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“Uiteindelijk draait alles om het vertellen van 
een verhaal. Ik denk dat het belangrijk is te 
weten hoe je dat moet doen. Het maakt niet 
uit of het een film is of een grap die je aan tafel 
maakt. Sommige mensen vertellen grappen 
waar nooit iemand om lacht, bij anderen hang 
je direct aan hun lippen.”  Roman Polanski 

 
Met trots presenteert Klerkx International 
Art Management de eerste tentoonstelling 
van filmmaker en schilder Berend Boorsma in 
de galerie van Francis Boeske Projects in Am-
sterdam-Noord. Semi-abstracte geometrische 
voorwerpen, geschilderd in roestige okers en 
lintvormige stroken in diverse azuurblauwen 
en mintgroenen lijken in de lucht te zweven om 
aldus diepte en ruimte te suggeren. Geschil-
derd tussen 2013 en 2015, zullen deze werken 
voor de eerste maal aan het publiek worden 
getoond. Boorsma weet hoe je een verhaal 
moet vertellen en besloot daarom de witte, 
industriële tentoonstellingsruimte van Francis 
Boeske voor de gelegenheid om te bouwen tot 
een filmische setting. 

Geschilderde voorwerpen die driedimensionaal 

worden weergegeven als bouwkundige vormen 

of monumentale beeldhouwwerken lijken te zijn 

aangetast door de elementen en de tijd. Hierdoor 

krijgen de schilderijen een ingetogen, tijdloze uit-

straling zoals de meubels van Le Corbusier, Mies 

van der Rohe of Marcel Breuer die deel uitmaken 

van het decor. 

 

De sensualiteit van de textuur en de intensiteit van 

de kleuren roepen een gevoel van verleiding, luxe 

en elegantie op waaraan niet valt te ontkomen. 

Onvermijdelijk komen associaties met filmsets 

zoals die van ‘A Single Man’ van Tom Ford, ‘In 

the Mood for Love’, van Wong Kar Wai of ‘Blow 

Up’ van Michelangelo Antonioni tot leven. Films 

waarin sfeer en emoties aan de basis liggen van het 

verhaal en belangrijker lijken dan het plot. Door de 

suggestieve combinaties van compositie en diepte; 

kleur, licht en schaduw roepen de schilderijen 

een emotie op die door de ruimte waarin ze zich 

begeven wordt versterkt en beïnvloedt. De grenzen 

tussen het geschilderde en de omgeving worden 

daarmee afgetast. Vragen als: wat brengt de wissel-

werking tussen het geschilderde en de omgeving 

teweeg en in hoeverre beïnvloeden ze elkaar en de 

kijker, dringen zich op en maken een bezoek aan 

de tentoonstelling tot een bijzondere ervaring. 

Berend Boorsma (1977) genoot zijn opleiding aan de 

Academie Beeldende Kunsten Maastricht (ABKM) 

en besloot zich daarna toe te leggen op het maken 

van films. Na een succesvolle carrière als regisseur van 

speelfilms en commercials besloot hij het schilderen 

weer op te pakken. “Against the Beat” is zijn eerste 

solo tentoonstelling en het resultaat van een samen-

werking met Klerkx International Art Management 

(KIAM). KIAM is een agentschap, opgericht in 2012, 

dat zoekt naar nieuwe manieren om kunstenaars, 

galeries en instellingen die zich met kunst en bedrijven 

die zich met kunst bezighouden te positioneren en te 

promoten. Deze tentoonstelling is het resultaat van 

een samenwerking tussen Berend Boorsma, KIAM en 

Francis Boeske Projects, een galerie gevestigd op het 

industriële NDSM terrein in Amsterdam Noord dat 

zich ten doel stelt het galerieprogramma te combi-

neren met projecten, gastkunstenaars en eenmalige 

samenwerkingen.   

 

 

 

31.05. - 14.06.2015
openingstijden   

Woensdag - Zaterdag 12 - 18 uur
adres     

Francis Boeske Projects  
Ms. van Riemsdijkweg 41A  
1033 RC Amsterdam

voor informatie, beeldmateriaal en/of afspraken 

manuelaklerkx@gmail.com / 06 - 813 524 48

Klerkx International Art Management
in samenwerking met

Francis Boeske Projects 

klerkxiam.nl

francisboeskeprojects.nl
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