
 
              ‘Victoire, Victoire’ 

 

Positief Apocalyptisme  

 

Het werk ‘Victoire, Victoire’ van Hellen Abma is onderdeel van haar serie Positief 
Apocalyptisme. Met deze geëngageerde serie toont Abma tekeningen op papier in 
gemengde technieken. Houtskool, inkt, stift en o.a. aquarelverf worden door elkaar gebruikt 
en geven de werken daarmee het eigen, onorthodoxe handschrift.  Een afbeelding bestaat 
uit vele lagen; het lijken soms net schilderijen.  In het handschrift van de kunstenaar is 
duidelijk haar achtergrond als beeldhouwer te herkennen, met een voorkeur voor sterke 
contouren en een scherp oog voor vorm en restvorm. 
 
We worden dagelijks overspoeld met berichten die aangeven wat de klimatologische 
veranderingen voor een invloed hebben en zullen krijgen op ons dagelijks leven.  
Abma ageert tegen de gedachte 'na mij de zondvloed’ en maakt mensen met haar 
eigenzinnige werk bewust van hun eigen rol én  de noodzaak van verandering van 
bewustwording voor de natuur en de omgeving.  
In het werk is de mens uit beeld; alleen de sporen van menselijke aanwezigheid zijn nog 
zichtbaar.  Het werk lijkt het ultieme antwoord op de ijdelheid en kwetsbaarheid van de 
mens, als een eigenzinnige vanitas.  De afgebeelde landschappen zijn vaak gebaseerd op 
bestaande industriële landschappen en locaties rond Tsjernobyl. 
 
Wat in de tekeningen resteert is een wereld die we kennen, maar waar we geen deel van uit 
lijken te maken. De dieren, die lange tijd als fabelfiguren in haar werk terugkwamen, komen 
daarentegen terug in een natuurlijke of soms mythische hoofdrol. 
 
 
 



                                                
‘Cradling the Void’                                                                                ’Edible Landscapes’ 

 

                              
                                                         ‘Embracing HA’                                                                         ’Fin de la Fête’                                                                    

-verkocht- 
 
 

Apocalyptisme is het geloof dat een apocalyps de wereld zal treffen. 
Een term die oorspronkelijk verwees naar een openbaring van ‘Gods wil’, maar 
tegenwoordig vooral naar het geloof dat de wereld zeer spoedig tot een einde zal komen. Dit 
leidt onder aanhangers tot uitzonderlijke sektes, saamhorigheid en utopiën. Het Positief 
Apocalyptisme van Abma toont de veerkracht van de natuur. Ze is o.a. geïnspireerd door het 
enorme aanpassingsvermogen van dieren in de verstedelijkte omgeving het herstellend 
vermogen van de natuur, zoals bijvoorbeeld in Tsjernobyl. Daar blijkt in de mensvrije 
gebieden dat de natuur kan floreren als de mens het maar met rust laat. Hoe groot de 
negatieve effecten van de straling ook mogen zijn, ze zijn niet zo groot als de negatieve 
effecten die mensen op een gebied hebben. Het verlaten Tsjernobyl is inmiddels 
overgenomen door dieren als herten, elanden en wilde zwijnen. Wolven komen er nu zeven 
keer zo vaak voor als voorheen.  
 
In  troostrijke, soms humorvolle of verstilde beelden, verbeeldt Abma de kracht van dit 
gegeven, zonder naïef of clichématig te zijn. Verstilde, maar krachtige droombeelden van 
een wereld na een apocalyps veroorzaakt door de mens. 

 



 
                                                                                                                                                                          ‘Invincible Beast’ 

 
“Hellen Abma kan verhalend en figuratief zijn zonder illustratief te worden.  

Het werk leest als een gedicht: er staat meer dan er staat!” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Hellen Abma beschrijft haar kunst als ‘figuratief, vaak theatraal en verhalend’. 

Kwetsbaarheid en ijdelheid van de mens zijn belangrijke basisthema’s. 

Inspiratiebronnen zijn onder meer de natuur, mythes, fabels, persoonlijke 

ervaringen en nieuwsberichten. Door die te combineren weet ze ongrijpbare 

thema’s te visualiseren. 

 

De laatste jaren zijn de natuur en klimatologische veranderingen een belangrijk 

terugkerend thema in haar tekeningen,  waarin ze een bijzondere mogelijkheid 

tot reflectie en bewustwording kan realiseren bij de kijker.  

Zonder belerend of dogmatisch te zijn, neemt ze de beschouwer mee in haar 

werkelijkheid. Door een tegenstelling te creëren tussen vorm en inhoud, roept het 

werk van Abma zowel verwondering als ongemak op.” 
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