Chris Baaten

Het gedrag der dingen
door teja van hoften

Chris Baaten speelt met mijn blik en bewerkt mijn kijken. Ik
weet niet wat ik zie in de watertoren in Stadskanaal, waar hij
afgelopen zomer de tweede exposant was in de serie Witte
Olifanten (zie voor Witte Olifanten I - KERAMIEK 1-2014). Niets is
wat het lijkt. Het met glanzend epoxy bestreken blok piepschuim
lijkt geglazuurd aardewerk. Keramische beelden zien eruit als
met muurverf beschilderd gips. Engobes zijn na het bakken
weer met verdunde acrylverf bestreken. Massief geboetseerde
objecten lijken uit een blok gehakt. Keramiek is met was
ingesmeerd. Deze materiaalverwarring ontstaat niet vanuit een
soort recalcitrantie, maar puur uit verwonderingsbehoefte. De
behoefte te verrassen en in de eerste plaats zichzelf. Bovendien
dwingt deze werkwijze je om dichtbij te komen en goed te
kijken. En onmiddellijk raak ik dan ook gefascineerd door de
grote rijkdom aan details. Gekleurde potloodstreepjes die
de bewegelijke lijnen volgen van wat een mantel lijkt (Mortal
remains, 2008). Steeds een ander kleurtje, zoals een kind alle
kleurtjes uit zijn doos uitprobeert. Zoveel contrasten in structuur
en huid, de transparante schil die een spiegelbeeldige gipsen
figuur koestert (Skin, 2010). De pukkeltjes op een enorme
rugbybal, een bom van leer (Different thoughts, 2009). Het lijken
sporen van slijtage of is het iets dat van binnenuit groeit en door
de huid komt barsten? Vrucht of DDR monument? Toen hij de
rugbybal net had gemaakt en deze nog strak en glad was, had
Baaten het beeld met een band erom gespannen aan de muur
gehangen en was het een totaal ander beeld. Maar nu er sporen
van verval zijn, heeft hij hem op een houten sokkel gelegd,
een deel van een bureau dat doet denken aan monumentale
architectuur. Je ziet de houtnerf, maar op de een of andere

Chris Baaten en Marianne Theunissen, Filmstill uit de film Spektre’s kitchen,
2014.
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manier klopt het niet. Is het misschien fineer en wringt het
daarom? En past het juist daarom ook zo goed in dit beeld en
bij zijn manier van werken? Tegen de sokkel zit een keramisch
landschap geplakt met daarop weer kleine bronzen beeldjes. In
een daarvan herken ik een hand met een stuk gereedschap. Het
totaalbeeld roept veel op, de ideale arbeider, de beweging naar
de vooruitgang.

Sokkel en werkwijze
De meeste beelden van Chris Baaten (1954) staan op sokkels.
Of het nu plat op de grond liggende dunne platen mdf zijn die
met kleurbanen zijn beschilderd of een architectonische staande
vorm van hout of schuim of een open constructie van draad
bekleed met kneedepoxy, altijd is de sokkel een aanloop naar
het beeld, een soort visuele inleiding. Soms is hij daar omdat het
beeld zonder sokkel te zwaar wordt, maar vaak ook gewoon
omdat het anders nog niet af is. Zoals het middeleeuwse
Mariabeeld met haar voet op een slang of een duivel staat
en daar ook een stukje landschap aan werd toegevoegd,
zo stapelt Chris het beeld als een taart met verschillende
lagen met bovenop de figuur als een toefje slagroom. Maar
meestal ontstaat het andersom. Hij boetseert een beeld, dat
soms uitgehold wordt en gebakken, maar waarvan vaak ook
een mal wordt gemaakt, wat uiteindelijk leidt tot beelden in
diverse materialen. Dan tekent hij het beeld na en ontstaat er al
schetsend een idee voor een sokkel. Zo ook bij Wirl (2008), waar
de draaiende spiraal van de open draadconstructie de dynamiek
van de keramische figuur versterkt en de zwaarte opheft. Want
ondanks de heftig gedraaide plooival van zijn gewaad, staat de

Chris Baaten en Marianne Theunissen, Filmscript (detail tekening), 2010;
100 x 70 cm. Foto teja van hoften.

Chris Baaten, boven: Different thoughts, 2009; hout, schuim, steengoed, brons; 110 x 100 x 50 cm. Foto Siebe Hansma. | linksonder: Mortal remains, 2008;
hout, steengoed; 175 x 55 x 50 cm. Foto Siebe Hansma. | rechtsonder: Folds, 2009; steengoed, pu hardschuim, papier; 85 x 60 x 50 cm. Foto Siebe Hansma.
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Chris Baaten en Marianne Theunissen, boven: Spektre’s kitchen, 2014; PIR schuim, steengoed; voorste twee objecten: 165 x 60 x 50 cm |
achterste object 165 x 55 x 40 cm. Foto Chris Baaten. | linksonder: Chris Baaten, Pivot, 2010; schuim, kneedepoxy, steengoed; 190 x 60 x 50 cm. Foto Siebe
Hansma. | rechtsonder: Chris Baaten, Invincible, 2008; hout, kneedepoxy, steengoed; 110 x 60 x 50 cm. Foto Siebe Hansma.
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“Een sokkel heeft ook de functie een
beeld van de ruimte te isoleren en het
een zelfstandig bestaan te geven“
figuur zwaar, wijdbeens. Eerder een draaikolk waarin je wordt
meegezogen dan dat je opstijgt. Een sokkel heeft ook de functie
een beeld van de ruimte te isoleren en het een zelfstandig
bestaan te geven. Maar in het verleden werd hij vooral gebruikt
om te laten zien hoe belangrijk de figuur op de sokkel was. Bij
onze sporthelden staat de best presterende immers ook het
hoogst. En zoals nu de tv-reclamespotjes je willen doen geloven
dat je van alles moet hebben of doen, was in de Romeinse tijd
een sokkel het pr-middel en ging men de keizer, na hem overal
op hoge sokkels tegen te komen, uiteindelijk vanzelfsprekend
als goddelijk heerser zien. Sokkels, een kwestie van macht.
Tegenwoordig is de sokkel, zeker na Donald Judd, een eigen
beeldelement geworden en gelijkwaardig aan wat erop staat.
Toch heeft het beeld Pivot (2010) op de eerste verdieping van
de watertoren met zijn knalgele sokkel op mij in eerste instantie
dat ‘Romeinse’ effect. Maar dat wordt natuurlijk ook heel erg
bewerkstelligd door de dramatische belichting en de daardoor
ontstane grote schaduw, die als een soort weergalmende
echo het hele gebouw erbij betrekt. Dat terwijl het werk zelf
heel luchtig en open is en absoluut niet zwaar. Ondanks zijn
monumentaliteit oogt werk van Chris Baaten tegelijkertijd heel
tijdelijk, met snelheid gemaakt, in de vaart van het moment nu,
soms zelfs als theaterrekwisieten.

Performance, film en installaties
Dat bleek niet zo verwonderlijk, want al sinds 2006 werkt hij samen
met Marianne Theunissen aan films, waarin ze in de ruimte tussen
eigengemaakte voorwerpen bewegen. Deze voorwerpen zijn de
eigenlijke hoofdrolspelers. De personen zijn ding met de dingen.
In de film Biosonic furniture training (2010; 11 minuten; gemaakt
tijdens de gezamenlijke tentoonstelling The agony of a table
in Diepenheim) wordt het verhaal verteld vanuit het vloerkleed
gezien. Het idee is dat de objecten en de omgeving het doen en
laten van de mens bepalen. De meubels leren ons hoe je met de
dingen moet omgaan. Niet alleen door hun uiterlijk: vorm, maat
en materiaal, maar ook door het geluid dat ze maken, bijvoorbeeld
als je ze verschuift of erin knijpt. Biosonic verwijst naar die eigen
geluiden van een object. De bewegingen van de acteurs zijn wel
met een bepaalde choreografie in een script vastgelegd (zie foto
en tekening pag. 4) zoals de borstcrawl vanuit stilstand. Maar
eigenlijk zijn de personen ook niets anders dan een soort meubels,
levend weliswaar, maar gelijkwaardig. Het gaat over hoe mens,
voorwerp, ruimte en geluid zich tot elkaar verhouden en elkaar
beïnvloeden en kunnen veranderen. De films zijn ontstaan vanuit
gezamenlijke performances. Maar bij performance moet je je, net
als bij toneel, direct verhouden tot een publiek. Film daarentegen
registreert een proces, maar heeft het voordeel dat je er altijd nog
aan kan bijschaven. Net als bij geënsceneerde foto’s kan je met

voorwerpen blijven schuiven en daarmee het beeld veranderen.
En dat is ook eigenlijk wat ze aan het doen zijn, gewoon een
beeld maken. Wel met de specifieke mogelijkheden die filmeigen zijn zoals tijdsduur, verandering, beweging, volgorde. Maar
ook met alle beeldhouwkunstige aspecten van componeren,
afsnijden, herhalen, ritme, kleur, de dingen waar Chris Baaten als
beeldhouwer ook al mee werkt. In 2013 ontstond in het gastatelier
LEO XIII in Tilburg, verdergaand op de film in Diepenheim, de
film The revenge of the spectre’s kitchen. Hierin staat het object
nog meer centraal, obsessief bijna en beangstigend. De film is
gebaseerd op de gebeurtenissen rond het ruimtestation MIR,
dat in botsing kwam met zijn eigen voedsel- en afvalraket. In de
eerste films waren het nog echte tafels en stoelen, maar nu zijn
alle elementen zelf gemaakt. Meestal worden deze voorwerpen als
installatie tegelijkertijd met de film in een expositieruimte getoond.

Werkperiode
Ter voorbereiding van een nieuw project hebben Marianne
Theunissen en Chris Baaten dit jaar een werkperiode gehad in
sundaymorning@ekwc in Den Bosch. Daar hebben ze tekeningen
digitaal laten omzetten in 3d objecten door zowel mallen als grote
positieve vormen in schuim te laten uitfrezen. De grote vormen
zijn gebaseerd op massagetafelbladen uit India met deuken en
gootjes om bij voorbeeld je kin of arm in te laten rusten of de olie
mee af te voeren. Lichaam en tafel ineen. Op sommige plaatsen
zijn de freessporen als richting aangevend element zichtbaar
gelaten en ontstaat er op kruispunten een spannend moiré-effect.
Ondanks dat de herkomst van deze snijgroeven duidelijk is, werkt
het vervreemdend en krijgen de tafels – of zijn het bedden – nog
meer een rituele lading. Met de mallen hebben ze vormen gemaakt
in porselein en steengoed gietklei. De porseleinen vormen hebben
niet alleen door het glanzende witte glazuur een harde uitstraling,
maar ook door hun industriële vormen. De steengoedklei oogt
zacht en aaibaar met de korrelige huid van engobes in warm
oranje en chirurgisch groen. De oorspronkelijke zachtheid is
behouden door de vormen te vroeg uit de mal te halen en met
de hand te vervormen. Daardoor worden het individuen die elk
moment een andere vorm lijken te kunnen aannemen. Dan is het
nog maar een kleine stap naar animatie, dat de mogelijkheden
bijna eindeloos vergroot. De schaal kan telkens veranderen. Wat
eerst een vormpje in je hand was, nodigt je later uit om in te
wonen. Op trektocht door je eigen beeld, de ultieme ervaring
van ruimtelijkheid. De werkperiode bij sundaymorning@ekwc is
mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het
Mondriaanfonds.
www.chrisbaaten.com | http://mariannetheunissen.nl/mt/ |
www.witteolifantenstadskanaal.nl | www.mondriaanfonds.nl
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