Pim Palsgraaf
Het draait in zijn werk om de relatie cultuur-natuur. Je ziet opgezette dieren en steden van plastic uit
bouwdozen. De dieren zijn realistisch en hebben kleur. De bouwsels zijn kleiner dan de wekelijkheid
en grauw van kleur. De dieren lijken kwetsbaar ten opzichte van de woekerende bouwsels. Maar
verlaten steden worden zelf ook overwoekerd door natuur. Pim Palsgraaf stelt vragen.
Is de natuur sterker dan de mens? Is de mens meer natuur dan hij denkt? Is wat wij maken
verglijkbaar met wat zich in de natuur ontwikkelt? Waarin verschilt wat wij maken van wat er in de
natuur ontstaat? We zien het ontbreken van harmonie. Herstelt de balans zich of laat de mens
onherstelbare sporen na?
De ‘Multi-scapes’ en de ‘Multi-structures’ zijn steeds combinaties van dieren en stedelijke
structuren. ‘Mycose city’ is de titel van beelden waarin stedelijke structuren zijn overwoekerd door
schimmels en andere organismen. De steden lijken zelf op de woekerende structuren die je in de
natuur kunt aantreffen. Aan de andere kant worden ze er ook door bedekt. Dat speelt bijvoorbeeld in
het beeld ‘Indus structure 01’: een stad is getransformeerd tot een boom, een dode boom….
De VEB werken zijn gemaakt met materialen die Pim Palsgraaf vond in een verlaten machinefabriek
in Leipzig. Hij toont zo de keerzijde van de techniek. Wat ooit glimmend werd geproduceerd ver
wordt uiteindelijk tot schroot. Dat hij dan weer transformeert tot een sculptuur dat ons denken in
beweging zet.
‘We follow blindly 03’ en ‘Silicon sky 01’ gaan over hoe ons beeld van de werkelijkheid ontstaat? Zijn
wij vrij in ons denken? Of worden wij gemanipuleerd? Leven wij uiteindelijk toch in een ‘Brave new
world’?

‘Indus structure 01’

‘We follow blindly 03’

‘Mycose city 01’

‘Multiscape 08’

‘VEB M-werk 05’

‘VEB M-werk 07’

‘Multiscape 18’

‘Mycose city 20’

‘Multi structure 01’

‘Intestine city 01’

‘Silicon sky 03’

‘

‘Silicon sky 01’

‘Sketch silicon sky 01’

‘Island 01’

‘Parasites 01’

‘All Natural’

‘Remains 05’

‘Broken deer’

‘Billboards’

