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Roderick Laperdrix verbleef als artist in 
residence, specifiek voor tekenen, van 13 mei 
t/m 13 juli 2015 in Werkplaats Diepenheim 
via de regeling binnenland ateliers van het 
Mondriaan Fonds. 
In zijn werken gebruikt hij vaak de kluize-
naar als karikatuur om de complexe relatie 
tussen mens en natuur te portretteren. 
‘Dat het verlangen naar isolement niet 
altijd kan worden vervuld door de aanwezig-
heid van anderen levert vervolgens 
absurdistische taferelen op.’ 
Zijn tekeningen, vaak van groot formaat, 
zijn delicaat en verhalend.

Titels van werken en plattegrond
zoz

‘In mijn werk gebruik ik de kluizenaar/wildeman 
als de personificatie van het verlangen naar rust en 
eenzaamheid. Met humor probeer ik dit verlangen 
weer te geven in mijn tekeningen. 
Het werk schommelt tussen het romantiseren van 
dit verlangen en het bekritiseren van dit verlangen. 
Deze tegenstrijdigheid levert vervolgens absurdis-
tische taferelen op. In sommige tekeningen lijkt het 
verlangen naar isolement ruw te worden verstoord 
door de aanwezigheid van anderen. Op kinderlijke 
wijze verschuilen kluizenaars zich vervolgens 
achter camouflage en maskers. 

Het veelvuldige naakt in de tekeningen wordt 
gebruikt om het verlangen naar isolement verder 
te illustreren. De kluizenaar die zich afzondert van 
de maatschappij, één met de natuur. Maar de 
fysieke uitstraling van de getekende mannen past 
vervolgens niet bij de levensstijl die ze proberen uit 
te beelden. De vaak oude en niet zeer atletische 
lichamen, worstelen met de bittere realiteit van 
een wild bestaan. Wanneer het isolement dan toch 
wordt bereikt slaat de verveling al snel toe en 
blijkt eenzaamheid niet altijd zo aangenaam als 
we hadden gedacht.

Een deel van de werken zijn gebaseerd op 
illustraties uit survival guides. Zonder de context 
worden de beelden komisch en absurd. Andere 
werken refereren losjes naar klassieke verhalen 
over mensen die opgroeien tussen de wolven 
of apen.’  

Roderick Laperdrix
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Roderick Laperdrix
‘the myth of absence’
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Roderick Laperdrix 
Werken

1 - 7
Intermediate wilderness living
2015
inkt en potlood
50 x 75 cm
€  850,-

8
curing loneliness with isolation
2015
inkt en potlood

9
Gillie suit de luxe
2015
inkt en potlood
180 x 120 cm
€  2750,-

10
the lateral sequence gait
2015
inkt en potlood
180 x 120 cm
€  2750,-

11
Means of natural selection
2015
inkt en potlood
180 x 120 cm
€  2750,-

12
Bough shelter 
(readymade, Hampstead Heath)
2014
inkt en potlood
180 x 120 cm
€  2250,-

13
How to escape from a mountain lion
2014
polyurethaan
38 cm
Editie 3 (3 edities in polyurethaan*, 2 in brons)
€  1650,- 
(Prijs van de editie in brons op aanvraag)

* Polyurethaan is een materiaal dat verkleurt 
wanneer het wordt blootgesteld aan UV-licht, 
het aan het licht blootgestelde gedeelte 
wordt geler. 
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