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Persbericht

De afgelopen maanden werkte Liet Heringa in het Europees Keramisch'Werkcentrum in Den Bosch aan

een reeks beelden van klei. Een daarvan is een bijna drie meter hoge keramische stam, met vertakkingen

die hier en daar uitmonden in menselijke hoofclen; een uitstulpende boom met antropomorG trekken.

Het beeld is bedekt met een matte zwarte glazuur, die zijn contouren zachtq en vloeiender maakt.

In deze staat wordt het beeld opgesteld in de Kunstvereniging, waar Liet Heringa het te lijf gaat door het

te 'besmijten'met klodders vaseline, die door vermenging met pigment de kleur heeft aangenomen van

een verzadigd rood. In deze bevlekte toestand treÍlen de toeschouwers het beeld aan, met daarbij alle spo-

ren van het proces dat heeft plaatsgevonden. De vlekken die op de grond terecht zijn gekomen, zijn niet

verwijderd en de potten met vaseline staan nog op een tafel. Het proces zal. zich tijdens de duur van de

tentoonstelling herhalen.

Reizend door India za;gLiet Heringa rituelen waarbij mensen elkaar met pigment ondergooien, wat niet

alleen een krioelende massa halfiraakte gele, roze, groene en blauwe lichamen oplevert, maar ook felge-

kleurde, hoog opstuivende stofivolken, die de lucht voor de duur van het ritueel en enige tijd daarna haast

verduisteren. Elders werd een godenbeeld bij herhaling bekogeld met bolledes boter en besureerd met vet

en pigment. Wat de religieuze betekenis is van deze rituelen, is voor Liet Heringa niet van direct belang.

Het zijn de handelingen en de uiterlijke fenomenen, die verwantschap vertonen met de wijze waarop haar

beelden tot stand komen en zlj ze wil laten functioneren.
'Wanneer zij het grote keramische beeld bekogelt met vaseline, gaat het haar niet om het herhalen of imi-
teren van een ritueel, dat in deze context betekenisloos zou zijn, niet meer dan loos spektakel.

Het gaat erorn, het beeld zoveel mogelijk een levend protes te laten zijn en niet uitsluitend een afgerond

product, dx zich qualitate qua verwijdert van de oorspronkelijke gedachte die eraan ten gondslag 1ig5.

Dat, hoewel concrete materie, zoveel abstracter is dan de werkelijke gevoelde emotie, offysiek ervaren

sensatie. Hoe materialiseer je trouwens gedachten, ervaringen en indrukken? Deze vraag neemt een cen-

trale plaats in in het werk van Liet Heringa.

Het boterbeeld in India staat midden in het leven. Het wordt telkens opnieuw bezield, gewijd.
Het leeft, het werkt pas door het ritueel. Zonder de handelingen waarmee het omringd wordt, is het

dood. Het is het samenvallen van handeling en betekenis, van het fysieke en het vergeestelijkte dat

Liet Heringa aanspreekt. Tegen deze achtergrond kan de handeling die zij in de Kunstvereniging uitvoert
gezienworden als een profane wijding. De zinnelijkheid van het romige vet wordt versterkt door de

visualiteit van het rood, kleur van vlees en bloed. De handeling maakt het beeld niet alleen - min ofmeer
op afitand - ewtarbtar, maar een veel directere - ervaring op zichzelf. Het beeld is onderhevig aaÍr een

proces van verandering; het eindresultaat, als dat er is, is nog onbestemd. De ervaring wordt niet stilgezet,

niet beperkt tot een enkel moment, maar vloeit uit in de tijd.
Lisette Pelsers

Het concept van de tentoonstelling en enkele werken ziln tot stand gekomen in samenwerking met

Maarten van Kalsbeek.

Enkele werken zijn vervaardigd in het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving

en Bouwkunst in Amsterdam.

Na aÍloop van de tentoonstelling verschijnt een publicatie.
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I Uitnodiging
I
I
Loo, de opening van de tentoonstelling

Liet Heringa
op zaterdag 4 ryirl r 998, vanaf r 6.oo uur

Programma

16.1 5 uur

Opening door lene Boess, voormalig kleuterjuf van Liet Heringa

Vanaf17.15uur
Haai met als nagerecht griesmeelpudding à t 17 ,50.
(Opgave bij de Kunsfuereniging tot uiterlijk vriidag2T maart dringend gewenst)

Muziek:

Pauline Post, piano, speelt werken van Arvo Pàrt en Alfred Schnittke.

I Lezing
| ,oro^r3 mei 1998, 16.oo uur

Lezing door Liet Heringa
Entree:f 5,oolleden f 2,5o.

I Agenda
| ,^rrro^rz7 junt/mzondtgz3 augustus 1998

herman devries

Vanafzaterdag I9 september 1998
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Openingstijden
Zondag en dinsdag tot en met vrijdag van r2.oo tot r7.oo uur.
Zaterda,g en feestdagen van r4.3o tot r7.oo uur.
Op maandag en op z5 december, 3 r december en r januari gesloten


