
Installatic Guido van der Werve toont de naakte mens Jan Pieter Ekker
AMSTERDAM

‘Ikwildegeenecht
statement maken’
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kur istor iaar lot extreme duurspor Ler. In zijn 
overrompelende werken trotseert hij de elementen 
urenlang. Zijn laatste installatie toont de echtheid van het 
bestaan. ‘Ik wilde geen strakke pornoacteurs.’

H
et had Guido van der 
Werve wel leuk geleken 
om rennend geinter- 
viewd te worden; duur- 
sport speelt immers een 
belangrijke rol in het 
werk van de beeldend 
kunstenaar. In de over
rompelende film Num- 
mer veertien, home 
zwemt hij 26,6 km, fietst hij 1388,12 km en loopt 

hij 289,13 km hard, waarmee hij de afstand over- 
brugt tusscn dc begraafplaatsen van het hart en 
hrt IUTiimmi van /l|n favorlpte componlsi I ri'd6- 
• it ( Ini|>1 u In Nummei di'rllrni I'ntollonnlpo- 
vi iiv liiiipi Iil| iwniill mu lung rondjes om zijn 
I hi l*i In ili* In i’,-ii •!! i'ii i ii ii ii don van I lelsinki.

o p  h«<t Inalsto monuMil moest het planechter 
worden bijgesteld, Van der Werve is gebles- 
seerd. We spreken daarom af in de restaurant De 
Ysbreeker, wat ook weer toepasselijk is; in het 
geweldige Nummeracht wandelde Van der Wer
ve over het ijs op de Botnische Golf terwijl een 
gigantische ijsbreker hem kort op de hielen zit.

“In de kunstwereld wordt best wel veel ge 
dronken,” vertelt Van der Werve (Piipendrechi, 
1977), terwijl hij een chocolmleetolH'imil veim
b e r l  "III I i i i i I 11 I f  I e r h l  e e l l  i| |i  n l l n l p l i i l i l e i l i t .



‘Docn alsofjc klercn gejat zijn in dc sauna en dan vragen aan 
omstanders of jc iets van zc kunt Icncn. Genant, cn heel koud.’

Daan Boom, een van de vier makers van Streetlab 19

van mijn eigen show om er sociaal een beetje 
doorheen te komen. Op een gegeven moment 
had ik elke week een show. Als je foto’s uit die 
tijd bekijkt, heb ik een heel opgeblazen hoofd. Ik 
ben toen gaan hardlopen, dat gaf me structuur

De wereld werd een hel
In 2008 ging het roer om. Aanvankelijk liep Van 
der Werve kleine afstanden, op een gegeven mo
ment trainde hij meer dan twintig uur per week 
en ging hij zich steeds hogere doelen stellen. Hij 
liep een marathon binnen drie uur en haalde de 
finish van de extreem zware triatlon van Norse
man, Noorwegen. Beide wapenfeiten zijn opge- 
nomen in het kloeke boek Nummer vijftien, at 
war with oneself, een bundeling van zijn werken 
uit de periode 2008-2012, allemaal gebaseerd op 
sport. Vervolgens probeerde hij zich te kwalifi- 
ceren voor het WK Ironman, wat keer op keer 
mislukte door een maagprobleem.

Van kunst kwam steeds minder. Van der Wer
ve kwam in een ‘slaapstand’ terecht. “Ik werd 
wakker, ging rennen, stretchen, lunchen, con- 
troleerde mijn mails, at nog wat, keek een film 
en las wat en dan was de dagweer voortJ*i.Dal 
heb ik twee, drie jaar gedaan. En ondeitnssen 
werd de wereld een hel. Toen ben ik maar gaan 
schrijven.”

Hij begon maandagochtend, zondagavc: a 
had hij een heel boek geschreven. “Ik heb nau- 
welijks geslapen die dagen. A1 die verstokte 
creativiteit moest emit. Het is best wel een oke

IO
■+ In zijn werk Nummer zeventien staat Guido 
van der Werve zo'n tien uur in een bad, terw ijl hij 
zich op een tweede scherm even lang op zijn bed 
laat vallen.

boek, maar ik weet nog steeds niet wat ik er pre- 
cies mee moet.*

Van der Werve beslooc drie urgente scenes te 
verfilmen uit zijn eigen pseudo-autobiografi- 
sche dystopie over de steeds grotere kloof tus- 
sen de wat hoger opgeleide, culturele mens en 
de populisten. “Ik had niet de intentie om echt 
een statement te maken, maar had het idee dat 
ik ergens aan lijd wat door meer mensen als het 
probleem van deze wereld wordt gezien. In het 
beste geval houdt het werk een sptesel voor*
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Van der Werve een uur of tier, m riyi tot de raze 
gevulde bad, op het rechterscherm laai hij zich 
even lang op zijn bed vallen -  er staat steeds aan- 
gegeven op welke hoogte hij zich bevindt.

Daarna zette hij zich met nieuwe energie aan 
Nummer zestien: The present moment. Op het 
eindresultaat zijn op drie schermen drie groe- 
pen mensen te zien, begeleid door een eigen 
compositie op pianola. De eerste groep toont de 
kwetsbaarheid van het bestaan, de tweede is op 
zoek naar innerlijke rust en evenwicht, de laat- 
ste groep toont de onmisbaarheid van intimi- 
teit. “Het bouwt langzaam op. Ik heb gewerkt 
met naaktmodellen, een groep mensen die een 
bum-out hadden, en voor de laatste scene heb 
ik de hulp ingeroepen van Kim Holland. Ik was 
op zoek naar een bepaalde echtheid. Daarom 
wilde ik amateurs en hobbyisten, geen strakke 
pomoacteurs. Ik heb nooit veel seksualiteit toe- 
gelaten in mijn werk, maar nu moest het.”

Hij is niet bang voor de readies op zijn even 
confronterende als monumentale altaarstuk, 
dat vier avonden te zien is in de Oude Kerk. “Het 
is weliswaar een kerk. maar hij staat midden or 
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