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+$16THOMANN EN
&+5,67,$1CABURET
een spannende combinatie
soms ZHO dertig vellen papier teWHJHOLMN Vervo lgens maakt hij de
tekeningen
bedachtzaam DI
waa rdoor expressief maar HYHQ
wichtig werk ontstaat.
Door deze werkwijze is de kunst
van Thomann zeer JHODDJG&RQ
touren doemen op en OLMQHQYHU
vagen. Het EHHOG is hierdoor in
beweging, net DOV de VFXOSWXUH
d ie een QVSHO met de ]ZDDUWH
kracht VSHOHQ Th omanns EHHO
den zijn geen stati sche FRQVWUXF
ties. De ijzeren geraamten en de
bewerkte röntgenfoto's komen
juist verrassend OHYHQGLover.

EEN ONBEKEND VERLEDEN
Een tentoonstelling waarbij het
werk van twee kunstenaars bij JHO
kaar is gezet, vraagt om een YHU
JHOLijki ng. Het o nconventione le

perkte NOHXUHQZLVVHOHQDEVWUDF
te tekens HONDDUDI zodat een ULW
misch EHHOGontstaat.
Caburet componeert zijn ZHU
ken tot harmonische EHHOGHQ
waaruit vergeten tijden GR
RUNOLQNH De QRYHUEOLMIVHOHQ van
het mysterieuze schrift VXJJHUH
ren een onbekend YHUOHGHQ&D
buret heeft de romantiek van het
verstri j ken van de tijd benadrukt
door de verschillende ODJHQ
waaruit hij het EHHOheeft RSJH
bouwd. Er zijn soms meerdere
schriften over HONDD heen U
JHVFKLOGHUG waardoor YHUVFKLO
OHQGH karakters opdoemen en
de ene structuur door de andere
heen schemert. Hierdoor RQW
staat een verweerd EHHOG wat
het aura van de doeken YHU
sterkt.

Hans 7KRPDQQ Ferrozement eingefarbt
Naast Picasso en Brancusi was ook werk van Hans 7K
mann ( 1957, R8]ZLO=ZLWVHUODQGte zien op de tentoonVWHOOLQJ%HWRQVNXOSWXUim Jahrhundert' in 'VVHOGRUI
,QAmsterdam is zijn werk nu te bezichtigen, samen met
recente VFKLOGHULMHQ van &DEXUHW *DOHULH BMB toont
ZDQGVFXOSWXUHQ uit constructieijzer en beton, bewerkte
röntgenfoto's, doeken en tekeningen van Thomann. Met
name het GULHGLPHQVLRQDOH werk verraadt zijn achtergrond DOV technisch tekenaar, maar YRRUDO ook de LQ
YORHvan zijn OHHUPHHVWHUin de EHHOGHQGHkunst: Mario
Merz:.
Net DOV bij Merz is de constructie
één van de EHODQJULMNVWHHOHPHQ
ten in de EHHOGHQ van Thomann.
De menselijke figuren die hij
creëert OLMNHQ bijna JHZLFKWORRV
doordat VOHFKWWV de dikke draden
van constructieijzer de FRQWRX
ren van het OLFKDDP aangeven.
Hier en daar is beton om zo'n LM
zeren geraamte gevouwen of
houdt beton het EHHOG aan de
grond. Zo wordt de ijzeren mens
op de been gehouden. Thomann
toont dus VOHFKWV ons JHVWHO Een
OHJH mens, de inhoud OLMNWJHYOR
gen. Toch wordt de mens in ED
ODQVgehouden en wordt er op de
een of andere manier richting
aan gegeven.
Thomann ZLVVHOW de rollen van
het PDWHULDDO ook om. Dan dient
het ijzer DO ruggegraat voor VNOHL

ne betonnen PHQVHOLMNH JHVWDO
ten, of is er ijzer om het gemodelleerde beton heen JHZLNNHOG
Dan zitten de figuren gevangen
in een structuur of worden door
die structuur gestuurd.
6WUXFWXX en met name dat van
het UPHQVHOLMN OLFKDDP staat dus
FHQWUDDO in het werk van 7KR
mann . H ij gebruikt ]HOIV U|QWJHQ
foto's om het PHQVHOLMN OLFKDDP
te doorgronden. Door op deze
foto's te tekenen en schilderen
voegt Thomann zijn eigen visie
op de ZHUNHOLMNKHLG toe aan die
van de röntgenfoto's. Zo FRPEL
neert hij het UDWLRQHOHvan de foto
met het HPRWLRQHOH van zijn LQ
tuïtieve manier van werken.
3UHFLHV het omgekeerde JHOGW
voor de manier waarop zijn WHNH
ningen tot stand komen: hij ODDW
zich eerst KHOHPDDO gaan, op

Christian Caburet, 6DFRQ QRPDGH 65 x 81 FP schrift op doek
werk van Thomann en de LQJHWR
gen VFKLOGHULMHQ van Caburet
vormen een spa nnende FRPEL
natie. Naast de nieuwe WHFKQLH
ken waarvan Thomann gebruik
maakt, krijgen de doeken van
Christian Caburet (1949 %H
sançon, Frankrijk) iets QRVWDO
gisch. Die sfeer wordt YRRUD
opgeroepen door de OYRRUVWH
OOLQJ
De schilderijen van Caburet zijn
HLJHQOLMN verworden tot NOHLWD
EOHWWHQ uit de oudheid, waarop
de sporen van een vergeten
schrift te ontwaren zijn. ,Q be-

Het werk van beide kunstenaars
staat onverstoorbaar naast HONDDU
Caburets romantische kunst Oijkt
niets met Thomanns moderne
werk te maken te hebben. Maar
door de tegenstellingen komt het
karakter van de kunst LRSWLPDDO
tot zijn recht.
Sanneke Stigter

Hans Thomann en &KULVWLDQ
&DEXUHW *DOHULH BMB, .HUN
straat 127-1 Amsterdam; 7
okt. t/m 18 nov.,
(wo. t/m ]D en 1e ]R v.d.
maand, · uur).
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