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Het is een oude wijsheid:
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'panta rhei' - alles stroomt
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en niets blijft hetzelfde
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De sporen van vandaag vervagen met de tijd
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Alles is tijdelijk,
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elke dag een nieuw begin
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Met een hark maakt kunstenaar Andres Amador
beeldschone schilderijen in het zand.
Het liefst bij volle maan, aan een strand
in Californië. Bij de eerste vloedgolf
verdwijnen ze weer.
Ruim voordat het helemaal eb is, gaat Andres Amador uit San Francisco op
weg naar het strand. Bij voorkeur tijdens volle maan, want dan is het strand
het allerbreedst. Hij bewerkt het zand met een hark en gebruikt daarbij een
touw als kompas. Pas als hij de laatste lijn heeft getrokken, voelt hij zich
volmaakt gelukkig. Dan heeft hij earthscape art gemaakt - dat vervolgens
door de zee wordt weggespoeld.
Wat bezielt een kunstenaar om deze vorm te kiezen? Amador: "Eigenlijk is dit
expressie zoals de natuur die bedoeld heeft. Want buiten verandert er elke dag
iets. Niets blijft hetzelfde, alles is tijdelijk in het leven. Mijn kunstwerken ook.
Mijn enige zekerheid is dat het weer vloed wordt en dat mijn zandschilderij
verdwijnt. Ik heb dus wel een tijdslimiet, maar die maakt me niet nerveus.
Integendeel. Ik vertrouw erop dat het me lukt iets op tijd af te hebben. En als
dat niet zo is, begin ik een tij later opnieuw."

GELUKKIG HEBBEN WE DE FOTO’S NOG
Fotograaf Nirav Patel legde een aantal kunstwerken vast.
Zo is de vergankelijke strandkunst van Amador toch nog
eindeloos te bewonderen. Kijk ook op andresamadorarts.com
Wil je Andres aan het werk zien?
Kijk op happinez.nl/zandkunst
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Schone lei
Voor zijn meditatieve, geometrische ontwerpen maakt Amador vooraf schetsen
van de figuren en snijlijnen. Om ze daarna in gedachten te vergroten en dóór
te vertalen naar het strand. Het is een soort puzzel waarbij hij niet aan de rand,
maar in het midden begint. Hij moet voortdurend weten in welk deel van de
puzzel hij zit om het volgende stukje op de juiste plaats te tekenen.
In onderwerpkeuze laat hij zich leiden door natuurlijke vormen en zijn gevoel.
Het heeft iets magisch om hem te zien lopen met een hark, terwijl hij een
koraalrif op het strand tekent. Als vanzelfsprekend verworden strand en zee
tot een onafscheidelijk geheel.
Vanaf de grond kun je nauwelijks de schoonheid van zijn scheppingen overzien.
Daarvoor moet je op een hoger punt staan. Amador kiest de locatie hier heel
zorgvuldig op uit. Zodra hij klaar is, gaat hij naar boven om het resultaat te
bekijken en om te zien hoe de zee zich over zijn kunstwerk ontfermt.
Hij hoeft niets op te ruimen. Morgen kan hij weer met een schone lei beginnen.
Het tij is niet te keren.
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