
Kunstenaar Jos van den Berg exposeert bij Zuidkoop
 
Stukje Indonesië in 'n kas
 

Jos van den Berg bij een van zijn
werken. 'Hier waan je je in de tropen.'
FOTO DANIELLA VAN BERGEN

DE LIER
Voor kunstenaar Jos van den Berg
is exposeren bij Zuidkoop Natural
Projects het summum. De
kunstenaar toont van 18 tot 21
maart zijn werk in het bekende
Lierse bedrijf. Het thema is
Indonesië.

RIEN VAN DEN ANKER

,,In deze magistrale glazen
omgeving waan je je in de tropen,
met groene planten, lianen,
luchtwortels en palmbomen. Het
past perfect bij deze
tentoonstelling. We zetten hier ook
geurbakken neer, zodat je de
specerijen ruikt. Van kaneel en
kruidnagel tot foelie en
nootmuskaat. En op de
achtergrond klinken gamelan- en
krontjongmuziek en misschien ook
wel zingende krekels. Je ziet, je
voelt, je hoort en je ruikt Indonesië."

Kunstenaar en voormalig
Westlander Jos van den Berg toont
bij Zuidkoop Natural Projects 25
immense landschapsschilderijen,
zowel pasteus als lyrisch abstract.
Dat eerste betekent 'vele lagen
verf', het tweede dat ze abstract
zijn, maar ook iets figuratiefs
hebben. ,,Het zijn allemaal
expressieve beelden die na mijn
reizen door de Indonesische
Archipel in mijn kop zijn blijven
hangen.''

In de afgelopen dertig jaar heeft hij
frequent Indonesië bezocht. De

liefde voor het land is ooit
begonnen in het voormalige
Indonesië-museum Nusantara in
Delft. Net als vrijwel iedereen kwam
hij eerst op Java, Sumatra en Bali.
,,En later zie je dan weer wat
anders. Andere culturen, iedere
keer weer nieuwe lagen van dit
boeiende stukje van de wereld, met
steeds totaal andere volken, zoals
bijvoorbeeld mensen van Borneo,
de Papoea's of Molukkers. En ik
heb nog steeds niet alles gezien.''

Behalve de schilderijen is er tussen
de bij Zuidkoop normaal aanwezige
florale kunstwerken ook een
bijzondere, artistieke installatie te
zien. Die bestaat uit ruim veertig
voorouder- en afschrikbeelden, die
Van den Berg tijdens zijn reizen
heeft gekocht. 'Heel gedurfd', zoals
hij het zegt, heeft hij die wit en
pastel geverfd en ze gezamenlijk
een centrale plaats gegeven.

Rituelen

,,Zoals wij, westerlingen, vroeger
naar de bewoners van de eilanden
keken - primitief, verbaasd over
hun gewoonten, gebruiken en
eeuwenoude rituelen - kijken zij nu
naar die witte expositiebezoekers.
En naar onze drukke westerse
wereld met voor hen soms ook zeer
vreemde rituelen. Ik vind het leuk
om daar een beetje mee te spelen.''

De officiële opening van de
expositie van Van Den Berg is op
zondag 24 januari om 16.00 uur.
De tentoontselling is gratis
toegankelijk, parkeren kan vrijwel
direct voor de deur. Het bedrijf
Zuidkoop is gevestigd aan de
Zijtwende 52 in De Lier.
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