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1 9 INTIMATIONS OF IMMORTALITY, 1987
VLEUGEN VAN ONSTERFELIJKHEID, 165x200CM

De titel van het schilderij is ontleend aan een gedicht van de Engelse dichter
Wordsworth uit 1804: een ode aan de jeugd, een droomwereld die voorbij is. Het
vorstelijk bal schept een kortstondige illusie van onsterfelijkheid. Hoe schitterend de baljurken ook zijn, er wordt gedanst op de tekenen van de dood.

SCENES OF EVERYDAY LIFE I

1 7 THE SORROW OF YOUNG W., 1984
HET LIJDEN VAN DE JONGE W., 165x220CM

COLLECTIE A.M. VAN DER PALEN, UTRECHT
Dit eerste schilderij uit de serie Scènes uit het dagelijks leven verwijst naar
Goethe’s sleutelroman Die Leiden des jungen Werthers uit 1774. Daarin wordt
uitdrukking gegeven aan het romantisch levensgevoel van liefde, teleurstelling
en artistiek isolement. De verklede varkentjes – compleet met mooie matrozen
en zwarte jazzmusici – vermaken zich en benadrukken de afstand tussen de
eenzame kunstenaar en de oppervlakkige wereld.

SCENES OF EVERYDAY LIFE V

SCENES OF EVERYDAY LIFE IV

2 0 CECI N’EST PAS UN HOMME, 1986

21 IN CASE OF DREAMS, 1988

DIT IS GEEN MAN, 130x160CM

De titel is een knipoog naar Magritte’s schilderij Ceci n’ est pas une pipe. De
werkelijkheid op het doek komt niet overeen met het gangbare ideaalbeeld van
de man. Op het schilderij is hij een marionet, overgeleverd aan drie wufte schikgodinnen die zich ten koste van hem vermaken.

ALS HET OVER DROMEN GAAT,
180x145CM

Opnieuw theater, maar nu intiem. In dit tafereel
wordt de illusie van de alomvattende liefde ontmaskerd door een ‘narretje’ - in feite het klassieke zinnebeeld van de jaloezie. Er is een werkelijkheid (zij valt voor een ander?) die het
daglicht niet verdraagt, die niet voor onze ogen
bedoeld is.

In Kasteel het Nijenhuis wordt met 24 monumentale werken voor het eerst een
overzicht gepresenteerd van het oeuvre van de in 2004 overleden kunstenaar
Hieron Pessers. Zijn eigenzinnige schilderijen dateren uit de laatste decennia
van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw. Ze passen het meest in de
magisch-realistische traditie die in Nederland associaties oproept met
kunstenaars als Charley Toorop en Pyke Koch. Maar de ‘lyrische en tragische
doeken’ – zoals Pessers ze zelf noemde - verbeelden een geheel eigen, vaak
verontrustende, wereld. Er wordt gefeest op de rand van de afgrond. De titels
voor zijn schilderijen ontleende hij aan uiteenlopende literaire, schilderkunstige
en muzikale bronnen, waarbij ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, Goethe en Billy Holiday,
Goya en Donald Duck-achtige humor moeiteloos samen gaan. Ook het spel met
de gesculptureerde, soms barokke, lijsten is kenmerkend voor Pessers’ werk.

Biografie
1939
Geboren te Geldrop
1957 – 1965 Woont en werkt in Amsterdam
1965 – 1966	Parijs. Werkt bij Hubert de Givenchy.
Ontmoeting met Ethel Portnoy en Rudy Kousbroek
1967 – 1968	Rome. Werkt bij Irène Galitzine; ontwerpt de
Haute Couture zomer- en wintercollecties
1966 – 1975 Londen. Samenwerking met de architect Richard Padovan
1969 – 1973 Londen. Verbonden aan Royal College of Art als ‘Tutor French moulage’
1974 – 2004	Engagementen bij kunst- en mode academies in Groningen, Amsterdam, Arnhem,
Maastricht, Antwerpen, Londen en Tokio
1974		
Begin van carrière als schilder
1981 – 1993 Exposities te Gouda, Antwerpen, Amsterdam en Den Haag
1994 – 1995 Argentinië. Exposities te Buenos Aires en Córdoba
1996 		
Keert terug naar zijn huis/atelier in Amsterdam, Zwarte Handsteeg 9
2002 		
Woont en werkt in Antwerpen, Engelse Beurs 3
2004 		
Overleden te Antwerpen
2007 		
Expositie van enkele doeken in Museum van der Togt, Amstelveen

1 ME, MYSELF AND I, 1977
IK, MIJ EN MIJZELF, 80x240CM

Klassieke zelfportretten zijn vanuit één gezichtspunt geschilderd en zeggen daarmee: dit is de waarheid, zo
zie ik eruit. Pessers laat zichzelf van drie kanten zien, zijn gezicht verborgen achter een dikke laag schmink.
De titel van dit werk is ontleend aan Billie Holiday die zong: “Me, myself and I, are just one point of view”,
gevolgd door:”So if you pass me by, three hearts will break in two”. Vandaar wellicht de twee hartjes op het
clownsgezicht.

KASTEEL HET NIJENHUIS, ’T NIJENHUIS 10, HEINO/WIJHE

SCENES OF EVERYDAY LIFE II

1 8 HOPLA!, 1985

24 MAART T/M 25 AUGUSTUS 2013

HOPLA! 185x270CM
Het doek gaat open: Theater! Een viriele jongeman wordt ‘bereden’ door een
uitbundige soubrette. Zij moeten beiden kunstjes vertonen, maar zij is de baas
in deze circusvoorstelling, omlijst door engeltjes met bazuinen.

WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL

ENGELTJESKAMER

GROTE ZAAL

2 2 THE APOTHEOSIS OF THOMAS CHATTERTON, 1993
DE TEN HEMEL OPNAME VAN THOMAS CHATTERTON, 221x255CM

De jonge Engelse dichter Thomas Chatterton pleegde zelfmoord omdat hij verdacht werd van
plagiaat. Omlijst door een stralende zon wordt hij op Pessers’ schilderij door engelen ten hemel
gedragen. Onder aan de lijst kijken afgunstige tronies, zoals de kunstenaars Goya en Breughel
ze schilderden, toe. Op het afgebeelde lint staat: †August 1770 †Rather than starve to death
Thomas Chatterton takes arsenic in his London garret and dies at 17. Lucky him! (†Augustus
1770†Liever dan van honger dood te gaan neemt Thomas Chatterton arsenicum op zijn
Londense zolderkamer en sterft op 17-jarige leeftijd. Bofkont!)

24 HAPPY ENDING, 1983

EIND GOED AL GOED, 165x165CM
COLLECTIE RIA EN JOS LEMAIER, UTRECHT
In een desolaat sneeuwlandschap staat een jager met zijn geweer.
Op de achtergrond valt een aangeschoten vogel - symbool van de
liefde? - voor een bloedrode horizon. Een agressieve jachthond
staat op het punt zich van de prooi meester te maken. De titel
suggereert dat de dood verlossing biedt.

2 ONCE UPON A TIME, 1999

4 THE FALL OF POMPADOUR, 1996

ER WAS EENS..., 230x265CM

DE VAL VAN POMPADOUR, 265x210CM

Nergens is de manier waarop Pessers traditionele
beelden en symbolen opnieuw gebruikt zo duidelijk als in deze barokke, paradijselijke ‘Aanbidding
van de drie koningen’. De dieren hebben het
verhaal overgenomen. De leeuw, de os en de bok
zijn de drie koningen die hun geschenken komen
aanbieden. De heilige familie behoort evenals God
en de engelen tot het rijk van de olifanten.

“Na ons de zondvloed”, zei Madame de Pompadour tegen haar minnaar, de Franse
koning Lodewijk XV. En dat laat Pessers ons met mild maar sardonisch genoegen
zien. Zuilen die de godin van de overwinning op haar paardenspan dragen, storten
in. Het portret dat de Franse kunstenaar François Boucher van Pompadour
schilderde, gaat in vlammen op. Zo gaat onze wereld aan overvloed en spilzucht
ten onder.

2 3 YESTERDAY GOLDEN DAYS, 1978

DE GOUDEN DAGEN VAN WELEER, 180x110CM
In dit vroege werk experimenteert Pessers met de wisselwerking
tussen lijst en voorstelling. De schilderijlijst wordt letterlijk ons
venster op de wereld. We zien hoe een vrouw zich ‘buiten’ naar
beneden stort. Dat maakt de betrokkenheid van de toeschouwer
onontkoombaar.

3 DAS BILD DAS ICH JAGE, 1980
HET BEELD DAT IK NAJAAG, 110x90CM

Wij kijken met Pessers naar zijn evenbeeld en zien hoe de
schilder ons in het vizier neemt. Of zoekt hij niet ons, maar
een ideaalbeeld? In zijn nalatenschap bevindt zich een hele
serie foto’s van verschillend gebladerte. Voor dit werk koos
Pessers voor de bladeren van de kastanjeboom.
Alle schilderijen zijn olieverf op doek, en gesculptureerde lijsten. Alle schilderijen zijn ‘particuliere collectie’, tenzij anders vermeld.

HIERON PESSERS STICHTING
www.hieronpessers.com
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7 MANY A MOON, 1981

Hal 1 (boven trap)
Garderobe en WC
Eetkamer
Pruikenkabinet
Office
Erkerkamer 9 10
Oude Bibliotheek
Stadhouderskamer 7 8
Tussenkamer 5 6
Grote Zaal 2 3 4
Beeldengang
Blauwe kamer 14 15 16
Oosterse kamer 11 12 13
Oosters kabinet
Oosters kabinet
Trap Oosterse kamer

1 2 NIGHT TIME IS THEIR TIME I
(BROWN), 1991

MENIGE MAAN, 122x162CM

COLLECTIE DE HEER EN MEVR. MIJNSSEN
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Pessers experimenteerde niet alleen met formaten, maar ook met kleuren. De twee bijna identieke voorstellingen (nrs 12 en 13; geïnspireerd
op een verblijf in Ghana) hebben een geheel verschillend kleurpalet dat
twee verschillende werelden oproept. Het geel-bruine schilderij met
houten pijlen als lijst suggereert een droog land aan de evenaar, terwijl
de blauw-rode versie ons in de avondzon van mediterrane streken
brengt – een scène omlijst door bloeiende rozen.
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VAN HEN IS DE NACHT I (BRUIN), 125X125 CM

Een klassieke scène bij een waarzegster.
Pessers was gevoelig voor astrologie,
hypnose en waarzeggerij. De maan staat
in de astrologie symbool voor de ziel en
de wellust. Op tafel liggen de kaarten
schoppen 2 (wrok, woede), schoppen 10
(onheil, problemen) en harten 7 (gunstige wending). De jongeman lijkt optimistisch, maar de waarzegster weet dat
er onheil in de lucht hangt.
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1 3 NIGHT TIME IS THEIR TIME II (BLUE), 1991
VAN HEN IS DE NACHT II (BLAUW), 119x185CM

brug

COLLECTIE PROF.DR. S.Z. BERGER
We zien een stervende Afrikaan. Een jonge blanke vrouw - zijn geliefde? - heeft met haar omslagdoek zojuist zijn ogen
gesloten. De oudere vrouw rechts - zijn moeder? - kijkt ontzet op hem neer. Het perspectief doet denken aan het
gedurfde schilderij De bewening van Christus van Andrea Mantegna uit de vroegrenaissance. Mantegna schilderde als
eerste een liggend lichaam van onderaf gezien, in sterk verkort perspectief, zoals op dit schilderij van Pessers.

EE RST E VERDIE PING
KA STEEL HET N I JEN H UI S
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Trap en overloop
Engeltjeskamer 22 23 24
Engeltjeskabinet
Engeltjeskabinet
Biedermeierkamer
17 18 19 20 21
Grote logeerkamer
Biedermeierkabinet
Badkamer
Biedermeierkabinet
Moderne kamer
Tekeningenzaal
Overloop
Gele kamer

8 LOVE LETTERS, 1986

LIEFDESBRIEVEN, 165x240CM
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In dit schilderij komen drie liefdes
van Pessers samen: die voor moderne architectuur, voor taal en
voor mode. Centraal staan fragmenten uit een liefdesbrief aan
een verloren geliefde. De schrijfster
Ethel Portnoy interviewde Hieron
Pessers in 1988 voor het literaire
maandblad Maatstaf. Over Love letters zegt ze dat het verbeeldt hoe
woorden kunnen verenigen en
scheiden, verbinden en breken.

11 HOW CLOSE YOU ARE AND YET
HOW FAR, 1979

HOE NABIJ BEN JE EN TOCH ZO VER, 100x80CM
Hoofddoek en stola suggereren een oriëntalisme, zoals we dat kennen uit het schilderij De grote Odalisk van de Fransman Ingres. De
verhoudingen zijn hier echter omgedraaid. Geen verleidster die de
toeschouwer aankijkt, maar één die juist wegkijkt van de beschouwer, en van haar minnaar. De minnaar is niet de blanke westerling, maar de donkere oosterling. Wat blijft, is de onbereikbaarheid van het ideaal.
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9 HELLO MY LOVE, GOODBYE, 1988
HALLO MIJN LIEF, VAARWEL, 210x255CM

5 PHANTOM LOVERS, 1982

COLLECTIE HIERON PESSERS STICHTING AMSTERDAM
Een mooie balletdanser steekt met
zijn bovenlijf uit boven een gestileerd doolhof met in de haag op de
voorgrond gesnoeide vogels. Hij
jongleert met drie danseressen tegen een blauwe wolkenlucht. Het
doolhof doet denken aan Extase
van Pyke Koch (uit 1967), maar
Pessers’ voorstelling springt uit de
lijst. Het hoofd van de jongen bevindt zich op het raakvlak van
twee werelden.

BLAUWE KAMER
14 TWO O’CLOCK AND AN EVIL NIGHT, 1977
OM TWEE UUR IN EEN KWADE NACHT, 100x100CM

Mogelijk is dit het eerste schilderij dat Pesssers maakte. De invloed van Charley Toorop en Pyke
Koch is duidelijk zichtbaar. De
zwaar opgemaakte vrouwenfiguur
op de voorgrond, in avondkleding
met golvend opgekamd haar, is
omgeven door schimmige figuren
uit het nachtleven. Al bij dit eerste schilderij valt de zorgvuldig
uitgevoerde zware lijst op.

1 6 I’M SO WEARY AND ALL ALONE, 2001

IMAGINAIRE GELIEFDEN, 106x227CM

IK BEN ZO MOE EN ZO ALLEEN, 164X250CM

COLLECTIE J.J.M. VAN GRIEKEN, AMSTERDAM
Een drieluik: in het centrale paneel wordt een mooie wat oudere vrouw licht aangeraakt door een jonger
meisje. Beiden zijn verzonken in een eigen wereld. Ze staan voor een leeg landschap, dat doorloopt in het
linkerpaneel, met bomen en zwarte vogels voor een dreigende avondlucht. In het schuine rechterpaneel
loeren drie angstige en afgunstige mannen om de hoek.

Dit is een van de laatste schilderijen van de hand van Pessers. De titel ontleende
hij aan Billie Holiday’s lied Travelin’ All Alone. De schilder zit zelf op de rand
van de lijst en legt de laatste hand aan zijn wereldbeeld: een narrenschip
waarop mensen uitbundig feestvieren. Een archetypische oostenwind met bolle
wangen blaast uit alle macht op het scheepje in: iedereen gaat naar de haaien.

6 BIRDS OF PARADISE, 1980

15 LA DOLCE VITA, 1990

PARADIJSVOGELS, 80x240CM

COLLECTIE S.DAMMER, DREUMEL
Nachtleven. Een gemêleerd gezelschap zit in avondkleding en bontjas aan de bar na een theaterbezoek. De
compositie doet denken aan 16de eeuwse schuttersstukken. Voor dit schilderij liet Pessers zijn vrienden
poseren. Opvallend is hier de klassieke opbouw in drie aparte scènes die door de krappe uitsnijding een
gezamenlijkheid, een schijn-intimiteit suggereren.

HET ZOETE LEVEN, 185x365CM

1 0 J’ATTENDRAI, 1992 (+ MUZIEK)
IK BLIJF OP JE WACHTEN, 257x165CM

Omlijst door twee gesculptureerde palmbomen trekken drie
ondeugende schikgodinnen aan de touwtjes waarin een
mannelijke marionet hopeloos verstrikt is – zoals El Pelele, de
ledepop in het gelijknamige schilderij van de Spaanse
kunstenaar Goya uit 1791. Een laag zonnetje kijkt plagerig
toe. Onder aan het doek kijken drie aardse vrouwen in
aanbidding op naar de jongeman. Op de achtergrond klinkt
J’attendrai .. ton retour (Ik blijf wachten op je terugkeer) van
Rina Ketty uit 1938.

De wereld als carnaval en theater. Dit schilderij doet
denken aan de Italiaanse Commedia dell’arte, aan
Shakespeare’s Midzomernachtsdroom, aan Fellini’s
circusscènes. Ook zien we wederom echo’s van Pyke
Koch in de gestileerde boomgaard op de achtergrond.
Acrobaten, narren en uitbundige clowneske figuren,
deels gemaskerd, dansen op een koord dat door een
stevig boerenpaar - echte ’hardwerkende’ mensen strak gespannen wordt gehouden.

