
S
triks werk is opgenomen in de 

collecties van tal van musea, 

waaronder Stedelijk Museum 

Amsterdam, Museum Boijmans 

Van Beuningen, Museum Het 

Valkhof, Schunck, Museum Het Domein 

en het Fries Museum, maar ook (inter)

nationaal in verschillende privé- en bedrijfs- 

collecties. 

Je zou hem kunnen kennen van de Amster- 

damse poptempel Paradiso, waarvoor hij 

samen met beeldend kunstenaar Hans van 

Houwelingen sinds 1992 nieuwe glas-in-

loodramen ontwerpt. De ramen onderzoeken 

de hedendaagse moraal door eigentijdse 

interpretaties van onder andere de Liefde, 

het Huwelijk, de Moeder, de Schepping 

en de Dood. Voor de foyer van Tivoli-

Vredenburg ontwierp hij in 2000 Electric 

Church, een eerbetoon aan zijn grote 

muziekheld Jimi Hendrix. 

Coming of age
Vanaf zijn dertiende weet de jonge Berend 

dat hij iets in de kunst wil doen, alleen nog 

niet wat. Zijn tekenleraar van de tweede 

klas op de middelbare school ontmoedigt 

hem, wat hem flinke nachtmerries bezorgt. 

Wanneer een andere tekendocent zijn 

tekeningen ziet, biedt hij hem een leeg 

‘hok’ aan. De ruimte doet vanaf dat moment 

dienst als zijn atelier en als plek waar hij 

zich kan terugtrekken. De tekeningen die 

er ontstaan, worden lucratieve handelswaar: 

hij verruilt zijn kunstwerkjes voor kusjes 

van de meiden of pakjes shag. Het is het 

begin van het besef dat hij het fijn vindt 

om met kunst bezig te zijn. Stapsgewijs 

komt hij erachter dat hij iets met het 

kunstenaarschap wil.

Na de middelbare school wordt wonen in 

de VS een grote droom. ‘Kunstenaars zoals 

Willem de Kooning en Piet Mondriaan zijn 

grote voorbeelden voor mij. In Amerikaanse 

kunst gaat het vaak over ruimte en schaal. 

Alsof alles er mogelijk is in het leven. 

In Nederland is alles beperkter en klein-

schaliger.’ Jaren later realiseert hij zijn droom 

en woont er drie jaar. Wanneer de vrouw 

met wie hij op dat moment getrouwd is, 

zwanger wordt van hun zoon keren ze terug.

Naaimachine
Tijdens zijn opleiding aan de Rijksakademie 

probeert hij allerlei technieken uit: marmer, 

ijzer, hout. Hij voelt sterk dat je ‘iets’ moet 

hebben waar je je ideeën in kwijt kunt. 

Op een reis naar Hongarije, het geboorteland 

van opa aan moederszijde, komt Berend 

Strik vele mannen achter de naaimachine 

tegen. Het brengt hem op het idee om 

Geoffrey Hendricks, 1931-2018, Studio visit 2014, The Cloudsmith, The Happening 2

Berend Strik (1960) is een veelzijdig en internationaal gevierd 
kunstenaar met een mateloze fascinatie voor de kunstgeschiedenis,  
die hij onderzoekt door met textiel bewerkte foto’s. Eenkennig is hij 
overigens niet: hij maakt graag uitstapjes naar keramiek, (muziek)
theater, video en architectuur. Zijn adagium: geen kunstwerk staat  
op zichzelf, want het is altijd met een ander kunstwerk verbonden. 
Maar ook: aan elk goed kunstwerk ligt een concept ten grondslag.

Tekst Heidi Vandamme | Foto's Berend Strik

Berend Strik
Het begon met een leeg hok als atelier

‘Je moet ‘iets’ hebben waar 

je je ideeën in kwijt kunt’

KUNST

2928

   y
og

a i
nt

er
na

tio
na

l  

   y
og

a i
nt

er
na

tio
na

l  



hiermee te experimenteren. Hij maakt 

tekeningen op stof die hij in eerste instantie 

laat bestikken in Hongarije. Wanneer dat 

logistiek te ingewikkeld blijkt te zijn, besluit 

hij om dit zelf te doen. Vervolgens gaat 

hij kleine pornoplaatjes met de naaimachine 

bewerken. ‘Porno houdt geen rekening 

met mensen. Door het bestikken van de 

foto’s haal je de pornografische laag een 

beetje weg. Hierdoor worden doorgaans 

rauwe pornofoto’s intiemer en sensueler.’ 

Wanneer dit saai begint te worden, gaat hij 

zwart-witfoto’s van zijn moeder bewerken 

die hij na de dood van zijn vader terugvond. 

Het levert in totaal zeventien intieme 

werken op, die als een eerbetoon voor zijn 

moeder kunnen worden gezien.

Kunstenaarsateliers
Ons gesprek vindt plaats in zijn atelier-

woning in Amsterdam-Oost. Meteen bij 

binnenkomst valt een foto op van een op 

zijn hoofd staande man. Het is Geoffrey 

Hendricks (1932-2018), een van de laatst 

levende Fluxus-kunstenaars die in de jaren 

1990/2000 bekendheid genoot met het 

maken van een kopstand tijdens zijn 

performances. Strik maakte de foto tijdens 

in Hendricks atelier. De foto gebruikt hij 

op de achterzijde van een werk dat hij 

opdraagt aan de kunstenaar.

Voor de ambitieuze serie Deciphering the 

Artist’s Mind bezocht en bezoekt hij wereld- 

wijd 75 ateliers van beeldbepalende 

internationale moderne en eigentijdse 

kunstenaars, onder wie Marcel Duchamp, 

Jackson Pollock, John Baldessari en 

Martha Rosler. Hij fotografeert de ateliers 

ook. Aan deze titanenklus werkt hij sinds 

2010. In de serie onderzoekt hij de relatie 

tussen de fysieke ruimte (= het atelier) en 

wat die ruimte aan ideeën en kunstwerken 

voortbrengt. Van elk atelierbezoek maakt 

Strik minstens één kunstwerk, soms een 

serie. Dat gaat zo: op de typische Berend 

Strik-manier gaat hij de uitvergrote foto’s 

te lijf met naald, draad en stukjes textiel. 

Het resultaat is altijd een tweezijdig werk 

met op de achterkant een bonte mengeling 

stiksels, en soms ook verwijzingen naar 

hoe het werk tot stand is gekomen of een 

eigen visie op de kunstenaar of het kunst-

werk erin verwerkt. ‘Van elke ruimte die 

ik bezoek, creëer ik door het bewerken 

van de foto een eigen beeld, waardoor het 

object zich veel meer in het hier en nu 

beweegt. Hiermee geef ik mijn eigen in- 

vulling aan de gecreëerde ruimte. Het heeft 

met poëzie te maken en met tijdsbesef. 

Mijn werk gaat over hoe je met tijd omgaat.’

Er stonden internationale tentoonstellingen 

en een kunstenaarsboek over het project 

gepland, maar door de coronapandemie 

viel nagenoeg alles in het water. Het boek 

kwam er wel, prachtig vormgegeven door 

Irma Boom (de vaste vormgever van het 

Rijksmuseum). In korte essays beschrijft 

freelance curator en schrijver Marja Bloem 

50 van de 75 bezochte kunstenaarsateliers. 

‘Achteraf gezien een megalomaan project, 

maar het was ook een bijzonder en leer-

zaam proces.’ 

De kunstgeschiedenis in
Tijdens een reis naar India in 1998 kreeg 

Strik elke dag les van een andere yogadocent. 

Dat was een intense ervaring. ‘Yoga zorgt 

niet alleen spiritualiteit in je leven, je 

maakt ook beter contact met je lichaam.’ 

Onlangs ontdekte hij Bikram Yoga. ‘Door 

Bikram gaat je lichaam stromen. Je traint 

je spieren op een aangename en intelligente 

manier. Hierdoor gaat alles open. Na afloop 

van een sessie voel ik mij op een prettige 

manier opgelucht.’

Het ene boek is nog maar net af, of er dient 

zich al een volgend project aan. Hierin wil 

Strik het kunstenaarschap zelf onderzoeken 

aan de hand van kunstenaars die hem 

inspireren, onder wie Piet Mondriaan, 

Jackson Pollock, 1912-1956, Studio visit 2014, Roaming Maps IIII (red)

Jo Baer, 1929, Studio visits 1997-2018, The Lion's Mane, Courtesy Tilton Gallery, New York

‘Mijn werk gaat over  

hoe je met tijd omgaat’
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David Bowie, Joseph Beuys, Vincent van 

Gogh en Michelangelo. ‘Mondriaan staat 

voor mij voor doorzettingsvermogen. Hij is 

letterlijk over de grens van het mogelijke 

gegaan. Van Gogh is dan weer geroman-

tiseerd, maar ook onaantastbaar in zijn 

eigenheid. Michelangelo kon op zijn 

achttiende al iets wat nooit iemand heeft 

gekund en niemand ooit nog zal kunnen.’ 

Met dit project gaat hij verder de kunst-

geschiedenis induiken. Het project staat 

nog in zijn kinderschoenen, maar dat het 

wederom boeiende kunst zal opleveren 

staat buiten kijf. 

George Herms, 1935, Studio visits 2017, Co founder of the word Love, two sided,  

Courtesy Berend Strik & Galerie Fons Welters, Amsterdam

Luciano Fabro, 1936-2007, Meeting 1989, Towards the Infinite....., 

Courtesy Galerie Fons Welters

Meer informatie over het werk 
van Berend Strik: berendstrik.nl
Instagram: @berendstrik

Berend Strik wordt vertegen-
woordigd via Galerie Fons 
Welters (fonswelters.nl) en 
Tilton Gallery, New York 
(jacktiltongallery.com).

Het boek Deciphering the 
Artist’s Mind (Mercatorfonds, 
Brussel) is onder meer te koop 
via Galerie Fons Welters en 
bol.com.
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