
Herman van Tongeren

Website           : www.hvantongeren.nl/

Email               : hermannus@hvantongeren.nl

Samenstellers : Menno Aardewijn /
                          Herman van Tongeren

Datum             : september 2011

Skydances 2010 - 2011

Herman van Tongeren

Heemstede, september 2011

Herm
an van Tongeren Herman van Tongeren

 Skydances  2010 - 2011

Herman van Tongeren

Herman van Tongeren heb ik vanaf 1977 goed leren 
kennen toen ik als student Filosofie  boven zijn 
atelier in Haarlem een kamer huurde .
Ik was toen al onder de indruk van zijn manier van 
werken: geconcentreerd, ongekunsteld, nooit 
decoratief en nimmer sentimenteel. Hij schildert 
geïnspireerd, soms bijna als een medium en drukt uit 
in kleur en vorm wat hij beleeft, direct en niet gekuist 
door enige conventie of vormvoorschrift. Zijn werk 
drukt zonder sentiment het Zijn uit zoals het is, in al 
zijn extremen, contrasten, polariteiten, dynamiek, 
botsingen, dramatiek en tragiek. 

Skydances zijn kleine schetsen (max. 30 bij 20 cm) 
die mij aan haiku’s doen denken: kleine gedichten 
met een geweldige zeggingskracht.  

Menno Aardewijn 
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Mijn Skydances 2010 - 2011
Vormen smijten andere vormen en vormpjes de ruimte in met woeste kracht. Soms vallen ze aan op andere  

vormgroepen. Ik laat soms afstanden tussen deze groepen om een gespannen,  maar rustiger tussenruimte te 
krijgen. Maar soms loopt de beweging door met vele energiek geladen halen, krassen en vormpjes, verrijkend 
vanuit het punt waar alles begint, de grotere vorm die een inbreuk maakte in de ruimte die voor hem ligt, die nog 
onberoerd is, neutraal, passief, afwachtend.  Het is als een raket die klaar staat om in de blauwe ruimte te 
schieten, een ruimte die bij mij zwart is om een dramatischer, mysterieuzer gevoel uit te drukken en de sfeer van 
de schemering en de nacht op te roepen.

Dan komt de actie die de ruimte gaat bezielen als het begin van een symfonie, een muziekstuk wanneer de 
eerste klankcombinaties in de stilte opklinken. Je kunt het ook vergelijken met de eerste woorden die een 
schrijver op een wit leeg vel typt; alles gaat leven, een sfeer ontstaat.  Al in mijn vroegste werk, de blauwe periode, 
schoten vele vormen door een kosmische ruimte die leeg en oneindig was en mysterieus. Dat was voordat je op 
een TV-scherm vele letters en cijfers uit allerlei richtingen zag samenkomen om een titel van een film te vormen. 

Er moet niets teveel zijn en niets te weinig. De gevoelens moeten geconcentreerd, sterk, soms meedogenloos 
in felle actie worden uitgedrukt. Geen halfzachte geluiden wil ik de wereld geven. Het leven is vaak meedogenloos 
wreed met onverwachte onheilen die kunnen liggen bij iedere hoek die je omslaat.

Herman van Tongeren,  september 2011
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