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Pjotr Míiller
Tien bouwwerken buiten
Tentoonstelling van beelden en tekeningen

27 -72-1997 t/ m 7G2-7992

Voor tien plaatsen in Diepenheim, in particuliere tuinen en op openbare
terreinen, onrwierp Pjotr Miiller (Amsterdam,1947) tien houten
bouwwerken, aíulgepast aan het karakter van het terrein en de
architectuur van het birjbehorende huis of andere aanwezige bebouwing.
De bouwwerkeu ziin uitgevoerd door de bewoners, c.q. gebruikers vaIl
de terreinen, die als tegenprestatie een grote tekening van "hun eigen
bouwwerk'r,an de hand van Pjotr Míiller ontvangen. Studenten vau de
Enschedese Akademie voor beeldende kunst Atr(I verleenden assistentie
b[i de bouw.
Uitgangspunt was de traditioneel nauwe sanílenwerking tussen
kunstenaars en Diepenheimers (organisatoten, bewoners), die bii de
uiwoering van dit project duidelijk gestalte krijgt.

Binnen het werk van Pjotr Mriller vertonen de Diepenheimse bouwwerken
verwantschap met vroegere werken als de 'Kathedraal' in het Drentse Erica en
met 'To Noumenon' in het beeldenbos van het Rijksmuseum Kröller-M{i1ler in
Otterlo. De 'Kathedraal' verrees voor de tentoonstelling 'Beeldezland'in 1987
op een schiereiland in het onnatuurli.jk blauwgroene water van een
zandafgravtng. Een gebouw dat een ondefinieerbare mengeling scheen te njn
tussen een kerk -met een klokkestoel- en een tempel. Zowel, door de forse
a&netingen (tien meter hoog) als door de sacrale uitstraling domineerde het
gebouw de wijdse omgeving reeds van grote afstand. Toch was het gebouw niet
afitandelijk" Het kon betreden worden en het gebruikte materiaal viel niet in de
categorie van 'trots en koel marmer', maar \À/as alledaags en 'aards' sloophout.
'To Noumenon' uit 1988 was eveneens een tempelachtige constructie, met
sculpturen die deden denken aan beeltenissen van goden. Beide werken zijn nooit
bedoeld ge\À/eest om ongenaakbaar de eeuwigheid te tarten. Ze ve77en al spoedig
ten prooi aan tijd, weer en wind en zouden permanent onderhoud behoeven om
behouden te blijven"
De bouwwerken in Diepenheim zijn eveneens van vergankelijk sloophout
opgetrokken. Ze verlenen voor de duur van de tentoonstelling onderdak aan
recente keramische sculpturen van Pjotr Mdller. Mede door deze combinatie van
beeld en omhullend bouwsel, ontstaat ook hier snel de associatie met een
tempeitje of kapel. De bouwwerken in Diepenheim staan echter niet in een
magistrale omgeving als bij Erica of in een donker, wellicht toch wat
geheimzinng bos als bij het Kröller-Mriller, maar in gewone tuinen, Erssen
gewone huizen. Als het al tempels zijn, dan dan wel zeer alledaagse en huiselijke,
eerder vertluffend eenvoudig dan ontzagwekkend. Zljltten de toeschouwer een
spel spelen met de eigen associaties en referenties. Een voortdurend spel dat niet
geremd wordt door definitieve duidingen of betekenissen"

Naast de tien bouwwerken buiten vindt in de Kunswereniging een
tentoonstelling plaats van keramische sculpturen en tekeningen van Pjotr Mtiller.



Ter documentatie van het buiteaproject verschïnt eer publikatie met
teksten vanJean I"cering en Lfuette Pelserc.

Opening

Zatetdag 21 december, 15.00 uur, doorJean Leering.

Itzing

Zondag 26 januari, 1ó.00 uur:
lezing over het werk van Pjotr Miiller door Lisette Pelsers.
Entree: f S,-Aeden Í 2,50.

Ptogramma

Kunstvereniging Diepenheirn

27-3 tlm77-5-79Y2
Frank Sciarone

2E6r/mG9-1Wz
John Körmeling

79-9 r/m7ï71-7992
Johan Koers en Paul l.íeizer

19-12-lWZr/m74L7993
Marinus Boezern

Openingstijilen

Maandag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur,
zaterdzg 14.00-1 6.30 uur,
zoadeg 1 2.00-1 6.30 uur.
Van zondag 2L72 t/m dinsdag 3t-72 is de Kursrverenigrng geopend
van 14.00-16.30 uur, woensdag l januari gesloten.

Informatie

Kunstverenigrng Diepenheirn
Grotestraat 17
7478 A&Diepenheim

(0s475) 2143



Overzicht werken Pjotr Mtiller
Verkoopprijzen

Begane grond (midden):

Zonde[. titel, l99t
Tena cotta

f 80,000

Begane grond (op verhogrrg),

Causa sui lil, l99l
Tena cotta

Í 10.000

Begane grond (onder verdiepingsvloer) :

Causa sui II, l99L
Harilsteen

í 10.000

Begane grond en boven:

Tekeninger, l99l
A1 de tekeningen fZonder titelr
f 2500 per stuk
De tekeningm, ilie ak ontutap ilicrulat. aoor de tier bouutuken, zijn niet te kory

Boven:

Zo,oder titcl, t99l
C,ebakkerc klei (ait)

f 30.ooo

Zondet titel, 1991
C*bakleen klei (zwart)

Í 15.000

Al ile prijzen zijn exclusief 6% btw


