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Martijn Hop, operazanger en lid van het Houblon ensemble en
Elsbeth Pluimers, docent cursus ‘Tronies boetseren’, in de rol als

Un Duo Particolar
De bas-bariton Martijn Hop verenigt de rollen van zowel Figaro als de Graaf
Almaviva in Mozart’s opera “Le Nozze di Figaro”. Ondanks zijn beperking van
maar één lichaam te hebben weet Martijn beide persoonlijkheden treffend te
scheiden door het inzetten van geëigende mimiek.
In de thans lopende cursus ‘Tronies
boetseren’ hebben de cursisten getracht
de gelaatsexpressies van “de (boze?)
graaf” in twee en een half uur met klei
vast te leggen. Onder de muziek van de
opera Le Nozze di Figaro van Mozart en
de zang van Martijn Hop werkte de
ploeg cursisten, dertien man sterk,
volhardend aan hun werkstuk.
De opera
Een deel van de melodie van de aria
Non più andrai, farfallone amoroso
werd later gebruikt in het volksliedje
‘Jan
Hinnerk’
uit
de
Franse
bezettingstijd (Napoleon Bonaparte) in
Hamburg (Duitsland). In de jaren zestig
had het Cocktail Trio een grote hit met
Catootje, "ik ben met mijn Catootje naar de opera (botermarkt) geweest". Dit was
weer een parodie of zeer vrije vertaling van Jan Hinnerk. In deze versie werd, heel
erg herkenbaar, ook een ander deel uit dezelfde aria verwerkt.

La lune apparaît
Dit kapitale bronzen beeld nadert haar
voltooiing. Een dikke dertig kilo brons op
een kleine sokkel. Een oude aardlaag die
heel behoedzaam de nieuwe maan aan de
dag brengt. Ontstaan en erosie in één
krachtige beweging verstild. Het beeld
wordt momenteel nauwkeurig in de
gewenste kleur stelling gepatineerd.
Volgend jaar lente wordt het in definitieve
vorm getoond.
Zondag 2 oktober excursie

´Keizerlijk porselein´
in het Haags
Gemeentemuseum

■ Pure concentratie bij het vangen van de
expressies van de operazanger.
■ De woedende graaf bij het ontwaren van de
persoonsverwisseling. De schavuit bedrogen?
■ Elsbeth legt aan de hand van een schedel
uit hoe de kaak scharniert bij het zingen.
Martijn kijkt meer dan belangstellend toe.
(foto´s Piet Besteman)

■ De verrassende eindresultaten van
Mm die zaterdag.
Dertien expressieve kopstudies.

Een monumentale keizerlijke vaas (en enig
exemplaar!) en ander keizerlijk porselein
waren voor het eerst buiten Azië te zien.
Dit kon gebeuren naar aanleiding van een
royale schenking van antiek chinees exportporselein uit de kunstverzameling van Henk
Nieuwenhuys aan het Sjanghai Museum.
Op deze opmerkelijk gedecoreerde vaas was
het hele ambachtelijke productie-proces van
porselein uit het oude China afgebeeld. Het
zuiveren, mengen en andere bewerkingen
van de klei, het draaien op de schijf, de oven
en het bakken, het sjouwen van plankjes met
gedraaide potjes zijn hier bijzonder verfijnd
en humoristisch weergegeven. Het antieke
maar technologisch weergaloos hoge niveau
van het porselein werkte uiterst inspirerend.

