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Het Hondje



WALLKI’s zijn kleine wandobjecten, ontstaan uit mijn monologen tegen het hondje. Als ik 
met het hondje in de stilte loop praat ik tegen haar. Zij kijkt, luistert en ruikt. Het is al 
een oud hondje. Ze heeft door de jaren heen veel gehoord.

Zo speurend en pratend gaan we heel vaak dezelfde routes. Het zijn lange wandelingen. 
We kennen het terrein en herkennen de bewoners. Ik vind altijd wel iets dat mee naar 
huis gaat en in een WALLKI terecht komt. 

WALLKI
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2#1 - Numero Uno



#2 - Zij kent mij precies
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IN HET KLEINE SCHUILT SCHOONHEID
Wandelend op de dezelfde paden zie ik hoe de jaargetijden voorbij gaan. De natuur 
weerspiegelt dit in haar vormen en kleuren. De variatie is eindeloos. De kleinste 
details zijn op de juiste plek, met de perfecte kleur. Soms zo klein, nietig bijna, maar 
geweldig mooi.
Zo komen ook de gedachten en de herinneringen. Ze zijn als de titels van de WALLKI’s.

Deze ode aan het kleine witte hondje is op zijn plaats. Ze is altijd naast me. Ik kijk 
naar mijn kleine vriendin, zij houdt mij in de gaten. Filoutje, daarom kriebel ik je achter 
je gevederde oren.
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#3 - De kuierlatten



6#4 - De juiste dosering
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#5 - De plaats, de tijd, het moment

#6 - Zoals ze naar de wind staan
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#7 - Een risico, gelijk elk ander
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#8 - Tickle your fancy
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Secure vriendin
        zij houdt mij in de gaten
        zit pal als het haar niet zint
        zonodig toont zij haar tanden

Storm in de nacht
        weer een nacht
        wind door de bomen
        jij ademt in en uit
        geruststellend

Het is goed
        wat jij wilt
        we nemen de andere route

Filoutje
        wat is het
        als je zo stil staat
        in het niets kijkend

Het wordt al donker
        maar zij vinden 
        onze weg wel terug



#9 - Secure vriendin
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Helene van ‘t Hoen - multidisciplinary artist, designer and art historian

 www.hvanthoen.nl

 www.instagram.com/hvanthoen
 
 hvanthoen@hotmail.com

Het zijn kleine wandobjecten, meestal niet groter dan 10 centimeter. Met 
een magneetje zitten ze tegen hun achtergrond. 
Tenzij het erbij staat vermeld, is elk object uniek. Dat komt doordat 
gevonden materialen de basis zijn van elk ontwerp.


