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Toch valt er een rode lijn te ontdekken doorheen de 4 delen, namelijk het thema van 
‘beschadiging’ (damage), zowel in het gebruik van de materialen als in het uitdrukken van een 
emotionaliteit. Het gebrokene, het beschadigde, het onvoltooide en verwarde worden op 
verschillende manieren weergegeven door hoofden en lichamen. Toch is er altijd een ‘sprankeling’ 
aanwezig, soms figuurlijk, vaak ook letterlijk. 
 
 
Ook de ruwheid van de natuur is een inspiratie voor zowel BOGMEN, CORALS en ROCKS. De sculpturen 
lijken per toeval door de natuur gemaakt, ontstaan door erosie, door natuurlijke mummificering, 
door verstening e.a. Er zijn gezichten in herkenbaar, vervormde lichamen of lichaamsdelen en 
vaak is een beschadiging aan één of beide ogen op te merken. 
 
De achterliggende ideeën zijn vaak afkomstig van mijn fascinatie voor tragedie en mythologie, 
sagen en legenden. 
 
 

	
	
	
	
	
	



 
BOGMEN 

 (veenlijken)  
Een veenlijk is een in het hoogveen gevonden overblijfsel van een menselijk lichaam. Door de 
conserverende werking van het veen (laag zuurstofgehalte en de zure omgeving - veenwater is 
zuur) zijn deze lijken gemummificeerd en in betrekkelijk goede staat bewaard gebleven. In 
sommige gevallen werden ze in het moeras gegooid als offer voor de goden. Het veen speelde een 
hele belangrijke rol in het leven van mensen. Ze haalden er bouwmaterialen, brandstoffen en soms 
zelfs ruwe materialen om ijzer uit te maken uit. Tegelijkertijd werd het veen vaak gezien als 
een gebied dat mensen en goden met elkaar verbond. Hier werden offers gebracht om de goden te 
danken voor de overvloed of gunstig te stemmen en te hopen op meer. Vaak bestonden die offers 
uit objecten of dieren, maar soms blijkbaar ook uit mensen. 
 
Mijn ‘bogmen’ zijn gemaakt uit was, soms uit een combinatie van verschillende soorten was 
(kaarsvet en boetseerwas bv), soms bedekt met verf, vaak afgewerkt met een laagje hars. 
 
 



 











 



CORALS 

 
 
Koralen en koraalriffen zijn een essentiële voedingsbodem in zee. 
Ze hebben onderwater de prachtigste kleuren en vormen. 
In zuiderse landen ziet men ze vaak aangespoeld op het strand, soms in een grillige vorm, soms 
als kunstwerkjes op zich in de mooiste geometrische vormen. 
 
Ik maakte een reeks koppen uit PU-schuim. Door het gedroogde schuim te bewerken met een mes 
kwamen er quasi natuurlijke vormen tevoorschijn. De ene lijkt uit een rotswand losgetrokken, de 
andere leek een aangespoelde koraal. Ik verzamel ze onder dezelfde noemer ‘Corals’ vanwege de 
overeenkomst in materiaalgebruik: PU-schuim, behandeld met pigmenten en vernis. (uitz: Hyle (de 
schreeuw), uit papier mâché) 
 
De naam Prometheï verwijst naar Prometheus, die aan de rots werd vastgeketend door de goden 
omdat hij de mensen het vuur had leren kennen. Boven hem vloog een adelaar die hem zijn lever 
opat. Na duizenden jaren vastgeketend te zijn werd hij a.h.w. zelf de rots. Door Herakles werd 
hij bevrijd. 

























 



 



ROCKS 

 
De natuur creëert de mooiste juwelen: stenen in talrijke vormen en kleuren. 
Voor ‘Rocks’ ging ik deels aan de slag met resten klei die ik vond in de academie en waar ik -
naar analogie met de ‘Corals’ - een soort menselijk gelaat deed doorschemeren. Een bezoek aan de 
de afdeling natuurstenen in het Afrikamuseum gaf me het idee om, als verderzetting van een 
onderzoek naar het imiteren van natuurlijke objecten bij de ‘Corals’, deze vormen in klei te 
bewerken met pigment, vernis of bladgoud(-zilver)tot zogezegde natuurstenen. 





















 



SCULPTURES 

 
De lichamen zijn verwrongen, soms verminkt, bestaan soms uit het samenvoegen van 2 halve 
lichamen. Ze zijn soms opgesloten in een stolp, gevangen. 
De materiaalkeuze refereert eerder naar de klassieke beeldhouwkunst, als studies van het 
vrouwelijk naakt. 
 
De koppen zijn soms hoekig, soms wat zachter van lijn, maar als ze zachter zijn is de ‘damage’ 
des te harder (bv zwart beschadigd gezicht, vaak een brede kap in het hoofd). 
 
‘Cavlia Mia’ is een kleine installatie bestaande uit het in was gestoken kinderziekenhuisbedje 
van weleer, in combinatie met 3 beelden van mijn eigen kapotte enkelbeen. De structuur en kleur 
van de bijenwas en dat van het bot maken een contradictie van hard en zacht. 
 
‘Le Pleurant’ uit papier maché is mijn versie van de indrukwekkende ‘Les pleurants’ uit Dijon 
(zie fotootje boven). 
‘Les Pleurants’ uit eikenhout werd vormelijk deels bepaald door de dwingende vijs aanwezig in 
het hout. De vorm van beide figuren kwam vanzelf in een rouwhouding terecht, waardoor het ook 
een versie van Les Pleurants werd. 



















 















      



 



BOGMEN 
 
Bogman #1  bruine was, kaarsvet, resin 
Bogman #2  witte was, verf, resin 
Bogman twins witte was, resin 
Pätka  witte was, resin 
7 Dwarfs  combinatie witte was, kaarsver, bruine was 
Airell  witte was, horlogeonderdelen, op houten plaat 
Sqöm   witte was, ijzeren pinnen, houten plank 
Hoved  gebakken boetseerklei 
 
 

CORALS 
 
Prometheï #1 kippengaas, PU-schuim, vernis, pigment 
Prometheï #2 kippengaas, PU-schuim, vernis, pigment 
Prometheï #3 kippengaas, PU-schuim, vernis, pigment 
Prometheï #4 kippengaas, PU-schuim, vernis, pigment 
Prometheï #5   kippengaas, papier maché, PU-schuim, vernis, pigment 
Prometheï #6 kippengaas, PU-schuim, vernis, pigment 
Prometheï #7 kippengaas, PU-schuim, vernis, pigment 
Vanha  isolatieplaat, verf, spijkers, vernis 
Nainen  kippengaas, PU-schuim, vernis, pigment 
Foster  fotocanvas, PU-schuim, pigment, vernis, houten planken 
Laava  schilderscanvas, PU-schuim, verf, houten balken, linnen 
Breen  schilderscanvas, PU-schuim, metalen plaat, verf, ijzeren raster, houten plaat 
Hyle   kippengaas, papier mâché, stalen buis, plaaster, touw, verf 
 
 



ROCKS 
 
Hopea klei, verf, vernis, pigment, bladzilver 
Hoika klei, verf, vernis, pigment 
Nenä  klei, verf, vernis, pigment 
Grönn kippengaas, plaaster, verf, vernis, pigment 
Gull  klei, verf, vernis, pigment, decorative stones 
Svart klei, verf, vernis, pigment 
Asurbla klei, verf, vernis, pigment, parelverf 
Negat klei, verf, vernis, pigment 
Konge klei, vernis, pigment, resin 
 

SCULPTURES  
 
Takaisin  kippengaas, plaasterverband, textielverharder 
Rakhaus  porseleingips, pigment 
Kareeva  porseleingips, pigment 
Manat  boetseerklei, stof 
Velly  klei, vernis 
Parcae #1  klei, vernis 
Parcae #2  klei, vernis 
Baldr  sculptura block, plaaster, plasticrète, nagels 
Schlömer  isolatieplaat, plaaster, glitter 
Berthè  porseleingips, pigment 
Nyx   plaaster, verf, vernis 
Rosa   klei, vernis, pigment 
Bruna  klei, verf, vernis 
Cavlia Mia kinderziekenhuisbedje, witte bijenwas, 3 fotoafdrukken Hahnemühle papier 
Le Pleurant kippengaas, papier maché, verf, zwarte lakverf 
Les Pleurants  eikenhout, vijzen, vernis 


