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Pieter van Evert Gratis Infoblad
Domesticated'Walls

Zaterdag 21 sqttenber t/m tuoetsdog 9 novenilter

Het werk van Pieter van Evert."vordt gekenmerkt door een voortdurende, procesmatige ontwikke-
ling van waarneming, registratie en transforrnatie van de rea.liteit, met als einddoel het autonome

krlnstwerk. In dit proces nraakt niet alleen het eindprodukt deel ttit van het oeuvre, zoals zich dat

aan de toeschouwer presenteert, nraar ook de fasen die eraan vooraf gingen. Met andere woorden:

het proces is afleesbaar.

Sculpturen en tekeningen vorrlen het eindpunt, waarin de antonomie is bereikt. Hun zelfstandig-

heid echter komt, ook voor het oog van de toeschou-uver, niet uit iret niets, maar is gedestilleerd uit

de alledaagse realiteiten die hun oorsprong vorrnen,

De arclritectuur als concreet orrderdeel van de realiteit, vornrt een vast vertrekpunt. Zíj is aanwezig

èn r,vordt getransformeerd in foto's, ont'"verpschetsen, driedimensionale schetsmodellen en architec-

tqrale nraquettes, rvaarin een persoonlijk, gedroomd landschap rvordt gecreëerd van tuinen, pavil-
jocns, tornbes en bou'uvconrplexen, nodellerr voor een rriet te bottrven rvereld, die slechts in de

geest betreden kan rvorden. Deze rverken zijn te beschourven a1s zelfstandige esthetische otljecten

- ze zlin niet clocumentair of didactisch bedoeld -, rnaar vorrlen tegelijkertrjd in Van Everts proces-

nratige .uverkr,vijze een transitoriunr tlrssen vertrek- en eindpunt. [n deze rverken eigent hij zich de

architectura.le realiteit toe, orn zich te ontdoen van liaar íunctionele en loegepaste kaders, ten gunste

van de autononre vorrn. Àrchitectuur wordt in fasen getransforrtteerd tot sculptuur.

Forrlele elementen rvorden geïsoleerd uit het geheel en orrderzocht op hun sculpturale kwaliteiten,

die vervolgens rvorclerr uitgerverkt en verzelfstandigd. Vornren rvorden losgemaakt van hun con-

text, van hun oorspronkelijke lurrcties en betekenissen, ten gtlrlste van een vrij en onbevangen spel

van associaties. Nieurve err zelf gekozerr relaties r'vorden aalrgegaan. De herinnering aan de oor-
sprong hoeft niet geheel verloren te gaan, ntaar is altr.1d verlitild en onberioernbaar.

De sculpttrren die in dit proces ontstaan, hebben niet alleen hrin zelGtandigheid op de realiteit vero-

verd, maar keren zich er triteirrdelijk tevens van af. Op geeri enkele r.vijze rvil1en ze reageren of
commentaar leveren op de alledaagse rverkeli.jkheid. Ze gebrttiken slechts elenrenten daaruit als

transportrniddel voor een zo groot rnogelijke onaihankelijkheid.
In die zin knnnen de sculpturen van Pieter van Evert rveerbarstig ziin, ook ten opzichte van de toe-

schourver, en rvellicht zelfs in toenernende nrate. In een recente reeks rvandsculpturen vindt een

ontwikkeling plaats van een betrekkelijke openheid en inzichtelijkheid naar een tfotere rlate van

geslotenheid. Steeds mirrder hebben de sculpturen openingen die toegang tot hun binnenste ver-

schaÍTen. Steeds nreer rvorden ze dichtgestopt, afgesloten, htu structuur verhuld door opeenvolgen-

de, elkaar overlappende lagen.

De renroonstelling van lvandsctrlpturen in Diepenheirn draagt de titel 'Domesticated Walls'.

De sculpturen herirureren aan de íttncties die een r'vand heeft:

r,vanden scheiden ruimten van elkaar af en fitngeren als dragers, ook van weer arrdere dragers zoals

consoles. Pierer van Evert heeft zich de eigenschappen van de rvand toegeëigend, hen beroofd van

hun oorspronkelijke functionele relaties en vervolger)s €letransformeerd tot sculpturen, waarin de

relaties tussen het dragende en iret gedragen elentent r'vorden verhuld en in feite geen rol meer spe-

len. Onduidelijk is rvaar het een begint en het ander ophoudt.
Het tektonische element in de sculpturen, nleestal een kartonnen 'skelet', wordt aígedekt met lagen

papier-maché, een zacht, flexibel rnateriaal dat zich gemakkelijk laat vormen. De substantie past zich

aan aan de onderliggende stmctuur, nlaar orltkent deze tevens door haar te verhullen met afgeronde

contouren. Het skelet rvordt ingepakt onder een egaliserend oppervlak, dat beschi-lderd wordt in
één kleur, die de stnlctuur eveneens eerder ontkent dan benadrukt. De nieuwe wandsculpturen zijn

bedekt nrer een intens €foen, donkerder dan grasgroen. De kleur lijkt het licht op te zuigen, waar-

door dat nrinder kans kri.jgt vooruitstekende en temgliggende partijen te prononceren.

In de 'Domesricated Walls' heeÍt Pieter van Evert zich het principe van de wand toegeëigend en

ondergeschikt genraakt aan het principe van het arttonorle kunstwerk. De transformatie is voltooid"

D
a
)

D
.l
)

l'
D
J.
.t

J z.o.z.



I Lezirg
II Zondag 2i oktobcr, 16.00 uur

Lezing over het werk van Pieter van Eveft
Entree: / 5,00/leden f 2,5A.

Agenda
Zaterdag 17 dercmber t/m uocnsdag S.fcbnmri 1995

Arno van der Mark

Zaterdag 18 maart 1995 t/nt woensdag 3 ntei 199-i

Roos Theuws

Zaterdag 17 .iuni 199.ï t/ttr uoetsdag 16 augtsttr 199-5

Joseph Sernah

I(unstverenigi.g Diep enheim
Grotescraat 17 ,7 478 AÀ Diepenheim
Telefoon 05475-2743

Openingstijden

Maarrdag tot en met vri.idag varr 9.00 tot 16.30 uur,
vanaf 1 oktober maandag tot eÍr met vriidag va:n 10.30 tot 16.30 uur.
Zaterdag en feestdagen van 14.00 tot 16.30 uur,
zondag van 12.00 tot 16.30 uur.


