Heb jij weleens een planeet gezien die zich uitslooft,
ik niet! Als empathie als verschijnsel dan zo zeldzaam
is in de grote kosmos, waarom zijn we er dan niet
zuinig op en gaan we er niet zorgzamer mee om, met
het doel om zo meer van onszelf te weten te komen?
Have you ever seen a planet slaving away,
I haven’t! If the phenomenon of empathy is so
rare in the great cosmos, why aren’t we more
prudent and don’t we use it more carefully in
order to learn more about ourselves?
– Pieter Laurens Mol
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Marco Pasi

Marjolein van de Ven

Als je mijn gedrag door de jaren heen in beeld zou moeten brengen, dan lijkt het nog het
meest op een groepje dansende muggen boven de vijver in het laatste avondlicht.
… een spiraalvormig ballet met veel pasjes en zijstappen dat van boven naar
beneden in onvoorspelbare draaiingen verloopt.
Niet alleen het gedrag, ook het oeuvre van Pieter Laurens Mol (Breda, 1946)
laat zich beschrijven als een groep dansende muggen boven een vijver.
Elk werk is zo’n mug, onderdeel van de wolk. Als eenling vertelt het zijn
eigen verhaal, maar resoneert evenzeer in verbinding met andere werken.
Dan openbaart zich het web aan verbanden daartussen, dat je meesleurt in Mols
universum – veelzijdig, poëtisch, gelaagd.
Mols artistieke productie, die inmiddels ruim vijftig jaar beslaat, start tweede
helft jaren zestig. Een periode van sociale turbulentie en artistieke vernieuwing,
die tevens de opkomst van conceptuele kunst in Nederland markeert. Niet gek
dat het werk van Mol daarmee overeenkomsten vertoont. In het conceptualisme
vindt zijn artistieke identiteit haar fundament, al onderscheidt zijn werk zich door
een uitgesproken poëtische en lyrische geaardheid en door het materiaalgebruik. In breder perspectief staat Mol in de traditie van kunstenaars als Marcel
Duchamp, Yves Klein, Piero Manzoni en Marcel Broodthaers. Zelf ziet hij zijn werk
‘afstammen’ van de noordelijke renaissancekunst, in het bijzonder van Vlaamse
meesters als Pieter Bruegel.
Een oud Egyptisch beeld kan hetzelfde directe en urgente vergankelijke
gevoel oproepen als een stuk dat enkele minuten geleden is gemaakt.
De enige echte tijd is de huidige tijd, en ik breng er dingen uit het verleden
en de toekomst naartoe.

If you visualised my behaviour over the years,
it would resemble the movement of a group of dancing
mosquitoes over a pond in the last evening light.
... a spiralling ballet with many steps and side-steps
moving from top to bottom in unpredictable twists
and turns.
The ‘dancing mosquitoes over a pond’ description
not only applies the behaviour of Pieter Laurens Mol
(Breda, 1946), but also to his oeuvre. Each work is
a single mosquito, part of the cloud. Solitary works
tell their own story, but also resonate powerfully in
connection to other pieces. The web of connections
between the works reveals itself and you find yourself
swept along in Mol’s multifaceted, poetic and layered
universe.
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Mol’s artistic production, which now spans more than
fifty years, began in the second half of the sixties.
A time of societal turbulence and artistic renewal,
which also marked the rise of conceptual art in the
Netherlands. It is therefore no surprise that his work
shows similarities with conceptualism. This is where
his artistic identity finds its foundation. However, his
work sets itself apart due to its pronounced poetic
and lyrical nature and use of materials. In a broader
perspective, Mol can be placed in the tradition of
artists such as Marcel Duchamp, Yves Klein, Piero
Manzoni and Marcel Broodthaers. He himself sees his
work as ‘descending’ from Northern Renaissance art,
particularly Flemish masters such as Pieter Bruegel.

Mols oeuvre is rijk aan uitdrukkingsvormen en materialen en wordt gevoed door
uiteenlopende bronnen – (kunst)geschiedenis, mythologie, semantiek en natuurwetenschap, met name astronomie en zijn grote liefde: de ‘raketterij’. Die bronnen
beschouwt hij niet als gesloten archief. Een alchemist waardig laat hij nieuwe
verbindingen ontstaan, dwars door tijden, disciplines en vakgebieden.
Aan haast elk materiaal dat Mol gebruikt, kleeft een betekenis. Ook roept de
combinatie van gangbare en andersoortige materialen, evenals hun ongewone
toepassing, nieuwe betekenissen op. The Black Sun Sets (ongedateerd, late
jaren tachtig) bestaat uit een zwarte zon die ondergaat boven een desolaat maar
onstuimig landschap. Het is geschilderd met koolstof en zwavel, stoffen waarvan
samen met salpeter buskruit wordt gemaakt. Deze ‘explosieve’ samenstelling
past Mol vaker toe, als een uitroepteken of subtiele waarschuwing, soms ook als
knipoog naar de hel en wat ons daar wacht.
Teer, dropwater, salpeter, loodmenie, de veren van een kraai. Ik denk dat je de vele
(ongewone) materialen waar ik mee schilder kunt zien als kunstzinnige ‘vitaminen’,
een beetje zoals welkome supplementen naast de standaardvoeding helpen
om tot een gezonder totaal te komen.
De veelsoortigheid aan materialen en het onorthodoxe gebruik worden
nogal eens opgevat als een conceptuele aanpak, alsof het een intellectuele en
strategisch doordachte keuze betreft. Zelf denkt Mol eerder het tegenovergestelde, aangezien zijn specifieke materiaaltoepassing voortkomt uit een hang,
een zucht, een verlangen naar sensualiteit. En naar een zintuiglijke belevenis die
ten grondslag ligt aan zijn fascinatie voor het materiaal. Mol zet deze ‘grondstoffen’
– zoals hij ze zelf noemt – in als hoornblazer of breekijzer, een fysieke referentie

An ancient Egyptian sculpture can evoke the same
immediate and urgent sense of impermanence as a
piece made minutes ago. The only real time is the
present time, and to that I bring elements from the
past and future.
Mol’s oeuvre is rich in forms of expression and materials.
His work draws on a variety of sources—including art
history, mythology, semantics and natural sciences,
especially astronomy and his great love, ‘rocketry’. Mol
does not regard these sources as closed archives. Like
an alchemist, he allows new connections to emerge,
across times, disciplines and fields.
Meaning is attached to almost every material Mol
uses. The combination of common and unusual
materials, as well as their unusual application, also
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evokes new meanings. The Black Sun Sets (undated
(late eighties)) consists of a black sun setting over a
desolate yet turbulent landscape. It has been painted
using carbon and sulphur, together with saltpetre,
these are the ingredients from which gunpowder is
made. Mol often uses this ‘explosive’ composition, as
an exclamation point or subtle warning, sometimes
also as a nod to hell and what awaits us there.
Tar, liquorice, saltpetre, lead mortar, crow’s feathers.
I think you can see the many (unusual) materials I paint
with as artistic ‘vitamins’, something like welcome
supplements to a standard diet, helping achieve a
healthier total.
The multitude of materials and their unorthodox
use is often interpreted as a conceptual approach,
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