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r Hieron Pessers in
ziin otelier.

"Sommige mensen
vinden mijn werk te

somber. Mij
kon het niet somber

genoeg zijn."

r'Hoplol'
De geornomenteerde
lijst, zools ol
zijn lijsien door
de schilder zel{
ontworpen, geeÍt een
irompe l'oeileÍÍect
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In een stil steegje ochtel
de Dom ligl het otelier von

Hieron Pessers.
Deze plek, woor hij no een long
verbliiÍ in Porijs, Rome en Lon-
den zo'n dertien joor geleden
neerstreek, is haost symbolisch
voor hem.
Ook hij stqqt heel dicht bij het
centrum vqn het (Amsterdomse)
leven, mqqr er nèt niet mid-
denin: een insider die tegelijk
outsider blijft - oí ondersom.
Vqnuit die positie volgt hij de
(boze) wereld om hem heen met
een scherp onolytisch oog voor
intermenselijke reloties, oÍ liever
gezegd: het ontbreken ervon.

r'The Sorrorv of

Young \il.' Een zool
vol donsende biggetjes:

uitdogende biggetjes

rn koketle jurkjes,

flirtende biggen,

yuppies, ordinoire
potsertjes..."Je hele

kennissenkring stooi

erop." Bij ol die
vrolijkheid zit op de

voorgrond een mens.

Hij neemt geen deel

oon het feest. Trogiek,

verpokt in humor,

Ook hier weer dot
trompel'oeil-efíect
doordqt de liist-
elementen doorlopen
in het schilderij.

Toen Pessers begin joren zeven-
tig met schilderen begon, wist ei
genlijk niemond rood met zijn
werk. Bij wie gewend wos qqn
qbstrocie kunsl, kwqmen zijn
romantische, íigurotieve doe-
ken schokkend over. Centrosl
themo: de von contocten buiten-
gesloten mens, te midden vqn
onderen gevongen in zijn emo-
ties. TreÍwoorden: vervreem-
ding, stilverdriet om wqt (oÍ wie)
wos en (doods) verlongen. Mo-
numentqle, in hqqst kille perÍec"
tie uitvergrote momentopnomen
woorin ols het wqre hele romqns
liggen opgesloten. Meloncho-
iieke titels ols 'Yesterduys, gol-

den doys' en 'How close you ore
ond yet how Íor' spreken boek-
deien, Moor oltijd wordt de lyri-
sche trogiek gerelotiveerd mel
een olijk knipoogje.
Achteroí gezien is
Pessers een post- r Menselijkr
modernist ovqnt lo trcgiek
Iettre. in monuner
"Je moet míj nooit momentopn
vrqgen wot er op nour altijd
mijn doeken stoot, gereluliveer
't is zo gecom- met een
pliceerd en zo knipoog
onderbewust,' ze$
Hieron ols hij zijn
nieuwste serie 'Scenes uit het
dogelijks leven', Ioot zien.
Deze - qlweer monumentole -
schilderijen zijn kleurrijker en
'íuntostischer' dqn het woegere
werk en doen vrolijker oon.
De humor lijkt het gewonnen te
hebben von de trogiek, moor
wie goed kijkt herkent het
meloncholieke liedje von ver-
icngen,
De vcrqk geornomenteerde lijs-
ten ontwerpt de kunstenoor zelí.
Soms lopen de uitgezoogde en
beschilderde elementen - heel
ingenieus - onder, qchter en in
hel schilderij door.
Een irompeJ'oeil die het verro-
derlijke von het sprookjesochtige
versterkt.
"Sommige mensen vinden mijn
werk te somber. Mij kon het niet
somber genoeg zijn,' locht de
kunstenoor.

ieletters'. o{gebeelde schilde-
rck von 1,65 bl; rijen behoren tot
n stoot opqrt; de serle Scenes Írom
rdere hier everydoy liÍe,


