
hinderen deel te nemen aan de verkie-
zingen van 2018. 

Maar 2022 zou de comeback van 
Lula kunnen inluiden. Hij ligt voorop in 
de peilingen. Bolsonaro zaait intussen 
volop twijfel over het democratische ver-
loop van de verkiezingen. Hij liet alvast 
optekenen dat hij zich er niet zal bij 
neerleggen als die worden ‘gestolen’.

Nick Hannes
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Een dakloos paar bedelt aan de verkeerslichten nabij de Brasilia Shopping Mall. Op het kartonnen bord staat: ‘Ik ben 
huismoeder. Help me aub. God zegent u. Dank u.’
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Een zwembad op het dak van een hotel in de zuidelijke hotelsector. In Brasilia zijn commerciële, residentiële en overheidswijken 
gescheiden. Ook hotels, banken en ambassades hebben hun eigen sector.
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Oscar 
Niemeyers 
kathedraal 
groeide uit tot 
het icoon van 
de stad.

Een dakloze 
man slaapt voor 
het ministerie 
van Economie, 
gelegen op de 
Monumentale 
As.
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Het Sarah 
Kubitschek City 

Park is een 4 km² 
groot recreatie-

domein met 
artificiële vijvers, 

sportvelden, 
restaurants en 

een pretpark.

Arbeiders graven 
een sleuf op de 
esplanade voor 

het Nationaal 
Congres van 
Brazilië. Het 
parlements-

gebouw, 
ontworpen door 

Oscar Niemeyer, 
bestaat uit twee 

halve sferen 
en twee 

kantoortorens.
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