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Opvallende exposities, beurzen en concerten in 
binnen- en buitenland vanaf november 2018.
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exposities exposities

‘Als ik 
objecten 
fotografeer, 
dan kijk 
ik ernaar 
alsof ik ze 
voor het 
eerst zie’

Het autonome werk van Thijs is 
gepresenteerd op talrijke exposities 
in binnen- en buitenland. Haar 
werk is opgenomen in de collecties 
van het Rijksmuseum Amsterdam, 
een aantal internationale musea en 
privéverzamelaars. Die populariteit 
is niet verwonderlijk: Thijs neemt 
de kijker namelijk mee naar een 
sprookjesachtig universum met 
zwevende vazen, levensechte een-
hoorns, engelachtige personages 
en magische taferelen. Het regent 
kikkererwten. Koninklijke katten 
met kroontjes kijken onverstoor-
baar voor zich uit. Kinderen steken 
ongegeneerd hun tong uit of zijn be-
vroren in een heimelijke schreeuw. 
In deze verstilde, surrealistische 
wereld vervagen de grenzen  
tussen tijd en ruimte.

TUSSEN HEMEL EN AARDE

Marie Cécile Thijs (Heerlen, 
1964) studeerde rechten aan de 
Universiteit van Leiden. Zij werd 
advocaat, maar verruilde twintig 
jaar geleden haar toga voor de 
fotocamera. Met een duidelijk 
herkenbare signatuur bouwde  
zij een veelzijdig oeuvre op,  
met bekende series als Human 
Angels, White Collar, Amazones, 
Horses, Majestic en Food Por-
traits. Museum Jan Cunen in 
Oss presenteert momenteel een 
overzichtstentoonstelling van 
haar werk. Met in totaal vijftig 
portretten en stillevens brengt 
de expositie ‘Tussen Hemel 
en Aarde’ haar veelzijdigheid 
treffend in beeld. De surrealis-
tische beelden van Thijs zijn 
schilderachtig en tijdloos. 

Er blijkt wel een vast procedé aan 
haar werk ten grondslag te liggen. 
Thijs: ‘Als ik objecten fotografeer, 
dan kijk ik ernaar alsof ik ze voor 
het eerst zie. Het is een hernieuwde 
kennismaking. Dat is een boeiend 
proces. Door deze focus op het on-
derwerp worden het eigenlijk altijd 
portretten. Neem bijvoorbeeld mijn 
serie Food Portraits, portretten van 
voedsel. Het onderwerp krijgt een 

broeden op een idee, ben soms 
weken bezig met het zoeken naar 
de juiste spullen. Dan ga ik ermee 
de studio in.’

Terug naar de Gouden Eeuw
Met chirurgische precisie regisseert 
Thijs haar surrealistische beelden, 
die qua licht en kleur doen denken 
aan het werk van de grote Holland-
se meesters uit de 17e eeuw, maar 
hedendaags zijn in enscenering en 
uitstraling. Haar foto’s kenmerken 
zich door tegenstellingen. Ze zijn 
zowel verstild als krachtig en dyna-
misch, paradoxaal en tegelijkertijd 
vanzelfsprekend, absurdistisch in 
alle ernst.

Tijdloosheid
Voor de fotografe bestaat tijd 
ogenschijnlijk niet. In een even 
sprekende als serene stilte komt 
alles tot leven. Objecten krijgen 
persoonlijkheid. Portretten worden 
stillevens en stillevens worden por-
tretten. Als in een parallelle wereld 
gaan ze hun eigen leven leiden en 
krijgen een nieuwe betekenis. We 
kijken ernaar, maar zien een andere 
werkelijkheid. Is er meer tussen 
hemel en aarde?
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eigen persoonlijkheid, een nieuwe 
bestemming. Het gaat een eigen 
leven leiden. Een recent voorbeeld 
uit een andere serie is de Dandelion 
Rose, die bestaat uit de bol van een 
paardenbloem en de steel van een 
roos. Het is een bloem die alleen 
bestaat in mijn werk, maar toch zo 
uit de tuin lijkt te zijn geplukt. Het is 
een nieuwe werkelijkheid. Mijn werk 
is tamelijk surrealistisch. Ik kan lang 
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Thijs over Thijs
De fotografe zelf toont zich aan-
genaam nuchter ten overstaan van 
werk dat letterlijk tot de verbeelding 
spreekt: ‘Ik maak beeldverhalen, 
het is geënsceneerd werk. Ik be- 
denk dat eerst in mijn hoofd en 
maak het vervolgens in mijn Rotter-
damse studio. Het komt voort uit 
mijn verbeelding, mijn fantasie.’
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