
arieahahoutman cirkelvormen en symphonie fantastique 2002-2003



Metamorphose [ naar R. Strauss ] | 230402

acryl op linnen in mdf-lijst | 73 x 82 cm.

Elegy [ naar Sjostakovitch ] | 190302

acryl op linnen | 160 x 160 cm.



Silver Morning [ I.M.E.B. ] | 120902

acryl op linnen | 160 x 180 cm.

Sketch of Spain [ naar Miles Davis ] | 110702

acryl op linnen | 180 x 160 cm.



In a landscape [ naar John Cage ] | 281102

acryl op linnen | 150 x 150 cm.

Durations [ naar M. Feldman ] | 300902

acryl en -pasta op linnen op mdf | 90 x 90 cm.



Symphonie Fantastique [ naar Hector Berlioz ] | 15 & 160103 | vijf digitale studies | presentatie / afwerking optioneel



Symphonie Fantastique [ naar Hector Berlioz ] | februari 2003 | vijf studies van de vijf delen van de symphonie | acryl op papier op mdf | elk 55 x 60 cm. [ particulier bezit ]



Symphonie Fantastique [ naar Hector Berlioz ] | maart 2003 | vijf werken naar de vijf delen van de symphonie | acryl en -pasta op linnen op mdf | elk 45 x 45 cm.



Tableau 1 | 140403

palmschors en acryl op mdf. | 70 x 70 cm.

Tableau 2 | 250402

acryl op mdf. | 70 x 70 cm.

Tableau 3 | 290402

linnen en acryl op mdf. | 70 x 70 cm.



zonder titel [ in my beginning ] | 020903

acryl op papier | 48 x 63 cm.

Sea Picture [ zee beeld ] | 091003

acryl en zand op linnen | 150 x 150 cm.



Gouwsluis studie | 101103

acryl, -pasta en zand op linnen | 80 x 80 cm.

Reflektie nr. 43 | 281003

acryl op linnen | 110 x 120 cm.



De serie ‘cirkelvormen’ uit 2002-2003 volgt op een lange periode waarin het figura-
tieve beeld in mijn werk de boventoon voerde.
Daarin was muziek, en m.n. opera’s en klassieke symfoniën, de voornaamste
inspiratiebron.

Eind 2001 ontstonden door o.a. digitale manipulaties van objecten en structuur-
vlakken geheel nieuwe beeld-vorm-materialen.
Ik noemde deze ‘studies’ compurijen en ze waren voor mij dè aanleiding om in een
meer abstracte figuratie het schilderij als ‘ding’ te onderzoeken.

De eerste zeven werken [ 2002 ] waren nog steeds geïinspireerd op muziek, ditmaal
van ‘modernere’ componisten als Sjostakovitch, Feldman en Cage, en hebben, mede
door het grote formaat en de vorm van het beeld, een sterk meditatief karakter.

Vanaf 2003 ontstond de behoefte om de letterlijke structuur van ‘de huid’ en dus de
beeld-vorm, meer onderdeel van de compositie te laten worden.
De serie naar de Symphonie Fantastique van Berlioz is een weerslag van dat proces,
van digitale voorstudies via vlakke werken op papier naar werken waarin kleur, for-
maat èn structuur tot een zelfstandig beeld leiden.

Daarna volgden er drie ‘tableaus’ welke als prototypes zijn te beschouwen (ook
realiseerbaar op grotere schaal) waarin ik ‘natuurlijke’ materialen samen met de verf
een nieuwe ‘identiteit’ heb willen geven.

Vervolgens richtte mijn onderzoek zich op het gebruiken van ‘natuurlijke verschij-
ningsvormen’ in mijn werk als b.v. water en zand.

Naast de muziek heeft ook de poëzie als inspiratie haar intrede gedaan [ T.S. Eliot ],
en daarnaast hebben de laatste twee werken uit 2003 mijn geboorteplek als ‘aanlei-
ding’ want “in mijn eind is mijn begin”.
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arie aha houtmanschilder

Prins Hendriklaan 9  |  2731 ES  Benthuizen  |  T.: 079 - 5938716

E.: info@arieahahoutman.nl

W.: www.arieahahoutman.nl
recent werk: http://arieahahoutman.blogspot.com

N.B. deze pdf-presentatie is gemaakt in een lage resolutie vanwege
de ‘digitale zwaarte’, een hoge resolutie is bij interesse opvraagbaar

via info@arieahahoutman.nl
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