
Opmerkeli jke manifestatie van 
teken- versus schilderkunst’ 
 
Tekenkunst heeft over het algemeen iets puurs. Het is de lijn 
die het allemaal moet doen. Het is als beeldmiddel ook de 
meest summiere uitdrukkingsvorm op het platte vlak, waarbij 
al het overige alleen maar opvulling lijkt te zijn. Het is de lijn 
die de beelden moet gaan vormen, die de omzwervingen van 
de gedachten en gevoelens van de kunstenaar moet weerge-
ven. Het is de lijn ook die in zichzelf de meest ultieme ab-
stractie kent, als niets meer dan een aaneenrijging van pun-
ten. Armando heeft ooit een tekening gemaakt die slechts uit 
één punt bestond; verder kon hij niet gaan. De tekeningen 
van Frederik Roes, te zien in de Gruitpoort Galerie te Doetin-
chem, zijn van een dusdanige eenvoud dat de lijn hier de 
meest directe verwijzing is naar het idee. 
   Voor de Eibergenaar Roes (1946) zijn gezichten en het 
menselijk hoofd de belangrijkste motieven. “Ik teken graag 
koppen. Vaak ook roept de ene vorm de andere op. Het 
mooist, maar moeilijk bereikbaar, zijn beelden die tot naden-
ken stemmen over het menselijk bestaan”, legt hij uit. In de 
Gruitpoort zien we een tweetal tableaux van allemaal gezich-
ten en koppen, alsof Roes hiermee zijn statement meteen 
ook wil bevestigen. ‘Je loopt vrij rond en kijkt’, luidt de titel 
van één. Een gezicht bestaat uit twee ogen, een neus en een 
mond; meer heeft Roes niet nodig. Zijn gezichten tonen dan 
ook nauwelijks individuele trekken, het zijn eerder maskers, 
hoogstens tronies. Een booglijn voor het hoofd, daaronder 
een grotere boog voor de schouderpartij en twee kleinere om 
de armen en de romp te verbeelden, en ziehier ‘Studie voor 
figuur in ruimte’. Elders suggereert de lijn meer dan waarvoor 
zij getekend is. Zoals een groep van zittende figuren, zonder 
stoel maar toch zitten ze. 
   Roes tekent zijn figuren en gezichten op papier, hout, kar-
ton en zelfs op gipsplaat. En alles wat hij tekent is een mani-
fest van de lijn. Andere figuren bestaan louter als silhouet, 
zoals bij ‘Figuren in bootje’ op een multiplex plankje. De ex-
positie toont echter ook enkele geschilderde stukken. En het 
is des te opvallender dat die juist weer zo nadrukkelijk schil-
derkunstig zijn. In ‘Lachende man’ en ‘Groot hoofd’ gaat het 
om verfbehandeling, de materie, de kleur, de schilderachtige 
invulling. Dit maakt de tentoonstelling tot een opmerkelijke 
manifestatie van teken- versus schilderkunst. (ML) 
Werk van Frederik Roes tot 19 november in de 
Gruitpoort Galerie, Grutstraat 50, Doetinchem. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
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