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Multomappen vol getekende Pokémon staan in de kasten van de Oostenrijkse outsider 
art werkplaats Hartheim. Benjamin Pelnecker (1990) is dusdanig bezeten van de Japanse 
animatieserie dat wanneer er een nieuwe Pokémon wordt geïntroduceerd hij die de 
eerstvolgende dag uit zijn hoofd op papier zet. Doordat hij niet direct natekent ontstaat 
er een eigen, maar herkenbare versie van de lieve, of soms enge wezentjes. Zevenhonderd-
vierendertig zijn het er al, en de collectie groeit nog steeds.
Voor Benjamin is het van groot belang dat zijn collectie intact blijft, daarom worden op 
deze expo enkel gesigneerde kopieën verkocht voor 3 euro per stuk. Op deze manier is 
het voor iedereen mogelijk een eigen collectie van zijn of haar favoriete Pokémon aan  
te leggen.

Gotta catch ‘em all!

Opening tentoonstelling tijdens Museumnacht zaterdag 2 november vanaf 19:00 uur  
(alleen toegankelijk met Museumnachtticket)

Binders filled with drawings of Pokémon occupy the shelves of the Austrian Outsider 
Art studio Hartheim. Benjamin Pelnecker (1990) is so thoroughly obsessed with the 
Japanese animation series that, every time a new Pokémon is introduced, he’ll commit 
his memory to paper the very next day. The fact that he doesn’t directly copy the image 
gives rise to recognizable renditions of these sweet and at times scary creatures, which 
are, nonetheless, entirely his own. As of now, there are seven-hundred and thirty-four  
of them, and the collection is still growing.
Because it is of great importance to Benjamin that the collection should remain intact, 
this exhibition will only sell signed copies at 3 euros a piece, granting everyone an equal 
opportunity to collect all their favorite Pokémon.

Gotta catch ‘em all!

Opening exhibition Saturday 2 November 7.00 PM (only accessible with Museumnight ticket)

Front image: Pokémon, Benjamin Pelnecker

Bezoekadres:
Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam
Neerlandiaplein 7
1018 DR Amsterdam
dagelijks geopend van 10:00 – 17:00 uur
www.outsiderartgalerie.nl
tel: 020 530 87 18

 


