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Chris Berens Boek met schilderijen is teder en onheilspellend tegelijk
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‘Ik wil totale controle
de weg die mijn ideeën
Chris Berens werkte de
afgelopen jaren aan één
stuk door. Het boek
Mapping infinity, dat hij
vandaag en morgen
signeert bij Jaski Art
Gallery, biedt een overzicht
van zijn drift. ‘Ik maak heel
even een pas op de plaats.’
RONALD OCKHUYSEN

E

én groot schilderij, van ruim
twee meter bij ruim twee
meter, hangt er slechts op
de nieuwste expositie van
Chris Berens. En verder allemaal tekeningen. Opvallend kleine schetsen zijn het, zeker voor Berens, die
doorgaans zijn werk royaal presenteert.
“De reden van deze opzet is simpel,” zegt Berens in de Jaski Art Gallery. “Na zes jaar hard doorwerken
maak ik nu heel even een pas op de
plaats. Mijn recente werk is in het
boek Mapping infinity samengevat.
Deze expositie draait om het boek.
Er is een speciale editie, waarbij de
kopers een originele tekening ontvangen. Die zijn hier te zien.”
Het boek, vormgegeven door Delux Delicious Design, is een kloeke
uitgave, die behalve tekeningen ook
veel details bevat van Berens’ grote
schilderijen. De schilder bemoeide
zich niet met de vormgeving. “Ik
heb een intensieve verhouding met
mijn werk. Zó intensief dat ik er niet
als vormgever naar kan kijken. Dat
wordt emotioneel – op slechte dagen vliegen bij mij de doeken letterlijk door het atelier. Het is daarom
goed dat anderen ermee aan de slag
zijn gegaan. Met gepaste afstand.”
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JE ZIET MEER IN HET
Chris Berens in zijn atelier in Amsterdam.

Nieuw werk van Chris Berens, te zien bij de Jaski Art Gallery.
Berens, die recent met succes in
Seattle en New York exposeerde, is
de schepper van droomwerelden
vol buitenissige figuren. Ruimhartige fantasieën maakt hij, waarin verbaasde meisjes, beestjes, kinderen
met halo’s, wezentjes met holle
blikken of juist smekende ogen
ronddwalen – alsof zij permanent
op zoek zijn naar houvast.
Een echte Berens is teder en on-

FOTO JASKI ART GALLERY

heilspellend tegelijk. De kunstenaar, die is opgeleid als illustrator,
biedt troost met een ferme hand.
Die eigenzinnige stijl slaat aan bij
verzamelaars en kunstliefhebbers.
Op exposities is zijn werk in een
mum van tijd uitverkocht – ook het
grote doek in de galerie is alweer
door een Berens-adept aangeschaft. Zijn populariteit in de Verenigde Staten groeit nog steeds. De-
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gaan’
borah Harry en Chris Stein, van de
wereldberoemde band Blondie,
schreven het voorwoord van zijn
boek. “Amerikanen zijn guller met
complimenten,” vindt Berens. “Het
is daar gebruikelijk om bewondering te uiten. Hier gebeurt dat meer
op fluistertoon – alsof het niet hoort
om iets aardigs te zeggen.”
Berens werkt volgens een zelf ontwikkelde techniek. “Vaak denken
mensen dat ik digitaal werk, foto’s
gebruik. Maar dat is helemaal niet
het geval.” Hij werkt met inkt, en
met glimmend, dik printpapier.
“Eerst maak ik een reeks schetsen.
Daarna gebruik ik penselen en
kroontjespennen om het figuurtje
op een klein stuk printpapier te
schilderen. Door het gladde van het
printpapier duurt het lang voordat
de inkt droogt. Daardoor kan ik een
dag later de inkt nog boetseren.”
Als hij klaar is, pelt hij de witte
achterkant van het papier zodat hij
alleen de plastic bovenlaag over
heeft. Het doorzichtige velletje met
de schildering plakt hij op een doek.
De softfocus en de suggestie van
diepte bereikt hij door het herhalen
van dezelfde handeling: zo ontstaat
een collage van de verschillende
plaatjes.
Het is moeilijk, zegt hij, om zijn
droomwerelden los te laten. Hij beschouwt het als een missie, zegt hij
lachend, om de perfectie te bereiken. “Dat neemt soms hysterische
trekken aan. Ik wil totale controle
over de weg die mijn ideeën tussen
hoofd en hand begaan. Pas dan ben
ik echt tevreden.”
Chris Berens, Mapping Infinity, € 225.
De speciale editie, met originele
tekening, kost € 1750. Vandaag en
morgen bij Jaski Art Gallery, Nieuwe
Spiegelstraat 29, waar Berens tussen
drie en vijf uur signeert.

FOTO UIT: MAPPING INFINITY

Rolling Stonesfans in het Kurhaus in Scheveningen, 8 augustus 1964.

FOTO DICK COERSEN/ANP

Stonesfans hadden zin in een rel

D

e jaren zestig gingen in Nederland tumultueus van
start met een optreden van
de Rolling Stones in het
Scheveningse Kurhaus. Twaalf minuten duurde het concert op 8 augustus 1964 slechts, maar in die
korte tijd zagen fans van de groep
kans voor naar schatting 15.000 tot
20.000 gulden schade aan te richten.
Op geen popconcert is op de Nederlandse televisie zo vaak teruggekeken. Dat Andere tijden dat nu nóg
een keer doet, wordt gerechtvaardigd door de ontdekking van nieuw
beeld- en geluidsmateriaal. Lange
tijd leek een filmpje van maar een
paar minuten het enige dat restte
van het eerste Stonesoptreden op
het Europese vasteland. Dat we bij
die zo vaak op de Nederlandse televisie herhaalde beelden altijd het
nummer Carol hoorden, blijkt nu
geschiedvervalsing te zijn.
De Rolling Stones hebben Carol in
het Kurhaus helemaal niet gespeeld; het nummer is bij het monteren ooit door iemand, aangevuld
met zaalgeluiden, onder het filmpje
gezet. In Andere tijden gaan de beelden nu vergezeld van authentieke
geluidsopnamen van het concert,
door iemand gemaakt vanaf het balkon van het Kurhaus. Wereldschokkend is het niet, leuk wel.
Dat geldt ook voor de filmbeelden
die werden gevonden in het Gemeentearchief Rotterdam (waarom
juist daar wordt in de uitzending

niet uitgelegd) van een in het Kurhaus afgenomen interview met de
Stones. Helaas is het een filmpje
zonder geluid, maar interviewster
Karla Wildschut (toen een tiener, nu
bekend als actrice) herinnert zich
het vraaggesprek nog goed. Eerste
vraag: ‘Do you like Holland?’
Mick Jagger stelde ook haar een
vraag: ‘Do you wanna fuck?’ Althans, dat was wat Wildschut verstond. Ze vond het een nogal inpertinente vraag. Pas later begreep ze
dat Jagger ‘Do you want a fag?” had
gezegd (‘Wil je een peuk?’). Keurige
jongens eigenlijk, die Stones. Vindt
ook de Hagenees die indertijd als
chauffeur fungeerde. Al schrok hij
wel toen één van de groepsleden
hem meteen bij aankomst vroeg of
hij een drugstore wist. “Begint het

Eén van de Stones zocht
een ‘drugstore’: een
drogist, niet voor drugs
gedonder nu al? dacht ik. Maar hij
wilde geen drugs, hij zocht een drogist.”
Hoe kon het concert ontaarden in
zo’n chaos? Veel fans hadden wel
zin een relletje, geeft één van hen
toe. Tevreden blikt hij terug: “Mijn
vrienden en ik zaten op rij negen,
nou, daar was na afloop niks meer
van over.”
Stoelen vlogen door de lucht, een

kroonluchter kwam naar beneden.
Opvallend is dat een politieagent
van toen Jos Brink medeverantwoordelijk voor de rellen houdt.
Brink moest niets van de Stones
hebben, hij vond ze viezeriken,
maar kondigde in het Kurhaus de
groep wel aan. Oom agent: “Met zijn
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vileine opmerkingen heeft Brink de
boel opgehitst.”
PETER VAN BRUMMELEN
Andere tijden:
Rolling Stones in het Kurhaus,
vanavond, 21.20 uur, Nederland 2.

