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Roos Theuws Cratis infoblad
Zotrdag 26 naart Í/n ruttertsda.q .1 nrai

In teksten ovcr het rvcrk van Il.oos -fheurvs nerrren uitgebreide en gedetailleerde beschrijvende
passages een belanglijke pl:r;rts iu. In ltrinuLieuze bervoorclingen rvordt de uiterl!ke
verschijningsvorrn vln hct rverk, de corrstructie eri vooral het toegepaste materiaal, geanaly-

seerd. Dat is nict verr.vonderlijk. De beelden zoals Roos Thetrrvs die de aflelopen jar:en heeÍt
gemaakt, confronteren cle bescl'rourver in ccfste instantic rncl cen naclnrkkelijke, rijke err oor-
spronkelijke mlLerialitcit. Ze hebbe n ccn uiterlijk rneegekregen met sterke visuele en tactiele
kwaliteiten en nret een hoge rnete ven pcrGctie. Arnrrekkelilk, rnaar daarorn nog niet zonlaar
toegankeiijk. Verleidelijk, rnarrr niet 'gefilllig'. Het Iigt dar-r ook voor de hand onr door een

g;rondig onderzoek van de buitenkarrt, vrrn de 'liuid' vlur cleze fi'lnie, ntarr koele verschijningen,
te tracirten een onderliggcndc lllg aan tc boren. Ook is drt proces van analyse van eigenschap-
pen en verschijningsvornl vrn het nratc'riaal, tcrrcirrde I'rierLrrt betekenis te destilleren, in over-
eenstenrrning nret de rvijze rvaurop Iloos Ther.rn.s hct lrtistickc proccs opvat. Deze opvrtting
kan gedefir-riecrrd rvorderr als cerr hardnekkig strcven onl ccn irrrrnateriëlc'visie op te leggen aan

lret nrateriaai, onr het betekerris te ontlokken, onr het zclf'tot spreken te brengen. zonder tus-
senkornst van persoonlijkc crnotionele of ve rhalerrde eletrrenten, voor zover die het uiteindelij-
ke beeld zouden kunnen hinderen zijrt t:igcl urcdcdclirrgcrr te doerr. Daarnree rloen vooral de

wat vroegere rverken een sterk beroep op dc zirrtuiglilkheicl vari cie beschourver.
Op zijrr gevoeligheid voor het rluteliarri, voor de huid, die zich in verschillende gedaantes en
oppervlakken nranifesteert - irr de vorrn v;rrr Lrijr.oorbeeld stlll, llulniniurn, glas, l-rout, perspex,

rubber - zich telkens anders verhoudend tot het in de onrgeving aanrvezige hcht, absorberend

dan rvel reflecteren<l, in nreerdere gr:rdlties. Dc hogc rnrte varr sensilriliteit die de beelden door
hurr rnaterialiteit oproePen, is een aLrstract, r,olkonrcn zelGtarrdig gegeverr. Met lrun uiterlijk a1s

perlecte indr.rstriële corlstnrcti('s, zctrcn zi1 rrie't aurr tot s.r,111§6litche of verhalende interpreraties.

Deze beelden zijn in lrun pgp5eelrlilke ku,alitcil bcslist uituodiscnd, nlaar-zrvijgend.

Hoervel er geen sprake is van eerr abrr.rpte o\rergaug, llkerr de rccentere beelden mededeelza-
mer. FIet zijrr orrdetinieerL.rale, niaar: intrigereude 'toes[ellen', nret éón overheersende en onmis-
kenbare associatie: ze lijkerr deel uit te niukerr rran de inventaris vun een ziekenhuis. Het sterkst

rvordt deze associatie gevoed door de gg'ore zakke rr v;rrr hospituallirrnerr, die in enkele gevallen
de hooÍïrloot ven heL bceld vonlten. De linnen zakken zijn in ecrr licht orrderstel gehangen,
dat nog het tneest lijkt op de rritgekl;rpte l)oterr vlur eer) rvasrek en dat als drager fungeert varr

eerr gelaagrle constnrctie vun platen lichtlrl;rurv tenrpex, dat is bec'lekt nrct paratline.
Als verbindend elenrent tre<len Lrundels kr:onkclende, rcldc nrtrberen slangen op. Deze slarigen

vor[ren een vertrouwdc vcrschijning in het s,erk vun I].oos 'I'hctnvs. Ze roepen een idee van
circulatie op, vari energietoevoer. Irr de vroegerc bcclderr vcrtegenwoordigen ze in zekere z-in

ook een relativerend eletnent, doclr ltLrrr flexibilitcrt tcgcnover het onbuigzerne en harde van de

nreeste overige gebrttikte nrterialcn, zouls stlral of hout. Eeri kleLrrrijk, licirt s;leels elerlenr in
een ovcrigens strenge onrgevirrg. Deze speelshcid is volledig verdrvenerr.
De slangen roepen nu ecn g'irrrniig err vooral angstaarijuecnd beeld op van de kabels die op de
intensive care atdeiing vlln een ziekenliuis het Lredreigcle liclilarn koppelen aan de reddende
apparattlur. Verbindingslijnerr tusscn leven en dood. Op irrdrukrvekkende lvijze refereren deze
beelden aan de krvetsbalrhcid van het rnenselijk bestrurn, aen vcrgankelijkireid. Misscfiien rvas

dat aspect al verhr.rld aarrrvezis irr vroegele beelden. Ook zij lijkerr hun energietoevoer, huri
'Kr:eislatrl in de vorttt van de rode rrrbbcrcn :rdcren, lrloot te gever]. Maar als dat al zo is, het
schijnt hen niet te deren, orrkrvetsbaar ds ze lijken in hurr srocrc, gladde huid.
De nieurve beelden lnocten het stellerr zonder dczc stocrhe id, ze zijn liclrt eri fragiel.
Het gebnrikte rleteriaal ontbeert dc'koele perlèctie vurr \r,clcer. IIun krvetsbaarheid is letterlijk
en fysiek.

Eerr bijna drie nteter hoge constructie, bestaurrde uit knrisclirigs geplaatste onderstellerr en een
horizontale clrager van het lichtblaurve tcnlpex nret parat1irre, rvordt bekroond door een smal

stalert íi-anre rvalrin aun slordige, onhlrrcligc ijzcrdnud.jes een rilrbenkxst is opgel]ar]gcn.
De ribbenkast is vrn flexibel, durr rvit rubber cn ontbeert stcvigl'reid.
Het is hier nog steecls hct rlaterir:rl dat spreekt, nlurr het lijkL zichzelf lreer te relativeren, ten
gunste van een rnc'er gelaagcle inlroud en eerl grotere enrotioneliteit.
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