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Beelden in de natuur
Klankbeelden
Expositie in het National park Dwingelderveld, Drente
18 juli 2019 - 7 september 2019

De organisatie wees mij deze lokatie in het
Nationaal park toe om de beelden te plaatsen.

website www.hettylooman.nl
email mail @ hettylooman.nl
mobiel 06 12993836

blad 1

titel Gong III
materiaal keramiek
formaat 90 x 24 cm
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Na het hangen van Gong, een van mijn eerste
experimenten, in een natuurlijke ruimte schreef ik
mij in voor Kunst Expeditie van Taribush festival.
Hoe de klankbeelden als klankborden van de
natuur zouden werken en in het bos zouden
passen, daar was ik nieuwsgierig naar.
Ik wilde graag antwoord geven op de heerlijke
geluiden van het Drentse bos. Met dank aan het de
vogels, het ruisen van de wind en het enthousiasme
van de geïnteresseerde bezoekers die de klanken
uit de beelden wilden horen, was dit een mooi
experiment. Met name de beelden ‘Golven’ met
hun mooie ondertoon spraken erg aan.

NOTITIE 2019-01

Atelier Hetty Looman

Beelden in de natuur
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titel Buik I met bronzen
materiaal keramiek
formaat 65 x 30 cm

Wind en regen bleken geen probleem voor de
hangende objecten. Een aantal vernielzuchtige
passanten in het park kon helaas niet omgaan met
de beelden en geen van de werken bleef heel. Maar
de ervaringen met de mensen, jong en oud, die wel
interactie zochten met de beelden en de weerstand
van de werken aan het soms stormachtige weer was
aanleiding hier toch mee verder te gaan. Het eerste
‘Buik’beeld is hieruit ontstaan.

stippen
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Bezoekers aarzelden soms
om de beelden in gang te zetten.
Dit jongetje kon klankbeeld
Golven II zelfs bespelen.
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titel Golven I en II
materiaal keramiek
formaten 91 x 31 en

