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H
oe vang je een
koorddanser? Met
een net natuurlijk,
maar dat bedoel ik
niet. Dat is voor
wanneer hij on -

verhoopt valt. Ik bedoel: als fotograaf.
Waar ga je staan, wat is je kader, hoe
bepaal je de achtergrond, hoever
zoom je in? En wat is uiteindelijk de
beste foto?
Niet dat het officieel aan mij was om

een keuze te maken uit de 21 beelden
die fotograaf Samuel Boivin bij het
agentschap Getty aanleverde, maar ik
wist vrij snel zeker dat ik deze hier -
boven de mooiste vond. Hij werd
 vorige week zaterdag gemaakt tijdens
de opening van de European Heritage
Days in Parijs, een soort Monumenten-
dag waarop mensen bijzondere ge-
bouwen mogen bezoeken. Om dat te
vieren, liep de Franse evenwichtskun-
stenaar Nathan Paulin over een slack-
line (een kunststof band) die op 
70 meter hoogte was gespannen tus-
sen de Eiffeltoren en het Théâtre Na-
tional de Chaillot in Parijs. Een afstand
van 670 meter, over de Seine heen.

Samuel Boivin stond op het gras
bij de Eiffeltoren,het beginpunt
van de performance. Vanaf daar pro-
beerde de fotograaf de koorddanser
op zo veel mogelijk verschillende ma-

nieren in beeld te brengen. Hij ging
precies onder de slackline staan en
fotografeerde het silhouet van Pau-
lin tegen de achtergrond van een
blauwe lucht met sluierwolken:
slechts de man en zijn touw. Hij ver-
oorzaakte een droste-effectje door
een man te fotograferen die op zijn
beurt zijn telefoon op Paulin gericht
heeft. Hij maakte een foto door de
takken van een boom. Hij experi-
menteerde uiteraard ook met de Eif-
feltoren. De ene keer liet hij die op
de achtergrond figureren, de andere
keer zoomde hij in op de priegelige
smeedwerkconstructie achter de
performancekunstenaar, zodat die
op de foto nauwelijks zichtbaar is.
Enzovoort.
Zijn verzameling foto’s op de pa-

gina van Getty oogt als een ouder-
wetse contactafdruk uit het analoge
tijdperk. Dat was een handig over-
zicht van alle foto’s op het filmrolle-
tje. Uit de kleine afbeeldingen kon
de fotograaf kiezen welke hij groot
wilde afdrukken. Mocht ik in dit ge-
val beslissen, dan koos ik dus de foto
waarop Paulin met gespreide armen
op de slackline staat en, één hand
uitgezonderd, precies binnen het
mistige silhouet van het spitse topje
van de Eiffeltoren werd gevangen.
Het is een magisch beeld, er zit een
tikje E.T. in (u weet wel: Elliott en E.T.

op de vliegende fiets met een reus-
achtige maan op de achtergrond).
Maar ik denk dat ik daarbij stiekem

toch werd beïnvloed door een be-
roemde zwart-witfoto van bijna vijf-
tig jaar geleden, waarop een andere
koorddanser staat. Ook dat is een ma-
gisch beeld, ongetwijfeld zit het er-

gens in een laatje van uw visuele
geheugen (en anders even goog-
len).

In 1974 legde Alan Welner vast
hoe Philippe Petit, toevallig ook
een Fransman, zonder toestem-
ming en zonder vangnet vier keer
heen en weer wandelde over een
strakgespannen staalkabel tussen
de twee torens van het World
Trade Center in New York. Hoogte:
417 meter. Net als Boivin speelde
Welner een spelletje met de ge-
bouwen op de achtergrond; je ziet
een stukje van het WTC, en precies
tussen de benen van Petit priemt
de spits van het Empire State Buil-
ding de lucht in.
Toch was de koorddanser niet

blij met de foto. ‘Hij werd geno-
men op een moment dat ik me
niet in de beste positie op die ka-
bel bevond’, vertelde hij 41 jaar la-
ter aan The Guardian. ‘Normaal ge-
sproken loop ik als een danser, ik
kijk naar de horizon en ik glijd.’
Ook op grote hoogte is beeld-

vorming belangrijk. Gold dat ook
voor Nathan Paulin? Welzeker.
Kijk maar naar wat hij aan heeft.
Cliché of niet: een koorddanser in
Parijs draagt uiteraard Bretonse
streepjes. 

Merel Bem

Koorddanser Nathan Paulin liep op 18 september over een kunststof band die op 70 meter hoogte gespannen was tussen de Eiffeltoren
en het Théâtre National de Chaillot in Parijs. 
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