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Me, myselÍ & I, drielutk van Hieron Pessers

Debraut ín Goudarnet '74 tyrhctw & tragisch,e doekeno nan een schilder di'e afstand houdt

Koele droombeeldèn van Hieron Pessers
Tentoonstelling: Schilderiien van
Hieron Pessers. Ïot 11 januari in
het Catharina Gsihuis ln Gouda,
Oosthaven 9. Geopend van ma.
llm za. 10-17 uu., zo. 12-17 uur.

Door
MÁRIÁNNE VERMEIJI}EN

GOUDA, { jan. - In het Ste-
delijk Museum van Gouda de-
buteert de Amsterdamse
schilder Hieron Pessers met
'14 

]yrische & tlagische doe-
ken', zoals de tentoonstelling
is getiteld-

Hieron Pessérs (40) schil-
dert pas een jaa oI zeven.
Lange tijd werkte hij als. ont-
werper in verschillende Euro-
pese steden. Vijf jaa geleden
vestigde hij zich in Amster-

:dam, na in Antwerpen kort de

"academie 
te hebben gezocht

I,om er te leren hoe hij model
'moest schilderen. Wái hij
ging schilderen wist Pessers
áaai eigen zeggen al veel Im-
ger; uitgekristalliseerde emo-
ties en gedachten, vastgelegd
in Dseudo-realistische voor-
stellingen. Zijn personages
worden met zichzelf, met el-
kaar en met de natuu gecon-
fronteerd in diepe mistroos-
tigheid.

Verleden
Pessers geeft zijn doeken

Engelse titels mee. The im-
pertect pst heet een overwe-
gend grijs-grauw doek- Op de
voorgïond staat een vrouw
met een paraplu, nietig afge-
beeld 4aast metershoge ste-
nen brokstukken die hau bij-
na verpletterden. Midden in
dat ruineachtige lmdschap
wankelen reusachtige piluen,

àlsof het ontwortelde bomén
zijn. Ver weg: doemt een
Daars-lila hemel oD. Een mee-
àogenloze vi-íe óf het verle-
den. die doet denken am het
werk van Cuel Willink.

Met hem en udere ma-
gisch-rialisten, zoals Pyke
Koch en Dick Ket, heeft Pes-
sers, behalve het minutieus
sqhildereq gemeen dat hiJ
naturalistisché voorstellin-
gen, als droombeelden,
Dlaatst in een vreemd en on-
iverelds licht.

Dat licht bepaalt ook de
sfeer in het bijna twee meter
brede doek Birds of Paradise.
Am een ba zitten zeven
mmen en vtouwen onder
het gemene schijnsel vu
ormje hanglampen. Sommitr
cen praten met elkaar zonder
étt<aàr aa te kijken, anderen
stden mail wat: Nlemud is
geïnteresseerd in iemand.
Í4en zit er met zichzelf, De
gezichten stralen leegheid en
velveling uit. De intimiteit is
net zo vals als het licht boven
de bar.

Pessels zei onlangs in een
interview dat hij het kunst-
historisch benoemen van zijn
werk niet nodi8 vindt. Men
doet dit volgens hem uit pue
gemakzucht en gebrek en
rmrasre.

Romantiek

Een schilàer die afstand
houdt en die afstand. in zijn
werk, dat h iJ naar eigen zeg-
gen voor één vrouw schildert,
uitdrukt dooi een koele weer-
gave ván zo emotionele on-
deryerpen als veEaad, lsole-
ment en dood. Daarvoor kiest
hij kleuren, die even leven-
.loos zijn als de vaak half ont-
kletle lichamen; natuurge-
trouw weergegeven missen ze
iedere . aantrekkilgskracht.
Zo glad ea gaaÍ. zi:t dê lijven
geschilderd dat ze de gepo-
lijste huid van een perfecte
etalage-pop krijgeL Zijn zeu-
portretten, verenigd in een
drieluik, laten Pessers zien
a.ls een kille PieEot.

Prooi
Een schilderij dat intri-

,geert maa ook ontroert is
How close you are en yet so
fu. Een grote halinaakte
vlouw dlukt het hoofd van
een mooie slapende man te-
gen zich aan. Zij kijkt naar

.  l inks, hi j  heeft  z i jn hoofd naar
rechts afgewend. De domi-
nute vrouw lijkt zich alert
over hem te ontferme[ maar
van een. gevoelsmatige be:
trokkenheid is geen sprake.
De man is haar gewillige
prooi.
- 

De do€ken zijn gevat in
zware houten lijsten. ,,Monu-
mentaal, zoals bij het order-
werp past", aldus Pessers. Ik
zou eelder zeggen dat wat hij
schildett niet monumentaal
mail universeel is. Pessers
brengt met een knappe tech-
liek ervaringen am mderen
over: beheerst. trefzeke! en
uite$t orderkoeld-

-19.1q":lij)< -Plobeert men 
-Illeron 

Pessers: IIow close you are and yet so lar
zijn werk toch blj een gïoep
of stroming onder te brengen
;;-à;;;"át-;" È"ip"o["t Pessers weigett ziJn werli tief. rk b?n al--ziek genbeg",

va een'nieuw sooit  ioma- nader toe te l ichten. Op de zei hi j .  Zi jn schi lder i jen zi in

t iek' .Maarwatzectdi teiEen- opeir i i rg vu zi jn tentooEtel-  niet  te koop, wenf commer-

lijk over doeken íaar ieáer- ling wilde hij ook niet auwe- Cie is vies". In zijn levenson-

êËn ziSn eigen interpretatie zig zijn' ,,De verbinding met derhbud voorziet Pessers

aan ká gevèn? 
- 

de buitenwereld werkt nega- door les te gev€n.


