
           “I eye’’
                        a picture essay by Leon Abraas

               Menigeen meent met het verliezen van het zicht afscheid te nemen van het 
dierbaarste zintuig. Zo belangrijk veronderstellen we dat het zien is, dat er zo maar een wereld voor je open gaat, als je je ogen sluit. 
De andere zintuigen blijken niet zo expliciet, maar toch minstens zo intens.

Welnu, dan denk je dat we dan toch minstens goed weten te kijken. Verraderlijk genoeg is ons zien meer ingekleurd door vooringe-
nomenheden dan we veronderstellen. Mede daarom kijken we niet echt, maar menen we te zien wat we verwachten. 
We hadden al een prebeeld, dat beslist door veel meer gevormd is dan enkel door wat we zagen.

Er wordt gezegd dat de indianen de boten van de naderende Columbus eerst niet zagen en door een medicijnman op deze nieuwe 
waarneming gewezen moesten worden. En ook een opgroeiend kind tekent, met het bereiken van een bepaald “niveau”, niet meer 
wat het ziet, maar wat het meent waar te nemen: de onderkant van het papier wordt de vloer.

Hoe pijnlijk is de veronderstelling dat we niet eens echt naar het meest dierbare kijken. Het uiterlijk van je naaste, of nog dichterbij,  
jezelf. Al heel snel wordt het zien sec vertroebeld door een totaalbeeld van het bekekene. We schrikken niet zelden als we ons uiterlijk 
op foto of film zien: Het is niet wat we dachten te zien.

Het oog vervult voor ons de functie van poort naar buiten, en binnen. Het biedt ons een blik op de wereld. Omgekeerd menen we via 
dit gat in het lichaam, dat de mens is, naar binnen te kunnen kijken. Iemand diep in de ogen kijken heeft een intieme lading, die tot 
diep / het diepste wil doordringen: Een penetratie.
Wie dat binnenkijken, als antwoord toelaat, meent dat het diepste van diens wezen wordt blootgegeven, tot dicht op het ik. 

Zo komt I en eye etymologisch dicht bij elkaar. We kennen het “aye aye” waarmee de stuurman een commando bevestigd : “Ik heb 
gezien en begrepen”.

Zoals zo vaak bij ons mensen worden we gedreven door vooringenomenheid, wellicht als een verdedigingsmechanisme. Te veel 
onzekerheid wordt niet als comfort ervaren. We zien graag wat we al denken te gaan zien. 
Gelukkig helpt gezonde twijfel, geholpen door kunst en wetenschap, om dieper, eerlijker inzicht te verwerven. 

Elk seriematig onderzoek toont zowel overeenkomsten, alsook de verschillen. 
Zoals de verpletterende serie close ups van frontale gezichten, die fotograaf Ken Ohara in de jaren 60 maakte, van passanten op 
straat in NY, een nieuwe episode leek op de Family of Men, maar dan nu meer rigide en daardoor grondiger dan menige voorganger.

De uitvergroting en bijbehorende scherpstelling van de ingezoomde ogen, die fotograaf Leon Abraas met een analoge camera, 
op 8x10” film vastlegt, doen ons zien wat we nog nooit zagen. 

Uniek en universeel tegelijk.

Maastricht 2016, Mathieu Bruls architect

Opening 16 september 2016, 17.00 tot 19.00 uur, 
in Alex Battalaan 51, Maastricht.

Het werk is verder nog te zien van 16 september tot en met 26 oktober tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.

Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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