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De buiken van mijn dochters
Klankbeelden
In het atelier
9 september 2019 - heden

titel Buik III
materiaal keramiek met bronzen stip
formaat 32 x 36 cm

(foto rechtsboven)
titel Buik VI
materiaal keramiek
formaat 45 x 35 cm
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De vorm van een zwangere buik, en het weten wat
er zich afspeelt in die buik, bepaalde de vorm van een
serie klankbeelden. Het beweeglijke van de vorm, de
duwtjes van binnen uit, de groei en het tijdelijke van
dit bijzondere gebeuren trof mij weer omdat nu mijn
dochters zwanger waren van een kind.
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titel Buik IV
materiaal keramiek met brons
formaat 35 x 34 cm

NOTITIE 2019-02

Atelier Hetty Looman

De buiken van mijn dochters

Door de weerschijn van de zon op het
harde oppervlak van de rode klei gloeit een
natuurlijke rode lichtval op de witte muur.
titel Buik V
materiaal keramiek
formaat 40 x 35 cm

Externe gebeurtenissen kunnen je een richting
opduwen waar je waarvan pas later de impact
begrijpt. In de natuurlijke omgeving waar beeld Buik-1
hing bekeek ik het met een andere emotie. Ik zag nu
in de ronding en de maten van het beeld de spanning
van een hoogzwangere buik. Ik zag de bolling voor
het eerst op die manier omdat de onderkant van de
oorspronkelijke vorm afgebroken was. In relatie tot
de vraag in hoeverre de vorm een klank bepaald,
kregen meer klankbeelden hun zwangere bollingen en
deze groeiden met een ‘echte’ buik mee. De beelden
werden zwanger van geluid.

Buik V
materiaal klei leerhard
formaat 40 x 35 cm
titel
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De kleur van de klei van Buik V is geel.
Na de eerste stook wordt klei rood, de kleur
van gebakken aarde, terracotta.
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Buik II na de eerste stook in terracotta. Voor de
tweede, hogere stook van 1280 C
̊ is glazuur en
brons opgebracht en de kleur veranderde naar
donkerrood.

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

titel Buik II
materiaal keramiek met glazuur en bronzen stip
formaat 44 x 35 cm

Door de eeuwen heen perfectioneerden Boliviaanse
indianen hun technische vaardigheden bij het maken
van zowel keramische potten als van goddelijke
verbeeldingen. Hiermee konden zij hun keramiek
waterdicht maken zonder glazuur te gebruiken. Deze
hoogstaande techniek wordt nog steeds door hen
gebruikt. Deze techniek heeft ook invloed op de klank
en dit paste ik, voor zover mogelijk, toe.
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Buik II hangt in de zomer van 2020 tijdens de
wisseltentoonstelling van Expoost in de fraaie
binnenstadstuin aan Roode Steen in Hoorn.
De tentoonstellingsruimten van Expoost grenzen
aan het West Fries Museum en de organisatie is
in handen van Stichting In Den Beginne.
De stichting organiseert eveneens de levendige
beeldenroute langs de kust van Hoorn en de
Westfriese Omringdijk.

