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BART JULIUS PETERS, THE ARTIST’S REPERTORY
Bart Julius Peters (Kuwait, 1971) studied at the Rietveld Academy and publishes in various
magazines such as ‘RE_magazine,‘ ‘Fantastic Man,‘ and ‘Foam magazine.‘ His oeuvre is
characterized by a sense of nostalgia, romance, and agelessness. The coarse-grained black and
white photographs appear to be much older than they actually are and to depict scenes of a
fictional past. The more seductive the beauty, the more distressing the message. You can view
Peters’s black-and-white photography as a vanitas, reminding viewers that the radiant splendour
they are enjoying is already decaying imperceptibly. Peters’s work and its serious warning about
inevitable death are a reflection on the transience of life.
This becomes all the more evident in his choice of subjects: as a cosmopolitan vagabond Peters
roams the world in search of the ‘old world,‘ ancient places and people, situations of a society
running backward.
Bart Julius Peters lives and works in Amsterdam.
Bart Julius Peters (Koeweit, 1971) studeerde aan de Rietveld Academie en publiceert in
verschillende tijdschriften zoals ‘RE_magazine‘, ‘Fantastic Man‘ en ‘Foam magazine‘. Zijn oeuvre
wordt gekenmerkt door een gevoel van nostalgie, romantiek en tijdloosheid. De grofkorrelige
zwart-witfoto’s lijken veel ouder dan ze in werkelijkheid zijn en verbeelden taferelen uit een fictief
verleden. Hoe verleidelijker de schoonheid, hoe verontrustender de boodschap. Je kunt Peters
zwart-wit fotografie zien als een vanitas, die de kijker eraan herinnert dat de stralende pracht
waarvan ze genieten al onmerkbaar aan het vergaan is. Peters werk en zijn serieuze waarschuwing
voor de onvermijdelijke dood is een reflectie op de vergankelijkheid van het leven.
Dat blijkt des te meer uit zijn onderwerpkeuze: als een kosmopolitische vagebond zwerft Peters
de wereld rond op zoek naar de ‘oude wereld’, antieke plekken en mensen, situaties van een
achteruitlopende samenleving.
Bart Julius Peters woont en werkt in Amsterdam.
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