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Tentoonstelling

Pieter Vermeersch

de schilder die architect wilde worden
Eigenlijk wilde Pieter
Vermeersch architect

worden Maar omdat functi

onaliteit hem niet interes

seert werd het schilder
kunst In Museum M

bewijst hij met verve ha

dat hij een grote museale

presentatie aankan

JOZEFIEN VAN BEEK

Pieter Vermeersch liet zich ja

ren geleden al opmerken toen hij

het STUK in Leuven in een roze

gloed dompelde door de ramen

volledig in die kleur te overschil

deren Ook nu in Museum M
toont Vermeersch niet zomaar

schilderijen hij laat de bezoeker

zijn werk echt beleven De ten

toonstelling is een overzicht van

zijn oeuvre tot nu toe maar is te

gelijk één grote totaalinstallatie

De expo opent met zijn oudste

werk acht schijnbaar identieke

schilderijtjes waarop een zwart en

een lichtblauw vlak te zien zijn

met een zwarte boog Het lijkt ab

stract maar als je beter kijkt zie

je dat het een autoruit is van bin

nenuit Hij maakte de reeks schil

derijtjes in 1999 in een poging om

het reproduceren van de fotogra

fie binnen te brengen in de schil

derkunst Tegelijk kondigt dit

werk een rode draad in zijn oeuvre

aan de tweedeling tussen ab

stractie en representatie Een ba

nale scène in een auto op de baan
wordt een abstract canvas

In de laatste zaal wordt deze

gedachte omgedraaid ook daar

vijf schijnbaar abstracte doeken

Het zijn schilderijen van snap
shots die Vermeersch maakte met

zijn telefoon beelden waarop hij

alle aanknopingspunten uit de

werkelijkheid vermijdt en waarop

je dus niets kan herkennen Maar

die foto s schilderde Vermeersch

meticuleus na waardoor zijn wer

ken eigenlijk figuratief zijn hy

perrealistische schilderijen van

een abstracte realiteit Dat zijn

het soort dingen die hij onder

zoekt Maar eigenlijk heb je die

theoretische achtergrond niet no

dig om van het werk te genieten

Kleur

Vermeersch maakte van de mu

seummuren zijn canvas in de eer

ste zaal schilderde hij een gradue

le kleurovergang van wit naar ro

ze van nul procent kleur naar
honderd Verder in de tentoon

stelling ook nog een gele en een

blauwe variant en een muur

waarin hij met verschillende kleu

ren tegelijk werkt Om zo n dégra

dé te schilderen deelt hij de muur

op in 130 kleurvelden waarvan

elk veld telkens één tint donker

der is dan de voorgaande Zelf ver

gelijkt hij het verloop met het ont

wikkelingsproces van een analoge

foto Borstelstreken en dus de

hand van de kunstenaar zijn niet
zichtbaar

In deze presentatie
brengt Vermeersch
alle elementen

van twintig jaar
kunstenaarschap
samen

Het resultaat is prachtig Ver
meersch laat kleuren van schilde

rijen terugkomen op de muren

bouwt extra wanden bij van cel

lenbeton en baksteen doet je ver

dwalen in de museumzalen Je

loopt er van de ene verrassing in

de andere een spiegel brengt je

ruimtegevoel in de war In deze

presentatie brengt Pieter Ver

meersch alle elementen van twin

tig jaar kunstenaarschap samen

Nooit eerder kon dat op deze

schaal en zo volledig zegt hij zelf
Hier komt alles samen in een klei

ne kosmos En het is een prachtige

kosmos

Pieter Vermeersch Tot 11 8
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