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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 en veel 
met hem sprak.  
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.  Het 
werk straalt vrijheid uit.
 
Menno Aardewijn 
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Tekeningen 2008 - 2011

       „Aanvankelijk tekende ik alles wat mij boeide: mensen, natuur, interieurs, steden, stillevens. Mijn tekeningen 
waren vooral impressionistisch.   In 1960 begin ik de dingen die ik waarneem meer als aanleiding te gebruiken 
om bewegingen, lijnenspel en volumes in relatie tot elkaar, tot hoofdmotief voor mijn werk te maken. In dat jaar 
ga ik ook sportfoto’s, foto’s van aardbevingen en botsingen natekenen. 

        Het interesseert mij hoe de vormen uit het vlak omhoogkomen. De ritmes boeien me en hoe hindernissen 
bewegingen tijdelijk kunnen blokkeren zoals een waterval die tegen de rotsen botst en zich zo telkens een andere 
weg moet banen. Zo beleef ik botsingen ook, snelle bewegende voorwerpen die ineens geblokkeerd worden, 
zodat een ophoping van vormen en vormpjes ontstaat en de beweging tot een halt gebracht wordt;  of die zich 
een weg banen door en over de obstakels heen, alle vormen en vormpjes als een bulldozer voor zich uit en opzij 
duwend, waarbij, zoals bij crashes van raceauto’s, de brokstukken alle kanten op vliegen.

        Vanaf 1980 heb ik vele tekeningen gemaakt waar dit soort motieven in voorkomen, maar dan volledig 
abstract, onherkenbaar. Steeds weer  gestopte bewegingen, felle botsingen, aangevallen constructies van 
balken, rechthoeken, ruiten en lijnen en fragmenten die alle kanten opvliegen. De cirkel is een element dat ik pas 
in de laatste jaren toepas. Ik maak ook vele tekeningen met ‚tekens’ , geconcentreerd, expressief, fel vaak. Zo 
heb ik een ongekend aantal mogelijkheden ontdekt voor het uitdrukken van gevoelens in een abstracte 
vormentaal en ook geëxploiteerd, gevarieerd en steeds verder gevoerd”.  

Herman van Tongeren

september 2011
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