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D. Thies: grafiet en DFU\Oop papier, 1995; x cm

Gelijkenis met het PRGHO is niet
het belangrijkste voor (\HV $OV
je de verschillende gezichten van
GH]HOIGHpersoon ziet, wordt GXL
GHOLMNdat één EHHOGte kort schiet
om een ZHUNHOLMNportret van L
mand te schetsen. Bovendien HODDW
het portret EHKDOYHhet PRGHOook
iets van de kunstenaar zien. En de
mate waarin dat gebeurt YHUVFKLOW
natuurlijk keer op keer. Het gaat
hen niet om het PRGHOmaar om
wat er met de EOLNgebeurt. :HONH
LPSXOVHQworden er van het QHW
YOLHVdoor9egeven naar de KHUVH
nen? 'Eyes toont de YHUVFKLOOHQGH
impulsen die bei d e kunstenaars
]RZHO veroorzaakt DOVontvangen
en verwerkt hebben. %HKDOYde
beeltenis va n een hoofd, zijn HDQ
dere EHHOGHOHPHQWHQte ontwaren
die tijdens het kijken zijn RSJHWH
kend. Een pannetje, een YHUNHHUV
bord, de woorden '57' en 'empty'
zijn DO zodanig te herkennen,
maar ook spiraaTvormige VNUXOOHQ
maken GHHO uit van de portretten.
*OREDDO kan word en JHVWHOGdat
een OHYHQGLen expressief NDUDN
ter kenmerkend is voor ]RZHOhet
werk van Ayer DOV dat van Thies.
Maar uit de tekeningen waar de
kunstenaars samen aan hebben
gewerkt EOLMNW het YHUVFKLO in
nandschrift. Het gezicht van Ayer,
en dus de hand van Thies, wordt
gevormd door aftastende, zich
steeds herhalende OLMQHQ$Ode
VUROOHQ zijn omged raa id zijn het
Ayers dikke trefzeke re OLMQHQ die
een krachtig EHHOvan het gezicht
van Th i es weergeven.

F.W. Ayer: grafiet en GDFU\op papier, 1995;
Ox cm
kennen noch Ayer, noch Thies.
Zien LV echter herkennen, VWHOOHQ
Ayer en Thies naar ideeën van
Goethe. Want het EHHOG moet de
hersens JHSULNNHOGhebben opdat
we ons bewust ]LMQ van wat we
zien . $OVwe niet nadenken over
het obj ect waar we naar kijken,
]LHQwe het object KHOHPDDOniet.
Met 'Eyes' ODWHQ$\HUen Thies juist
zien KRH UHODWLHI de aanleiding
van het kunstwerk voor de URH
schouwer is en hoe belangrijk de
hand van de kunstenaar. Het PR
GHO heeft VOHFKWV waa rde voor de
VFKLOGHUDOVzijnde het motief voor
zijn creatie. Dit object QXhet DX
tonome kunstwerk, kan door de

Hoe ]LHde een en ander
DE PORTREnEN VAN W$<(5 EN 7+,(6
'Eyes' heet de nieuwe WHQWRRQVWHOOLQJ bij JDOHULHBMB te
Amsterdam. De expositie gaat over onze waarneming,
over zien en gezien worden. Hoe ziet de één de ander, en
andersom? De expositie ODzien dat daar geen eenduidig antwoord op is te geven. Aan de muren hangen DWYHU
VFKLOOHQGHportretten of 'hoofd-motieven', ]RDOV]in de
HEHJHOHLGHQGH FDWDORJXV worden genoemd. +RHZHO de
hoofden steeds van HONDDUYHUVFKLOOHQ stonden VOHFKW
twee mensen PRGHOvoor de portretten; Frederick W. Ayer en Dennis Thies; de kunstenaars ]HOI

F.W. Ayer enD. Thies: grafiet en DFU\Oop papier, 1995; x cm

Tijdens een symposium in 8OP
YHUOHGHQjaar zomer hebben Ayer
(VS) HQThies (Did) HOND DUJHWH
kend, geschilderd en geboetseerd.
Het resultaat daarvan is expressief
werk. De portretten die Th ies van
Ayer heeft gemaakt druipen hier
en daar van de verf en Ayer heeft
UD]HQGVQHO de gelaatstrekken van
Thies op papier gezet. Het is DO
of er ieder moment nog wat kan
veranderen in de OLMQHQGLHde J
zichten beschrijven.

De tentoo nstei l i ng draait er niet
DOOHHQom hoe de één de ander
ziet. De waarneming van de WRH
schouwer wordt ook aan de kaak
JHVWHOG Hoe kijken wij naar de
portretten die deze kunstenaars
van HONDDhebben gemaakt? U2YHU
het DOJHPHHQ kent de WRHVFKRX
wer het PRGHO niet. En het EH
langrijkste va n de portretten die
een mens koestert is doorgaans
het feit dat ze doen denken aan
de DIJHEHHOGHpersoon. Maar wij

Ayer en Thies zijn van mening
dat de mens selectief waarneemt.
We zien HVOHFKWV datgene wat
we ZLOOHQzien. aar GHZDDUQH
ming VFKLOGHUHQ is een artistiek
proces dat wordt EHSDDOG door
]RZHO het zichtbare, d.w.z. de
XLWHUOLMNH verschijning, DO het
LQQHUOLMNH EHHOG De aard van
beider w erk wordt YROJHQ hen
niet VVOHFKWV EHSDDOG door het
motief, maar ook door de NXQVWH
naar.

toeschouwer waargenomen, JH
waardeerd en gekoesterd worden.

Sanneke Stigter
'Eyes': Frederick W . Ayer en
Dennis Thies. Galerie BMB, .HUN
straat 127 Amsterdam.
9DQ16 maart t/m 27 april.
(wo t/m za uur +
1e zo v.d. maand 
uur). De WHQWRRQVWHOOLQJzal YRO
gend jaar nog in 0DOORUFD te
zien zijn.
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