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de kleine K
is hét onafhankelĳke digitale keramiekmaga-
zine.

Elke maand vol inspiratie en knowhow. Met de
weerslag van mĳn persoonlĳke zoektocht naar
kwaliteit.

Van de inspiratie die het werk geven kan, van
de knowhow die de kunstenaar biedt.

Van het eigen karakter, dat iets laat zien van
de laag onder de werkelĳkheid, het mysteri-
euze dat toch altĳd een element van goede
kunst is.

Inspirerende keramisten dus en lekker prak-
tische technische oplossingen.

Met op het podium geselecteerde tentoon-
stellingen en andere interessante evenemen-
ten. En op de Facebook pagina het actuele
keramieknieuws.

De artikelen bieden ook veel mogelĳkheden
om door te klikken naar websites: klik op de
gekleurde teksten of op de afbeeldingen.
Klikken aan de zĳkant van de pagina’s is
gereserveerd voor doorbladeren in iBooks.

Gebruik het liefst Acrobat Reader om dit
magazine te lezen. In dat programma werken
ook de links naar andere pagina’s in dit
document: bĳvoorbeeld als u op een pagina
linksonder op de kleine K klikt, gaat u naar de
inhoudsopgave.
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Op de vorige pagina: Dylan Beck, Lake of Fire (detail), 2018, steengoed, glas, 13 x 25 x 25 cm, foto: Dylan Beck

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://acrobat.adobe.com/
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Inspiratie



Op de vorige pagina en ▼ Cartographic Seamount, 2018, steengoed, glas, 15 x 36 x 36 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Dylan Beck

Het werk van Dylan Beck gaat over de wisselwerking – of de
tegenstelling – tussen natuur en cultuur. Over wat wĳ als mensheid
scheppen en afbreken. Hĳ geeft die tegenstellingen weer door het
gebruik van natuurlĳke en kunstmatige materialen, natuurlĳke en

digitale technieken. Hĳ verwerkt dat antagonisme in zĳn kleurgebruik:
psychedelisch tegenover aards.

Dylan Beck (Verenigde Staten, 1980) onderzoekt
in zĳn werk de wisselwerking tussen de mens en
de natuur. ‘We leven momenteel in een tĳdperk
(het Antropoceen) waarin menselĳke activiteiten
een enorme invloed hebben op de aardse eco-
systemen. We hebben een geweldig vertrouwen
in vooruitgang en tegelĳkertĳd verwaarlozen we
onze relatie met natuurlĳke systemen en proces-
sen. Die verhouding interesseert me en dat gaat
van het gebruik van natuurlĳke hulpbronnen tot

de psychologische effecten van het leven in deze
hypermoderne wereld. Het gaat voor mĳ over het
ontzag voor de natuur en onze relatie ermee. Het
landschap is daarbĳ een belangrĳk element. Wat
is er te zien en wat niet? Hoe wordt de beleving
van het landschap gevormd door fotografie en
sociale media? Om daar meer inzicht in te krĳ-
gen, werk ik vaak met onderzoekers buiten de
kunst en kĳk hoe wetenschap zichtbaar gemaakt
kan worden.’

Dylan Beck
Natuur en cultuur
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Materialen
Dylan gebruikt in zĳn werk talloze technieken en
materialen. Klei boetseren, draaien, 3D-printen,
mallen maken. Hĳ laat het afhangen van het
concept waarmee hĳ op dat moment bezig is.
‘Ik benader mĳn werk holistisch: er moet een
balans zĳn van alle elementen: concept, esthe-
tiek, vakmanschap en materiaal. Het concept
bepaalt uiteindelĳk wat ik kies. De combinatie van
de handen in de klei en abstract digitaal ontwer-
pen en fabriceren weerspiegelt dan de relatie
tussen natuur en cultuur die ik vorm wil geven.
Alle materialen hebben een culturele en histo-
rische betekenis en die laat ik een rol spelen bĳ
mĳn keuze. Ik gebruik steengoed, maar ook
terracotta of porselein en werk mĳn stukken af
met terra sigillata, onderglazuur, glazuur, verf en
glitter. Daarnaast gebruik ik ook andere mate-
rialen, met hun eigen culturele verwĳzingen,
zoals vinyl, een van de Amerikaanse symbolen
voor handel, de consumptiemaatschappĳ en de
autocultuur met zĳn typische tankstations.’

Digitaal
Het gebruik van digitale tools komt voort uit een
interesse in nieuwe technologieën en hun relatie
tot de concepten in het werk. ‘Landschappen zĳn
ook gevormd door onze culturele ontwikkeling.
Het gebruik van digitale technologie is een he-
dendaagse manier om door die landschappen
geïnspireerde kunst te maken. Ik selecteer ico-
nische landschapsvormen op basis van mĳn
persoonlĳke ervaring en door het verzamelen
van beeldmateriaal. Dat gebruik ik allemaal voor
het maken van sculpturale installaties, teke-
ningen, digitale tekeningen, animaties en derge-
lĳke.’

Dylan probeert de visuele ervaring van zĳn werk
te versterken door ze een surrealistisch en
psychedelisch karakter te geven. Hĳ beseft dat
ook hĳ in het Antropoceen leeft, maar geniet toch
van de voordelen van onze materiële cultuur.
Vandaar de tweeslachtigheid van het werk: het is
niet alleen sceptisch, maar zeker ook vererend.

Op de vorige pagina: Meltwater Gush, 2019, 91 x 91 x 25 cm
▼ Ice Cap, 2019, steengoed, glazuur, onderglazuur, terra sigillata, 28 x 15 x 18 cm

Op de volgende pagina: High Dynamic Range, 2018, steengoed, verf, digitale print op vinyl, 183 x 122 x 127 cm

https://www.dylanjbeck.com
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Tentoonstellingen
Dylan gebruikt over het algemeen exposities als
aanleiding om werk te maken. Dat bevalt hem
beter dan de hele tĳd in het atelier bezig te
moeten zĳn. Als hĳ begint, heeft hĳ al een idee
voor een vorm of een groep objecten. Van daaruit
maakt hĳ schetsen en dan begint hĳ met maken,
met de hand opbouwen of draaien op de schĳf.
Zodra hĳ een aantal stukken gemaakt heeft, gaat
hĳ spelen met mogelĳke opstellingen en besluit
pas dan hoe hĳ de stukken wil afwerken.
Verkopen doet hĳ voor een groot deel via sociale
media, naast de tentoonstellingen in musea,
kunstcentra en universiteiten.

▲ Lake of Fire, 2018, steengoed, glas, 13 x 25 x 25 cm
Op de volgende pagina: Ventricle Gunge, 2018, steengoed, glas, 25 x 23 x 43 cm

Dylan Beck is kunstenaar en hoofd van de
afdeling keramiek en digitale productie aan
het Oregon College of Art and Craft in Port-
land. Hĳ studeerde keramiek en beeldhouwen
aan de Ohio University (BFA) en haalde zĳn
MFA aan de Tyler School of Art in Philadel-
phia. Hĳ kreeg ook een Post-Baccalaureate
Fellowship van de Illinois State University.
Dylan is als kunstenaar, docent en schrĳver
actief in de keramische wereld en bekleedt
daarin diverse functies in organisaties.

https://www.dylanjbeck.com
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De kleine K
Het GROOTSTE keramiektĳdschrift van
Nederland en België!!!

Wat begon met een eerste nummer van 11
pagina’s, is uitgegroeid tot een volwassen
magazine, met interviews, stap-voor-stap
artikelen en films. Met verhalen over en
aankondigingen van actuele tentoonstel-
lingen, markten en andere evenementen.

Inmiddels is de kleine K verreweg het groot-
ste keramiektĳdschrift van Nederland en
België – bĳna 7.000 abonnees krĳgen het
magazine maandelĳks in hun mailbox en
duizenden anderen downloaden een nummer.
Wĳ krĳgen veel lovende kritieken. Over de
mooie vormgeving, de saillante teksten, de
actuele verhalen en de interessante know-
how.

Naast het digitale magazine is in juli 2016
het eerste boek gepubliceerd: de grote K.
Met inspiratie en knowhow, voor amateurs
en professionals. Ook dit boek blĳkt aan een
behoefte te voldoen en oogst veel waarde-
ring. Eind 2017 kwam deel twee uit.

Al die lof komt niet alleen de uitgever toe,
maar ook de schrĳvers, die tot juli 2017
zonder beloning reisden en schreven. Dat
hebben we veranderd. Daar is geld voor
nodig. Bovendien willen we de grote K elk
jaar uitgeven. Tot nu toe is deze investering
uit eigen zak betaald, maar dat zal niet
jaarlĳks gaan lukken. We vragen geen
abonnementsgeld om het magazine zo
toegankelĳk mogelĳk te houden. En we
vermĳden subsidies om onafhankelĳk te
blĳven.

Daarom zoeken we vrienden. Ondersteun
deze plannen en word vriend van de kleine K.
Of Vriend. Of misschien wel VRIEND. Als u
zich aanmeldt, krĳgt u jaarlĳks een betaal-
verzoek per mail (geen incasso!) Klik daar-
voor op de link op pagina 40.

Als u vóór dit jaar vriend, Vriend of
VRIEND geworden bent, denkt u dan
aan het overmaken van uw bijdrage?
Voor de zekerheid sturen wij nog een
herinnering in het juiste kwartaal.
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Judith Heinsohn
Van 0-portret tot pure wanhoop...



Op de vorige pagina: Natte schreeuw, 2017, keramiek met knikkers, h 60 cm
◄ Eddie 1, 2011, steengoed, scherven, h 110 cm ► Eddie 2, 2011, steengoed, h 160 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Judith Heinsohn

Intrigerende beelden maakt Judith Heinsohn. Een zo gelĳkend mogelĳk
portret interesseert haar niet, schoonheid evenmin. Ze zoekt de

essentie, de emotie achter een gezicht of houding.

‘Ik ben nog niet klaar met Eddies’, verklaart
Judith Heinsohn (Hamburg, 1967) in haar Am-
sterdamse atelier waar bĳna elke vierkante
centimeter wordt ingenomen door een beeld.
Voorzichtig bewegen we ons voort door de over-
gebleven smalle gangetjes, op weg naar de grote
Eddie-mal. ‘Eddie Woods is een schrĳver, ik
ontmoette hem op een schrĳversfestival. Ik vond
zĳn gezicht zo fascinerend en vroeg hem of hĳ
model wilde zitten. Hĳ was al in de zeventig en ik
merkte dat zĳn gezicht wat inviel als hĳ lange tĳd
stilzat, daarom heb ik mĳn vriend gevraagd een
interview met hem te doen terwĳl ik aan het
boetseren was.’ Van de meer dan levensgrote,
geboetseerde kop maakte Judith een gipsen mal,
waarmee ze telkens nieuwe koppen creëerde,
die ze daarna zodanig vervormde dat ze elk een
eigen expressie kregen. De Eddies heeft ze sinds

2011 twee jaar lang gemaakt, maar ze zal er
zeker nog mee verder gaan. Eddie is een van
haar vele basismodellen. Na de Eddies besloot
ze Clay Pipe People te gaan maken in een
Duitse fabriek voor keramische buizen. ‘Ik bouw
mĳn beelden altĳd hol op, dus ik dacht: Waarom
niet eens met (ongebakken riool)pĳpen werken?
Maar dat viel tegen: die pĳpen worden vacuüm
geperst en zĳn daarom zeer stevig. Het was
loodzwaar. Ik stond daar in die fabriek tegen
die pĳpen te slaan! Ze moeten wel gedacht
hebben...’ Kortom, Judith Heinsohn houdt wel
van een uitdaging...

0-portretten tellen niet mee
Judith is gefascineerd door het menselĳk
lichaam, maar ‘een lĳkend portret is voor mĳ een
0-portret, dat telt voor mĳ niet mee’. Dat geldt ook

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 59 | november 2019 | 14

https://www.judithheinsohn.com
https://www.judithheinsohn.com


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 59 | november 2019 | 15



voor de oorspronkelĳke Eddie-kop. ‘Ik geef al
achttien jaar les in modelboetseren, dus ik kan
goed kĳken, maar waar ik naar op zoek ben, is
de emotie die zichtbaar is in een gezicht of in een
lichaamshouding. Het gaat me er altĳd om wat
een mens meemaakt. Het hoofd hoeft er niet
eens bĳ; een lichaamshouding kan ook heel veel
uitdrukken. De laatste tĳd ben ik wel veel bezig
met koppen – daarbĳ gaat het me om de kwets-
baarheid en de vergankelĳkheid.’ De aanleiding
is elke keer weer anders: ‘Soms zie ik een inte-
ressant gezicht, maar soms zĳn het ook emoties
die mĳzelf bezighouden. Ik voel altĳd heel erg
mee, of het nou om vriendinnen gaat, of verhalen
of een film... Zo is het boek Knielen op een bed
violen van Jan Siebelink terug te vinden in
Margot. Je krĳgt ook een wisselwerking tussen
het beeld waar je mee bezig bent en jezelf. Het is
een spel van laten gebeuren en controle krĳgen.
Het moet me blĳven boeien als maker. Dat is het
belangrĳkste. Ik gooi alle regels overboord, waar-
door ik me veel vrĳer voel. Qua thematiek is mĳn

Op de vorige pagina: Medusa, 2011, steengoed, mangaan, pigment, h 160 cm
◄ Madonna (Margot), 2008, steengoed, scherven, h 85 cm ► Geheimpjes, 2015, steengoed, pitfire, h 60 cm

werk wel een beetje zwaar. Verkopen interesse-
ren me niet tĳdens het werkproces. Dan zou ik
ook kleuriger moeten gaan werken...’

Mooi hoeft een beeld ook niet te zĳn. ‘Ik probeer
niet iets moois te maken, ik wil de essentie eruit
halen, zonder een karikatuur te maken.’ Haar
vrouwen zĳn krachtig, haar mannen eerder
kwetsbaar. ‘Ik word niet geboeid door een
macho-man.’ Ze bewondert Louise Bourgeois om
de intensiteit van haar beelden, waarin een oer-
kracht voelbaar is, en de vruchtbaarheid en de
erotische kracht van de vrouw tot uitdrukking zĳn
gebracht. ‘Ook mĳn beelden zĳn arche- of oerty-
pen. Er zit eenzelfde dramatiek in lichaamshou-
dingen in.’ Haar werk toont ook verwantschap
met onder meer Jannis Kounellis en Otto Walde-
mar. Maar Judiths grootste inspiratiebron is uiter-
aard de mens zelf. Ze heeft altĳd veel gereisd en
vooral Afrika en Oceanië inspireren haar: ‘De
bewoners van Irian Jaya en gelĳksoortige cul-
turen spreken mĳ heel erg aan. En hun hoofden
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en lichamen gebruik ik wel als voorbeelden. De
dramatiek en het primitieve, dat vind je ook in
mĳn beelden terug.’

Geen hokjes
Heinsohn is een veelzĳdig kunstenaar. Naast
haar keramische beelden, maakt ze tekeningen,
collages en installaties. En ze fotografeert –
vooral mensen, maar ook stedelĳke en natuurlĳke
landschappen. In haar keramische werk legt ze
zichzelf geen beperkingen op. Ze werkt met
allerlei soorten klei, in allerlei kleuren, en met

allerlei stooktechnieken, zoals pitfire, raku en
elektrisch. Op de klei brengt ze engobes en
oxiden aan, soms zelfs oude scherven. Glazuur,
daar heeft ze zich tot nu toe niet mee bezigge-
houden, maar ook dat zal er nog wel eens van
komen, denkt ze. Judith Heinsohn houdt niet van
hokjes, al niet op de Rietveld, waar tĳdens haar
studietĳd nog een scherpe scheiding werd ge-
handhaafd tussen beeldhouwen en keramiek, en
ook nu niet. De expressie staat voorop, altĳd.

Yna van der Meulen

Op de vorige pagina: Aangetast, 2015, raku, h 40 cm
Van links naar rechts en van boven naar beneden: Vrouw van Jan Willem, 2016, raku, h 32 cm - Zonder titel, 2005 -

Longing for my mother, 2016, keramiek met ingebrand paardenhaar, h 20 cm - Judith Heinsohn aan het werk bĳ Keramo
in Bad Schmiedeberg, 2012

Op de volgende pagina: Doodskop rood, 2017, naked raku, h 50 cm

https://www.judithheinsohn.com
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Bouke de Vries
Geniet ervan, zolang het kan
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Op de vorige pagina: An English Still Life, 2017, 19e-eeuws Engels aardewerk met transfers, 61 x 49 x 72 cm
▼ Cyber Empress, 2017, gemengde technieken, 20e-eeuwse keramische poppenkop, fragmenten van 18e-eeuws

Chinees porselein, met de hand geborduurd gewaad, 75 x 67 x 20 cm. Op de volgende pagina: Memory Vessel 58, 2018,
17e-eeuws famille verte Kangxi porselein, glas en kintsugi, Ø 28 x 41 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Bouke de Vries

In de handen van Bouke de Vries krĳgt gebroken keramiek een nieuw
leven. Hĳ houdt van kwaliteit. Scherven getuigen daar net zo goed van
als perfect bewaarde objecten. Humor schuwt hĳ niet. Tegelĳkertĳd
lĳken zĳn vormcomposities ons een spiegel van de vergankelĳkheid

voor te houden.
‘Eigenlĳk ben ik geen keramist’, vertelt Bouke de
Vries (Utrecht, 1960) vrĳmoedig. ‘Ik zou niet
weten hoe ik iets in een oven moet bakken of met
glazuren moet omgaan.’ Maar hĳ houdt van
keramiek, met name van historisch keramiek.

Patronen
Na de kunstacademie is Bouke enkele jaren
textielontwerper. Dan keert hĳ de modewereld de
rug toe. Hĳ wordt restaurateur. Als specialisatie
kiest hĳ keramiek. ‘Dat lĳkt een volslagen ander
materiaal, maar er is een overeenkomst: de pa‐
tronen. Als textielontwerper had ik daar al erva‐

ring mee opgedaan. Tegenwoordig gebruiken we
de computer, maar indertĳd schilderde je ze nog
met de hand. Ik ben heel bedreven in het men‐
gen van kleuren. Dat kwam in het restauratiewerk
goed van pas.’

Reversibel
‘Als restaurateur werk je met synthetische mate‐
rialen. Alles wat je doet moet reversibel zĳn.
Als je iets in een oven doet, verander je de
chemische natuur van het object. Dat wil de
eigenaar niet. De risico’s zĳn te groot. Een klein
barstje zou je kunnen herstellen door iets op‐

https://boukedevries.com
https://boukedevries.com
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nieuw te bakken, maar door de spanningen die
ontstaan, zou het werk aan gruzelementen
kunnen gaan.’

De hand van de maker
Sinds tien jaar maakt Bouke eigen werk. Zĳn
materiaal: beschadigde keramiek. ‘Eigenlĳk doe
ik nu precies het tegenovergestelde. Bĳ een
restauratie werk je exact, volgens de regels. De
vorm is gegeven. Je moet trouw blĳven aan de
hand van de maker. In mĳn vrĳe werk speelt dat
geen rol. Ik zet de stukken niet in de vorm; ik
maak er een compositie van, probeer het haast
te abstraheren. Ik denk niet: dat kan niet of dat
mag niet. Ik doe echt gewoon wat ik wil.’

De hang naar perfectie
Bouke heeft een voorkeur voor klassiek werk,
voor kwaliteit: ‘Voor mĳ is beschadigd werk nog
even mooi als het altĳd geweest is. Ik bedoel: er
mag een stukje uit een bord zĳn… okay, het heeft
een geschiedenis, maar het heeft nog alle kwali‐
teiten die het had toen het geproduceerd werd.
Voor mĳ maakt dat niet uit… Ik snap die obsessie
met perfectie niet zo.’

Open voor innovatie
In zĳn werk past Bouke zo veel mogelĳk originele
restauratietechnieken toe. Maar hĳ staat open
voor innovaties. Zo bevat het uit fragmenten van
18de-eeuwse theeschaaltjes opgebouwde
Porcelain Flower in Porcelain Vase de steel van
een echte roos, die via een ingewikkeld proces
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▲ Porcelain Flower in Porcelain Vase, 2018, gemengde
technieken, 17e- en 18e-eeuws Chinees porselein,
16 x 14 x 58 cm
Op de volgende pagina: Homeland Italy, 2017,
keramiekfragmenten uit de regio Mondovi, 140 x 120 cm

▲ Delft charger, 2017, archeologische fragmenten van 17e-
en 18e-eeuws wit Delfts porselein, 47 x 46 x 9 cm

https://boukedevries.com
https://boukedevries.com
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verkoperd werd. Soms gaan fragmenten gewoon
de oven in. Zo liet hĳ voor The Life of Guan Yin
de Wikipedia-tekst over deze troostende godin uit
het Chinese boeddhisme via transfers over‐
brengen op de fragmenten waaruit hĳ het beeld
opbouwde. The Conversation laat zien dat een
vleugje humor altĳd welkom is.

De geest van een vorm
Memory Vessel Jardinière – het gedenkteken
voor een verloren vaas, met behoud van die
vaas – is een indrukwekkend werk. Verleden en
heden lĳken erin te zĳn versmolten. Hoe is het
ontstaan? ‘Tĳdens mĳn stage had ik een Romein‐
se urn van groen glas gerestaureerd. Ik moest
daaraan terugdenken toen ik later een mooie,
heel erg gebroken vaas in handen kreeg. Ik
plakte de fragmenten met plakband aan elkaar,
ging met de gereconstrueerde vaas naar een
glasblazer en zei: Maak een exacte replica van
deze vorm. Daarin stopte ik toen de fragmenten
van de vaas. De glazen vorm werd als het ware
een geest van de oorspronkelĳke vaas.’

Duurzaam
‘Keramiek is een fantastisch materiaal. Tegen‐
woordig wordt veel kunst van plastic gemaakt.
Dat blĳft jaren goed, maar in de toekomst zullen
de restaurateurs heel wat werk hebben. Niemand
weet wat er met al die plastic objecten gaat
gebeuren. In elk geval zullen ze niet zo’n lange
levensduur hebben als historisch gebruikte mate‐
rialen, zoals keramiek. Dat blĳft. Elke cultuur
heeft zĳn eigen vormen van keramiek. Mensen
en culturen kunnen verdwĳnen. Het eerste wat ze
terugvinden zĳn keramiekfragmenten.’

Geniet ervan zolang het kan!
Bouke lĳkt te spelen met de vergankelĳkheid. Het
is alsof zĳn vormen zeggen: Hier ben ik, maar
deze toestand is tĳdelĳk. Geniet ervan zolang het
kan… – Hoe komt dat? Door het gebruik van
scherven? Die zĳn immers hét bewĳs dat een
vorm die de tĳd moest trotseren, aan duigen
ging? Of door zĳn verhaal over reversibiliteit, het
feit dat hĳ restauratietechnieken toepast in zĳn
eigen werk? Wat de reversibiliteit daarvan
benadrukt… Hoe ziet hĳ dat zelf? Is het iets dat
hĳ zĳn werk wil meegeven? Bouke antwoordt
ontkennend. ‘Nee,’ zegt hĳ nuchter, ‘ik heb niet
echt een boodschap voor de wereld.’ Het gaat
hem zuiver om de composities in vorm… en om
dat vleugje humor.

Sander Hendriks

▲▲ The Life of Guan Yin, 2018, gemengde technieken, 19e-
eeuwse blanc de chine Guan Yin, transfers, 15 x 15 x 48 cm

▲ The Conversation 1, 2016, gemengde technieken,
fragmenten van een ruiterbeeld uit de Tang-dynastie,

49 x 31,5 x 58,5 cm
Op de volgende pagina: Memory Vessel Jardinière, 2017,
18e-eeuwse jardinière in Delfts blauw en glas, Ø 34 x 42 cm

https://boukedevries.com
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I n s p i r a t i e M ome n t e n

Keramist, titel, jaar

Floris Hovers, Carter Vase

http://www.florishovers.nl/nl/Werk/5-Products/31-Carter-Vase.html


LA CÉRAMIQUE
KERAMIEKCURSUSSEN IN FRANKRĲK
Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne

Werken onder leiding van professionele keramisten

In 2019 onder andere:
Frank Theunissen - Voorjaar in La Borne

Fernand Everaert - Terra sigillata
Frank Theunissen - Draaien en stoken

Fritz Rossmann - Porselein
Loes Theunissen - Sieraden van porselein

Richard Dewar - Throw Slow / Relax on the Wheel

Klik hier
voor deze en veel meer cursussen

of kijk op www.laceramique.com | +33 (0)563537297

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren

voor 15 november

Kleispul
klei, gereedschappen,
grondstoffen, glazuren
Musselweg 119, Mussel

www.kleispul.nl

Dit jaar al
bijgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer
verder...

mailto:inspiratie@ceramic.nl
http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be
http://www.laceramique.com
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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Als u deze set niet in onze webshop, maar tussen 17 oktober en
31 december 2019 elders heeft gekocht, stuur dan een foto of
kopie van uw factuur of bon naar inspiratie@ceramic.nl om uw

digitale boek te ontvangen
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Petra Bittl maakt sterke vormen uit steengoed, helemaal voorzien van
porselein inlegwerk. Meestal zĳn het vormparen, die elkaar duidelĳk

nodig hebben. Ze hebben een air alsof het mensen zĳn, wĳzend naar de
buitenwereld, maar met hun eigen geheimen.

Het werk van Petra Bittl (Duitsland, 1970) herken
je meteen. Het zĳn stoere vormen, een soort ba-
kens. Ze zĳn helemaal aanwezig. Hun huid met
duizenden putjes, alsof het een echte huid is,
maakt ze natuurlĳk en haast levend. ‘Containers
kunnen je enorm de ruimte geven. Elke expressie
is mogelĳk. Ik herinner me nog goed dat ik tot dit
voor mĳ belangrĳke inzicht kwam. Dat gebeurde

bĳ een presentatie door John Maltby, in de tĳd
dat ik in Landshut studeerde. Hĳ liet toen zien
– onder andere met zĳn eigen poëtische werk –
dat er zoveel meer mogelĳk is dan je op het
eerste gezicht zou denken.’
Vaak ontstaat het werk in paren, mannelĳk en
vrouwelĳk. Qua vorm verwĳzen ze naar elkaar,
maar hebben hun eigen karakter. Familie is een

▼ Familie, 2017, steengoed, gedraaid en opgebouwd, porselein inlegwerk
Op de volgende pagina: Paar, 2015, steengoed, opgebouwd met porselein inlegwerk, 75 x 22 x 45 cm

De expert: Petra Bittl

https://www.new-ceramics.de
https://www.new-ceramics.de
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van de inspiratiebronnen, net als containers en
flessen. Ze komen telkens als vorm weer terug
en worden steeds eenvoudiger en abstracter.

Bult
Petra was al vroeg met klei bezig. ‘Ik maakte
ontzettend lelĳke dingen, dikke worsten. Mĳn
broer weet daarvan mee te praten, want ik heb
hem een keer eentje naar zĳn hoofd gegooid.
Hĳ herinnert zich nog steeds de bult.’ Als twaalf-
jarige zag ze op vakantie in een pottenbakkerĳ
hoe werk gedraaid werd. Elke dag ging ze ernaar
terug en besloot dat ze dat ook wilde gaan doen.
Aandringen van de familie om een beroep met
zekerheid te kiezen ten spĳt, ging Petra kera-
miek studeren. ‘De enige die me daarbĳ ge-
steund heeft, was mĳn broer. Hĳ maakte het me
– ondanks de bult – zelfs mogelĳk te studeren!’

Levenslang
Ze begon in 1991 met de driejarige opleiding aan
de Berufsfachschule für Keramik in Landshut en
ging daarna een jaar lang werken. In 1995 ging
ze naar de Fachschule Keramik in Höhr-Grenz-
hausen, waar ze op containerontwerp afstudeer-
de bĳ Wolf Matthes. Petra kreeg geen genoeg
van studeren en schreef zich meteen daarna, in

1998, in aan de Fachhochschule Koblenz (IKKG)
en haalde haar diploma vrĳe kunst en keramiek
in 2002. Om meer te weten te komen over het
ontwerpen met de computer volgde ze vier jaar
lang deelonderwĳs aan de Fachschule für
Mediendesign. Nog maar kort geleden (2017)
sloot ze haar studie aan de Alanus Hochschule
für Kunst und Gesellschaft af met een MFA in
beeldhouwen. ‘Ik vind het belangrĳk om mĳn
leven lang te blĳven leren!’, zoals ze zelf zegt.

Fantasie
Klei is voor Bittl het ultieme materiaal. ‘Het is als
een goede vriend, met wie ik me altĳd helemaal
op mĳn gemak gevoeld heb. Heel anders was dat
bĳ steen of metaal. Klei werkt niet echt tegen,
een beetje maar, genoeg om stabiele en heldere
vormen te kunnen maken. Ik kan goed spelen
met de verschillende niveaus van drogen: leer-
hard vind ik het fijnst om mee te werken.
Bovendien geven slibs en glazuren me de moge-
lĳkheid om mĳn ideeën uit te werken. Ik kan mĳn
fantasie er veel beter in kwĳt dan op papier of
doek.’

Op de volgende pagina’s laat Petra zien hoe
ze een stuk opbouwt.
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▼ Paar schalen, 2014, steengoed met porselein inlegwerk en engobes, 45 x 32 x 4 cm
Op de volgende pagina: Paar containers, 2015, steengoed met porselein inlegwerk, h 55 cm, foto: Thomas Naethe

https://www.new-ceramics.de
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http://www.anitamanshanden.nl
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Ik ga een grote vorm opbouwen en
gebruik daarvoor een grĳze steen-
goedklei.
1. Ik snĳd een brood klei overlangs
door en druk hem met de handen op
elkaar een beetje plat.
2. Vervolgens rol ik de plaat aan twee
kanten en in verschillende richtingen
met de deegroller. De plaat moet
ongeveer 1 cm dik zĳn.

3. Ik besluit dat aan mĳn rechterzĳde
de bodem komt en snĳd daarna ook
de rest van de vorm erin.
4. Met een lomer maak ik het
oppervlak mooi glad.

5. Bovenaan snĳd ik de plak ook af. Ik
bouw bĳna de hele vorm liggend op,
pas later zet ik hem rechtop. Dat is
effectiever en ik heb zo meer controle
erover.
6. Maar eerst ga ik de bodem maken.
Daarvoor neem ik wat klei en meng
die goed tot een zachte massa. Ik
houd de klei voortdurend vochtig, dat
is erg belangrĳk.

7. Met een vork kras ik de onderste
strook in en breng slib aan.
8. Daarop breng ik een – ook
ingekraste – dikke rol klei aan: het
begin van de bodem.

9. Ik zorg ervoor dat de verbinding
tussen bodem en opstaande wand
goed stevig wordt. Het geheel moet
straks mooi stabiel staan.
10. Zo bouw ik verder met relatief
dikke rollen, zo’n 1,5 cm dik, want dan
kan ik de klei goed uitsmeren. Het
moet ook niet al te netjes worden...



13

15

17

12

14

16

18

20

11

19

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 59 | november 2019 | 37

11. Bĳ het opbouwen knĳp ik de
kleiwand wat dunner.
12. Nu de bodem wat hoger geworden
is, kan ik de onderkant met een lomer
gladstrĳken. Bĳ het maken van nieuwe
worsten, dompel ik telkens een stuk
klei even in een bakje water en kneed
het dan goed door. Ik kras met de vork
beide verbindingsvlakken in, voor ik
de nieuwe rol aanbreng.

13. Ik monteer de laatste rol voor de
bodem. Ik blĳf er de hele tĳd voor
zorgen dat de klei mooi een geheel
gaat vormen. Met de lomer maak ik
het oppervlak steeds glad.
14. De bodem krĳgt een gegolfde
vorm, die ik er met een mesje in snĳd.

15. Nu de bodem zover klaar is, begin
ik met de wanden. Ik kras met de vork
een strook langs een van de lange
zĳden in en breng daar rollen klei aan,
enkele lagen dik.
16. Ik bouw niet de hele wand zo op:
voor de rest breng ik stroken klei aan.
Die rol ik uit (in verschillende rich-
tingen rollen!) en snĳd ze uit de hand
in repen.

17-18. Deze repen monteer ik stuk
voor stuk op de golfvormige bodem,
nadat ik eerst beide verbindings-
vlakken goed heb ingekrast, vooral in
de hoeken van de golvingen.

19. Ik ga meteen erna met de lomer
erlangs, zodat ik echt mooie golvingen
krĳg in de wand. Als alles goed is
aangesmeerd – ook de binnenkant –
breng ik de volgende strook aan.
20. Zo bouw ik steeds verder naar
boven, waarbĳ de kleiplaten langza-
merhand dunner worden.
Ik maak de vorm tot slot dicht met een
bovenplaat. Ik laat er een gaatje in om
het geheel wat op te kunnen blazen.
Op die manier gaat het object een
beetje bol staan en zo krĳg ik een
vorm met meer spanning.
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21-22. Nu laat ik de vorm drogen tot
leerhard, dan kan hĳ niet inzakken.
Als de vorm hard genoeg is, haal ik de
afsluitplaat eraf en werk het oppervlak
nog wat bĳ met de lomer.

23-26. Ik kras de bodem in langs de
buitenranden en breng daar dikke
kleirollen aan. Ook die kneed ik eerst
met water goed door, voor ik er rollen
van maak. Met een hogere voet staat
het stuk beter; bovendien kan ik zo
een andere kleur aanbrengen. Het is
belangrĳk dat, als iemand het stuk
ondersteboven houdt, de onderkant er
ook goed uitziet.

27. Ik zet het stuk op een gipsplaat
om de voet sneller te laten drogen.
Ondertussen loop ik het oppervlak
nauwkeurig na. Het oppervlak moet
echt 100% zĳn.
28. Ik wil aan de bovenzĳde nog ver-
der bouwen. Omdat het stuk al aardig
droog is, is het belangrĳk goed voor te
bereiden. Ik wil ook hier met een an-
dere kleur verder werken.

29. De eerste rol vermeng ik – na
inkrassen – dan ook heel goed met de
ondergrond.
30. Daarna ga ik de volgende rollen
aanbrengen – natuurlĳk met inkrassen
en natmaken van de klei. Daarbĳ werk
ik het oppervlak steeds bĳ met de
lomer, zodat de vorm er goed in blĳft.
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31. Zo werk ik rol voor rol verder tot
de vorm helemaal klaar is. Ik houd de
hele tĳd de ontwikkeling van de vorm
in de gaten en het oppervlak werk ik
voortdurend bĳ.
32. Ik zet er ten slotte nog een oor
aan. (Ik maak mĳn stukken vaak in
paren. Dit wordt de vrouwelĳke helft.)

33. Dan wordt het tĳd voor de deco-
ratie. Ik begin met het aanbrengen
van het reliëf. Daarvoor gebruik ik een
gekarteld boetseerhoutje. Ik zet rĳ
voor rĳ, urenlang. Steeds dezelfde
handbeweging. Monnikenwerk!
Muziek of een luisterboek tĳdens het
werk zĳn fijn.
34. Ik heb vrĳ dik porseleinslib
aangemaakt van Limoges porselein.

35. Het slib laat zich met mĳn duim
heel fijn in het reliëf smeren.
36. Ik schraap de sliblaag er na wat
drogen weer af met een heel scherp
mes. Tussendoor maak ik voortdurend
het mes schoon. Zo blĳft het slib
alleen in het reliëf achter.

37. Ik werk het hele oppervlak zo af.
Daarna laat ik het werk verder drogen
en stook, eerst op 980 ºC, vervolgens
– na het aanbrengen van wat glazuur-
accenten – glad op 1240 ºC.

38. En zo ziet het eindproduct er na
de stook ongeveer uit.

Objectfoto’s bĳ dit artikel: Petra Bittl
Procesfoto’s: Mels Boom

Foto pagina 31: Yna van der Meulen

Klik hier voor de film over
Petra Bittl en haar werk

38

https://youtu.be/ni5pdTd7dPE
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
https://youtu.be/69mlee_z6mQ
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html


Maak de keramiekwereld
mooier! Klik hier om
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maand een mooi magazine te kunnen
uitgeven en elk jaar de papieren versie:

het grote K boek

Natuurlĳk kunt u ook gewoon
doneren op IBAN
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Reacties op de boeken:
‘Dat is goed nieuws! Die gaan we
weer bestellen!’

‘Weer mooi werk geleverd!’

‘Een uitzonderlĳk kwalitatief boek dat
de keramiek behandelt met eerbied
en diversiteit.’

‘Verrassend, interessant, fraai
vormgegeven boek. Ben er blĳ mee!’

‘Ook in dit boek fantastische foto’s
en achtergrondinformatie. Top!’

‘Een musthave!!! Ik ben er heel blĳ
mee!’

‘Ik vind het ook een prachtig en
inspirerend boek. Bedankt eveneens
voor de correcte levering.’

‘Mooi boek: ik heb er net heerlĳk in
zitten lezen.’

‘Dankjewel voor zoveel pracht en
weelde.’

‘Fantastisch boek! Kan ik iedereen
aanbevelen!’

‘WOW!! The book came in the mail.
It is GLORIOUS!’

Boek twee
Ook deze grote K is een bron van inspiratie en
knowhow en mag in geen enkel atelier ontbreken.

Belangrĳke vragen komen aan de orde: Hoe vind ik
mĳn eigen weg, mĳn eigen stem, mĳn eigen manier
om me in klei uit te drukken? En als ik die wel al
gevonden heb, hoe realiseer ik dan mĳn werk? Met
welke materialen, technieken en gereedschappen?
Bekende en beroemde kunstenaars geven in dit
boek hun persoonlĳke antwoorden. En geven bo-
vendien inzicht in hun technieken met duidelĳke
voorbeelden. U kunt ze stap voor stap volgen.

U kunt dit tweede deel bestellen in de webshop van
de kleine K.

Het grote K boek 2
HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow BOEK
Mels Boom, 2017, Stichting k+K, 256 pagina’s,
A4 (210 x 297 mm), paperback, genaaid, gedrukt op
papier met FSC-merk, kleur, Nederlandstalig,
ISBN 978-90-825430-1-8, € 35,-.

De grote K

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/
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Cornish stone
Cornish stone, ook wel Cornwall stone, China stone of
Carolina stone genoemd, is een mengsel van mineralen.
Het voornaamste bestanddeel is veldspaat, een mineraal
dat ontstaan is door de afbraak van gesteenten als graniet.
Cornish stone werd voor het eerst in Cornwall gewonnen,
vandaar de naam. Tegenwoordig zĳn er ook synthetische
varianten in de handel.

Basisformule K2O/Na2O/CaO.Al2O3.10SiO2. Het materiaal
bevat dus meerdere bestanddelen en de samenstelling is
niet constant (een reden om bĳ nieuwe leveringen te tes-
ten). Het bevat veldspaten, kwarts, kaoliniet, mica en spo-
ren calciumfluoride. Dat laatste is tegenwoordig uit het
mengsel verwĳderd. Cornish stone is een van de rĳkste
mengsels van vloeimiddelen. De belangrĳkste zĳn kalium-,
natrium- en calciumoxide. Het aandeel kwarts is het hoog-
ste van alle veldspaatmengsels. Het aandeel ĳzer is het
laagst. Molecuulmassa 743, vrĳwel geen gloeiverlies.

Cornish stone wordt wel aan klei toegevoegd als vloeimid-
del. Voor engobes is het ideaal door zĳn plakkende werking.

Cornish stone is een natuurlĳk glazuur, omdat het zowel een
glasvormer, een vloeimiddel als een stabilisator bevat. Het
is dan ook een veelgebruikte grondstof voor het maken van
glazuren voor temperaturen tussen 1100 en 1300 ºC.
Cornish stone kan door zĳn rĳkdom aan vloeimiddelen goed
andere veldspaten vervangen. Dan moet wel gecompen-
seerd worden voor het hoge kwartsgehalte. Cornish stone
wordt gebruikt om samentrekken en ook haarscheuren te
vermĳden. Door zĳn lage krimp is het een goed materiaal
om deze eigenschap van een glazuur bĳ te stellen. Een
populair satĳnmat glazuur (1260 ºC): Cornish stone 46, krĳt
34, kaolien 20.

Lichtgroen tot lichtgrĳs.

Laag.

Circa 1150-1300 ºC. Smelt, door het hoge kwartsgehalte,
minder goed dan andere veldspaten.

Fĳn stof, vaak korrelig. Gebruik een goed stofmasker.

Circa 4,50 €/kg.

Samenstelling

Klei

Glazuur

Kleur

Uitzetting

Smeltpunt

Veiligheid

Kosten

Klik hier voor info over alle grondstoffen
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https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://forum.ceramic.nl
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Trudy Golley en Paul Leathers deden in China onderzoek
naar opdampen. Paul vertelt er hier meer over.

‘En als we ons afvragen hoe ze de lelie lĳken te vergulden,
zouden ze zich net zo afvragen hoe we onkruid vergulden.’

Gilbert Keith Chesterton, Het nieuwe Jeruzalem (hoofdstuk IV)

Materiaalonderzoek: PVD

In veel culturen heeft goud een grote
waarde. Vooral in China is dat het geval.
Vandaar dat wĳ, de Canadese keramist
Trudy Golley en ik, een grote hoeveel-
heid glimmende varkensproducten tegen-
kwamen tĳdens ons verblĳf als artists-in-
residence van een maand in de The
Pottery Workshop. Want het was in 2007,
het jaar van het Gouden Vuurvarken.
Om die grote hoeveelheid commercieel
vervaardigde producten te kunnen ma-
ken, zocht de keramische industrie in
Jingdezhen naar alternatieven voor het
werken met palladium- en goudlusters.
Men vond het in PVD (physical vapour
deposition, in het Nederlands: dampaf-
zetting, opdampen of sputteren). Bĳ dit
proces wordt titaan in een vacuümkamer
door een hoog potentiaalverschil ver-
dampt en afgezet op het voorwerp in de
kamer.

We kwamen dit proces voor het eerst
tegen tĳdens een kort bezoek aan Jing-
dezhen in 2005, terwĳl we in China
waren vanwege een uitnodiging aan
Trudy om een beeld te maken voor het
Changshou-park in Shanghai. Terwĳl de
eigenaars van The Sculpture Factory (het
complex waar The Pottery Workshop
deel van uitmaakt) door de werkplaats
liepen, wilden ze graag contact leggen
met buitenlandse bezoekers en ze nodig-
den ons uit om gebruik te maken van hun
apparatuur en expertise. De mogelĳk-
heden fascineerden ons en we planden
om weer terug te gaan. Inmiddels willen
we er volgend jaar mei voor de tiende
keer naar toe. We weten dat we heel
welkom zĳn en het werken met nieuwe
materialen en methoden zal uitdagend
zĳn. Het uitgebreide sociale netwerk van
gelĳkgestemde professionals en de
culturele uitwisseling in een periode van
autonoom onderzoek bĳ The Pottery
Workshop vinden we heel waardevol.

◄ De sputterapparatuur
▼ Het beeld voor het Changshou-park
Alle foto’s bĳ dit artikel: © Paul Leathers

http://www.potteryworkshop.com.cn/Jingdezhen.asp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sputteren
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De ambachtslieden in The Sculpture
Factory, een enclave van ateliers, heb-
ben hun methoden met ons gedeeld en
ze vonden het mooi hoe we hun traditio-
nele technieken gebruikten en verder
ontwikkelden. Het was niet alleen een
manier om de lelie te vergulden, we heb-
ben onze werkperiodes ook gebruikt om
te kĳken hoe we het proces in ons eigen
werk konden integreren. We hebben de
effecten onderzocht die ontstaan door
het afzetten van een dun laagje metaal
op ruwe en/of bewerkte keramische
oppervlakken. We hebben allerlei moge-
lĳkheden verkend: watererosie, terra
sigillata, glasachtige slibs, onderglazuur-
transfers, opglazuur en celadon. Het was
een scala aan oppervlakken van mat tot
heel reflecterend.

Het proces past bĳ ons werk. ‘Ik heb licht
altĳd gebruikt,’ zegt Trudy, ‘om de kĳker
naar het werk te trekken, hem iets onver-
wachts te laten ontdekken en om ideeën
over verlichting te onderzoeken, zowel in
materiële als geestelĳke zin.’ Met werk
als de Great Wave (serie Aurora, 2010)
‘heb ik het materiële en immateriële
onderzocht door een tekening van licht
en schaduw’. Vaak zit op deze werken
goudluster dat, als het dramatisch ver-
licht wordt, de reflectie van goud op goud
versterkt en als een aurora in de ruimte
schĳnt. Dergelĳke raadselachtige effec-
ten kunnen worden gezien als een
parergon – iets wat buiten het werk valt,
maar er onmiskenbaar deel van uitmaakt.
De uitbreiding van een object naar zĳn
omgeving is een centraal kenmerk van
het kunstwerk en Trudy probeert daar
strikte controle over te krĳgen. Hier wordt
het goudluster gebruikt, niet om een luxe
sfeer te scheppen, maar om de lichame-
lĳkheid en presentie van het object te
benadrukken.

Voor Trudy ‘is de ruimte waarin het gere-
flecteerde licht zich verspreidt, net zo
belangrĳk als het object dat het oproept’.
Net als bĳ (a)blaze (2014) worden leer-

Van boven naar beneden: Proefjes
Drie werken van Trudy Golley:

JDZ Silver Cloud Spiral, wandsculptuur
Great Wave, met schĳnsel er omheen

(a)blaze, met schĳnsel op muur
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harde oppervlakken zorgvuldig afgewerkt
om ervoor te zorgen dat, wanneer ge-
coat, het invallende licht zal terugkaatsen
en op de muur zal vallen. De met titaan
gemetalliseerde oppervlakken helpen
haar om ‘een gevoel van het sublieme te
laten ontstaan om de aandacht van de
kĳker te trekken en hun verbeelding te
stimuleren’. Ze vindt het PVD-proces een
zegen, want ze kan zo gauw iets uitpro-
beren en nieuwe ideeën ontwikkelen, die
vroeger honderden dollars aan palla-
dium-, platina- of goudluster zouden heb-
ben gekost.

Mĳn eigen werk als hedendaags juwelier
en goudsmid heeft zich in mĳn werkperi-
odes bĳ The Pottery Workshop verder
ontwikkeld. Het is echt een waardevol
avontuur, zo’n werkperiode waarin je
werk zich, door normale atelierroutines
opzĳ te zetten, in vaak onverwachte
richtingen kan ontwikkelen. Hoewel ik
nog nooit een oven heb gestookt, en dat
denk ik nooit zal doen, heb ik grote be-
wondering voor de mensen die dat wel
kunnen en doen. Ik beschouw mezelf niet
als keramist, maar eerder als kunstenaar
die nu keramische materialen en proces-
sen kan gebruiken. De tĳd die ik in Jing-
dezhen heb doorgebracht, heeft een
grote invloed op mĳn werk gehad.

Paul Leathers is hedendaags juwelier
en bĳ gelegenheid schrĳver. Hĳ woont
in Red Deer, Alberta, Canada. Foto:
Trudy Golley.

Paul Leathers, JDZ (Silver Fern) Fragment
Brooch

http://www.alluvium.ca
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Voor mĳ zĳn de betrokkenheid van de
kĳker en de aantrekkingskracht van een
kunstwerk belangrĳk. Het PVD-proces
geeft het verleidelĳke oppervlak van
edelmetaal en tegelĳkertĳd het gemak
van het werken met klei. Dat is mooi te
zien bĳ het stuk JDZ (Silver Fern)
Fragment Brooch (2013). Een ander
werk van mĳ is Cabinet, mysterious
contents of, 304 (v.8.0) (2003-2016). Het
is een sculpturale Wunderschrank,
waarvoor diverse technieken gebruikt
zĳn: handopbouw, gieten, onderglazuur-
transfers, opglazuur, titanium PVD, foto’s,
en objets trouvés uit Jingdezhen.

Of je de objecten nu moet zien als vol-
tooid of als ruwe schetsen die thuis nog
uitgewerkt moeten worden, de tĳd in
China – en vooral de beschikbaarheid
van niet in het Westen toegankelĳke
high-tech apparatuur – was bevrĳdend.

Technische details

In een industrie die nog maar onge-
veer zeventig jaar oud is, wordt het
algemene vacuümcoatingproces
(VCP) gebruikt om dunne films
(minder dan 0,5 micron dikte), maar
ook dikkere coatings af te zetten. Ze
hebben zowel decoratieve als functio-
nele voordelen: een mooi uiterlĳk en
betere slĳtvastheid. Voorbeelden zĳn
antireflecterende coatings op brillen,
gekleurde coatings op zonnebrillen en
coatings op moderne stalen boren.

Vier zaken zĳn essentieel voor het
proces: een grondige reiniging van het
oppervlak, een stuk van het af te zet-
ten metaal, een medium voor het
creëren en overbrengen van de damp,
en een manier om de damp op het
object te laten condenseren. Er zĳn
hybride processen, die zowel fysische
dampafzetting (PVD) met chemische
dampafzetting (CVD) combineren om
complexe verbindingen op te brengen,
zoals goudkleurig titaniumnitride.

Het lĳkt erop dat de werkplaats in The
Sculpture Factory van Liu Laoban
gebruik maakt van het hybride proces
van reactief sputteren onder ionen-
bombardement, of lagedrukplasma
verbeterde chemische dampafzetting
(LP-PECVD).

Paul Leathers, Cabinet, Mysterious Contents
of, 304 (v.8.0)

https://www.silexshop.nl
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Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!

F o t o v a n d e ma a n d
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Tegeltableau in islamitische slagerĳ Buzhu, Haarlemmerdĳk 63, Amsterdam (in dit pand heeft ook onder meer De Gruyter
gezeten), foto: Yna van der Meulen

https://www.facebook.com/SlagerijBuzhu
https://www.facebook.com/SlagerijBuzhu
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Monika Debus: vazen en sculpturen
Tĳdens de laatste expositie van 2019 toont Galerie del Campo het fraaie

werk van de Duitse keramist Monika Debus. Zĳ is bekend om haar
zoutgestookte vazen met zwierige zwarte beschilderingen en haar vrĳ

gevormde sculpturen met zeer gevariëerde decoraties.

Via een omweg, een studie geografie in Bonn,
kwam Monika Debus (Duitsland, 1961) in aan-
raking met keramiek. Zĳ voelde zich meer aange-
trokken tot haar creatieve vaardigheden en ging
van 1987 tot 1989 in de leer bĳ pottenbakker
Hagemann in Oldenburg. Vervolgens studeerde
ze aan de Staatliche Fachschule für Keramik-
gestaltung in Höhr-Grenzhausen, het historische
pottenbakkersstadje in het Westerwald. Sinds
1993 werkt ze daar in haar eigen atelier en deelt
sinds 1994, als lid van de Keramiekgroep Grenz-
hausen, met collega-keramisten een oude fabriek
als werkplaats en tentoonstellingsruimte.

Haar monumentale vazen bouwt zĳ op met
plakken steengoedklei. De basis van de vrĳ
gevormde sculpturen is een golvende kleiplaat,
die ze met kleirollen verder opbouwt. Zĳ laat de
vormen ontstaan tĳdens het opbouwen, waarbĳ
imperfectie haar uitgangspunt is. ‘De imperfectie
maakt een vorm spannend!’
De leerhard gedroogde vormen voorziet zĳ van
een basislaag porseleinengobe. Daarop schildert
ze met kleurige engobes. Schilderen is haar
passie en voor haar het belangrĳkste onderdeel
van haar werk; het opbouwen van een vorm komt
op de tweede plaats. Het gereedschap dat
Monika gebruikt, zĳn haar handen; slechts af en
toe maakt zĳ gebruik van een lomer. Technisch
gecompliceerde objecten die een nauwkeurige

planning vereisen, staan ver van haar af. ‘Ik laat
mĳn werk graag aan het toeval over.’ In een zout-
stook op lage temperatuur krĳgt het oppervlak
lichte sporen van zout, die de kleuren veranderen
van helder tot donker. De invloed van het zout is
slechts tot op zekere hoogte voorspelbaar. Het
resultaat blĳft elke keer weer een verrassing.

Debus ontving vele onderscheidingen, waaron-
der de speciale prĳs van de wedstrĳd Salzbrand-
keramik van de Handwerkskammer Koblenz
(2002), de Westerwald-prĳs voor zoutgeglazuurd
steengoed en porselein (2004, en ook dit jaar).
Daarnaast ontving zĳ de Judge’s Prize van de
Taiwan Ceramic Biennale in Taipei. Ze is lid van
de AIC (Académie Internationale de la Cérami-
que). Haar werk wordt zowel geëxposeerd in
Duitsland als daarbuiten en de aanwezigheid van
haar werk in internationale collecties en musea
getuigt van haar autonome positie in de heden-
daagse keramiek.

Lizette Groffen

17 november t/m 1 januari 2020
Monika Debus: vazen en sculpturen
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12, 9418 PW Wĳster
Open: vrĳdag, zaterdag en zondag 13 - 17 uur
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https://www.monika-debus.de
https://galeriedelcampo.nl


Annette Wandrer
De komende maanden exposeert de Duitse Annette Wandrer bĳ Loes &

Reinier International Ceramics. Er zĳn objecten met bedrukte
oppervlakken te zien. Een aantal is kleurig bedrukt met houtsneden,
gemaakt door schilder en beeldhouwer Gerd Wandrer, haar man.

concentreerde ik me vooral op het ontwerpen
van oppervlakken met gekleurde kleisoorten in
de houtoven.
In 1987 verliet ik de DDR met mĳn gezin en be-
gon ik mĳn eigen werkplaats in West-Berlĳn. Het
was voor het eerst dat ik toen naar Italië kon rei-
zen en die prachtige kunst en cultuur daar kon
leren kennen. Dat had natuurlĳk ook invloed op
mĳn werk: het ontwerpen van decoratieve opper-
vlakken werd belangrĳk bĳ het maken van mĳn
objecten. Ik werkte veel met platen gekleurde klei
en porselein, heel dun uitgerold, om sculpturen
en objecten op te bouwen.
Ik ben veel bezig geweest met kunstgeschiedenis
en dat heeft zĳn invloed gehad. Ik nam het mis-
schien niet altĳd bewust over, maar dan zat het in
mĳn hoofd. Veel inspiratie was onbewust, maar ik
probeerde ook bewust dingen in mĳn techniek en
op mĳn manier te verwerken.’

Annette Wandrer werd in 1960 in Jena geboren
als dochter van een keramist (Ulli Wittich-Groß-
kurth) en is praktisch opgegroeid in de werk-
plaats. ‘Klei was een van de eerste materialen
waarmee ik te maken had, dus het was logisch
dat ik keramiekles bĳ mĳn moeder volgde. Omdat
ik ook geïnteresseerd was in de artistieke kant
van keramiek, ging ik studeren aan de Burg
Giebichenstein Kunsthochschule in Halle an der
Saale. Gertraud Möhwald, die er destĳds lesgaf
als docent en een zeer vrĳe opvatting van
keramiek had, heeft een grote invloed op mĳn
ontwikkeling gehad.’

‘Tĳdens mĳn studie heb ik een houtoven ge-
bouwd, samen met mĳn man Gerd en een an-
dere keramist, Dietrich Kleinschmidt, en heb
toen veel geëxperimenteerd met inlegwerk van
klei en porselein. Na mĳn afstuderen in 1984,

Stier mit goldenen Hörnern, l 44 cm
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In de loop van de tĳd is Annettes techniek veran-
derd. Ze drukt al ongeveer twintig jaar met
gekleurde engobes, die ze zelf kleurt en mengt.
‘Daarbĳ kan ik structuren maken of over elkaar
afdrukken, wat resulteert in een levendig en
schilderachtig oppervlak. Mĳn man is beeldhou-
wer en schilder en hĳ was het die me ongeveer
tien jaar geleden inspireerde om zĳn houtsneden
te gaan gebruiken. In het begin was ik er heel
precies in, omdat elke lĳn in een houtsnede
belangrĳk is, maar vaak kan het interessant zĳn
als iets niet zo nauwkeurig is.
In het begin werkte ik alleen in zwart-wit, maar
daarna heb ik heel voorzichtig geprobeerd om
kleur toe te voegen. Tegenwoordig meng ik de
engobes voor een deel pas tĳdens het afdrukken
en zo krĳg ik een heel schilderachtig resultaat.
Ik wilde altĳd al graag experimenteren en pro-
beerde voortdurend grenzen te verleggen. In het
begin ging er jammer genoeg veel fout, maar
anders was ik nooit verder gekomen.
Samenwonen en werken met mĳn man, die ook
mĳn constante criticus en een belangrĳke bron
van inspiratie is, heeft een grote invloed gehad
op mĳn artistieke ontwikkeling.’

Bezoekers van tentoonstellingen en keramiek-
markten zĳn altĳd geïnteresseerd in Annettes
werk. Ze willen weten hoe ze het doet, vanwege
de toch onbekende techniek. Ze wordt vaak ge-
vraagd voor cursussen, maar ze vindt zichzelf
niet zo’n goede docent, omdat ze altĳd alleen
heeft gewerkt en alleen moet zĳn om te kunnen
focussen. ‘Er is weinig tĳd over voor andere
dingen als je met keramiek bezig bent. Ik bezoek,
samen met mĳn man, speciale tentoonstellingen
en we reizen van tĳd tot tĳd ook naar Italië, maar
ook naar andere delen van Europa om te genie-
ten van kunst en cultuur.’

17 november t/m 11 januari 2020
Annette Wandrer
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag en vrĳdag 11 - 18 uur
zaterdag 11 - 17 uur

Vaasobject met houtsnede, h 62 cmVaasobject met structuurdruk, h 74 cm

https://loes-reinier.com
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Tilmann Meyer-Faje
De Duitse Tilmann Meyer-Faje (1971) presen-
teert in deze editie van de EKWC-serie zĳn Volle
kracht vooruit. De containerschepen en een
porseleinen zeppelin stralen iets groots uit.
Tegelĳkertĳd ogen ze roestig, imperfect en rĳp
voor de sloop.
Van een containerschip en een autotransport-
schip tot een bananenboot en een cruiseschip:
de grote schepen zĳn de drĳvende kracht achter
de internationale handel. Maar ook zĳn ze roes-
tig en imperfect, aangetast door het veelvuldige
gebruik en de natuur. De afgedankte mondiale
handelsvloot eindigt vaak op de sloopwerven
aan de kust van India. Daarin zag Tilmann
Meyer-Faje een haast apocalyptisch schouw-
spel: dit diende als inspiratie voor zĳn kerami-
sche wrakken. Meyer-Faje laat met deze
tentoonstelling zĳn fascinatie voor falende
industriële processen zien. De kunstenaar
presenteert ook nieuw werk: een zeppelin van
porselein, gemaakt tĳdens een werkperiode in
Arita, Japan.

t/m 27 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Galerie De Witte Voet
In 1975 begon Annemie Boissevain haar galerie
De Witte Voet. In de afgelopen decennia heeft
de galerie een naam opgebouwd onder verza-
melaars, liefhebbers en musea. Boissevain
wordt gewaardeerd om haar standvastige beleid
maar ook om haar durf om van de gebaande
paden af te wĳken. ‘De galerie is ook de plek
voor het experiment’, zo zegt zĳ zelf. Vorig jaar
sloot zĳ, na meer dan veertig jaar, de deuren
van haar keramiekgalerie in Amsterdam.

Recent ontving Annemie Boissevain de Van
Achterbergh Prĳs. Deze prĳs is ingesteld ter
nagedachtenis aan de keramiekverzamelaar en
-kenner J.W.N. van Achterbergh. Hĳ wordt twee-
jaarlĳks toegekend aan een persoon of instelling
die van bĳzondere betekenis is voor de ontwik-
keling van de hedendaagse keramische kunsten
in Nederland. In het kader van deze prĳs is deze
tentoonstelling te zien. Zĳ toont de kwaliteit en
de diversiteit van het werk dat in de afgelopen
42 jaar door De Witte Voet geëxposeerd is. Er is
werk te zien van onder anderen Yasuhisa
Kohyama, Irene Vonck, Piet Stockmans, Nick
Renshaw, Maarten Heĳkamp en Satoru
Hoshino.

t/m 27 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

http://princessehof.nl
http://princessehof.nl
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Design#4
Ontwerper Jelle Mastenbroek toont in zĳn solo-
tentoonstelling twee installaties. Na een druk op
de knop produceert de zelfspelende piano an-
nex porseleinkast fascinerende composities.
Een tweede installatie, Splendour Lender, zet
vraagtekens bĳ de ware functie van geld: een
muntstuk is het instrument om de machine tot
leven te laten komen. Hĳ vond zĳn inspiratie in
de oer-Nederlandse pronkkast. Hier werden
vroeger de duurste bezittingen in geëtaleerd om
de status van een familie aan te tonen. De muzi-
kale machine wordt samen met de nieuwe in-
stallatie gepresenteerd in een huiskamersetting.
De ogenschĳnlĳk typische huiskamer-iconen
– een pronkkast, piano en porseleinkast –
hebben een nieuwe functie gekregen, maar
wekken door de traditionele setting toch nos-
talgie op.
Mastenbroek studeerde aan de Design Acade-
my Eindhoven. Hĳ zet met zĳn ontwerpen aan
tot heroverweging van traditionele functies en
zoekt naar nieuwe betekenissen. In 2016 won
Mastenbroek de Milano Design Award 2016 –
Best Technology.

t/m 27 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Figuratieve beelden
Terra toont van haar bekende en ook nieuwe
kunstenaars kunstwerken die een interpretatie
zĳn van de zichtbare werkelĳkheid.
Stephanie Roos debuteert met realistische
beelden van voorstellingen die alledaags en van
deze tĳd zĳn.
De bekende volumineuze dames van Evelyn
van Baarda zĳn voorzien van pastel- en luster-
accenten.
De sculpturen van Marc Janssens zĳn ingeto-
gen, maar hebben een enorme zeggingskracht.
Nieuwkomer Elisabeth Hangoor heeft ook de
mens als onderwerp.
Louise Hindsgavl geeft het realisme in haar
serie Face the Music and Dance een swing.
Peter Hiemstra’s absurdistische en fabelachtige
werk is kleurrĳk en eist meteen de aandacht op.
De wezens van Caroline Andrin zĳn minder
eenvoudig te duiden. Zĳ vinden hun oorsprong
in afgietsels van grofgestikte handschoenen.
Het werk van Saskia Pfaeltzer zit vol vaart en
dynamiek. Haar serie rollende paarden toont
haar talent om deze vrolĳke werkelĳkheid te
verbeelden.

t/m 16 november
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag van de maand 13 - 17

http://princessehof.nl
https://terra-delft.nl/
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Vanitas
Vanitas: de ĳdelheid der dingen oftewel alles
gaat voorbĳ. Seizoenen komen en gaan, men-
sen worden ouder. Planten sterven af, vergaan.
Gebouwen barsten, schilderingen vervagen,
stenen slĳten af. Een thema dat al eeuwenlang
kunstenaars inspireert. Deze expositie toont
werk van kunstenaars uit binnen- en buitenland.
Zĳ vangen de tand des tĳds in hun keramische
kunstwerken.

t/m 26 januari 2020
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Kunst trifft Technik
3D-printen is een belangrĳke nieuwe techniek.
Het maakt productie in kleine series mogelĳk en
geeft nieuwe vormmogelĳkheden. Aanleiding
voor het Keramion en partner WZR om een
ontwerpwedstrĳd te organiseren.

De resultaten zĳn de komende maanden in het
Keramion te zien. Tien van de ingezonden
ontwerpen werden uitgevoerd. Deze (duo)kun-
stenaars waren Marco Wallraf, Dana Sáez,
Daniel Rauch, Oliver Pietern, Levente Kiss en
Christian Heuchel van O & O Baukunst, Arthur
Homa, Steffen Hartwig, Johannes Friedrich
Choe, Emilie Burfeind / Andreas Grimm en
Helena Boddenberg.
Zo verschillend de creatieve achtergronden van
de deelnemers, zo divers zĳn de vormresulta-
ten, die het handmatige steeds meer naar het
digitale verplaatsen.

t/m 23 februari 2020
Keramion
Bonnstraße 12
50226 Frechen
Duitsland
Open: dinsdag t/m vrĳdag 10 - 17
zaterdag 14 - 17

https://tiendschuur.net
http://www.keramion.de/aktuelle-ausstellung.php
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Ellen Pattenier
Van porselein en andere klei maakt Ellen
Pattenier gedraaide en handgevormde objecten.
Haar werk is strak en architectonisch. De
nieuwste objecten bouwt Ellen op met de
afdrukken van gedraaid werk. Daarmee creëert
Ellen weer nieuwe objecten: Iedereen en alles
laat zĳn sporen na en vanuit die sporen ont-
staan weer nieuwe inzichten, mogelĳkheden en
kansen.
Sinds kort maakt Ellen mallen en contramallen
om haar objecten te creëren. De huid werkt ze
af met een sinterengobe en wit bladgoud.

t/m 2 november
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

Harm van der Zeeuw
De opvallende keramische objecten van Harm
van der Zeeuw kenmerken zich door anachro-
nistische onderdelen. Moderne elementen wor-
den gebruikt in objecten die eruit zien alsof zĳ
eeuwen geleden in een primitieve werkplaats
tĳdens een mysterieuze beschaving zĳn
gemaakt. Het geeft een komisch effect dat nog
eens versterkt wordt door de fantasierĳke,
humoristische voorstelling van de objecten.
Tĳd, leven en beweging zĳn Harms thema’s die
door technische innovatie tĳdens het maak-
proces bekrachtigd worden.

3 november t/m 15 december
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

http://www.theemaas.nl
http://www.theemaas.nl
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Van Bot tot Pot
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste
Steenwĳker Kunst Aardewerk Fabriek (ESKAF)
werd opgericht door Hilbrand Ras en Hein Krop
(zie ook de aankondiging van de tentoonstelling
in het Stadsmuseum van Steenwĳk op pagina
63). Het bedrĳf produceerde betaalbaar kunst-
aardewerk. Willem van Norden maakte er twee
jaar ontwerpen. Het concept bleek niet levens-
vatbaar en de fabriek ging in 1927 failliet. Een
doorstart volgde in Huizen, waar werkloosheid
dreigde voor veel vissers door de bouw van de
afsluitdĳk (1927–1932). Vandaar de titel van de
tentoonstelling: Van Bot tot Pot. Ook in Huizen
was de ESKAF geen lang leven beschoren: het
bedrĳf werd echter in 1934 voortgezet, eerst als
HaHo en daarna als Potterie de Driehoek. Na
een naamsverandering in 1970 in Potterie
Huizen moest het bedrĳf toch in 1987 sluiten.

t/m 2 november
Huizer Museum/VVV
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Open: dinsdag t/m zaterdag 11 - 17

Marjan de Voogd
Het werk van Marjan de Voogd is voor meerdere
interpretaties vatbaar; het is intuïtief en beweeg-
lĳk. Een belangrĳk uitgangspunt is haar liefde
voor porselein en de containervorm. Het porse-
lein, karakteristiek verfijnd, stromend en glas-
achtig, vervormt tĳdens het stoken, waardoor
het ideale materiaal ontstaat om haar ideeën in
te verwezenlĳken.
Haar inspiratiebronnen zĳn de natuur, schilde-
rĳen, flamenco en de geschiedenis van haar
voorouders. Ze legt ingekleurd porselein op een
schilderachtige manier bĳeen en vormt zo de
compositie. Daarna gaat het in een speciaal
ontworpen mal om tot de driedimensionale vorm
te komen. De afbeeldingen zĳn dan zowel aan
de binnen- als aan de buitenzĳde van het werk
zichtbaar. De intarsia/nerikomi inlegtechniek
wordt op deze manier optimaal gebruikt.

t/m 3 november
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: zaterdag en zondag 13 - 17

https://www.galeriedelcampo.nl
http://www.huizermuseum.nl
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Gezonken Schatten
Keramiekmuseum Princessehof presenteert
Gezonken Schatten: geheimen van de Maritie-
me Zĳderoute. De tentoonstelling laat keramiek
en andere voorwerpen zien die gevonden zĳn
aan boord van acht scheepswrakken uit de
negende tot en met de negentiende eeuw. Hon-
derden bruiklenen kwamen naar Leeuwarden,
onder andere uit Korea en Singapore. De vond-
sten vertellen fascinerende verhalen over de
Maritieme Zĳderoute in Azië. Daarmee gaat een
verborgen wereld open van internationale han-
del en uitwisseling.

t/m 28 juni 2020
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Bumped Body
Voor het grote publiek betekent deze tentoon-
stelling de eerste kennismaking met het figura-
tieve oeuvre van Paloma Varga Weisz, die in
Nederland grotendeels onbekend is, maar
internationaal gestaag aan de weg timmert.
Varga Weisz’ houtsnĳwerk en keramiek omar-
men de kunstgeschiedenis, maar haar werk
staat midden in de actualiteit. Ongemakkelĳke
en intieme onderwerpen gaat ze hierbĳ niet uit
de weg. In Bumped Body presenteert het
Bonnefanten een persoonlĳk en indringend
oeuvre met nog nooit eerder vertoonde werken,
inclusief haar sleutelwerk Galgenfeld (2003).

t/m 16 november
Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://www.bonnefanten.nl/nl/
http://princessehof.nl
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Grids en Ruins
Timothee de Brouwer, een kunstenaar die in
2019 dubbel afstudeerde aan de Royal Aca-
demy of Fine Arts van Antwerpen en aan La
Cambre in Brussel, exposeert bĳ 12WYK. Hĳ is
geboren in België (1994) en groeide op in
Frankrĳk en Tunesië. Aanvankelĳk werd hĳ
opgeleid tot grafisch ontwerper, maar zĳn werk
begon steeds meer te verschuiven naar het
sculpturale en keramiek in het bĳzonder. Hĳ
voelde de behoefte om te werken met 3D,
waarmee het voor hem mogelĳk zou zĳn om te
experimenteren met de beperkingen van tĳd.
Zĳn benadering is intuïtief, spelend en naïef,
maar altĳd genereus en vrĳ. Het is een wissel-
werking tussen abstract en figuratief. Zĳn focus
zĳn imaginaire ruïnes, dieren en planten.

t/m 9 november
Galerie 12WYK
Bordeauxstraat 12a
2000 Antwerpen, België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

Anne-Laure Cano en Sam Hall
Zoals gebruikelĳk toont Puls tegelĳkertĳd twee
kunstenaars:

Anne-Laure Cano probeert vorm te geven aan
iets dat in de eerste plaats nooit tastbaar was.
Ze gebruikt klei om te onderzoeken hoe we
reageren op emotionele ervaringen: herinne-
ringen, verlies en het gevoel ergens bĳ te horen.

Sam Hall maakt sinds 1995 keramisch werk en
heeft de afgelopen 20 jaar een consistent
oeuvre geproduceerd. Hĳ is bekend geworden
door zĳn kommen met enorm gevarieerde
glazuren, die vrĳ over het oppervlak lopen.

t/m 26 oktober
Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19 Rue du Page (Châtelain)
1050 Brussel, België
Open: woensdag t/m zaterdag 13 - 18

http://www.pulsceramics.com
https://www.12wyk.com
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Grégoire Scalabre
De pure geometrische vormen van Grégoire
Scalabre zĳn omgeven door een rand, die ver-
wĳst naar een organische architectuur. Deze
creaties vormen een technische uitdaging, be-
nadrukt door het spuiten van zwart marmer-
poeder en de metaalachtige glans van het
bronzen patina. Met zĳn sculpturen lĳkt Scalabre
een van de grootste keramisten te zĳn die deel
uitmaakt van de heropleving van hedendaags
keramiek. Hoewel hĳ dicht bĳ beeldende kunst
en design staat, is zĳn werk in de eerste plaats
het werk van een ervaren beeldhouwer.

t/m 11 november
Galerie Modern Shapes
St. Vincent, Kleine Markt 13
2000 Antwerpen, België
Open: maandag t/m zondag 12 - 18

Silvertant Solo
Terra Delft werkt sinds 2012 samen met Sanbao
International Art Institute in Jingdezhen (China).
Onder andere Susanne Silvertant heeft via Terra
Delft de sprong naar het Verre Oosten gewaagd
en is er geïnspireerd geraakt. Zĳ was altĳd al
geboeid door andere culturen en nieuwsgierig
naar nieuwe ervaringen en impulsen.
Silvertant gebruikt de oude, van oorsprong Ja-
panse, raku stooktechniek, waarbĳ de plotse-
linge afkoeling zorgt voor het prachtige craque-
lé. Er is echter het risico van barsten van het
werkstuk, vooral bĳ grote en hoekige objecten.
Met haar enorme ervaring en vakmanschap kan
ze deze risico’s vermĳden. Het resultaat is een
serie krachtige monumentale beelden.
In deze tentoonstelling laat Susanne wandstuk-
ken zien, resulterend uit een samenwerking met
drie gerenommeerde kunstenaars: Jackson Li
uit China, de Syriër Oussama Diab en de Ne-
derlandse Marie-José Leenders. Het resultaat is
geweldig; de eenvoudige kubusvormen vormen
de basis van figuratieve schilderingen.
Deze tentoonstelling laat zien dat de blik naar
buiten en het omarmen van het avontuur, onder-
steund door groot vakmanschap, tot prachtige
resultaten kan leiden.

24 november t/m 23 december
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag van de maand 13 - 17

https://modernshapes.com
https://terra-delft.nl/
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Stillevens
Zowel Antje Scharfe (1953) als Judith Püschel
(1955) studeerden aan de Burg Giebichenstein
bĳ Gertraud Möhwald en houden zich al tiental-
len jaren bezig met het maken van keramische
objecten, sommige als stilleven. Judith Püschel,
met haar soms obscure, kleurintensieve raku-
objecten, behandelt op een ironische manier
sociale kwesties, terwĳl Antje Scharfe met haar
filigraan porseleinen stukken, met delicate
afbeeldingen, het thema ‘schip’ onderzoekt.

3 november t/m 1 maart 2020
Keramion
Bonnstraße 12, 50226 Frechen, Duitsland
Open: dinsdag t/m vrĳdag 10 - 17
zaterdag 14 - 17

Willy van Bussel 40 jaar keramist
Willy van Bussel (Heeze, 1951) maakt al 40
jaar keramiek. Zĳn huidige werk bestaat uit
zeer dun op de schĳf gedraaide porseleinen
kommen en cilinders, die hĳ decoreert met
eenvoudige geometrische motieven. Een
uiterst subtiele balans tussen vorm en decora-
tie. Zoals hĳ zelf zegt: ‘Werk waar je blĳ van
wordt!’

3 november t/m 15 december
Galerie Kempro
Dokter Ruttenpark 10
6029 TK Sterksel
Open: zondag t/m donderdag 13 - 17

http://www.keramion.de
https://www.kempro.nl
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Anima Roos
Galerie Carla Koch, Veemkade 500

1019 HE Amsterdam
25 en 26 oktober

Anne Marie Laureys
Høst Duo Show, Gallery 10a, Otegem (BE)

t/m 27 oktober

O.a. Anne Wenzel
Sculptures 2019

Anningahof, Zwolle
t/m 27 oktober

Symbolen voor het oprapen
Museum In ’t Houten Huis

Tuingracht 13, 1483 AP De Rĳp
t/m 27 oktober

O.a. Anne Marie Laureys
Memento Mons, Beaux-Arts Museum

Mons (BE)
t/m 27 oktober

O.a. Edith Madou
Galerie Het Oude Raadhuis van Warmond

Dorpsstraat 36, 2361 BE Warmond
t/m 27 oktober

ESKAF
100 jaar Eerste Steenwĳker Kunst Aardewerk

Fabriek, Stadsmuseum, Markt 64
8331 HK Steenwĳk - t/m 28 oktober

O.a. Sia Braakman
Kunstuitleen Terneuzen, Bellamystraat 26a

Terneuzen
t/m 2 november

KreaDoe
Jaarbeurs Utrecht

30 oktober t/m 3 november

Ann Van Hoey
Museum Torhouts Aardewerk, kasteel Ravenhof

Ravenhofstraat 5, 8820 Torhout (BE)
t/m 3 november
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https://www.glaskunstbeurs.nl
http://www.kunstlijnhaarlem.nl
http://www.kunstkamerdelft.nl
https://www.toepfereimuseum.org
https://www.toepfereimuseum.org
https://peterhiemstra.eu
https://www.12wyk.com
https://www.franzisengels.nl
http://terra-delft.nl
http://peterkrynen.nl
https://www.carlakoch.nl
https://www.galerie10a.be/expo
http://www.anningahof.nl
http://www.houtenhuis.nl
https://www.becraft.org/event/memento-mons-cabinets-de-decouvertes
http://hetouderaadhuisvanwarmond.nl
https://stadsmuseumsteenwijk.nl
https://www.cbkzeeland.nl/kunstuitleen/kult-kunstuitleen-terneuzen
https://www.kreadoe.nl
https://www.visittorhout.be/museum-torhouts-aardewerk
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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Ontwerpwedstrĳd Anarchie
van Cor Unum

Inschrĳven kan nog tot 14 december

Peter Hiemstra
Galerie A-quadraat

Mosselseweg 12, 7251 KT Vorden
t/m 15 december

Johan Tahon, Clémentine Dupré
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

9000 Gent (BE)
9 november t/m 21 december

Thea Kanters
Galerie Kunstbrug

Kleibultweg 48, Oldenzaal
t/m 2 februari 2020

De Lavino Collectie
Gemeentemuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 1 maart 2020

Bai Ming, Vibrations de la Terre
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
16 november t/m 15 maart 2020

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 22 maart 2020

Eindexamenexpositie
Nederlandse Keramiekopleiding

Hazart, Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
t/m 16 november

Keramiekcentraal: eerste
tentoonstelling

Keramiekcentraal, Belcampostraat 8
3544 NG Utrecht, 16 en 17 november

Landelĳk atelierweekend
16 en 17 november

Leden van de SKNN
Hannie Mein galerie, Nieuwe Dĳk 26

7921 XD Zuidwolde
t/m 21 november

Peter Hiemstra
Galerie Van Loon

Burg. Brokxlaan 2, 5041 SB Tilburg
t/m 24 november

O.a. Edith van Eĳden-Calis
De kleine toonzaal van Simone Stawicki

Eemlandweg 7, 1271 KR Huizen
t/m 25 november

O.a. Hermien Buytendĳk
Galerie Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36

2361 BE Warmond
t/m 1 december

Barbara Nanning
Gemeentemuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 1 december

Riet Bakker
Kiezelwieren, Plantentuin Meise, kasteel van
Bouchout, Nieuwelaan 38, 1860 Meise (BE)

t/m 1 december

O.a. Mieke Pontier
Gezien in het Singer

Het oude raadhuis, Aalsmeer
t/m 8 december

Klik hier voor nog meer informatie
over tentoonstellingen,
markten, symposia

en dergelĳke

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een kera-
misch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.
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http://www.cor-unum.com/designcompetition/
http://www.galerie-a-quadraat.nl
http://terra-delft.nl
http://valcke-artgallery.be
http://www.kunstbrug.com
https://www.gemeentemuseum.nl
http://www.keramis.be
https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/pronkjewails-design-uit-heden-en-verleden
http://hazart.nl
https://keramiekcentraal.nl
https://landelijkatelierweekend.nl
https://www.sknn-keramiek.nl/nieuws/7502/Hannie%20Mein%20galerie.html
https://peterhiemstra.eu
https://www.dekleinetoonzaal.nl
http://hetouderaadhuisvanwarmond.nl
https://www.gemeentemuseum.nl
https://www.plantentuinmeise.be/nl
https://www.kunstencultuuraalsmeer.nl/Wat-Waar-Hoe-laat/Expositieruimte-Het-Oude-Raadhuis
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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I n M emo r i am
Ton van de Rotten

Ton werd geboren in 1933 in Roermond. Toen hĳ
van de lagere school kwam, net na de oorlog,
ging hĳ werken als bakkersknecht. Hĳ had aanleg
voor tekenen en kreeg dan ook een aanbeveling
van het hoofd van de school mee om ‘iets met
zĳn talent te doen’, bĳvoorbeeld studeren aan de
Kunstnĳverheidsschool in Maastricht. Maar in
deze periode van wederopbouw was ieder extra
inkomen welkom bĳ de familie. Als compensatie
mocht hĳ wel naar de lts-avondopleiding, waar hĳ
les kreeg in tekenen en boetseren. Tekenlessen
werden gegeven door de heer Capiau, die hem
meenam voor een bezoek aan de traditionele
pottenbakkerĳ van Octave Lebon, waar nog
zoutgegazuurde inmaakpotten en ander ge-
bruiksgoed werden gemaakt. Dát was wat hĳ
wilde en het geluk was, dat Lebon op dat mo-
ment een leerjongen kon gebruiken. In de daarop
volgende acht jaar leerde hĳ hier het hele metier
van draaien tot het stoken van de zoutovens.
In 1955 diende een nieuwe uitdaging zich aan: bĳ
het keramisch bedrĳf St. Joris in Beesel zochten
ze een draaier. Hĳ kreeg de toezegging dat hĳ
zich op termĳn ook mocht gaan bezighouden met
het ontwikkelen van glazuren. Bĳ St. Joris leerde
hĳ Vassil Ivanoff kennen, een Franse keramist
die hem uitnodigde naar La Borne te komen.
Meerdere zomervakanties bracht Ton bĳ Ivanoff
al werkend door. Hĳ was ook de eerste keramist
die Franse gres mee naar Nederland bracht en
daar werk mee maakte. Een andere keramist
waar Ton hoge achting voor had, was Manolis
Mathioudakis uit Heraklion op Kreta. Het was
jarenlang een vast adres in de zomermaanden.
Hier bestudeerde hĳ de oude ovens en paste een
aantal principes toe in zĳn eigen energiezuinige
oven. Midden jaren zeventig werd Ton benaderd
door Dries Engelen, docent aan de stadsaca-
demie in Maastricht, om les te komen geven in
draai- en glazuurtechnieken. Een jaar later
volgde zĳn benoeming tot docent aan de
academie van ’s-Hertogenbosch. Deze docent-
schappen waren deeltĳdbanen, naast zĳn werk
als keramisch technoloog bĳ St. Joris. Hierdoor
bleef er maar weinig tĳd en energie over voor het
maken van eigen werk. Dit moest wachten tot na
z’n pensionering bĳ de academies in respectie-
velĳk 1987 en 1988. Een houtoven was al

gebouwd en het thema van de dubbelvormen,
waar al eerder mee was geëxperimenteerd, werd
verder uitgediept. Op basis van de drie primaire
vormen, de kegel, de bol en de cilinder, ontston-
den talloze varianten. Een grote expositie in de
galerie van oud-leerling Natascha Rieter bood de
gelegenheid voor een presentatie van de
dubbelwandige objecten, alleen van binnen
geglazuurd en aan de buitenkant met het vlam-
menspel van de houtoven: ‘de kus van het vuur’.
Lovende recensies alom.
In 2008, hĳ vierde zĳn zestigjarig jubileum als
keramist, werd hĳ nog gefêteerd met een grootse
expositie in de Tiendschuur in Tegelen. Met zĳn
eigen werk, oud en nieuw, en werk van een
aantal van zĳn leerlingen.
In de jaren daarna kwam, mede door gezond-
heidsproblemen, van werken niet veel meer. Na
zĳn verhuizing in 2018 naar een verzorgings-
tehuis, is hĳ daar op 30 juli 2019 overleden.

Joop Crompvoets
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Nog meer publicaties over inspiratie en knowhow

De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek

en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

https://inspiratie.ceramic.nl
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl/Boeken/boekenoverkerami.html
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C o l o f o n
De kleine K
Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals.
Onafhankelĳk, met informatie waar u wat mee
kunt.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

Publicatie
De kleine K verschĳnt in principe op de laatste
vrĳdag van elke maand. Het aantal pagina’s is
variabel. Niet meer dan een derde van het
aantal pagina’s is gewĳd aan advertenties.

Abonnementen
kunnen alleen online afgesloten worden. Aan-
melden kan hier. Wĳzigen en opzeggen kan
via de link in de mail die bĳ aanmelding werd
toegestuurd; u vindt de link ook in de mail die
elke maand het verschĳnen van een nieuw
nummer aankondigt. Abonnementen lopen van
het eerste nummer na aanmelding tot en met
het laatste nummer voor opzegging.
Een aantal oudere nummers kan gratis van de
website gedownload worden.

Prĳs
Dit magazine is gratis. Advertenties en
donaties houden het zo.

Adverteren
De tarieven zĳn aantrekkelĳk. Op de
tarievenkaart vindt u ook informatie over aan-
leverspecificaties, kortingen en dergelĳke.
Verdere informatie kunt u aanvragen. Door te
adverteren sponsort u de kleine K en werkt u
mee aan continuïteit.

Geïnspireerd?
Investeer in verrĳking van de keramiekwereld
en houd de kleine K gratis. Dat kan door
vriend te worden, te doneren of te adverteren.
Elke donatie is welkom. Maak een bedrag over
naar IBAN NL68INGB0007343733 t.n.v.
Stichting k+K.

Inhoud
Samenstelling en grafische vormgeving,
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door
kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave
droegen bĳ: Dylan Beck, Petra Bittl, Joop
Crompvoets, Elvira Groenewoud, Lizette
Groffen, Judith Heinsohn, Sander Hendriks,
Paul Leathers, Yna van der Meulen en Bouke
de Vries.

Kopĳ
Werk mee aan een volgende uitgave! Kopĳ
kan alleen in digitale vorm ingeleverd worden.
Beeldmateriaal moet van voldoende resolutie
zĳn (minstens 1500 x 2500 pixels, niet gecom-
primeerd) en vrĳ van rechten. De inzender van
tekst en beeldmateriaal vrĳwaart de uitgever
voor aanspraken van derden. Teksten en
afbeeldingen kunnen bewerkt worden.

Het maken van keramiek is niet altĳd zonder
risico’s; goede voorbereiding en kennis terzake
zĳn noodzakelĳk. De informatie in deze uitgave
is met zorg samengesteld, maar de samen-
stellers kunnen niet aansprakelĳk gesteld
worden voor de juistheid ervan.

© Alle rechten voorbehouden. Teksten en
afbeeldingen in deze uitgave zĳn beschermd
tegen kopiëren. Het opheffen van deze
bescherming of het anderszins kopiëren is niet
toegestaan. Kopiëren en printen voor eigen
gebruik mogen wel.
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Download verschenen nummers.

Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of het forum voor vragen

en opmerkingen.

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/abonneren.html
http://inspiratie.ceramic.nl/de%20kleine%20K%20-%20tarieven%202019.pdf
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