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Basje Boer | Negen is ze pas, toch mag actrice Quvenzhané Wallis al bogen op een Oscar-nominatie voor
Beste Actrice, voor haar hoofdrol in Beasts of the Southern Wild. Op de avond van de uitreiking zag Wallis
er gepast schattig uit en iedere keer dat er beelden van haar optreden in Beasts of the Southern Wild
vertoond werden, stak ze haar armen op triomfantelijke wijze in de lucht, in een gebaar dat het midden
hield tussen het tonen van haar biceps en juichen voor zichzelf. Bloggend Amerika was verdeeld: de ene
helft vond het gebaar alleen al een Oscar waard, de andere helft vindt het arrogant om jezelf props te geven,
ook al ben je pas negen. Ik moet aan Wallis' gebaar denken als ik denk aan het werk van Guido van der
Werve, de videokunstenaar wiens oeuvre in de afgelopen jaren consistent groeide en werd uitgediept.
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Tour de force
Afgelopen zondag toog ik naar het Stedelijk Museum om Van der Werves nieuwste film te zien, het 54
minuten durende Nummer veertien, home, dat recent in première ging op het Rotterdamse filmfestival en
direct werd aangekocht door De Hallen en het Stedelijk. Elk heel uur wordt de film vertoond en om iets
voor twee stond ik dan ook klaar om een plekje op een van de banken te veroveren. Andere bezoekers
namen plaats op het zachte tapijt, of bleven op de gang staan. Kinderen ontdekten een spelletje: over de
grond naar de andere kant van de ruimte rollen. Een jongen vleide zijn hoofd in de schoot van zijn vriendin.
Een vader vroeg beleefd of hij met zijn zoontje naast mij tegen de bank mocht leunen.
De hoofdmoot van Nummer veertien, home wordt gevormd door Van der Werves onvoorstelbare atletische
prestatie: een monstertriatlon van ruim 1500 kilometer. De triatlon - een tocht die achtereenvolgens
gezwommen, gefietst en gerend wordt - begint in de Poolse Heiligkruiskerk en eindigt bij de Parijse
begraafplaats Père-Lachaise. Wat verbindt deze plaatsen? In de kerk in Warschau bevindt zich het hart van
- de van oorsprong Poolse - componist Frédéric Chopin, in Parijs ligt de rest van zijn lichaam begraven.
Beelden van Van der Werves tour de force worden doorsneden met plaatsen die de epische veldtocht van
Alexander de Grote illustreren. Een derde locatie die de film bezoekt, is Papendrecht, waar Van der Werves
eigen epos ooit begon. Het overdonderend melancholische requiem dat de film begeleidt, werd door Van
der Werve gecomponeerd.
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Hoogmoed
Een jongensachtige bravoure, die even ontroerend als megalomaan is, tekent heel het oeuvre van Van der
Werve, van zijn overbekende Nummer acht, waarin hij voor een ijsbreker uitloopt, tot het obscuurdere
Nummer vijf (b), waarin hij letterlijk de wereld in zijn handen heeft, simpelweg door een handstand te doen.
In heel zijn oeuvre steekt Van der Werve, net als Quvenzhané Wallis, zijn armen in de lucht en juicht voor
zichzelf. Niet omdat hij zo'n hoge pet van zichzelf op heeft, maar omdat geloven dat je tot het allergrootste
in staat bent de enige manier is om het allergrootste te bereiken.
In het donker haalde ik mijn notitieboekje tevoorschijn. Ik schreef de tegenstellingen op die ik uit Nummer
veertien, home haalde: klein < > groot, naïviteit < > hoogmoed. Maar ook: lichaam < > geest. Die laatste
combinatie wordt in de film echter niet als tegenstelling opgevoerd: Van der Werve doet juist een poging
om de afstand tussen lichaam en geest te slechten, letterlijk. Met zijn triatlon tussen Warschau en Parijs
maakte hij niet alleen de afstand tussen die twee steden concreet, hij verbond daarnaast een grootse
lichamelijke prestatie (de triatlon) met een grootse geestelijke prestatie (het kunstwerk dat de triatlon
opleverde).
Credit roll. Kinderen stonden op van de vloer en renden de gang op. Hun ouders scharrelden hun jassen bij
elkaar. Nieuwe kunstliefhebbers stonden klaar om mijn plekje op de bank in te nemen. Pas toen ik opstond,
realiseerde ik me wat de symboliek is van een tocht die van het hart van een kunstenaar naar zijn lichaam
leidt. Duh, dacht ik nog.
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