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OPENINGSWOORD

bij de tentoonstelling van

PIETER VAN EVEHT

Het is dat ik niet in reïncarnatie geloof, maar als ik het werk van Pieter van Evert bekijk, zou ik er
bijna de neiging toe krijgen: alsof Plato onder ons terug is gekeerd. Deze laatste zal u allen wel be-
kend ziin, meer bepaald van zijn allegorie van de grot: de mens is, diep onder de grond, aan de
wand van een grot gekluisterd, en hij ziet voor zijn ogen slechts afschaduwingen van de ware we-
reld (zonder te beseffen dat hij het slachtoffer is van de schijn). Aldus heeft hij enkel contact met de
sensibele dingen, de voorwerpen zoals ze aan hern voorbij trekken. U moet zich dit voorstellen als
ons eigen situatie, met de zichtbare, de concrete objecten waar we dagelijks mee te maken hebben
en in contact mee staan: een huis, een tafel, een bed, enzovoort. om echter te weten wat bijvoor-
beeld een bed eigenlíjk is, moeten we abstractie maken van het concrete, sensibele object, zoals het
zich aan ons voordoet, en opstijgen naar de idee ervan, naar datgene wat model heeft gestaan toen
iemand het concrete bed dat we zien, heeft gemaakt. lntussen is het voorwerp dat we zien niet
meer dan een gebrekkige en onvolmaakte concretisering, weliswaar gelijkend op de idee'bed,.
Kortom, de wereld waar we direct contact mee hebben, de sensibele wereld is slechts de afschadu-
wing van de veel verhevener, intelligibele wereld. En zo is dit idee'bed'het bovenzinnelijke, het
ware bed. om tot dit niveau van aanschouwen te komen, is het plato te doen.
ln dit perspectief hebben we bij alles wat we zien, de taak stappen te zetten om vanaf hetgeen we
zien, te komen tot de ware idee ervan., een opgang te maken van de voor ons concrete alledaagse
realiteit naar een ideële werkelijkheid - die de essentie, her wezen is.

Welnu, het werk van Pieter van Evert bekijkend, moest ik daar aan denken. ln zijn werk zet hij ook
deze stappen van het concrete naar een ideale vorm - en ik realiseer mij dat ik nu nog over ideaal en
niet over ideëel spreek, over vorm en niet over idee. Maar straks meer daarover.
Wanneer we zijn werk bekijken, krijgen we een hele waaier te zien gaande van foto's, architectoni-
sche schetsen, constructietekeningen en maquettes tot sculpturen. Gaandeweg vindt een soort
distantie, een verheffing plaats, verder weg van de concrete, dagelijkse, herkenbare realiteit - naar
een andere door hem bedachte, ontworpen, of moet ik zeggen op het spoor gekomen, ontdekte
realiteit, die hij construeert of reconstrueert. zo komt hij in ieder van zijn sculpturen tot een essen-
tiële vorm. Zíi zijn de eindvormen van een proces van inzoemen op, van uitzuiveren, van abstraheren
weg van de alledaagsheid en van het praktisch nut. Het gaat om geïsoleerde vormen die hun opgang
hebben gemaakt tot een helder beeld, een sculpturale idee. Niet langer verwijzend naar een buiten,
zijn ze verstild, autonoom en op zichzelf teruggetrokken. Zij behelzen een essentie, de waarheid van
de vorm.

Deze objecten zijn intussen handgemaakt, en dit is nodig om hen hun uniekheid die toch niet gebon-
den is aan het handschrift van de kunstenaar, te geven. Op dit niveau zijn ze enig en zuiver, niet
inruilbaar. Maar terzelfder tijd veÍwerven ze een poëtische geladenheid, iets aandoenlijks, myste-
rieus.
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Bij delgelijk 'platoons proces' stel ik me, het werk van Pieter van Evert bekijkend, echter een aantal
vragen. De eerste is hier misschien minder relevant (maar om meer zicht te geven op zijn werk op-
per ik ze toch), omdat overwegend de laatste etappe en wat daar het beeldend resultaat van is,
getoond wordt: de essentiële vormen, de sculpturale idee. Hieraan - en in deze tentoonstelling zijn er

sporen van te zien - is een heel proces voorafgegaan. ln dit kader rijst de vraag waarom het hele
proces nog te laten zien; waarom de nodige maar te overstijgen en de feitelijk getranscendeerde

stappen niet definitief achter zich te laten, te negeren en te vernietigen? Het eindprodukt - waar het
uiteindelijk om gaat - neemt toch al het voorbije voor zover het wezenlijk is, in zich op en leidt het
naar zijn essentie.

Het is duidelijk dat Pieter van Evert ook belang hecht aan iedere afzonderlijke stap, aan ieder doorlo-
pen fase of niveau. Dit gebeurt omdat we als mens met deze stappen te maken hebben, er niet
buiten kunnen, en omdat aldus ieder niveau een zekere, eigen relevantie heeft, een helderheid die
adequaat is voor dat specifieke niveau. En het is goed dit te laten zien - zoals een bed, hoewel een

concretisering van de idee 'bed', feitelijk ook lekker en makkelijk moet zijn. Daarom zijn alle niveaus
interessant - maar zonder de laatste fase te bereiken verliezen ze hun diepere zin en betekenis.

Daarom is het niet wenselijk de diverse fasen afzonderlijk te exposeren, terwijl dit niet opgaat vooÍ
de laatste trap: de zuivere vormen alléén te tonen is billijk en loont wel de moeite.

Een tweede vraag is: waarom series te tonen, ja er te maken? Als er een ideaal van de vorm be-

staat, een sculpturale essentie, dan kan die gezocht en weergegeven worden, gepÍesenteerd - dit
wil zeggen present gesteld. En dat is het, of nauwkeuriger, díe is het. Het maken van vele 'variaties'
- wat Pieter van Evert doet - lijkt erop te wijzen dat de kunstenaar tekort schiet, de ultieme vorm
niet weet te bereiken. Of er bestaat een hiërarchie tussen de vormen die hij maakt - de ene perfec-

ter dan de andere -; óf de kunstenaar, wetend de ultieme vorm niet te kunnen bereiken, geeft een
reeks van onvolmaakte maar toch in gelijke mate het ideaal, de idee benaderende modellen.
lk vraag het mij af of het zo is! Wanneer bepaalde vormen toch een zekere verwíjzing naar nuttig-
heid maken (bijvoorbeeld de 'afwatering') kunnen we dit interpreteren als een minder volmaakte
vorm, omdat er nog aan nuttigheid gerefereerd wordt. We zouden echter ook kunnen zeggen dat dit
een essentie is die hier aangeroerd wordt, maar die terzelfder tijd laat zien dat het beeld, de vorm
nooit zo zal functioneren, nooit echt nuttig zal zijn.
Dit brengt mij op een andere interpretatie van het maken van reeksen, waarbij ik een zekere afstand
neem van het platonisme - een beweging die we de filosofie ook hebben zien maken. Dààr is in de
loop van de tijd minder de aandacht gaan liggen op de eenheid, ten voordele van de veelheid; dus
op de differentie - en hier in de context van de series - ook op de ermeè' gepaard gaande herhaling.
Een aantal van u hoort de filosofie van Gilles Deleuze doorklinken: différence et répétition; maar
tevens zijn niet onbekende formule: il faut renverser Ie platonisme, men moet het platonisme omke-
ren, omvergooien misschien wel.

Wanneer Pieter van Evert de reïncarnatie van Plato zou zijn, dan is dit niet om wat Plato al gedaan
heeft nog eens over te doen. Plato zal alleen de neiging en de behoefte hebben om terug te keren,
wanneer hii merkt dat er toch iets te corrigeren valt aan zijn ooit eens zorgvuldig ontworpen theo-
rie - iets wat hij toen niet kon zien, door de historische omstandigheden of door een andere kortzich-
tigheid of bevangenheid.

Het allereerste wat bij te stellen valt is de benadering van de beeldende kunst. Plato moest er hele-
maal niets van hebben - toen. Hij vond dat de kunstenaars zich niet verhielden tot de essentie, maar
zich slechts bezig hielden met het maken van een afbeelding van het afgebeelde, van het sensibele.
Zo was dit voor hem helemaal de verkeerde richting uit, een farce! Wanneer hij nu terug komt - om
even de onmogelijke eventualiteít aan te houden - als beeldend kunstenaar, is het om de door hem
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voorgestane opgang naar de essentie ook via het beeld te laten verlopen, om vanuit de dagelijkse
realiteit de opgang naar de ideale, ideële vorm te maken. En misschien doet hij dat wel omdat dit in
onze tijd zo relevant is. Het zijn niet meer de sofisten die op hun plaats dienen gezet te worden, het
gaat er thans om een soort vormuitspraken te doen in onze chaotische en onbezonnen omgang met
de ruimte.

ln het maken van reeksen kunnen we een tweede omkering van het platonisme zien. lk zei het al:
niet één ideaal, ideëel model, maar een reeks, een soort van différence et répétition. Een reeks heeft
geen bepaalde richting of kent geen uiteindelijk doel: het is een verzameling zonder begin of einde,
zonder hiërarchíe. Aldus verstevigt, bevestigt de reeks juist de essentie door de veelheid, het vele,
ln die zin is het maken van reeksen dan ook geen zwaktebod van Pieter van Evert, maar juist een
voltooiing van de platoonse betrachting. Of eerder de omkering van het platonisme, waarbij het
beeld zich heeft geëmancipeerd, zich vrij gemaakt van het model. De beelden van Pieter van Evert
zijn niet de visuele realiteit herleid tot wat model heeft gestaan voor deze realiteit, maar wel de
sculpturale essentie die zich eens te meer manifesteert als een soort mysterieuze en poëtische
kracht, zonder bestaansvorm vóór de kunstenaar het tot beeld wist te maken.

lk realiseer mij dat dit slechts één bril is waarmee we naar het werk van Pieter van Evert kunnen
kijken. lk hoop dat ik hiermee heb laten zien - niet meer dan even aangeroerd - hoe rijk, niet alleen
visueel maar intellectueel, het werk van Pieter van Evert is.
lk moet u dan ook aanraden er niet recht op af te stappen - want dan ziet u misschien enkel een
plat vlak. U moet het op vele manieren trachten te benaderen, en uit onverwachte hoeken krijgt u
hopelijk de meest verrassende, verbazingwekkende, differente kijk op zijn werk.
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