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DE HELE
WERELD EEN
CANVAS
Op zoek naar het ideale plaatje trokken romantische
kunstenaars de natuur in. In de twintigste eeuw ontdekten
hun opvolgers dat wandelingen ook een doel op zich
konden zijn – en een middel om de ‘kapitalistische
spektakelmaatschappij’ aan de kaak te stellen.
DOOR ARJAN REINDERS

Vincent van Gogh Tuin met
geliefden: Square Saint-Pierre,
1887 Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Stichting)
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V

oordat hij begint met schrijven, móet
Thomas Rosenboom (Gewassen vlees,
Publieke werken) anderhalf uur
wandelen. Al negentien jaar loopt hij
iedere dag dezelfde route: ‘Ik kan niet
stilzitten voor ik bewogen heb,’ zei hij in
2012 in Vrij Nederland. Wandelen is een
manier om je gedachten te verzetten, je
hoofd vrij te maken, ruimte te creëren voor iets nieuws.
Ook kunstenaars wandelen om die reden. Maar sinds de jaren
zestig doen ze het ook om het wandelen zelf. Wandelingen op
zich zijn kunst geworden, net als schilderijen of tekeningen.
Een recent voorbeeld van wandelkunst is het werk van de
Nederlandse kunstenaar Guido van der Werve (1977). In 2007
vertrok hij met een kleine crew naar de Botnische Golf, om een
film te maken waarin hij langzaam over het ijs loopt, vlak voor
de Sampo, een drie en een half duizend ton zware ijsbreker van
de Finse overheid. Een riskante onderneming, maar het leverde
een iconisch eindresultaat op: de film Nummer acht, Everything
is going to be alright.

1887

1854

Gustave Courbet
wordt als de
voorman van het
realisme gezien:
een kunststroming
die de werkelijkheid
afbeeldde. Een
alledaags tafereel,
zoals een wandeling in Bonjour M.
Courbet!, vormde
vaak het onderwerp
van een realistisch
schilderij.

DE FLANEUR WAS EEN GEPASSIONEERDE TOESCHOUWER VAN HET LEVEN IN DE METROPOOL

1910

Sammlung Kunst der Westküste. Repro: Helmut Kunde

Al in de negentiende eeuw trokken romantische schilders de
natuur in, om bospartijen en vergezichten te schetsen, die ze
later in het atelier uitwerkten tot schilderijen. Maar hun
wandelingen eindigden zodra ze het geschikte uitzicht hadden
gevonden. Deze kunstenaars hadden een vooropgezet doel: het
ideale plaatje. Ze zouden net zo lief thuis Google Afbeeldingen
hebben geraadpleegd, als dat toen al had bestaan.
Nadat in 1841 olieverf in tubes verkrijgbaar werd, gingen nog
veel meer kunstenaars werken in de open lucht, en plein air. Nu
ze de verf makkelijk konden meenemen, zonder het risico dat
die onderweg zou uitdrogen, hadden schilders nauwelijks nog
een excuus om in de beslotenheid van een schamel verlicht
atelier te blijven zitten.
Dankzij de kant-en-klare verf konden kunstenaars ook sneller
werken. Dat bood hun de gelegenheid om de aandacht te
verleggen van de stilstaande natuur naar gebeurtenissen die
voor hun ogen plaatsvonden. Zo ontstond het realisme als
kunststroming, met ruime aandacht voor de poëzie van het
alledaagse: landarbeidsters die prachtig simultaan naar de
grond bogen (zoals op Jean-Francois Millets De arenleesters
uit 1857), of een toevallige ontmoeting tussen een kunstenaar,

privécollectie Bochum

Verftubes

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

© Museum Fabre of Montpellier Agglomeration, foto: Frederic Jaulmes

Twee verliefde paartjes lopen arm in arm door deze zomerse tuin.
Vincent van Gogh schilderde Tuin met geliefden: Square Saint-Pierre
in pointillistische stijl: een verftechniek waarbij talloze kleine streepjes
of stipjes op het doek worden aangebracht.

In Deichweg bei
Westkapelle van Jan
Toorop is de zware
last van de man op
impressionistische
wijze weergegeven.

1908

Le chasseur et son chien en Camargue beeldt
een wandelend figuur af. Alleen, maar niet
eenzaam; het water weerspiegelt zijn metgezel.
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1913

1969

Ook Forme uniche della continuità nello spazio van
Umberto Boccioni komt voort uit het futurisme: een strijdbare man die met ferme pas recht op zijn doel afloopt.

Surrealistisch genie Salvador Dalí wandelt
met zijn huisdier, een miereneter, door Parijs.

1973

1912

André Cadere veranderde de wereld in
een museum met zijn Barres de bois rond.

1967

A Line Made by Walking
van Richard Long is inmiddels
een icoon van de land art.

courtesy Estate of the artist and Galerie Hervé Bize, Nancy

Paris Match, via Getty Images, foto: Patrice Habans
courtesy Zeno X Gallery Antwerpen, foto: Felix Tirry

Ondanks de bovenmenselijke proporties
oogt Lopende man II
van Alberto Giacometti
fragiel. De lijzige gestalte
lijkt maar langzaam
vooruit te komen.

© Tate, London 2014

collectie Kröller-Müller Museum, Otterlo

1960

collectie Kröller-Müller Museum, Otterlo

collection of Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY. Bequest of
A. Conger Goodyear and Gift of George F. Goodyear, 1964

De futuristen wilden beweging uitbeelden in hun werk.
Dinamismo di un Cane al Guinzaglio van Giacomo
Balla is hiervan een geslaagd voorbeeld.

1993

Luc Tuymans maakte
De Wandeling aan de hand
van een foto van Hitler en
zijn architect Albert Speer.
Als in een snapshot zie je
beide figuren een alledaagse
wandeling maken.

TYPES ALS MANET EN DEGAS HADDEN ALLE TIJD
OM VAN CAFÉ NAAR HOERENTENT TE SLENTEREN
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2007

2011

Door de ferme pas lijkt het alsof Simon Faithfull
in Going Nowhere 2 een doel voor ogen heeft,
maar uit de titel blijkt het tegendeel.

© The artist, courtesy the artist and
Alison Jacques Gallery, London

courtesy TORCH Gallery Amsterdam

2003

A Man of the Crowd van
Matthew Buckingham is
gebaseerd op het verhaal
The Man of the Crowd
(1840) van Edgar Allan Poe
waarin een jonge man
stiekem een oudere man
achtervolgt in Londen.
Buckingham laat het
verhaal herleven in Wenen.

courtesy Konrad Fischer Galerie

courtesy of the artist

courtesy of the artist and Kate MacGarry, London

Op gammele stelten bootst
Marcus Coates in de video Stoat
het loopje van een wezel na.

courtesy of the artist and Galerie Polaris, Paris

1999

In Nummer acht,
Everything is going
to be alright van Guido
van der Werve loopt
de kunstenaar gestaag
voor een ijsbreker uit.

2008

In de film High Wire van Catherine Yass
balanceert een man op op een draad tussen
twee gebouwen.

EEN PAADJE VAN PLATGETRAPT GRAS; LICHTVOETIGERE KUNST IS BIJNA NIET VOOR TE STELLEN

2008

In Her name is Sarah loopt TINKEBELL. door de
stad en sleept een dood hondje aan de lijn mee.
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2012

© Everton Wright and Evewright Studio Ltd . All rights reserved, 2014

Foto: Kira Perov

In The Encounter
van Bill Viola maken
twee vrouwen elk
hun eigen reis.
Halverwege ontmoeten ze elkaar,
waarna ze ieder hun
weg vervolgen.

2012

Everton Wright laat met Walking Drawings:
Cumbrian Heavy Horses (i) gigantische tekeningen op het strand tot leven komen door paarden de lijnen te laten volgen.

zijn patroon en diens bediende (Gustave Courbets La rencontre,
uit 1854).
Halverwege de negentiende eeuw werd wandelen tot een soort
kunst verheven: de kunst van het flaneren. In de straten van
Parijs, tegen de achtergrond van de grote renovatie die de
contouren van de moderne stad zou bepalen, werd de flaneur
geboren als een soort über-wandelaar. Charles Baudelaire
beschreef hem als een ‘gepassioneerde toeschouwer’ van het
leven in de metropool, iemand die niets liever wilde dan opgaan
in de massa.
De flaneur – steevast voorzien van hoge hoed en wandelstok –
komt veel voor op impressionistische schilderijen uit die tijd.
De schilders zelf stonden model voor deze figuur: welgestelde
artistieke types, zoals Édouard Manet en Edgar Degas, die alle
tijd hadden om zich te vergapen aan le bonheur van de stadse
elite, en om van café naar hoerentent te slenteren, op zoek naar
inspiratie – en natuurlijk het nodige vertier.
Gaandeweg de twintigste eeuw keken kunstenaars steeds
minder positief aan tegen dit zorgeloze rondhangen, hoe
‘gepassioneerd’ ook. De flaneur – en daarmee ook het type
kunstenaar voor wie hij symbool stond – kreeg het stempel van
passieve observator. En daarvoor hadden avant-gardebewegingen geen geduld. Om een betere wereld te creëren, de utopische

CADERE VERPLAATSTE ZIJN KUNST HEEL GEMAKKELIJK
VAN HET CAFÉ NAAR HET MUSEUM, EN ANDERSOM

wensdroom van alle avant-gardes, moest de kunstenaar kunst
en maatschappij actief met elkaar verbinden. Daarvoor ging hij
zich behalve met kunst ook bezighouden met bijvoorbeeld
vormgeving, theater en onderwijs, of tijdschriften maken en
pamfletten publiceren.

MEER ZIEN?

Antigif

THE ART OF WALKING
DAVID EVANS
Paperback, ISBN 9781907317873
€ 18,99

In de jaren vijftig ontdekten kunstenaars dat ze ook wandelingen konden inzetten om de wereld te verbeteren. Volgens de
situationisten, een groep kunstenaars en activisten onder
aanvoering van Guy Debord, bood wandelen hét antigif tegen
de ‘kapitalistische spektakelmaatschappij’. Deze had in hun
ogen de mens verdoofd en tot een slaafse consument gemaakt.
Om de voorspelbare monotonie van het alledaagse leven te
doorbreken, propageerden zij de zogenoemde dérive, een
stadswandeling zonder vooropgezet plan, waarbij de wandelaar
zich volledig liet leiden door het toeval. Door blanco de
veranderingen te ondergaan in het stedelijke landschap, wilden
de situationisten authentieke ervaringen opdoen. Ze geloofden
dat het de enige manier was om in het moderne leven iets
dergelijks te bereiken. Concrete wandelkunst leverde de
beweging uiteindelijk niet op – wel veel opruiende teksten en
ingewikkelde marxistische theorieën.
Toch hebben de situationisten grote invloed gehad op latere
generaties, en op tegenbewegingen zoals de punk. In de jaren
zestig bouwden kunstenaars voort op hun anti-consumentisme.
Kunst speelde geen rol van betekenis meer in de maatschappij,
vonden zij. Het was slechts een consumptieartikel geworden,
handelswaar. Met name de abstract expressionistische schilderkunst, met grote doeken met nog grotere gebaren, moest het
ontgelden. Volgens de critici draaide deze kunst, die in de jaren
vijftig sterk de boventoon had gevoerd, te veel om de verering
van het object en het ego van de kunstenaar.
En masse gooiden de kunstenaars van de jaren zestig hun kont
tegen de krib. Als opstandige pubers zeiden ze de gevestigde
kunstwereld gedag, zetten ze hun schildermaterialen bij het
grofvuil, en trokken ze de straat op, de wijde wereld in.
Wandelen bleek nu voor talloze kunstenaars een perfect middel
om te breken met bestaande conventies. Wandelen is immers
een van de meest basale menselijke activiteiten: bijna iedereen
kan het en doet het. Een wandeling is per definitie tijdelijk van
aard, kost niks en er valt geen prijskaartje aan te hangen.
Wandelen kon onmogelijk als ‘hoge’ kunst worden beschouwd
– en juist daarom bood het nieuwe mogelijkheden.

Sporen

De Britse kunstenaar Richard Long (1945) verkende deze
mogelijkheden misschien wel het fanatiekst. Hij maakte
veelvuldig wandelingen in de natuur. Hij was de eerste die het
wandelen zelf een volwaardige plaats gaf in de kunst.

WALK ON,
12 APRIL T/M 9 AUGUSTUS
The Atkinson, Southport (GB)
WWW.THEATKINSON.CO.UK

MEER LEZEN?

Al op zijn 22e maakte Long een werk dat exemplarisch zou
blijken voor zijn gehele oeuvre: A Line Made by Walking (1967),
inmiddels een icoon van de land art. Hiervoor liep hij in een
rechte lijn heen en weer over een grasveld, net zo lang tot er
een paadje ontstond van platgetrapt gras. Hiervan maakte hij
een foto, in zwart-wit.
De foto zelf is het minst belangrijke onderdeel van dit werk. Hij
was noodzakelijk om de tijdelijke uitkomst van Longs actie vast
te leggen en zichtbaar te maken voor een groot publiek. Een
stuk grasveld is nu eenmaal lastig om in een museum te
exposeren. Maar het eigenlijke kunstwerk was de actie zelf, en
het resultaat ervan in het landschap.
Het wonderlijke van A Line Made by Walking is dat het
zowel uiterst bescheiden als zeer ambitieus is. Een paadje
van platgetrapt gras; lichtvoetigere kunst is bijna niet voor
te stellen. Maar tegelijkertijd toont de kunstenaar, door zijn
sporen achter te laten in de natuur, aan dat je groter kunt
denken dan een werk op papier of een schildering op een
doek – veel groter; de hele wereld is een canvas!
Door te wandelen kan een kunstenaar de wereld zelfs in een
museum veranderen, bewees André Cadere (1934). Begin jaren
zeventig liep deze nomadische kunstenaar altijd rond met zijn
Barres de Bois Rond; sculpturen in de vorm van ronde houten
stokken in verschillende kleuren. Hij droeg zijn kunst dus altijd
bij zich, en kon zijn werken neerzetten – tentoonstellen – waar
hij maar wilde. Zo verplaatste Cadere zijn kunst heel gemakkelijk van het café naar het museum, en andersom.
Dat kunstenaars met hun wandelingen in de jaren zestig en
zeventig een revolutie ontketenden, is nauwelijks nog voor te
stellen. Voor een hedendaagse kunstenaars als Guido van der
Werve is wandelen geen radicale daad meer, geen middel om
zich tegen de consumptiemaatschappij te verzetten of kunstconventies omver te werpen. Tegenwoordig is lopen langs
velden of wegen – of over ijsvlaktes, in het geval van Van der
Werve – simpelweg een van de vele manieren om kunst te
maken. Alleen waren de kunstenaars van nu waarschijnlijk
nooit op het idee gekomen zonder het werk van vernieuwers als
Richard Long en André Cadere.
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