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DE EIGEW \ATEREL,D \AN SCHITDER

in een dreigende belichting loopt ze - smql en
kwetsbqm - onder de kolossqle qnlze bruq en oro-
beert een weg te vinden tussen áe grouwËstukten
steen die om hoor heen op de modderiqe qrond lio-
gen. Het tqlereel dot hooi lilkt te verple"tteien worát
overdekt door een nquwe driehoek lilq lucht. 'Post

ImperÍect', onvoltooid verleden, een vdn de Íorse
schilderijen von Hieron Pessers, een momentopno-
me. een Iilm-still.
Meer don door ondere beeldende kunstenqon liikt
zijn werk geirspireerd door crnemotognofie: Bu-
nuei, Bergmon, uit die hoek komt zijn inspirolie. Zo-
qls-ie{kreen 

.wordt hij beïnvloed door de tijd
woorin hrl leeft; niel door moonreizen en techniek
wèl door literoluur en psychologie.
Waaron schilder je?
'Stel 

dot ik zei omdot ik moèt. Notuurliik is er wel
zoiets zots oqn de hond, olleen is het onduideliik
wqor de stok sloot. Griizige Denkers hebben no
long vorsen besloten dot Kunst het sublimoot - een
soort surrogooi dus - is von de diepste verlongens.
Verlongens di9 ten dele ook ziin olgesloien voor
hel bewustfin en die bit 

'normqle' 
mensen een urt-

weg vinden vio dromen ol geestelilke ziektes. Het
liikt misschien oÍ ik.groppig wil zijn moor het is bit-
lere ernst De bosis vqn het woorèm is een grool en
onvervuld verlongen. De wijze wooràp is een qn-

, dere zoqk, voor een groot gedeelte bepoold door
, vele dingen woordodr ik von buiten qÍ ben bein-
vloed zodiícultuur en menselitk qedrqq, door wcrt
ik in het leven heb meegemoqki.'

'Wat deg.d je voordat je zeven jaar geleden Eng
schilderen?'No 

mijn jeugd in de sloppen von Nopels ben ik on-
derhouden door een Engelse gnool die mii heeÍt le-
ren Iezen, schrijven, schilderen. Miin eenle doek
doteert uit 19751'
ht hetekent dus dat je op deze woag geen seriew
antwoord wilt geven.'Dichtung 

und Wqhrheit Heel legitiem.'
ÍIoe belangnjk vind ie het krijgen van waarderng
voor je schilderijen?'Dqt 

is ql erg oÍhonkelijk von de hoek wooruit de
woordering komt. ls dot een groepering wcrormee
il mij groog verwont voel in de zin von levensbe-
schouwing ol simpelweg smqqkbewustziin, don is
die woordering o.k. Wezenlijk vcrn groot belong is
hel niet, wonl zolong ik niet ben uitgeschilderd, zol
ik rustig blijven doorwerken, onqÍhonkelijk von op-
preciotie en koppig vqn verd-riet. Moor vermoede-

Iijk'loopt het wel goed oÍ' gezien de hebbelijkheid
vqn het lot om'olles te geven' beholve dotgene
woqmoor echt hortstochteliik wordl verlonqd.
Groot mqstschoppeliik succes is vnj beonlstigend
en een zeldzqom onbetrouwbqre reiskomerood;
vier mensen die je werk mooi vinden is zielig, nee,
don liever heel olleen.'
Voor wie werk je?
'Dqn 

eens voor die, don weer voor die en vook voor
miizell. Ik meen te vermoeden voor iemond vqn wie
ik houd en die ik zo zou pogen le verleiden - een
nutteloze bezrgheid - om mij te bezien vonuit een
ondere werkelijkheid, dot wil zeggen niet de ogen-
schitnliike.
Ik heb ook wel een wcrt meer universeel ideoo.l voor
ogen woorbij het verlongen wordt verplootst noor
het scNderij dot zwijgzoom de kijker tot overden-
ken en inzicht noodt. Oí dqt lukt is een tweede, dot
wordt bepqold door de perímtie von het middel -
het schilderij - en de ontvonkelijkheid von de kij-
Ker.
Om die perÍectie te bereiken gool Pessers uiterst
gedisciplineerd te werk. Aon de totstqndkoming
von ziin scNderilen goot een longe periode von
slopen en denken voóroÍ Zo scheit hij een klos-
sieke oístond tussen zijn emolie en de uitdrukkÍng
eruqn; een kwestie von temperoment, Pessers is be-
slist qeen oclie-kunstenoor.
Eenmool oon het schilderen kriiqt ieder detoil - tot
en mel de lijsten - dezelÍde ovó.*og"n, rqlionele
concenlrotie. Er resten geen obstokels die de oqn-
docht von de kiiker kunnen olleiden.
Zells zijn omgeving lijkt oongepost oon het verlon-
gen noqr discipline en stqot volledig in diensl vqn
ziin schilderijen. 'De 

kolme rust von mijn huis is een
noodzokelijk bedrog zonder welk ik voorgoed verlo
ren zou zijn. Die orde houd ik kunstmotiq omdot ik
onders echt de controle kwrjhook en word over-
spoeld door de conÍusie vqn moteriêle zoken.'
in het eenzome besneeuwde veld sloot de mooie
wrede fogersheld - een zwort silhouet - met het ge-
weer gebroken no het schol. Hel felle gemene rood
von zijn ogen herhoolt zich in de tong von de
zwqrte hond, in een poor bloederige veren von de
zworle vogel die uit de lucht volt en de dunne
streep rood in de zwqre sneeuwwolken. Ook in de
titel vqn dit beklemmende mysterieuze, in een drie-
hoek opgebouwde ioÍereel -"Hsppy Ending'- is de
ombivqlentie vqn het doek besloten.
In een lyrisch reolisme schildert Hieron Pessers zijn

onderwerpen, zijn symbolen. De kleuren die hii
doorbii gebruikt vffiéren von monocfroom postei
tol sombere tertioire.
Zeg ggns w! ugn ie onderwerpen; hoe belangnjk
zijn die en hoe kom je eraon/'Een 

moeilijke vrcrqg om zinnig te beqntwoorden.
Hel onderwerp wordt niet bedqcht, het koint - God
zii geprezen - oongewooid. Het bestoot uit een ne-
velig gezelschop von gevoelens dcÍt ziin concrete
vorm vindt door projectie op de buitenwereld en de
doqroon onileende ossocioties en svmbolen. De
vorm, urterndeliik vqn qroter belono don de qe-
dochle, wordt bepoqld áoor voedinívqn buiten:oÍ.
In dot opzicht beil ft - zijn kunsteno'ors - sfhonle-
h1!vo.n hgn omgeving en tijdgebonden op het ono-
rlgnere or.
De 'nieuwe 

visie' die bestqat uit bestqcÍnd mcrte-
riool s hoogmit twintig joor 'proletisch'. 

Dqqrno is
deze kijk olgemeen begrepen en komt voor de
orme Lunsienqar het Uur van de Waarheid:wqs de
keuze wel zo oorspronkelijk en voorol wos de vorm,
de expressie wel zo goed en boeiend?'
Hoe kjes je de nodellen die op je scklderiien
staan?'De 

keuze von modellen is vqn het ollerqrootste be-
long, het is vio dot medium dqt ik een- vorm geeÍ
oon mijn visie oÍ inspircrtie. Die keuze is intuïtiel, in-
eens vind ik iemond die beontwoordt oon een be-
poold idecrol, geeÍ ik hem de rol die doorbij post. Ik
vermoed dot er iets is in hun wezen wqormee ik mii
kon identiÍiceren; wellicht vervullen zij mijn verlon-
gen. Ik zou nooit zo moor iemond nemen; het is
pure herkenning oÍ loscinotie. Uit miln hooÍd wer-
ken is er niel bij, dol geeít een leeg, dood beeld.'
Itrlqt vind je van de wereld wqqrin je als proÍessio-
neel kunstenaar toch gedwongen wordt een plaats
Íe hebben?'Jezus 

Homet, iI heb ol zoveel vrionden en qndere
goede vrienden. Ik leel niet in een grote competitie-
slog met ondere kunstenoors. Belongrijk is dot je
ziei wol er om 1e heen gebeurt. Vriiheid, bliiheid, er
komt geen oorlog von. Moqr lqten we in het kqder
von de heldere perceptie dit voststellen: Voor het
eersl in de geschiedenis is kunst een heel belonj-
riiL hondelsobiecl geworden, te vergelijken met de
oqndelen vcrn multinqtionqls. DezelÍde hondels-
geest, hetzellde speculotieve element. De ethische
verpokking die het produh wordt meegegeven -
diepzinnig gewouwel, diRe kunstboeken - is nood-
zokeliik voor verkoop. Vergelijk het moqr met))

In somenwerkino met de
Engelse orchitectÏichord

Podovqn onlstond het ontwerp
voor de verbouwino von het

hqndschoenenlobrieÉje en de
kelder tot otelier respectieveliik

woonhuis. De vide, het
troppenhuis en olle muren

beneden zijn het resultoot von
dit verbouwinqsplon.

Links het doek 
'Yestárdov's

Golden D<rys', rechts is de hélÍt
te áen von 

'Birds 
of Porodise'.


