
OSVALDO BERROCAL (1964-1993)

Hij was tenniskampioen en fotomodel. Wilde mode-ontwerper worden. Hij reisde daarvoor in 
1987 uit zijn geboortestad Colon (Panama) naar New York. Maar zijn kennismaking met de 
moderne kunst  in het Museum of Modern Art deed het verlangen naar de modewereld 
verbleken.
De confrontatie met de ‘highlights’ van de hedendaagse kunst deed hem vergeten waarvoor 
hij naar New York was gekomen en student aan de mode-academie is hij nooit geworden. 
In plaats daarvan volgde Osvaldo Berrocal het instinct, dat hem sindsdien tot een kunstenaar 
van formaat heeft gemaakt. Het resultaat daarvan is onder meer te zien in de collectie van 
Kunstuitleen Dijkstra. Want getipt door een relatie, de gezaghebbende Gallery Schlesinger in
New York, maakten Louis en Greet Dijkstra in New York op hun beurt kennis met een 
nieuwe kunstvorm: de beelden van chaos en perspectief van een hevig getalenteerd 
schilder, die weet dat hij maar weinig tijd heeft.
 
Berrocal lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Die dwingt hem om in luttele jaren de creatieve 
groei door te maken waar anderen een heel mensenleven voor krijgen. Logisch dat hij geen 
seconde verspilt. Produktiever dan ooit voert hij zijn toeschouwers door de geestelijke 
landschappen in zijn schilderijen: gevechten met kleur en symboliek, die onveranderlijk 
leiden tot een verre horizon, waarachter de samenhang groeit. 
En waar vaak het blauw domineert, de kleur van zijn jeugd. Immers: geen blauw is zo intens, 
zo indrukwekkend als het blauw in de hemel boven Panama, zoals Berrocal het zelf  zegt.

Hij wil dat we weten van zijn ziekte. Want die inspireert hem tot krachtsexplosies, die even 
indrukwekkend zijn als zijn herinnering aan de hemel boven Panama. De subtiele ruigte, 
waardoor de toeschouwer de weg aflegt naar Berrocals dunne, zwarte horizonnen, lijkt 
geïnspireerd op de ontreddering van een leven in verval. De kracht van de kunstenaar is de 
manier waarop hij die dreigende spanning vorm geeft.
Of, zoals kunstcriticus Maarten Beks in ‘Kunstbeeld’ (april 1992) schrijft: ‘Berrocal schildert
niet uit wanhoop, maar vanuit het principe van de hoop, dat voor hem vervat is in het 
principe van de schilderkunst. Geen schilder schilderde ooit uit onlust. Desnoods staat alles 
hem tegen, maar die weerzin wordt tegengesproken door de lust tot schilderen. Hij neemt 
het lot in eigen hand. Berrocal schildert alsof het onbegonnen werk, zijn oeuvre, vandaag 
nog klaar moet. Hij heeft zin in de wereld, al bestaat die uit eschatologisch geladen 
vergezichten.’
(vergezichten die geïnspireerd zijn op het lot van de mens na de dood).

Het zijn prachtige schilderijen. Geen fel emotionele of huiveringwekkende beelden, wél 
doeken vol ingehouden adem. Osvaldo Berrocal overleed in 1993 aan aids. Hij had zijn lot 
aanvaard, dat van een gezonde geest in een ziek lichaam. De artistieke weerslag daarvan 
heeft de kracht om te overleven. Gelukkig voor ons is Berrocal geen mode-ontwerper 
geworden.


