als j e het gezien hebt, zie j e het
nooit meer anders.
Het mooie van dit fotoproject
waaraan ik acht jaar werkte, is dat
mensen geraakt worden door de
portretten en anders naar elkaar
gaan kijken. Dit is een van de mooiste complimenten voor mij als
kunstenaar. Ogen zijn de spiegels
van de ziel, daar mag j e van mij
allemaal anders - beter - naar gaan
kijken. Je mag j e blijven verwonderen over de schoonheid van deze
vorm van communicatie, zonder
woorden, met veel inhoud.
Stop met naar elkaar kijken en
begin met elkaar echt te zien.

O Nathan Mooij is fotograaf, woonde de helft van zijn leven in
Noordwolde en exposeert tot en
met 2 juni met zijn Naked Eye
Project in Museum Coda in Apeldoorn, zie ook
www.nakedeyeproject.com

O Reageren op dit artikel? Mail

naar info@nathanmooij.com

O Dit artikel uit de krant van afge-

lopen zaterdag is vandaag opnieuw afgedrukt, nu met bijbehorende foto's

Naked Eye Project

Project leidt tot boek en expositie
Nathan Mooij werkte acht jaar
aan zijn Naked Eye Project, een
portrettenserie en onderzoek.
De theorieën en ervaringen,
zowel spiritueel als wetenschappelijk, en de contacten met onder anderen neurologen, oogartsen, optometristen, opticiens en
de verhalen van de mensen die
als model meewerkten aan de
portretten, hebben geleid tot
een b o e k More than meets the eye.
V a n het boek, dat Mooij i n 2017
i n eigen beheer uitgaf, zijn inmiddels zevenduizend exemplaren verkocht. Museum CODA i n
Apeldoorn heeft het boek en de
portrettenserie van Mooij als
uitgangspunt genomen voor een
overzichtstentoonstelling. Uit
de r u i m 1200 portretten die
gemaald zijn n a uitgave van het
boek (waarvoor honderd eerder
gemaalde portretten als leidraad dienden), is een nieuwe
selectie gemaald:. Ze worden op
groot formaat i n sets i n het
museum getoond en dagen de
ldjker uit om uitgebreid oogcontact te mal<en met de portretten.
De expositie, die tot 2 j u n i te
zien is, biedt de bezoeker interactieve manieren o m zelf een
onderdeel te worden van de
tentoonstelling. Daarnaast zijn
er 'levende' portretten te zien,
i n video: ademend en knipperend.

Los van de boeiende
split brain-theorie,
merkte ik dat als je
iemand aankijkt, je
alleen oogcontact
kan m a k e n m e t één
oog tegelijk
D e portretten
lijken identiek,
maar hebben
één verschil: het
ene heeft twee
linker- en het andere
twee rechterogen

Modellen geportretteerd door fotograafNathan Mooij. met respectievelijk twee linkerogen en twee rechterogen.
Foto's: Nathan Mooij

