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Pierre Kemp
Nobel oud kind !
30.05 – 29.08.2010

Pierre Kemp bij zijn huis in de Turennestraat.
Foto Henri de Bouter, 1961. Letterkundig museum.

‘Lang voordat Pierre Kemp op een nogal unieke manier naam maakte in de Nederlandse
literatuur’, aldus Kemp-vorser Fred van Leeuwen, ‘was hij schilder. Daarna is hij een
schrijvende schilder geworden. Toen een schilderende schrijver. En tenslotte een schrijver die zelfs
niet meer wilde schilderen.’
Kemps meest eigenzinnige schilderwerk ontstond in de periode tussen 1929 en 1935.
Geïnspireerd door het symbolisme en Duits expressionisme hanteerde Kemp een helder
kleurgebruik en een fantasierijke, naïeve beeldtaal. In 1935 stopte Kemp definitief met
schilderen.De
De collectie van het Bonnefanten omvat het grootste deel va
van Kemps
beeldende oeuvre.

Op zondag 30 mei vindt er een speciale middag rond Pierre Kemp plaats in Centre
Ceramique en het Bonnefantenmuseum. De dag zal als volgt worden ingevuld:
14.00 uur:
uur WIEL KUSTERS’ nieuwe biografie van Pierre Kemp - ‘een van de boeiendste
eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw’ - (Pierre
Pierre Kemp. Een leven,
leven
Nijmegen: Vantilt) zal ten doop gehouden worden. Dr. Jan de Roder (Universiteit
Maastricht) houdt een korte inleiding en voert een gesprek met de biograaf. Voorts zal er
muziek van Hendrik Andriessen ten gehore gebracht worden, op tekst van Kemp.
16.00 uur: In het Bonnefantenmuseum
Bonnefanten museum zal aansluitend een tentoonstelling van het
werk van Kemp worden geopend. In de tentoonstelling zijn een veertigtal
olieverfschilderijtjes, werken op papier en schetsboekjes te zien, alsmede archief- en
ander documentatiemateriaal over zijn beeldende oeuvre en persoonlijke leven.
Naast zijn beeldende oeuvre wordt ook hierin een korte film
film over de dichter-schilder
uit 1967 vertoond. Deze film is meer dan veertig jaar niet meer te zien geweest. Zij bevat
de enige bewegende beelden die er van de dichter bestaan.
*
Pierre Kemp (1886(1886-1967) werd in 1959 bekroond met de Staatsprijs voor Letterkunde,
de P.C. Hooftprijs, en daarmee gecanoniseerd als een van de grote Nederlandse dichters
van de twintigste eeuw. Het grootste deel van zijn leven heeft Kemp in Maastricht
doorgebracht, afgezien van een verblijf van nog geen jaar in Amsterdam, als leerlingjournalist bij het dagblad De Tijd (1915), en natuurlijk ook van de vele uren die hij
werkzaam was als loonadministrateur bij de steenkolenmijn Laura in Eygelshoven
(1916-1945).
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