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Thijs Zweers zal naar aanleiding van een eerder verblijf als artist-in-residence in 
Diepenheim tekeningen tonen die fijnzinnig zijn en tegelijkertijd een raadselach-
tige en mystieke kant hebben. De basis voor het werk van Zweers is zijn interpre-
tatie van de virtuele wereld als autonome werkelijkheid. 

Thijs Zweers • ‘Head’ • 2013 • grafiet op papier • 57 x 50 cm 



Zijn visie wordt als kunstwerk niet digitaal gepresen-
teerd, maar zij wordt ‘eenvoudig’ in de oudste techniek 
die er is, het tekenen, getoond. Deze combinatie maakt 
zijn werk op een bijzondere wijze actueel. Juist doordat 
het handgetekende beelden zijn, wordt die virtuele 
wereld op krachtige wijze gematerialiseerd.

Na zijn afstuderen aan de ArtEZ Kunstacademie in 
Arnhem is Thijs Zweers gestaag bezig met het 
opbouwen van een zeer consistent oeuvre. Hij doet 
onderzoek naar de positie die we aannemen ten 
opzichte van de verwarrende, onstuitbare circulatie 
van beelden op het internet. Als een bioloog neemt hij 
monsters van deze nieuwe, kunstmatige biotoop. 
Van deze monsters maakt hij intrigerende grafiet 
tekeningen. Het vluchtige beeld krijgt een meer 
permanente staat; en door dit te doen kan Zweers 
het beeld vervoeren naar de tastbare wereld. 
Zijn contemplatieve tekeningen tonen de manische 
wijze waarop internet informatie absorbeert. 
Elk stukje is in wezen gelijk en kan worden benaderd 
vanuit een grenzeloze scala aan perspectieven. 
De continue stroom van informatie, dat het internet 
afhankelijk maakt van vele kijkers en bijdragers, 
volgt zonder dat iemand enige feitelijke zeggenschap 
heeft haar koers.
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Tijdens de expositie biedt de Kunstvereniging een 
speciale editie aan van Thijs Zweers.
Deze bijzondere litho’s zijn in beperkte oplage (40) 
verkrijgbaar voor de prijs van € 150,- (leden 10% 
korting).
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