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Wij zijn de aarde
Zouden er kunstenaars
bestaan die niet van de
natuur houden? Ik kan het
me bijna niet voorstellen.
Wie met een kunstenaarsoog naar de wereld kijkt, krijgt tijdens natuurwandelingen eindeloos veel mooie plaatjes, kleurcombinaties en
lijnpatronen cadeau, gratis en voor niets. Is de natuur
niet één groot schilderij?
Vorige week interviewde ik de Franse klavecimbelspeler
Jean Rondeau, die vanuit het hectische Parijs naar de kust
van Bretagne was verhuisd. Ik vroeg hem of hij inspiratie
put uit de schoonheid van de natuur, en was haast
geschokt door zijn stellige antwoord: ‘Nee.’ Rondeau
blijkt een hekel te hebben aan het woord ‘natuur’. Zijn
toelichting: ‘Meestal bedoelen we met ‘de natuur’ een
prettige plek om te ontspannen als we moe zijn, of een
landschap waarvan we de schoonheid komen bewonderen. Maar de wereld ís geen film om mensen te vermaken. We doen ten onrechte alsof de natuur ons ter
beschikking staat, alsof wij er zelf geen onderdeel van
zijn. Dat verklaart ook waarom we er zo’n zootje van
hebben gemaakt.’

derijen, maar er spreekt ook een zekere bezitsdrang van
de mannelijke kunstenaar uit, die de vrouw reduceert tot
een verlokkelijk plaatje. Gelukkig zijn er ook manieren om
vrouwen minder objectiverend te schilderen, waarbij hun
menselijke waardigheid en individuele karakter van het
canvas spatten.
Zou het ook mogelijk zijn om de natuur te verbeelden op
een doorleefde, niet-objectiverende manier? Meteen
schieten de ecologische aquarellen van Barthélémy Toguo
me te binnen, een Kameroense kunstenaar die – via uitwaaierende kleurwolken en verbindingslijnen – laat zien
hoe innig mensen, dieren, planten en de atmosfeer met
elkaar verstrengeld zijn. De natuur is bij Toguo geen
oogstrelend plaatje buiten onszelf, maar een levendig
netwerk van stengels en sappen, van bacteriën, voedsel
en adem, waarvan wij mensen fundamenteel afhankelijk
zijn. ‘Blijf de aarde trouw!’ schreef Nietzsche in Also
sprach Zarathustra (1885), een uitspraak die Toguo hartstochtelijk zou beamen, want – zo laten zijn aquarellen
zien – die aarde ben je zelf, die aarde zijn we samen.

Rondeau vertelt dat hij weleens de neiging heeft om ‘Oh,
wat mooi!’ uit te roepen als hij door een landschap loopt,
maar dat hij zichzelf die esthetische reactie probeert af te
leren. ‘Ik denk dat er stiekem veel minachting in zo’n uitspraak schuilt. We plaatsen de natuur ermee op afstand.’
De musicus zegt dat hij geen inspiratie wil putten uit de
natuur, maar dat hij simpelweg wil ‘ademen’, wat de letterlijke betekenis van ‘inspirare’ is. ‘Ik wil leven wat het
leven is, in het besef dat ik een onderdeeltje ben van
allerlei ecologische processen.’
Rondeaus verhaal doet me denken aan de kritiek van
feministen op de objectivering van het vrouwelijk lichaam
in de kunstgeschiedenis, bijvoorbeeld in Botticelli’s De
geboorte van Venus, Titiaans Venus van Urbino en Ingres’
Grande Odalisque. Dat zijn stuk voor stuk prachtige schil-

Barthélémy Toguo, Human feeding, © Stevenson Amsterdam.

ATELIER 218

55

