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Roos Theuws
hndag 26 maart tltn woensdag j mei

tlitnodiging
voor de opening van de tentoonstelling
Roos Theuws
op zondag 26 trnaart

Programma

Persb ericht
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Van 14.i0 tot 75.30 uur

Gelegenheid tot het bezichtigen van de tentoonstelling

Vanaf 15 .i0 uur

Herschikking van de ruimte in verband met

de uiwoering Cabra y Cabrones

Aansluitend

Cabra y Cabtones:
Muziek en Beeld bij een Bokkenrijderslied

' Vana.f 19.00 uur

Maaltijd: Bedientjes (Diepenheimse specialiteit) met frites en sla à f 15'00

(telefonische opgave bij de Kunswereniging dringend gewenst).
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Muziek

MaÉin van Duynhoven
Beeld

Toon Verhoef

Regie-aanwijzingen

Johan Simons
Tekstbewerking

Willem Verhoef
'Loos'

Peter van Bergen

Paul Koek

Gerard Bouwhuis
Huib Emmer

'- 'Music&Drums'

Fred van Duynhoven
Martin van Duynhoven

Chander §ardjoe
Gasten

Beatrice van der Poel

Milco Onrust

Paul Ter'mos

Tieerd Oostendorp

Lezing
hndag 2j apil, 16.00 uur

Lezing door Roos Theuws
Entree: f 5,0O/leden f 2,50.

Cabra y Cabrones:
Muziek en Beeld bii een Bokkenriiderslied

In opdracht van de Noordhollandse Jazzpodia schreef Martin van

Duynhoven, Cabra y Cabrones, een 'Singspiel' dat geÏnspireerd

is op teksten van een historisch Bokkenrijdersdocument. Bij de

historische vorm van het 'Singspiel' zijn muziek, beeld en voor-

dracht tot een samenhangend geheel bijeen gebracht. Beeldend

kunstenaar Toon Verhoef en musicus Peter van Bergen werkten
nauw samen in de voorbereiding van deze produktie. Verhoef

droeg het thema aan en ontwierp het toneelbeeld. Voor de uit-

voering werd gekozen voor de groepen 'Loos' van Peter van

Bergen en 'Music & Drums'. Als gasten treden op Tjeerd

Oostendorp (tuba), PaulTermos (sax) en Beatrice van der Poel en

Milco Onrust (voordracht). Met de keuze van eigenzinnige talen-

ten voor de bezetting wordt noch op een nauwkeurige recon-

structie van het'singspiel', noch op een exacte weergave van de

verhalende teksten gemikt.

z.o.z.



In teksten over het werk van Roos Theuws nemen uitgebreide en gedetailleerde beschrijvende

passages een belangrijke plaats in. In minutieuze bewoordingen wordt de uiterlijke
verschijningsvorm van het werk, de constmctie en vooral het toegepaste materiaal , geanaly-

seerd. Dat is niet verwonderlijk. De beelden zoals Roos Theuws die de afgelopen jaren heeft

gemaakt, confronteren de beschouwer in eerste instantie met een nadrukkelijke, rijke en oor-
spronkelijke materialiteit. Ze hebben een uiterlijk meegekregen met sterke visuele en tactiele

kwaliteiten en mer een hoge mete van perfectie. Aantrekkelijk, maar daarom nog niet zorr.a;eÍ

toegankelijk. Verleidelirjk, mear niet 'gefàllig'. Het ligt dan ook voor de hand om door een

grondig onderzoek van de buitenkant, van de 'huid' van deze fraaie, maar koele verschijningen,

re trachren een onderliggende laag aan te boren. Ook is dit proces van analyse van eigenschap-

pen en verschijningsvorm van het materiaal, teneinde hieruit betekenis te destilleren, in over-

eenstemming met de wijze waarop Roos Theuws het artistieke proces opvat. Deze opvatting

kan gedefinieerd worden als een hardnekkig streven om een immateriële visie op te leggen aan

het materiaal, om het betekenis te ontlokken, om het zelJtot spreken te brengen, zonder tus-

senkomst van persoonlijke emotionele of verhalende elementen, voor zover die het uiteindelij-
ke beeld zouden kunnen hinderen zijn eigen mededelingen te doen. Daarmee doen vooral de

wet vToegere werken een sterk beroep op de zintuiglijkheid van de beschouwer.

Op zijn gevoeligheid voor het materiaal, voor de huid, die zich in verschillende gedaantes en

oppervlakken manifesteert - in de vorm van bijvoorbeeld staal, aluminium, glas, hout, persPex,

rubber - nch telkens anders verhoudend tot het in de omgeving aanwezige licht, absorberend

dan wel reflecterend, in meerdere gradaties. De hoge mate ven sensibiliteit die de beelden door

hun materialiteit oproepen, is een abstract, volkomen zelfitandig gegeven. Met hun uiterlijk als

perfecte industriële constructies, zetten zij niet aan tot symbolische of verhalende interpretaties.

Deze beelden zijn in hun persoonlijke kwaliteit beslist uitnodigend, maar zwijgend.

Hoewel er geen sprake is van een abrupte overgang, lijken de recentere beelden mededeelza-

mer. FIet zijn ondefinieerbare, maar intrigerende 'toestellen', met één overheersende en onmis-

kenbare associatie: ze lijken deel uit te maken van de inventaris van een ziekenhuis. Het sterkst

wordt deze associatie gevoed door de grote zakken van hospitaallinnen, die in enkele gevallen

de hoofdmoot van het beeld vormen. De linnen zakken zijn in een licht onderstel gehangen,

dat nog het meest lijkt op de uitgeklapte poten van een wasrek en dat als drager fungeert van

een gelaagde constructie van platen lichtblauw tempex, dat is bedekt met paraffine.

Als verbindend element treden bundels kronkelende, rode rubberen slangen op. Deze slangen

vormen een vertrouwde verschijning in het werk van Roos Theuws. Ze roepen een idee van

circulatie op, van energietoevoer. In de woegere beelden vertegenwoordigen ze in zekere zin
ook een relativerend element, door hun flexibiliteit tegenover het onbuigzarne en harde van de

meeste overige gebruikte materialen, zoals staal of hout. Een kleurrijk, licht speels element in
een overigens strenge omgeving. Deze speelsheid is volledig verdwenen.
De slangen roepen nu een gimmig en vooral angstaanjagend beeld op van de kabels die op de

intensive care aÍtleling van een ziekenhuis het bedreigde lichaam koppelen aan de reddende

apparatuur. Verbindingslijnen tussen leven en dood. Op indrukwekkende wijze refereren deze

beelden aan de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan, aan vergankelijkheid. Misschien was

dat aspect al verhuld aanwezig in woegere beelden. Ook zij lijken hun energietoevoer, hun
'Kreislauf in de vorm van de rode rubberen aderen, bloot te geven. Maar als dtt al zo is, het

schijnt hen niet te deren, onkwetsbaar als ze lijken in hun stoere, gladde huid.
De nieuwe beelden moeten het stellen zonder deze stoerheid, ze zijn licht en fragiel.
Het gebruikte materiaal ontbeert de koele perfectie van weleer. Hun kwetsbaarheid is letterlijk
en fysiek.

Een bijna drie meter hoge constructie, bestaande uit kruiselings geplaatste onderstellen en een

horizontale drager van het lichtblauwe tempex met paraffine, wordt bekroond door een smal

stalen frame waarin aan slordige, onhandige ijzerdraadjes een ribbenkast is opgehangen.

De ribbenkast is van flexibel, dun wit rubber en ontbeert stevigheid.
Het is hier nog steeds het materiaal dat spreekt, maar het lijkt zichzelf meer te relativeren, ten
gunste van een meer gelaagde inhoud en een grotere emotionaliteit.

Lisette Pelsers


