
Event — Screening and talk with Pedro Barateiro and Monika Szewczyk, De Appel, 14 May 2019.
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In response to the work of Ricardo van Eyk 
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pp. 36 — 37   From left to right: Pedro Barateiro, My body, this paper, this fire, 
2018; Abismo, 2019; Espelho (Mirror), 2019 

pp. 38 — 39   From left to right: Pedro Barateiro, Abismo, 2019; Espelho (Mirror), 
2019; My body, this paper, this fire, 2019 

p. 41  Pedro Barateiro, Abismo, 2019 
pp. 42 — 43   From left to right: Pedro Barateiro, Espelho (Mirror), 2019;  

My body, this paper, this fire, 2019 
p. 45  Pedro Barateiro, My body, this paper, this fire, performance,  

P/////AKT, 30 March 2019 
pp. 46 — 47 Pedro Barateiro, Espelho (Mirror), 2019

 Photographs by Charlott Markus & P/////AKT 
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A random scroll through Ricardo van Eyk’s Instagram 
account (@ricardovaneyk). OK, let’s go: 
 There are stickers on objects, stickers on other 
stickers, a derelict half-demolished concrete street ping-
pong table, a folded-out cardboard box used as temporary 
furnishing for a garden bench, a gate in front of a gate, a 
recently painted gate behind which an afterimage of dry 
bits of paint can be seen on the underlying information 
board, shabby graffiti, a recycling print on a white skip 
bag, unintentionally decorative public works on a wall, a 
Mercedes sign that rhymes with two ventilators, posters on 
graffiti, graffiti on a poster, mirrors with warped reflections, 
an intentionally illegible tag, an exotic yet almost entirely 
illegible print on a fly curtain, a chair repaired with another 
chair, a welcome mat draped over a pole, a poster blurred 
by the sun, a disused decorative dolphin used for storing 
cleaning equipment, paper on a drain that reveals an imprint 
of that drain, a forgotten glove on the point of a gate, birthday 
decorations on graffiti, a broken JCDecaux billboard encased 
with red and white barricade tape indicating that it is out-of-
order, a poster of a lonely mouth above a random door, floor 
racks folded into pyramids, a seemingly disproportionate 
abundance of stacked shelves in various colours, a large 
piece of cardboard on the floor forming an abstract drawing, 
more mirrors, more chairs, symmetrical trails in the snow 
as evidence of engine activity, decrepit neon letters, stickers 
on a protective case in front of an engine, a print of a female 
face on the back of a delivery van and around 1000 variations 
upon all these possible themes and many more. They offer 
a look inside Rick’s thoughts and are an invitation and 
momentary chance to see through his eyes.
 Besides this inundation of an everyday state of affairs 
to which 99% of humanity in passing would miss, this 
overview shows something more fundamental. Namely, that 
looking is an activity and an event. You have to be on your feet 
and on the move in order to see. Along with a glimpse through 
his eyes, the overview offers the arsenal of images from which 
Ricardo works. It is a constant source of fleeting moments 
of recognition, surprise, discovery, failure, coincidence and 
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even something that resembles beauty, though thankfully 
more often of a sad and therefore comic type.
 We’re shown the results of intentional or on the 
contrary unintentional actions. Everything is equally 
important or unimportant. There is no judgment made 
upon use, function or value. When viewed from the other 
side, backs are fronts. A poster that once screamed for 
attention dissipates through time and sunlight into the 
background. All of a sudden, camouflage catches the eye. 
Tracks refer to other tracks. Something about Rick’s work 
is always on its way to become transformed or rather has 
completed its temporary transformation and waits for the 
next. His work is entropy turned image. Having emerged 
from a previous system, everything searches for freedom 
and disorder which yields, under his guidance, its own 
system in search of freedom and disorder.
 Then we return to his studio. During his time at 
the HKU Academy, a pair of jeans had caked themselves 
into the floor forming a new layer. Unsurprising in an 
environment in which fat layers of spray paint, lacquer, 
acrylic, latex, dust, spray-foam, dregs of an impressive 
diversity of materials, water and solvents were in the 
process of evolving into new elements. Like his photos, 
found images were reused as the basis for further 
experiments. These leftovers instigated the birth of a new 
image that was developed in a blown up form into a wall-
sized work, which in turn he sawed into pieces with his 
own meticulous design and the help of a jigsaw. Likewise, 
while at De Ateliers, the space filled itself with parked 
objects, images and detritus in transformation towards 
successful failures and failed successes. 
 Everything seemed poised to return in full potency to 
a pronouncedly minimal variation of itself on a completely 
different surface, executed with the careless virtuosity of 
a craftsman. Layers were undressed and covered up again 
like a stubborn archaeologist who takes it upon themselves 
to determine which logic is of any importance. New puzzle 
pieces were discovered if the old ones no longer made the 
cut. Everything had the potency to become something else. 
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Everything moved because Ricardo moved.
 And now we are in P/////AKT at his solo show Pilot. 
Come on in. Ricardo has converted the space into his 
work. Although certain works move me and inspire me to 
write more about, I decide to leave them unnamed because 
the totality tells me much more. Walls are moved around 
in order to show the space between; saw cuts in the wall 
lead your eyes to more interventions elsewhere. A stage 
as display binds the space together. Although the entire 
installation appears to be light and spacious, a closer look 
reveals a closed network of references, afterimages, stacks, 
reallocation and rhyme that characterize Rick’s work so 
well. It is finished and unfinished at once, exactly as it ought 
to appear. The results of activity in a recent history guide you 
through the various layers of form and meaning. And as if it 
all isn’t equivocal enough, the totality shows a pronounced 
concentration in which all that is cursory repudiates itself 
immediately afterward. Call it a pilot, but if there’s no sequel 
to this show, I will be lost for words. 
 Lastly, let’s return to his collection of images on 
Instagram. A film shows a dingy cement truck. The cement 
mixer at the back turns slowly but steadfastly, and we 
slowly read the words printed upon it: ‘KEEP MOVING’. 
A moving observation from an artist and significant in the 
light of Ricardo’s work. I would say perhaps as close as one 
gets to a possible Oomph. It’s oafish and small and special 
and sensitive and large and common. It isn’t pretty and 
not something that is generally attributed any importance. 
However, it is loaded and represents a crossroad of many 
paths. It says: keep moving Ricardo and keep moving Rick’s 
work, do not let yourself be contained by someone else’s 
disorder. And it says the same to us as viewers, as fellow-
artists, as people, as things, as dots. Keep moving and look 
and move and watch and move and watch and move and 
watch and move. You can be sure that something will happen 
that will make you watch and move.
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Een willekeurige blik op de Instagram account van Ricardo 
van Eyk (@ricardovaneyk). Hup, daar gaan we:  
 Stickers op voorwerpen, stickers op stickers, een 
vervallen of gesloopte betonnen straat-pingpongtafel, een 
uitgevouwen kartonnen doos als tijdelijke bekleding van 
een tuinbank, een hek voor een hek, een recent geschilderd 
hek met resten verf als nabeeld op het achterliggende 
informatiebord, onbeholpen graffiti, een inwisselbare 
print op een witte stortzak, onbedoeld decoratieve 
herstelwerkzaamheden aan een muur, twee ventilatoren 
rijmen met een Mercedesteken, posters op graffiti, graffiti 
op een poster, spiegels met een vertekende spiegeling, een 
expres onleesbaar gemaakte tag, exotische maar vrijwel 
onleesbare print op een vliegengordijn, stoel gerepareerd met 
een stoel, over een paaltje gedrapeerde welkomstmat, door 
de zon vervaagde poster, in onbruik geraakte decoratieve 
dolfijn als opslag voor schoonmaakspullen, papier op put die 
een afdruk van die put toont, achtergelaten handschoen op 
de punt van hek, verjaardagversiering op graffiti, kapotte 
JCDecaux abri met rood-wit lint die benadrukt dat de abri 
stuk is, poster van een eenzame mond boven een random 
deur, vloerroosters gevouwen tot piramides, een op het 
oog onnodige veelheid van opeengepakte muurkasten in 
verschillende kleuren, een groot stuk karton op de grond 
vormt een abstracte tekening, meer spiegels, meer stoelen, 
symmetrische sporen van motoractiviteit in de sneeuw, half 
versleten neonletters, stickers op een beschermzak voor 
een motor, print van een vrouwengezicht op de achterkant 
van een bestelbus en nog circa 1000 varianten op al deze 
mogelijke thema’s en nog veel meer. Het biedt een kijkje in 
het hoofd van Rick en is een uitnodiging en buitenkans via 
zijn ogen te kijken. 
 Naast deze stortvloed aan alledaagse toestanden 
waar bij benadering 99% van de mensheid hard aan voorbij 
loopt, toont dit overzicht nog iets fundamentelers. Kijken is 
een activiteit, een gebeurtenis. Je moet er voor uit je stoel. Je 
moet op pad om te kunnen zien. Het overzicht biedt daarmee, 
naast die blik door zijn ogen, ook een overzicht van het arse-
naal aan beelden waar Ricardo vanuit de basis mee werkt. 

Het is een niet opdrogende bron van kortstondige momenten 
van herkenning, verbazing, ontdekking, mislukking, toeval 
en soms zelfs misschien zoiets als schoonheid, hoewel geluk-
kig vaak van het treurige en daardoor humoristische soort.
 Het zijn resultaten van doelbewuste of juist onbe-
wuste handelingen. Alles is even belangrijk of onbelangrijk. 
Er wordt geen oordeel geveld over nut, functie, waarde. 
Achterkanten zijn voorkanten als je ze van de andere kant 
bekijkt. Een poster die ooit om aandacht schreeuwde, ver-
dwijnt door de tijd en de zon langzaam naar de achtergrond. 
Camouflage valt plots op. Sporen verwijzen naar andere spo-
ren. Iets is bij Rick altijd onderweg om iets anders te worden 
of heeft die tijdelijke transformatie net ondergaan wachtend 
op de volgende. Zijn werk is beeld geworden entropie. Alles is 
vanuit een eerder systeem op zoek naar vrijheid en wanorde 
dat in zijn handen weer een eigen systeem oplevert dat op 
zoek gaat naar vrijheid en wanorde.
 Dan, plots (terug) in zijn atelier. Tijdens zijn 
academietijd op de HKU bleek een spijkerbroek zich als een 
nieuwe laag sediment in de vloer te hebben vastgekoekt. 
Niet verrassend in een omgeving waar dikke lagen 
spuitverf, lak, acryl, latex, stof, purschuim, resten van 
een indrukwekkende verscheidenheid aan materialen, 
water en oplosmiddel tot nieuwe elementen probeerden 
te evolueren. In navolging van zijn foto’s werden gevonden 
beelden hergebruikt om weer de basis te vormen voor 
nieuwe experimenten. Resten daarvan bleken uiteindelijk 
de aanleiding voor een nieuw beeld dat zich in uitvergrote 
vorm tot een wandvullend werk ontwikkelde waar op 
eigen doelbewuste wijze, met hulp van een decoupeerzaag 
stukken uit werden gezaagd. Ook later op De Ateliers vulde 
de ruimte zich met geparkeerde objecten, beelden en resten 
in transformatie naar geslaagde mislukkingen en mislukte 
successen. Alles leek aangeraakt, alles in potentie gezien, 
om vervolgens in opvallend minimale variant terug te keren 
op een volstrekt andere ondergrond en met de achteloze 
virtuositeit van een spelende ambachtsman. Lagen werden 
blootgelegd en weer afgedekt als een eigenwijze archeoloog 
die zelf wel bepaald welke logica slechts voor het moment 
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van belang is. Nieuwe puzzelstukken werden uitgevonden 
als de oude niet meer voldeden. In alles zat de potentie iets 
anders te worden. Alles bewoog omdat Ricardo bewoog.
 En nu zijn we in P/////AKT bij zijn solotentoonstelling 
Pilot. Kom binnen. Ricardo heeft de ruimte tot zijn werk 
gemaakt. Hoewel afzonderlijke werken me raken en 
aanleiding geven tot meer woorden besluit ik ze niet te 
benoemen omdat het geheel me nog meer vertelt. Wanden 
zijn verplaatst om restruimte te tonen, zaagsneden in de 
muur leiden je blik naar ingrepen elders. Een podium als 
display bindt de ruimte. Het totaal van de installatie oogt 
open en licht maar nader kijken toont een dicht netwerk 
van verwijzingen, nabeelden, stapelingen, herschikking 
en rijm dat het werk van Rick zo kenmerkt. Het is af en 
onaf tegelijkertijd, precies zoals het lijkt te moeten zijn. 
De resultaten van activiteit in een recent verleden gidsen 
je door de verschillende lagen in vorm en betekenis. En of 
het allemaal al niet dubbel genoeg is, toont het geheel een 
nadrukkelijke concentratie waarbij alles wat terloops lijkt 
zichzelf meteen ontkent. Een pilot wellicht, maar als hier 
geen vervolgserie van gaat komen weet ik het ook niet meer.
 Tot slot nog even terug naar zijn beeldverzameling 
op Instagram. Een filmpje toont een groezelig bestofte 
cementwagen. De cementmolen achterop draait traag 
maar vastberaden en langzaam lezen we de woorden die 
er op geprint staan: ‘KEEP MOVING’. Een ontroerende 
observatie van de kunstenaar en veelbetekenend in het licht 
van Ricardos werk. Voor mij misschien wel het dichtst bij 
een mogelijke Oomph. Het is lomp en klein en bijzonder en 
gevoelig en groot en alledaags. Het is niet mooi en niet iets 
wat als belangrijk te boek staat. Maar tegelijkertijd is het 
geladen en een kruispunt van vele wegen. Het zegt: blijf 
bewegen Ricardo en blijf bewegen werk van Rick, laat je niet 
inkapselen door andermans wanorde. Tegelijkertijd zegt 
het dat ook tegen ons als kijkers, als mede-kunstenaars, 
als mensen, als dingen, als stippen. Blijf bewegen en kijken 
en bewegen en kijken en bewegen en kijken en bewegen en 
kijken en bewegen. Dan zal er altijd iets gebeuren waar je 
weer wat mee kan.
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Dear Pedro
Beste Pedro

Bas Hendrikx

In response to the work of Pedro Barateiro
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