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EXPOSITIES

D. Thies: grafiet en acrylop papier, 1995; 106x 80cm 

Hoe ziede een en ander 
DE PORTREnEN VAN tAYEREN THIES

IMPULSEN
Gelijkenis met het model is niet 
het belangrijkste voor EyesAls
je de verschillende gezichten van 
dezelfdepersoon ziet, wordt dui
delijkdat één beeldte kort schiet 
om een werkelijkportret van i
mand te schetsen. Bovendien elaat
het portret behalvehet modelook 
iets van de kunstenaar zien. En de 
mate waarin dat gebeurt verschilt
natuurlijk keer op keer. Het gaat 
hen niet om het modelmaar om 
wat er met de blikgebeurt. Welke
impulsenworden er van het net
vliesdoor9egeven naar de herse
nen? 'Eyes toont de verschillende
impulsen die beide kunstenaars 
zowelveroorzaakt alsontvangen 
en verwerkt hebben. Behalvde 
beeltenis van een hoofd, zijn ean
dere beeldelementente ontwaren 
die tijdens het kijken zijn opgete
kend. Een pannetje, een verkeers
bord, de woorden '57' en 'empty' 
zijn al zodanig te herkennen, 
maar ook spiraaTvormige skrullen
maken deeluit van de portretten. 
Globaal kan worden gestelddat 
een levendien expressief karak
ter kenmerkend is voor zowelhet 
werk van Ayer als dat van Thies. 
Maar uit de tekeningen waar de 
kunstenaars samen aan hebben 
gewerkt blijkt het verschil in 
nandschrift. Het gezicht van Ayer, 
en dus de hand van Thies, wordt 
gevormd door aftastende, zich 
steeds herhalende lijnenAlde 
srollen zijn omgedraa id zijn het 
Ayers dikke trefzekere lijnen die 
een krachtig beelvan het gezicht 
van Th i es weergeven. 

F.W. Ayer: grafiet en dacryop papier, 1995; 
l106x 80cm 

kennen noch Ayer, noch Thies. 
Zien isechter herkennen, stellen
Ayer en Thies naar ideeën van 
Goethe. Want het beeldmoet de 
hersens geprikkeldhebben opdat 
we ons bewust zijn van wat we 
zien . Alswe niet nadenken over 
het object waar we naar kijken, 
zienwe het object helemaalniet. 
Met 'Eyes' latenAyeren Thies juist 
zien hoe relatief de aanleiding 
van het kunstwerk voor de roe
schouwer is en hoe belangrijk de 
hand van de kunstenaar. Het mo
delheeft slechtswaarde voor de 
schilderalszi jnde het motief voor 
zijn creatie. Di t object nuhet au
tonome kunstwerk, kan door de 

'Eyes' heet de nieuwe tentoonstellingbij galerieBMB te 
Amsterdam. De expositie gaat over onze waarneming, 
over zien en gezien worden. Hoe ziet de één de ander, en 
andersom? De expositie lazien dat daar geen eendui
dig antwoord op is te geven. Aan de muren hangen atver
schillendeportretten of 'hoofd-motieven', zoalszin de 
ebegeleidendecatalogusworden genoemd. Hoewelde 
hoofden steeds van elkaarverschillenstonden slecht
twee mensen modelvoor de portretten; Frederick W. Ay-
er en Dennis Thies; de kunstenaars zelf F.W. Ayer enD. Thies: grafiet en acrylop papier, 1995; 10x 680cm 

Tijdens een symposium in Ulm
verledenjaar zomer hebben Ayer 
(VS) enThies (Did) elkaargete
kend, geschilderd en geboetseerd. 
Het resultaat daarvan is expressief 
werk. De portretten die Th i es van 
Ayer heeft gemaakt druipen hier 
en daar van de verf en Ayer heeft 
razendsnelde gelaatstrekken van 
Thies op papier gezet. Het is al
of er ieder moment nog wat kan 
veranderen in de lijnendiede g
zichten beschrijven. 

Ayer en Thies zijn van mening 
dat de mens selectief waarneemt. 
We zien eslechts datgene wat 
we willenzien. aar dewaarne
ming schilderen is een artistiek 
proces dat wordt bepaalddoor 
zowel het zichtbare, d.w.z. de 
uiterlijke verschijning, al het 
innerlijke beeld De aard van 
beider w erk wordt volgen hen 
niet sslechts bepaald door het 
motief, maar ook door de kunste
naar. 

De tentoonstei l i ng draait er niet 
alleenom hoe de één de ander 
ziet. De waarneming van de toe
schouwer wordt ook aan de kaak 
gesteldHoe kijken wij naar de 
portretten die deze kunstenaars 
van elkaahebben gemaakt? rOver
het algemeen kent de toeschou
wer het model niet. En het be
langrijkste van de portretten die 
een mens koestert is doorgaans 
het feit dat ze doen denken aan 
de afgebeeldepersoon. Maar wij 

toeschouwer waargenomen, ge
waardeerd en gekoesterd worden. 

Sanneke Stigter 

'Eyes': Frederick W. Ayer en 
Dennis Thies. Galerie BMB, Kerk
straat 127 129 Amsterdam. 
Van16 maart t/m 27 april. 
(wo t/m za 12.30-17.30uur + 
1 e zo v.d. maand 13.00-17.00
uur). De tentoonstellingzal vol
gend jaar nog in Mallorca te 
zien zijn. 
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