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AAN DE SUPPOOSTEN

l8 qent lt)99" '-t"'

Beste suppoost,

Beschrijving van het werk
iri de Kr-urstvereniging exposeen op het o-senlrlik Fieter Laurens Mol (geboren in 1946

in Breda en l,voonacirtig in Breukelen,r De tentoonstelling duurt van 18 septemf:eÍ tot en uet 3

november. Mol is een vertesenwoordiger van rie hedeadaagse lt{ederlandse kur:st. Ziin
kunstwerken zijn zogenoemde assemblages (driedimensicnale w-erken bestaande uit
verschillende voorwerpen), ccllages (tweedimensionale n,erken bestaande uit verschillende
bedrukte materialen), fctcwerken en tekeninger':.

Het r.veri< r,au Mol komt onder rleer voor-t uit het dadaïsme en surrealisme, i\\'ee
kunstrichtingen die omstreeks lcsZts in West-Europa tot bloei kwamet.

Een belangrijke dadaïst r.vas Marcel *ric.hamp, Cie iret principe van de'ready maCe'
"bedacht heeft. irq transformeerde een voolw-eÍp uit de alleclaagse werkelijkheid" biivoorbeeld
een urinoir, tot ee* kunstwerk docr dit in een Erti-qeum te pla-atsen. N{ol past dit principe o+k
vaak toe (zie i;ijvoorbeeld: 'Silence d'orange' *ret een sinasappelschil, '8a11 of speech' met een

prop papier en'Klem'met een glas melk.)
Surrealistische kunstenaars enjaren de r-r,erkelijkheid als arm en cntoereikerd en zi-in op

zoek naar een intensere, beteke*isvollere -ryerkelijkheid diiarachter {de zogenaamde surr*aliteit)
*ffi op die manier rie'gewone'x'erk*trijkheid te verriiken. Yia t1* drcam kunnen zii toegang tr-rt

die surrealiteit kr:ijgen. Ook versprekingen, wcilrdspelingen en fenometren die op
gezichtbedr*g berusten, beschculven zij als tekens die ve*viizen naar een rliepere

werkelilkheid. Dit laatste zie je *ok in het werk van Mol. {n een neutrale, toevaliige
n:ededeling'Geen vuil sior-ten' ziet hij de geheimzinnige boodschap 'Een ui1 storen'. ln het
-,^rcord 'melk'leest hij orngekee-rci het gevoeivftn'klem-ziiien', dat hij ervaart als hij melk ziet

die een glas vult.
Ook kt*l staat niet te juichen over de werkelijkheid zoals die zich aan herrr aandient. Zo

iluidt hii met 'Hollou,' soÍïow' {lelterlijk'ho11e srnail'), de titel van deze tentoonstelling, het

gevoel aan dat hem bekruipt w-anneer hrj zijn verleden oveiziet. Hij neernt de werkelijkheid niet
voor kennisgeving aan, maar speufi naar di,^pere betekenissen daarin. Daarbij gaat hii vooral
uit van de taal Dr:ze is voor hem niet alleen een ('ommunicatieinstrument" ecn

gebruiksvoilÍ'lveïp, maar een kostbaar medium, dat hem v,rezenlijke kennis over de

werkelijkheid verscliaft - kennis soms zo rijk dat deze het menselijk begrip te boven gaat.

Tegen*ver eea baodschap als 'Een uil storen' staan rve nir misschien ï/At onwennig. l\4aar eens

zull*n we he{ vermogen hei:ben deze *p zijn waarde te schatten en zuilen hem met louter
hoofcl! etters schrijven.

Editie
Ter gelegenheid van deze tentoanstelling heel1 Pieter Laureas Mol een erlitie gemaakt,

een druk gebaseerd op een foto, met een r.rplage van25 stuks. Deze is gesi-tneerd en

genummerd *n is te koop. De prijzen zijn vermeld op bijgaancl Íirrrnulier, waarop ook de

kopers genoteerd moeten wr:rden. Atrle gevraagde gegevens vermelctren s.v.p. Het rverk wordt
geleverd in passeparlout, maar z*ncler lijst Bijgeleverd ra,ordt een speciaal etiket met a1le

gegevens om op cle achterkant van het ingelijste werk te plakken.
Het wrtk is eel zg. cybachroom. een ioï,-rnegatiel'gekleurd met een speciaai kl*uren-

procede dat een grote duurzaarnheid garand*or1 Het is lichïbestendig, maar kan geen tempe-
ratuur- etr vochtvers*hiliet verriii,:ger,l. Àanraken met de vin-trers geeft beschacÍigingen.



Een exemplaar van deze editie hangt bij de trap naar de 'entres*l' \,vaar de leestafel
staat.

Boeken en bulletin
Er ziln vier aan het werk van Pieter Laurens N{ol gewrjde baeken te koop. Titels en

prljzen zijn vermeld op de bezaekerstelf,ormulieren in het suppostenboek. In het bulletin van
deze herfst staai o<:k een tluidelijke toelichti€ b1j het werk van Msl. Dit is te koop vacr de

gebruikelijke prijs.

lffrrken die een speci*le benadering vragen
Grote zaal:

'Mode d'emploi' (naaimaehine). Kan in werkin*s gesteld woren met een zg. trappen-
huisschaketraar, die zrchzelf na ca. 3 minuten uitschakelt.

Serre:
'Several distictive periods' (Raw men necks, Gothic vertigo, Mediaevil" Runessence,

Bar rogue, Ro e,-iec ecco). Wanleer het regent, moet over ele 'lessenaar' waatop het vei rnet

'Runnessence' ligt, een stuk plastic gelegd worden, aangezien op die plaats het dak lekt. Het
daarv**r L'estemde plastic ligt achter de balie. Oak r.varmeer u naar huis gaat, moet u dit stuk
plastic over de aangegeven lessenaar hangen. 

'Wanneer 
u met de suppoostendienst begint, moet

dit stuk plastic weggehaald worden.
Eerste verdieping.
'Dead angle in the fieid oi"vision' (verreki_ilier). Wanneer men door cle telescoop kijkt.

ziet men een bordje waaíoïl de tekst staat: 'Dearl angle in the Írek1 r-rf vision' (Dode hoek in het

gezichtsveld).

Rondleiding
Op zcndag 24 oktober verzorgt Pieter Laurens Mol een rcndleiding door zijn eigen

tenta*nstelling. {Led*n. f.2,5A', nieÍJeden; f.5 -) Men kan zich daarvoaÍ opgeven.

Yerlichting
Voor de verlichting wordt hetzelide gedaan als anders. A1s het buiien licht genoeg is,

geen 'r*rlichting aan" Is er buiten weinig licht, in het hele gebou'w l'ret licht aan.

VoicelVIail
Daar we overgegaall zijn op VoiceMail, hoeft bi-l het rveggaan niet meer het

antwoordapparaat aangezel te worden en ook niet de schakelaar op 2 gezet te worden.
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