MUSEUM JAN VAN DER TOGT HERDENKT HIERON PESSERS
'H et menselij k

AC

fa illiet, lev en sg r oot ver eeuwi g d'

Op zondagmiddag 16 december a.s. zal de schrijver Gerrit Komrij in het Museum Jan
van der Togt te Amstelveen, de expositie van het nagelatenwerk van Hieron Pessers
of{iciëel openen.Er wordt dan tevens een boek over deze schilder gepresenteerd.
die in 2004 op 64-jarige leeftijd overleed, is een tlijzondere schilder van
Hieron Pesserso
grote, romantisch-realistischeen theatrale voorstellingen, die een heel eigen wereld van
decadentedromen en hersenspinselsuitstralen.
Toen Hieron Pessersstierf, bleken er van de ruim 30 schilderijendie hij in zijn leven
Vaak nog ingepakt,
geschilderdheeft,nog ongeveer20 inzijn atelierte zijn achtergebleven.
want deze schilderijen van overwegendkolossaal formaat hadden samenmet hun maker vele
en veffe reizen gemaakt.
'70 en '80
Reizenvanuit AmsterdamI wazt de in 1939in Geldrop geborenschilderin de jaren
'90
zijn atelier vestigde,via Londen en Parijs naarBuenosAires, waar Pessersin de jaren
woonde en werkte, naar zijn grote atelier in Antwerpen, waar hij tenslotte de dood vond.
Pessers,die zijn werk niet gaagverkocht en zelden exposeerdeomdat hij dacht dat het
publiek hem toch niet zou begrijpen, heeft door dat rustelozereizen en zijn afkeer van de
kunstmarkt nooit de erkenning gekregendie hem ongetwijfeld toekomt.
Ook omdat Pessersin zijn testamenthad bepaalddat zijn complete nalatenschapten bate van
Amnesty International moest worden geveild - dat mocht in elk land, behalve in Nederland - is
zijn werk her en der verspreid geraakt.
Fiet museum Van derJogt is er nu in gesiaagciom ais een hommageaan deze kunstenaaïeen
selectievan de vijftien meestbelangrijkeschiiderijenbijeen te krijgen voor een expositie,
getiteld'In Memoriam Hieron Pesserso.
Pessersvoert in zijn met fijnzinnige penselenuitgewerkte taferelen altijd mensenten tonele.
Mensendie zich in zowel lyrischeals tragischesituatiesbevinden.Op de vaak meer dan 2 of 3
meter brede, met uitbundige, somsbijna kitscherige lijsten afgewerktedoeken zien we
voorstellingendie heel realistischaandoen,ïnaartegelijk ook ais dromen of zelfs nachtrnerries
overkomen.Wezien een intrigerendeschijnwerkelijkheid.De personagesdie Pesserscreëert
hebbenelkaarinnig tief maar lijken tegelijk volkomen langselkaarheente leven. Zij dansen,
maar achter hen schietenverzengendevlammen op, zij genietenvan een feestdis die tegelijk
het 'laatste avondmaal' (b)lijkt te zijn, zij zrjn roekelozekoorddansers,feestgangersin een
wankel evenwicht, boven een peilloze diepte.
Wat op uitbundige maskeradesof dansfeestenlijkt, kan elk moment in een onherstelbaar
dramaomslaan.
Dit werk toont het menselijk failliet, imposanten meeslepend,levensgrbo'tvereeuwigd.
De schilderijenvan Hieron Pessersblijken voor veierlei uitleg vatbaa4iederebeschouwerkan
er op zijn eigenmanier mee wegdromenof er allerlei dieperegedachtenaan ophangen.
Dat maakt ze zo fascinerend; je raakt er lettelijk en figuurlijk nooit op uitgekeken.
De fantastisch-figuratievestijl van deze schilder sluit aan bij het postmodemisme. De sleutel
tot het genre waartoe dezeschilderijen behorenligt aan het eind van de cultuurgeschiedenis
'the dying century', zoals de kunstenaarhet zelf omschreef.Deze
van de 2Qsteëeuwschilderijenvorïnen een hemieuwdeconcentratieop de menselijkeziel, de terugkeernaar het
fenomeenvan de strikt individuele beleving.
'In Memoriam Hieron Pessers'is in het museumVan der Togt te zien tot en met
De expositie
2 februan. Een aantalwerken is eventueelvoor verkoop beschikbaar.

