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de ontwikkeling van een oeuvre

Op 14 februarj- 1993 overleed Ben Peterman Lijdens een verbl{jf in zJjn geliefde
Portugal. Met z'n drieënvijftig jaren was hij nog voluit bezig met nieuvre
ideeën en experimenten toen de dood hem inhaalde. A1 waren zijn gedachten
sleeds gericht op de dingen die nog komen moesten, toch zou hij waarschijnli.3k
hebben beaamd dat hij op een punt was aanbeland \.raarop het goed rÍas even om

te kijken naar de weg die hjj a1s keramist in zo'n 30 jaar had afgelegd" Het
is er b{ zln leven niet meer van gekomenl misschien was hij er ook te ruste-
loos voor. Een groep vrienden en vertrouwden heeft ervoor gezorgd dat het,
bijna twee jaar 1ater, toch gebeuf,a. "'

De tentoonslelling "De ontw-ikkeling v€ln een oeuvre" in de Kunstvereniging
Diepenheim laat in grote lijnen zien hoe hij uitgroeide van een gedegen vakrnan,
die werkte binnen de traditie van de kerarnische I«:nstnijverheid, tot een kunste-
naar met visi-e. Die wendi-ng in zijn ontw1kkeling heeft zich voltrokken i-n de
jaren '70, toen overal de golven op artistiek en socj-aa1 gebied hoog opsloe-
gen. PeterïÉn was zelf geen barricadebeklinrnende radicaal, maar veeleer ie-
mand die in zichzelf zocht naar wat waarlijk authentiek en verniewrend was.
Filosofi-e en geschiedenis reikten hern leidslijnen aan en zijn vele reizen
brachtenhemervaringen en ontmoetingen die voeding gaven aan zijn eigen werk.
Ontmoetingen met mensen in Duitsland en in Brazilië, in Portugal en i-n de
Verenigde StaLen, in Mozarnbique en in ftalië. Or:tmoetingen ook met andere,
soms a1 voorbije culturen.
fn het bijzonder washij geboeid door de sporen van mensenwerk uit vroeger tljden,
dat door weer en w-ind en door ingrepen van latere generaties van aanschijn
was veranderd, maar daarmee zjjn identiteit niet had verloren. "fk lees als
het ware uit de aarde het pad af dat mensen zich baanden" is een karakteris-
tieke uitspraak van hem. Uit deze instelling kwamen o.m. de st61es voorL, die
hij na het eerste bakken in slukken brak en, na e1k brok een andere behandeling
te hebben gegeven, weer terugbracht in hun oorspronkeli;ke totaalvorm. Ook
maakte hij een tijdlang grole opengeslagen boeken, waarv€lrr de bladzijden door de
tijd leken te zjfn aangetast.
fn een latere periode kwam hij nog meer vrij van het traditionele kerainische
objekt, Loen hij ging experj-menteren met uit stokken, riet en leem opgebouwde
installaties onder invloed van zijn ervaringen in Mozarnbi.que en met altaarach-
tige constmcties, samengesteld uít een aantal losse delen. Zo wordt het kunst-
werk tot een haast magische plek, die ontstaat en die verandert in relatie
Lot zijn omgevl-ng. fn de installatie opgenomen i-n deze tentoonstelling zitrn
herinnerin§en vàrwerkt aan de waspta-aLsen van Portugese plattelandsvrouwen.

Na afloop van deze expositi.e za1 Ben Peterman worden herdacht in Stad Delden
waar h{j lange tljd heeft gewoond en gewerkL. DiL gebeurt met een tentoonstel-
ling in het SLadhuis onder de titel "Ben Peterman, lcunstenaar te De1den". Ge-
zien de beschikbare nrimte zal zlj kleiner van omvang moeten z1jn, maar er zal
r,re1 ander werk worden getoond dan in Dieperiheim. Burgemeester mr J.Drost van
Stad Delden zal haar op vrijdag 9 decernber a.s. openen. fn dezelfde periode
zal de ook in Dieperiheim aanwezi.ge installatie met rotsblokken en grind voor
de tweede maal in Perron 1 worden geëxposeerd, de expositieruimte in het
voormalige station van Delden. Daarna wordt z{j opgenomen in de collectie van
de Provincie Overijssel.
fn samenhang met deze tentoonstellingen is een mlm gelllustreerde publicatie
over Ben Peterman verschenen, voorzien van een Lekst van kunsLhistorj-ca
Peggie Breitbarth. Zi is bij de balie verkrijgbaar.


