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Lotta heet ze, Lotta Blokker, en ze gebruikt die voornaam 

als handtekening op haar beelden, omdat La Lotta de strijd 

betekent. Niet zozeer de strijd met het materiaal, maar de 

strijd om naar buiten te brengen wat je echt voelt.

Lotta Blokker werd in 1980 in Amsterdam geboren. In 1999 

ging ze, negentien lentes oud, met een studiebeurs naar de 

navel van de kunst, de Art School in Florence, Italië.

Al snel werd de omvang van haar talent duidelijk en werd 

ze gevraagd les te geven aan de Art School. Er werd over 

haar gesproken als tredend in de voetsporen van de groten, 

zoals Rodin.



Haar eerste beeld is Precipice in 2003. Ze is dan 23 jaar. Het 

drukt haar emotie uit van zich vast te willen houden aan 

de veiligheid van het vertrouwde en toch verder te willen 

gaan. Dat was haar gevoel na een paar jaar Florence. De 

onbeschrijflijke schoonheid om haar heen, maar ook het 

gevoel van verstikking. Ze wist dat ze terug moest gaan 

naar haar eigen omgeving: Amsterdam. Daar leeft en werkt 

ze sindsdien.

Net als Rodin krijgt Lotta het verwijt dat zij haar beelden 

maakt op een mal van levende personen. En net als hij doet 

ze dat niet. Authenticiteit staat bij haar voorop. Haar 

gevoel moet kloppen met het model dat ze kiest en het 

beeld dat ze maakt. Het gevolg is dat het proces van het 

maken van een beeld vele etappes doorloopt, van pose tot 

en met emotie, en vernietigd kan worden als het niet die 

echtheid uitdrukt, die voor haar zo onontbeerlijk is.



Precipice
Florence, 2003



Atlas kreeg in de Griekse mythologie de opdracht om het 

hemelgewelf op zijn schouders te dragen. Veel kunstenaars 

hebben het geïnterpreteerd als een wereldbol op zijn 

schouders. Blokkers interpretatie van Atlas is niet dat hij 

de wereld op zijn schouders draagt. Hij draagt zichzelf. 

Niets is zo ondragelijk voor de mens als hijzelf. Zelfs 

bij traumatische gebeurtenissen waar overduidelijk het 

individu geen schuld treft, is zijn gevoel toch: Waarom ik?

Na zesenhalf jaar Florence vertrekt ze naar Amsterdam. 

Haar vertrek wordt betreurd en zij wil haar periode in 

Florence goed afsluiten. Het is 2005, ze is 25 jaar en in een 

hete zomer in Florence maakt ze in een koortsachtige roes 

haar interpretatie van de mythologische figuur Atlas. Ze 

werkt zonder ophouden door en komt haar atelier niet uit. 

De studenten brengen eten en drinken aan haar deur.



Zelfkritiek is meedogenlozer dan welke andere kritiek ook. 

Het meest bedreigend voor de mens is de mens. De kritiek 

van de ander raakt alleen dan wanneer het de zelfkritiek 

opentrekt.

De tederheid die spreekt uit de details van Atlas die zijn 

eigen hand vasthoudt en voorzichtig zijn teen vasthoudt, 

tonen de menselijke kwetsbaarheid; het tedere mededogen 

op het moment dat hij zichzelf teveel is.

detail hand-voet detail handen



Atlas
Florence, 2005



De verstilde emoties zijn kenmerkend voor haar werk. In 

een tijd waarin de langzame emoties als tederheid, beschei-

denheid of mede dogen dreigen te verdwijnen, stolt Lotta 

Blokker deze in brons, om nooit meer te vergeten.

Haar portretten en gezichten drukken een verfijnd scala 

aan emoties uit. Ter illustratie vier gezichten. Twee van 

mensgrote beelden: Pieta IV en I am here now; twee van 

koppen: Woman en Myrrha.

Pieta IV
Amsterdam, 2007



Woman
Florence, 2003

I am here now
Amsterdam, 2008



Myrrha
Florence, 2004
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Utrecht, Juni 2011



Psychologisch Ins�tuut voor 
Consulta�e, Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek


