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de kleine K
is hét onafhankelĳke digitale keramiekmagazine.
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 mysterieuze dat toch altĳd een element van goede
kunst is.
Inspirerende keramisten dus en lekker praktische technische oplossingen.
Met op het podium geselecteerde tentoonstellingen en andere interessante evenementen. 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.

Op de vorige pagina: Vicky Shaw, Three Bowls VS, Ø 23 cm, foto: Steve Allen
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Vicky Shaw
Vertrouwde stillevens
Vicky Shaw gebruikt in haar werk vorm, lĳn, kleur en patroon.
Ze maakt composities van alledaagse voorwerpen, die door hun maat
en samenstelling een vervreemdend effect hebben. Het zĳn combinaties
van strakke vormen en speelse bedrukkingen: het gaat over vrĳheid en
controle.
Vicky Shaw (Verenigd Koninkrĳk, 1962) combineert vorm en druk in haar werk. Al vroeg in haar
opleiding aan de kunstacademie dacht ze zich te
gaan concentreren op kunstdrukwerk; fotografie
kwam op de tweede plaats. Ze hield eerst haar
opties open en koos pas later in haar studie voor
keramiek, dat ze nog kende van de middelbare
school, als specialisatie. ‘Ik raakte gefascineerd
door de komvorm en dat is een terugkerend thema gebleven. Vooral de vorm was toen belangrĳk
voor me. Mĳn kommen waren met rollen opge-

bouwd en afgeschraapt om een precieze vorm te
krĳgen.’ Later, tĳdens haar postdoctorale studie,
maakte ze gegoten dubbelwandige kommen,
maar vond de giettechniek niet zo interessant als
het handvormen.

Zeefdruk
Tegelĳkertĳd bleef Vicky zich met drukken bezighouden. ‘Ik hield ook die weg voor de toekomst
open, maar het idee kwam nog niet bĳ mĳ op om
mĳn twee passies, keramiek en print, te combi-

Op de vorige pagina: Small Bowls, (ingekleurd) porselein, Ø 7-13 cm
▼ Bowl and Cylinder Composition, porselein en terracotta, 37 x 10 x 11 cm, foto: Luke Hodgkins
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Vicky Shaw
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neren. Ik was er nog niet aan toe. Dat kwam pas
later, toen ik onderzoeker keramische druktechnieken kon worden aan de Universiteit van Wolverhampton. De timing was perfect: ik was net
afgestudeerd en had ontdekt dat je op klei kon
drukken. Zeefdruk werd al snel mĳn favoriete
techniek. In de jaren tachtig was er nauwelĳks
informatie beschikbaar over zeefdrukken op ongebakken klei. Ik experimenteerde eindeloos en
bleef dat altĳd leuk vinden.’

Inspiratie
Shaw laat zich door heel diverse dingen inspireren. ‘Het is de wereld om me heen, het zĳn dagelĳkse dingen, huishoudelĳke voorwerpen. Oude,
mooi gebruikte meubels. Tegelĳkertĳd zĳn het architectuur en moderne abstracte schilderkunst
die me wat doen. Er zĳn zoveel mooie dingen die
me raken: botanische studies, Japanse prenten
en natuurlĳke vormen. Recent heeft mĳn verhuizing naar de Orkney-eilanden in het noordoosten
van Schotland een nieuwe impuls gegeven: een
nieuwe omgeving, met zĳn eigen specifieke verweerde oppervlakken en landschappen.’

Ook een periode onlangs als artist-in-residence
in Jingdezhen (China) heeft een grote invloed
gehad op de ontwikkeling van haar werk. ‘Ik
werkte daar veel groter en dat vereiste een andere benadering van het oppervlak. Zeefdrukken
kon er niet, dus ben ik gaan schilderen. Het
voelde heel vrĳ aan en het gaf me veel energie.’

Drukmallen
Vicky verzamelt veel visueel materiaal en begint
het ontwerpproces vaak op papier, met zeefdruk,
monodruk en soms collage. Die zĳn geen doel op
zich, maar meer een oefening en hulpmiddel om
te ontdekken wat er op de keramiek allemaal
kan. Zo krĳgt ze ideeën.
De gemaakte afbeeldingen worden fotografisch
overgebracht op de zeef en dan afgedrukt, met
watergedragen onderglazuur, op vlakke platen
leerhard porselein, ook voor het maken van
kommen. Effen kleurvlakken ontstaan met open
zeven. Wanneer de afbeelding droog is, wordt
het bedrukte porselein een paar uur op een
vochtige doek gelegd, tot het vervormbaar is. De
plak wordt vervolgens gevormd met een drukmal.

Op de vorige pagina: ▲ Black Porcelain Bowls, Ø 11 cm ▼ Black Porcelain Bowls, Ø 11 cm
▼ Bowl, Ø 27 cm. Op de volgende pagina: Black Porcelain Bowls, Ø 11 cm
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▲ Vicky Shaw aan het werk met zeefdrukken, foto: Sarah Webber. Op de volgende pagina: ▲ Bowl and Cylinder
Composition 2, porselein, black basalt klei, 45 x 10 x 11 cm, foto: Steven Allen ▼Untitled 2, black basalt, 22 x 26 cm

De vervorming kan met deze methode niet al te
groot zĳn. Zodra de stukken helemaal droog zĳn,
kunnen ze op 1000 ºC worden biscuitgestookt.
Daarna worden ze geschuurd met nat schuurpapier en diamantblokjes. Ten slotte volgt een
stook op 1250 ºC en een laatste polĳstbeurt. De
cilinders giet ze en bedrukt de buitenkant daarna
rondom. De spatels maakt ze van dun gerold
porselein.
De bedrukking van de wandpanelen is zeefdruk,
maar ook wel monoprint. Meerdere druklagen
worden over elkaar heen aangebracht om extra
diepte te krĳgen. Op die manier ontstaan vaak
onverwachte effecten: soms zĳn de mooiste stukken als mislukking begonnen… Vicky stookt deze
stukken meermaals. Ze monteert er houten panelen achter om ze goed op te kunnen hangen.

Sanday
Sinds een dik jaar woont en werkt Vicky op het
eiland Sanday, een van de Orkney-eilanden.
‘Mĳn studio is een traditionele natuurstenen
schuur met een dak van stenen platen, bedekt
met mooi kleurig korstmos. Er stonden eerst
koeien. Nu is het goed geïsoleerd en lekker
warm. Ik werk er samen met mĳn man, die ook
keramist is. Op het ogenblik werken we aan
gebruiksgoed, waarbĳ hĳ draait en ik decoreer.’

Vicky Shaw studeerde aan de Staffordshire
University in het VK en behaalde een BA en
MA in keramisch ontwerpen. Na het afronden
van een postdoctorale studie werd ze onderzoeker aan de School of Art & Design van de
Universiteit van Wolverhampton en onderzocht het drukken op keramiek. Ze was daarna parttime docent aan deze universiteit.
Vicky heeft veel geëxposeerd in het VK en
internationaal, onder andere in keramiekcentrum Tiendschuur, het Deutsche Porzellanmuseum, het Westerwaldmuseum (Westerwaldprĳs 2009) en de International Biennal of
Ceramics Manises 2009 in Spanje.
In 2007 deed Vicky mee aan de 4e Biënnale
in Zuid-Korea, waar ze een onderscheiding
voor gebruikskeramiek ontving. In 2008 kreeg
ze een eervolle vermelding bĳ de 8th International Ceramics Competition Mino, Japan.
Bĳ onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van
Wedgwood (VK), Rosenthal (DE) en Kohler
Co (VS) was Shaw ontwerper en adviseur
voor het drukken op keramiek.
Ze was vaak gastdocent, buiten het VK onder
andere in de VS, Duitsland en Zweden. Haar
werk staat wereldwĳd in diverse musea.
Vicky woont in Orkney en werkt daar als
freelance maker en docent.
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JUBILEUM
De kleine K bestaat 5 jaar!
Op 26 december 2014 zag de eerste kleine K het licht.
Daar waren toen al een paar maanden voorbereiding aan
vooraf gegaan. De eerste 121 abonnees hadden zich al
aangemeld en zĳ konden in het eerste nummer van 11
pagina’s drie interviews lezen met interessante keramisten,
inspiratie opdoen op de Momentenpagina en over 3D en
glazuren lezen.
Inmiddels is het magazine volwassen geworden – met
bĳna 7.000 abonnees het grootste in het Nederlandse
taalgebied – met interviews, stap-voor-stap artikelen en
bĳna elke maand een film. Met verhalen over en aankondigingen van actuele tentoonstellingen, markten en andere
evenementen.
In de rubriek Inspiratie werden 240 interviews gepubliceerd en bĳ Knowhow 57
stap-voor-stap artikelen. Op YouTube staan
inmiddels 41 door de kleine K gemaakte
films.
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 waardering. Eind 2017 kwam deel twee uit.
Geen jubileum zonder speciale activiteiten!
Ter gelegenheid van het vĳfjarig bestaan
geeft het magazine deel drie van de grote K
uit. De publicatie is gepland op 31 januari
2020.
Op diezelfde dag zal de speciale tentoonstelling Klei met een grote K geopend worden in keramiekcentrum de Tiendschuur in
Tegelen. De expositie toont het werk van
een selectie van de kunstenaars die in de
afgelopen vĳf jaar in de kleine K aan bod
kwamen. Het keramiekcentrum kon uit een
enorm aantal kunstenaars kiezen en heeft
een mooi overzicht samengesteld.
De expositieruimte van de Tiendschuur ►
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Ellen Spĳkstra
Je wordt er blĳ van
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Koralen, kiezels en plantenvormen: Ellen Spĳkstra verbindt haar werk
met de natuur van het eiland waar ze woont. Het zĳn stapelingen,
wandinstallaties en keramische stillevens.
Het werk van Ellen Spĳkstra (Hattem, Nederland,
1957) is duidelĳk geïnspireerd door natuurlĳke
gesteenten, mineralen en koralen. Ze maakt
stapelingen en de laatste jaren ook wandinstallaties. Het lĳken soms kiezels en rolstenen, af en
toe met een structuur die doet denken aan zeeegels, sponzen of koralen. Onderdelen met bladgoud of kleur geven een extra accent. ‘Al sinds
mĳn eerste vakantie op Curaçao in 1977, is koraal een van mĳn inspiratiebronnen. Combinaties
met gladde stenen geven een mooi contrast. Het
werken met dit concept maakt me gelukkig en ik
vind het fijn als mensen er blĳ van worden.’
Ellen werkt graag in series. Zo maakte ze een
hele reeks totems (stapelingen). Op het thema
suiseki (⽔⽯, Japans voor water-steen) volgde
een aantal objecten die ze Presenting the Stone
noemde. Tussen 2006 en 2008 volgden haar
Coralamics (uitvergrote koraalstenen) en later
schalen met een koraalstructuur.

Winkeltje
Al vanaf haar twaalfde zei Ellen dat ze naar de
kunstacademie wilde. Ze was als tiener aan het
lezen of aan het knutselen. ‘Ik maakte sieraden

van koper- en zilverdraad, wandkleden en plantenhangers van macramé en applicaties voor op
spĳkerjacks en -broeken. Die verkocht ik aan
buren en familieleden. Zo rond mĳn veertiende
heb ik van dat geld een emailleeroventje gekocht
en daarmee maakte ik sieraden, schaaltjes en
asbakken, die ik verkocht aan een winkeltje in
Zwolle. Ik was net twee weken zeventien toen ik
begon met mĳn opleiding aan de kunstacademie.’

Curaçao
Spĳkstra volgde haar opleiding aan de Academie
Minerva in Groningen (MO-A en MO-B handvaardigheid) en studeerde af in plastisch en
ruimtelĳk vormen en keramiek. Haar keramiekdocent was Kees van Renssen, die Ellen enthousiast maakte voor het vak. Na haar studie werkte
ze een jaar bĳ Natascha Zaludova, de bekende
Amsterdamse glazuurspecialist.
Eind 1980 vertrok ze met haar vriend naar de
plek waar hĳ was opgegroeid: Curaçao. Ellen
richtte er meteen een atelier in en ging lesgeven
in handvaardigheid. ‘Een paar jaar later hebben
we een tĳdje in Rochester (New York) gewoond.
Ik heb daar lessen gevolgd aan de MFA Ceramics opleiding van het Rochester Institute of

Op de vorige pagina: Sea Urchin, 2015, geglazuurd steengoed met decal, 38 x 45 x 43 cm
▼ Pink Beach, 2016, geglazuurd aardewerk, 70 x 10 x 175 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Ellen Spĳkstra
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Technology. Ik heb daar enorm veel geleerd over
de klei- en glazuurtheorie, het bouwen van verschillende ovens en stooktechnieken. De open
manier van omgaan met technieken en glazuurrecepten beviel me enorm. Op Minerva leerden
we in de Hamada/Leach-traditie bĳvoorbeeld dat
je een glazuurrecept geheim hield; dat was jouw
werk. Aan het RIT zeiden ze: A recipe is just a
tool, it depends on what you do with it. Geweldig.’

Werken in de tropen
Werken op een klein eiland in de tropen kent zĳn
eigen uitdagingen. ‘In de hitte, werkend onder
een zinken afdak, was porselein destĳds niet echt
een optie. Dus ben ik overgestapt op aardewerk
en steengoed. Grondstoffen moesten uit de Verenigde Staten komen en ze waren echt niet altĳd
hetzelfde als in Nederland. De elektriciteitsvoorziening bĳ ons was niet betrouwbaar, dus moest
ik overschakelen op gas. Daar ben ik nu dankbaar voor, want de glazuren zĳn zoveel mooier…’
Ellen weet, als ze aan het werk gaat, ongeveer
waar het heen moet. Ze maakt meestal schetsen

en, bĳ grote opdrachten, een schaalmodel. Als
vormtechniek gebruikt ze alleen handopbouw,
met rolletjes, platen of drukvormen. Naast aardewerk- en steengoedklei gebruikt ze tegenwoordig
ook soms porselein; met de airco kan dat. De
objecten worden afgewerkt met (onder)glazuur of
terra sigillata, afhankelĳk van de gewenste sfeer.
Soms is daarvoor een rakustook nodig of het
toevoegen van een ander materiaal: staal, glas,
bladgoud, hout of cement.
Niet alleen in technisch opzicht kent het werken
op een klein (160.000 inwoners) Caribisch eiland
uitdagingen. ‘Een kwart van de huishoudens
leeft onder de armoedegrens. Je kunt hier niet
spreken van een keramische scene. Het aantal
kunstenaars is heel klein, maar mensen weten je
wel makkelĳk te vinden. Er wordt in de bredere
Caribische context op kunstgebied niet zoveel
georganiseerd, want dat is heel ingewikkeld met
al die verschillende talen (Spaans, Frans, Engels,
Nederlands en Deens), de lastige onderlinge
verbindingen en de lage levensstandaard.’

Op de vorige pagina: De Totem van de Leguaan, 1998, geglazuurd steengoed, 35 x 35 x 220 cm
▼Coralunus, 2006, raku, 35 x 28 x 40 cm
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Op de vorige pagina: Baranka Korsou, 2003, geglazuurd aardewerk en steen ▲ Coral Bowl II, 2013, raku, bladgoud en
kalksteen, 50 x 35 x 35 cm. Op de volgende pagina: Orange Blossom, 2019, steengoed en staal, 43 x 30 x 150 cm

Lesgeven
In 1989 kreeg Ellens lesgeven een extra dimensie. Ze werd toen uitgenodigd om als docent in
Caracas (Venezuela) les te komen geven in
raku en primitieve stooktechnieken aan het
Taller Arte Fuego. ‘Dat is op zich niet zo’n
bekende opleiding, maar ook David Leach en
Warren MacKenzie hebben er gedoceerd. En…
iedereen vond het toen leuk om naar Caracas te
komen. Het bracht me op het idee van Curaçao
is ook leuk en nodigde sindsdien tweemaal per
jaar een bekende keramist uit om bĳ mĳ een korte workshop te geven. De docenten (onder andere Rick Hirsch, Richard Notkin, Enric Mestre en
Martin Möhwald) kwamen overal vandaan en het
bleek een goed idee, zowel voor mĳn leerlingen
als mezelf: ik leerde er ook van en het haalde me
uit het isolement van pre-internet Curaçao. Net
als destĳds in het RIT werd mĳn netwerk er groter
door. Ik bezocht ook regelmatig de conferentie

van de NCECA (National Council on Education
for the Ceramic Arts) in de Verenigde Staten.
Sinds een paar jaar ben ik bovendien lid van de
IAC (International Academy of Ceramics).’
De laatste jaren beperkt Ellen het lesgeven tot
incidentele workshops en concentreert ze zich op
haar eigen werk. Ze exposeert lokaal en in het
buitenland en doet mee aan wedstrĳden, zoals in
Icheon in Zuid-Korea.
Tot 4 januari 2020 heeft haar solotentoonstelling An Artistic Journey in het Curaçaosch
Museum plaats. Er is keramisch werk uit de
collectie van het museum te zien, een aantal
oudere werken en recente objecten. Bovendien
toont Ellen een nieuwe serie foto’s (behalve
met keramiek exposeert ze de laatste 25 jaar
ook met foto’s).
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Dien Jorien Geertsma
Spelen met dimensies
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Dien Jorien Geertsma speelt graag. Met taal. Met vorm en functionaliteit.
In haar werk verkent ze het gebied tussen verschillende dimensies.
Herhaling komt in haar woordenboek niet voor. Zo ontstaat een
gevarieerd oeuvre vol visuele verrassingen en tot de verbeelding
sprekende titels.
Dien Jorien Geertsma (Haarlem, Nederland,
1950) leidt me rond door de tentoonstelling Volu‐
me in vorm in de villa van Museum Kranenburg in
Bergen. Ze vertelt hoe ze ertoe kwam om deel te
nemen: ‘Toen ik het concept las, dacht ik: Hé, dat
is iets voor mĳ. Precies waar ik mee bezig ben:
volume, vorm… spelen met de tweede en derde
dimensie…’ Het is even stil. ‘En dan liefst ergens
daar tussenin uitkomen’, voegt ze er lachend aan
toe.

Vormenspel
Ze blĳft staan bĳ Shadow Jug, een goed voor‐
beeld van wat ze bedoelt: aan de voet van een
opengewerkte kan ligt een langgerekte kerami‐
sche schaduw, terwĳl zich tegen de achterwand

een echte schaduw aftekent. Een mooi samen‐
spel tussen vorm, vervorming en de projectie
daarvan in verschillende dimensies.

Vervorming
In haar werk neemt dit spel een centrale plaats
in. Neem Shadow Jug. Dat stelt een kan voor,
maar is functioneel geen kan; net zo min als de
schaduwvorm aan de voet een schaduw is. Toch
zĳn de contouren van het schaduwvlak wel dege‐
lĳk aan een echte schaduw ontleend: ‘Dit is een
echte, eigen schaduw van de kan. Ik heb er een
spot op gezet en dan krĳg je die vervorming. Je
denkt misschien: Wat een vreemde, uitgerekte
kan... Maar zo werkt dat dus met schaduw.’

Op de vorige pagina: Split Second, 2017, 2 delen, steengoed met witte en zwarte engobe, 40 x 20 x 16 cm
▼ Day and Night Shadow, 2019, 2 delen, staand of hangend wandobject, steengoed met engobes, 35 x 40 x 10 cm
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders vermeld: Dien Jorien Geertsma
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Op de vorige pagina: Rode Oortjes, 2019, 2 delen, steengoed met rode en zwarte engobe, 28 x 15 x 5 en 18 x 18 x 5 cm
▲ Een Bont Gezelschap, 2012, handgeschilderde decoratie, steengoed met zwarte en witte engobe, 40 x 60 x 25 cm

Meerduidigheid

Steeds in beweging

‘Die vervorming,’ gaat Dien Jorien verder, ‘inte‐
resseert me eigenlĳk nog het meest.’ Haar titels
verwĳzen er vaak naar, niet zelden met een flinke
dot humor: ‘Het is geen must, maar het is leuk als
je met de titel iets verrassends kunt doen.’ Ze
slaagt daar wonderwel in. Neem de genoemde
Shadow Jug. Of Split Second, ook al een door‐
denkertje. Of Rode oortjes. Na het lezen van de
titel bekĳk je het werk onwillekeurig opnieuw:
twee oren zĳn inderdaad rood... en het derde? –
Een subtiele grap, die ontstaat door de interactie
tussen titel en object.

Vrĳwel al haar werk bouwt Dien Jorien op uit
stroken. Mallen gebruikt ze zeer zelden. ‘Dat
heeft pas zin als je ergens minstens tien exem‐
plaren van wilt maken. Dat is niets voor mĳ. Ik
maak uitsluitend unica…’ Ook in de onderwerpen
die ze in de loop der jaren behandelde, is die
drang naar vernieuwing terug te zien: ‘Als ik een
onderwerp oppak, onderzoek ik dat. Ik experi‐
menteer, maak vormvariaties. Tot het is uitge‐
werkt. Dan pak ik een volgend onderwerp op…
En dat kan iets heel anders zĳn.’

Interactie

Soms verrast het mensen dat haar werk uit
verschillende periodes zo verschilt: ‘‘Hé, is dat
ook van jou?’, zeggen ze dan verbaasd. Maar ik
hoor ook: ‘Je onderwerpen verschillen, maar ik
herken wèl altĳd je hand…’ Kĳk, dat hoor ik
graag!’ Later in haar atelier, waar ze op de
werktafel een selectie van haar werk heeft
uitgestald, zie ik wat ze bedoelt: de individuele
objecten, die uit heel verschillende periodes

We zĳn inmiddels bĳ Dien Jorien thuis en bekĳ‐
ken objecten die daar staan opgesteld. ‘Ik maak
vaak koppels’, vertelt Dien Jorien. ‘Zo ontstaat
soms een gesprekje. Maar daar gaat het me niet
om. Voor mĳ draait het altĳd om de vorminter‐
actie. Dat gesprekje ontstaat ook... toevallig...
bĳna als een bĳproduct, maar ik let er heel goed
op dat het geen verhaaltje wordt!’

Eigen hand
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Op de vorige pagina: ▲ Shadow Jug, 2019, 2 delen, steengoed met engobe,
25 x 12 x 7 en 1 x 32 x 18 cm, foto: Sander Hendriks
▼ Solid Cloud, hangend object, 2019, steengoed, ongeglazuurd, 10 x 30 x 13 cm, foto: Kees Kramer
▲ Opscheppertjes, 2 delen, 2014, handgeschilderde decoratie, steengoed met engobes, 17 x 9 x 4 en 21 x 10 x 7 cm
Op de volgende pagina: Object from Outer Space, 2019, steengoed, ongeglazuurd, 15 x 12 cm

dateren, gaan met een in het oog springende
vanzelfsprekendheid de dialoog aan met elkaar
en de ruimte eromheen.

Essentie
Aan het einde van ons gesprek komen we terug
op het thema meerduidigheid: ‘Ik zet mensen
graag op het verkeerde been. Door de herken‐
baarheid te verminderen, door een vorm tot zĳn
essentie terug te brengen bĳvoorbeeld. Want dat
is spannend: hoe ver kun je daarin gaan en toch
de associatie behouden? Dat geldt ook voor het
materiaal. Neem Object from Outer Space. Als je
dat bekĳkt, wil ik dat je denkt: is het nou koraal…
een spons… of… wat is het eigenlĳk?’

Uitdagend
Waarom ze dat wil? ‘Het publiek houdt van her‐
kenbare dingen, ik van meerduidigheid. Ik daag
de toeschouwer uit naar vormen te kĳken die de
verwachte, alledaagse structuur doorbreken. Ik
wil graag dat iemand zoekt en kĳkt: Wat is het
eigenlĳk?’ Als het aan Dien Jorien ligt, kan dat
niet ver genoeg gaan: ‘Keramische objecten zĳn
daar helaas vaak te concreet voor,’ mĳmert ze,
‘maar hoe spannend zou het niet zĳn als je een
object kon maken dat je uitdaagt om te achterha‐
len wat het is, en dat je daar dan niet echt achter‐
komt!’

Sander Hendriks
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Inspiratie Momenten
Michel Kuipers, Weerslag

Onlangs is het gedenkbeeld
Weerslag bĳ het nieuwe Amphia
Ziekenhuis in Breda onthuld.
Terwĳl het zuiden in januari 1945
al was bevrĳd, vond er in Breda
een oorlogsdrama plaats. Naast
het nieuw gebouwde Amphia
Ziekenhuis stond destĳds een
boerderĳ die werd weggevaagd
door een uit koers geraakte bom.
Daarbĳ kwamen elf mensen om
het leven. Stille getuigen van dit
drama waren de drie grote bomen
vóór de boerderĳ.

Keramist, titel, jaar

Voor de bouw moesten de bomen
wegens ziekte weg. Het ziekenhuis wilde de herinnering levend
houden en vroeg Michel Kuipers
om ter nagedachtenis een kunstwerk te ontwerpen. Tussen twee
van de bouwdelen, links van de
hoofdingang, heeft hĳ een bĳna
vier meter hoog beeld gemaakt.
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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 december
Kleispul
klei, gereedschappen,
grondstoffen, glazuren
Musselweg 119, Mussel
www.kleispul.nl

Dit jaar al
bijgedragen?
Bedankt!!!
Zo kunnen we weer
verder...

Mis geen nieuwe films
van de kleine K
neem hier een abonnement op
YouTube

Klik hier voor onze
eindejaarsaanbieding:
Set van twee boeken
de grote K 1 en 2
Met gratis het digitale boek
De kunst van het decoreren

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

Knowhow
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De expert: Ursula Commandeur
Ursula Commandeur gebruikt veel kleine porseleinen elementen voor
het bouwen van haar objecten. Met draad worden ze aan elkaar
verbonden en zo vormen ze geometrische, architecturale of spontane,
vrĳe vormen. Het materiaalcontrast wordt nog eens versterkt door het
kleurgebruik: alleen zwart en wit.
Voor het werk van Ursula Commandeur (Duitsland, 1958) zĳn tegenstellingen kenmerkend. Wit
en zwart, hard metaal en zacht porselein, draden
en volumes, regelmaat en chaos. ‘Die tegenstellingen maken het werk spannend en duidelĳk, het
is een spel met de toeschouwer: afstoten en aantrekken.’ Dat klopt, de duidelĳke vormen van het
zachte porselein worden soms omgeven door een
waaier van scherpe draden, die het een eigen
aura geven. Elk object is weer anders: soms heel
regelmatig geometrisch, maar vaak lĳkt een stuk
heel spontaan gemaakt. ‘Geometrie is belangrĳk
voor me, maar ik heb echt een voorliefde voor

architectonische vormen, meer nog dan voor de
‘harige’ organische vormen. Ik houd van het
duidelĳk grafische effect van zwart en wit en de
geometrische regelmaat van de porseleinen
elementen. De combinatie van zwart en wit is
voor mĳ genoeg. Glazuur gebruik ik niet op deze
stukken, want zo blĳft het porselein mooier.’
Naast haar unica maakt Commandeur ook
gebruiksgoed. Hetzelfde contrast tussen zwart en
wit is daarbĳ terug te vinden, hier en daar aangevuld met kleurige accentvlakken. Dit werk is
voor de koper toegankelĳker, ook in prĳs, dan
objecten.

▼ Noppen, 2018, 50 x 28 x 14 cm
Op de volgende pagina: Gewinde, 2014, 40 x 40 x 40 cm
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▲ Flirren, 2010, 25 x 35 x 45 cm

Fanatiek draaien
Ursula kwam al vroeg met klei in aanraking: toen
ze twintig was leek het haar een heerlĳke hobby.
Ze nam les en bleek goed in draaien te zĳn. Toch
duurde het nog tot 1990 voordat het maken van
keramiek haar echte roeping werd. Ze had ontdekt dat industriële vormgeving een vak was dat
je kon gaan studeren. Dus begon ze met die studie aan de Fachhochschule Niederrhein Krefeld.
‘Het was productdesign, alles ook met keramiek.
Er waren twee richtingen: het echte industriële
– seriematige – gieten in gipsen mallen en het
vrĳe draaien. Ik koos voor het laatste: draaien,
unica en het gipsatelier. Ik heb unica met vrĳ
draaien gecombineerd, wat toen vrĳ uniek was.
Al meteen ben ik begonnen met draden, van ĳzer
en rubber. Dat gaf opeens heel andere mogelĳkheden. Eerst gebruikte ik het alleen om onderdelen te verbinden, maar later kreeg de draad
een eigen zelfstandig leven. Als een soort halo
om het object, dat zo als het ware een verbinding
met de ruimte eromheen aangaat. Soms gebruik
ik zoveel draden, dat het porselein binnenin
haast niet meer te zien is…’

Sinds 1992 is er een eigen atelier, waar ze nu
nog werkt, een mooie oude brouwerĳ die helemaal opgeknapt is: een mooie combinatie van
traditioneel en modern. In 1994 begon ze deel te
nemen aan wedstrĳden en tentoonstellingen en
won meerdere prĳzen. Zes jaar later studeerde
ze in Krefeld af, richting keramiek en in 2007
volgde het eerste grote succes met de Staatspreis Nordrhein-Westfalen voor keramiek.

Werkwĳze
Zeedieren en de microscopische wereld zĳn de
inspiratie voor het werk. Dat is ook te merken aan
de titels van de objecten, zoals Virus. ‘Maar dat
idee en die titels komen eerder achteraf dan vantevoren. Voor mĳ gaat het vooral om het experiment. De compositie van elementen met een
verschillend karakter.’
Het maakproces is zowel spontaan als planmatig.
Stukken met een duidelĳke wetmatige structuur
kun je niet op gevoel maken: het moet uitkomen.
Dat spontane karakter wordt nog benadrukt door
de elementen met de hand op te bouwen of te
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draaien. Dat geeft een natuurlĳke variatie van de
onderdelen, heel anders dan wanneer ze gegoten zouden zĳn. Het moet levendig blĳven. Ook
de lĳndecoraties zĳn op gevoel aangebracht en
geven een extra levendig gevoel.

Nieuwe wegen
Verandering is echt moeilĳk als iedereen verwacht dat je een bepaald soort werk maakt.
‘Mensen verwachten draadobjecten van mĳ en
dus is het erg moeilĳk met iets nieuws te komen.
Natuurlĳk ben ik trots op mĳn werk, maar ik kan
inmiddels geen draad meer zien. Ik wil er vanaf
en doe nu experimenten met (gedraaide en

gemonteerde) vormen van zeedieren of bronchiën, die ik met de edding-pen en druppels
autolak decoreer. Ik wil met die bronchiën groter
gaan werken, met onregelmatige verdichtingen
en uitlopers. Ik heb ook installaties gemaakt,
maar daar is weinig belangstelling voor, omdat
het geen draadobjecten zĳn.’
Sinds kort ontwerpt Ursula ook sieraden, die in
het 3D programma Rhino ontworpen worden,
daarna in 3D geprint, in was gegoten en tot slot
in zilver uitgevoerd. ‘Dat is een heel ander proces, leuk voor bĳ het slapen gaan. Of soms
tĳdens de nacht. Dan komen de ideeën. Ik heb
dan ook altĳd pen en papier bĳ de hand.’

Fremdes Dickicht, 2018, 45 x 45 x 60 cm
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Ik ga een samengestelde vorm opbouwen, die bestaat uit 180 elementen. Deze keer draai ik ze, maar soms
bouw ik ze ook wel met de hand op.
1-4. Elk element draai ik uit porseleinklei. Het zĳn heel platte vormpjes, die
ik hol draai.
1

2

3

4
5. Na het draaien werk ik het oppervlak af met een lomer.
6-7. Dan haal ik het element van de
schĳf af en leg het bĳ de andere stukjes op een plank om een half uurtje te
drogen.

5

6
8. Vervolgens werk ik met een mesje
de binnenkant netjes af.

7

8
9-11. Als dat gebeurd is, snĳd ik de
elementen op maat: 4,5 bĳ 4,5 cm.

9

10
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12. Voor de verbinding die ik straks
met draad ga maken, boor ik er
gaatjes in, op alle vier de hoeken.

11

12

13

14

15

16

13-14. Ik decoreer alle elementen
door er met een naald groeven in te
trekken (om het uiteindelĳke effect te
kunnen laten zien, heb ik even een
ander elementje gepakt). Na de eerste
stook op 920 ºC was ik de elementen
met zwarte engobe in: ik kwast eerst
het hele element in en veeg dan aan
de voorzĳde met een vochtig sponsje
de engobe weer weg, waardoor die
alleen in het reliëf achterblĳft. Daardoor worden de groeven die ik erin
gemaakt heb, goed zichtbaar. Zo krĳg
ik een mooi grafisch decor. Daarna
stook ik nogmaals op 1280 ºC.
15-16. De gestookte en gedecoreerde
elementen verbind ik nu met draad. Ik
snĳd de draden op maat en steek ze
dan van voor naar achteren door de
gaatjes. Even met de hand ‘aandraaien’ en dan de volgende. Het monteren
moet na de stook, want het draad kan
niet in de oven: dan valt het uit elkaar.
Het is een eindeloos werkje en ik
moet oppassen dat ik me niet bezeer
aan al die dunne, scherpe punten.

17. Als alle elementen met elkaar
verbonden zĳn, ziet het object er zo
uit.
◄ Benetzt, 2018, 30 x 45 x 10 cm

17

18

Klik hier voor de film over
Ursula Commandeur en haar
werk

19
17

20
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Foto pagina 34: Yna van der Meulen
Objectfoto’s: Volker Beushausen
Procesfoto’s: Mels Boom
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Maak de keramiekwereld
mooier! Klik hier om
vriend (€ 20) van
de kleine K te worden
...of Vriend (€ 50) ...of VRIEND (€ 100)

en steun zo de kleine K, om elke
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
NL68INGB0007343733 t.n.v.
Stichting k+K
Een betaalverzoek staat voor u klaar
(geldig t/m 27 december):
€ 20 of € 50 of € 100

De grote K deel drie komt eraan!
Eind januari is het zover! Tegelĳkertĳd met onze grote
tentoonstelling in Keramiekcentrum Tiendschuur.
Ook deze nieuwe grote K is een bron van inspiratie en knowhow en mag in geen enkel atelier
ontbreken.

U kunt dit derde deel al vanaf 1 januari 2020
bestellen in de webshop van de kleine K.

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 bovendien inzicht in hun
technieken met duidelĳke voorbeelden. U kunt ze
stap voor stap volgen.

Het grote K boek 3
HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow
BOEK, Mels Boom, 2020, Stichting k+K,
256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback,
genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig.
ISBN 978-90-825430-2-5
€ 35
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Ball clay
Ball clay of balklei is een soortnaam voor sedimentaire klei,
die ontstaan is door de afbraak van graniet door oververhitte stoom en het daaropvolgende transport door de wind,
waarbĳ meerdere stoffen werden toegevoegd. De belangrĳkste bestanddelen van de klei zĳn kaoliniet, mica en
kwarts. De naam komt van de methode van verwerking in
de Engelse mĳnen. Kluiten klei werden afgestoken en in die
vorm getransporteerd. Na een paar keer overladen, vervormden de kluiten tot ronde ballen.
Basisformule Al2O3.2SiO2.2H2O, molecuulgewicht per batch
verschillend, gloeiverlies ook. De basisformule is algemeen,
maar door de sedimentering bevat ball clay meestal ook
een paar procenten ĳzeroxide (Fe2O3) en titaandioxide
(TiO2) en sporen calciumoxide (CaO), magnesiumoxide
(MgO), kaliumoxide (K2O) en natriumoxide (Na2O).
Let op: de samenstelling kan per leverancier en batch verschillen (test de samenstelling bĳ elke nieuwe aankoop). Dit
is met name van belang met betrekking tot het gehalte aan
ĳzeroxide. De korrelgrootte van deze grondstof is zeer klein.

Klei

Ball clay wordt toegevoegd aan klei om deze plastischer te
maken. Het is ook een van de grondstoffen die in recepten
voor slib gebruikt worden. Een basisslib is bĳvoorbeeld 50
gewichtsdelen (droge stof) ball clay plus 50 kaolien.
Toevoeging van ball clay aan klei vertraagt het drogen en
verbetert de sterkte van rauw (niet biscuitgestookt) werk.
Voor gietwerk wordt ball clay gemengd met talk (50/50).
Ook voor het maken van terra sigillata is ball clay een goed
uitgangspunt.

Glazuur

Ball clay wordt aan glazuurrecepten toegevoegd als zweefmiddel: om uitzakken te voorkomen. Meng daarvoor het
materiaal goed door de andere grondstoffen vóór het toevoegen aan water, om het vormen van klonten tegen te
gaan.

Kleur

Uitzetting

De kleur van de grondstof zelf is zeer variabel, van wit tot
bĳna zwart, afhankelĳk van het gehalte aan ĳzeroxide en
ligniet (koolstof van plantenresten). De gestookte kleur is
wit, maar kan door eventuele bestanddelen, zoals
ĳzeroxide, crème of roze worden.
Hoog: circa 20%.

Smeltpunt

Sinterpunt circa 1300 ºC.

Veiligheid

Zeer fijn stof, gebruik een goed stofmasker.

Kosten

Circa 4 €/kg.
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WAT & HOE

Samenstelling

Klik hier voor info over alle grondstoffen
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Rode modder

WAT & HOE

Een groep ontwerpers van het Royal College of Art (Londen)
heeft manieren onderzocht om afval te gebruiken als
grondstof voor keramiek. Een van de soorten afval die in
aanmerking kwamen, was bauxietresidu:
rode modder of Red Mud.
De groep wilde proberen om Red Mud te
gebruiken voor het maken van functionele en voor iedereen vertrouwde vormen.
In nauwe samenwerking met fabrieken in
heel Europa, materiaalwetenschappers
en keramisten maakten de ontwerpers
verrassend gebruiksgoed en daarnaast
bouwelementen. De resultaten laten het
potentieel van dit materiaal zien.

Massa’s
Rode modder, een populaire naam voor
bauxietresidu, is een bĳproduct van het
raffineren van bauxieterts tot aluminiumoxide, waaruit daarna aluminium gereduceerd wordt. Het afval bevat heel veel
ĳzeroxide, waardoor het zĳn levendige
rode kleur krĳgt. Het is zeer alkalisch en
bevat naast Na2O onder andere ook
CaO, SiO2, Al2O3, en TiO2.
Dit residu is in grote hoeveelheden beschikbaar en vormt een groot probleem
voor de mĳnbouwindustrie. Dat komt
door het feit, dat bĳ de productie van een
ton aluminium grofweg anderhalf keer

zoveel van dit afval gevormd wordt. Vorig
jaar was dat over de hele wereld ongeveer 160 ton.

Perceptie
Het lĳkt een vreemd idee om te eten van
servies dat van afval gemaakt is. De aard
van dit industriële proces staat in schrille
tegenstelling tot de gebruikelĳke perceptie van keramiek, die van warmte, kwetsbaarheid en finesse. Juist vanwege dit
contrast kozen de ontwerpers ervoor om
van rode modder keramiek te maken.

Tests
De ontwerpers kochten Red Mud uit
Zuid-Frankrĳk (Alteo – een van de eerste
aluminiumraffinaderĳen ter wereld: gesticht in 1894) en werkten vervolgens
nauw samen met de KU Leuven en het
Imperial College London om het potentieel van het materiaal te onderzoeken
als een keramisch en bouwmateriaal.
Na honderden tests hadden ze hun eigen
kleimassa’s, slibs en glazuren, allemaal
gemaakt met het afval.

Foto’s: Royal College of Art
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WAT & HOE

Kleur
De risico's van het materiaal zĳn vooral
de alkaliteit en de fijne deeltjesgrootte
(inademing). De ontwerpers hebben
echter deze eigenschappen in hun voordeel kunnen gebruiken. De alkaliteit en
samenstelling maken het bĳvoorbeeld
mogelĳk om het materiaal als een geopolymeerbeton te gebruiken, goed voor
toepassingen in de bouwwereld.
De fijne deeltjesgrootte zorgde ervoor dat
er een mooie gietklei mee samen te stellen was, die soepel in de mallen gegoten
kon worden. Er werden zelfs glazuren
mee ontwikkeld dankzĳ de rĳke combinatie van oxiden.
De vormgeving van de eindproducten
was geïnspireerd door die van de fabriek.
De resultaten waren volgens de ontwerpers altĳd verrassend. Het meest misschien wel de variatie in kleur door de
stooktemperatuur: van een zacht terracotta rood, tot paars en uiteindelĳk zwart.

Grondstof
‘We willen dit materiaal van braakliggende gebieden naar je eettafel brengen’,
zegt een van de ontwerpers. ‘Het doel
van deze stukken’, legt hĳ uit, ‘is om
mensen op die manier meteen bewust te
maken van de impact van materialen die
ze als vanzelfsprekend beschouwen, zoals aluminium, en om het potentieel te
zien van het afval dat bĳ de productie
vrĳkomt. We moeten de term afval opnieuw betekenis geven, want in werkelĳkheid is het een grondstof, die kan en
moet worden gebruikt.’
Meer informatie over Red Mud op deze
website en hier over het project zelf.

Q
Creativiteit
is de
speeltuin
van de
geest
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Foto van de maand

Boot The Happy Potter, Drĳvende markt, St. Albans, Verenigd Koninkrĳk, augustus 2019, foto: Anthony Pearce

Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!
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Kleipers
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Podium
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Vuursculptuur
Afgelopen september heeft Netty Janssens deelgenomen aan de 25e
Internationale Euregio Keramiekmarkt in Raeren (België). Naast de
presentatie van het werk van meer dan 80 keramisten uit de Euregio
Maas-Rĳn, werden er diverse jubileumactiviteiten georganiseerd.
Een van deze activiteiten licht ze hier uit: de vuursculptuur.
De educatieve dienst van het Keramiekmuseum
Raeren heeft voor dit jubileum een speciaal project uitgekozen: de vuursculptuur. In de stad
hebben vier scholen meegedaan aan dit project.
Van elke school werkten alle leerlingen samen
om een kasteel te maken. Uiteindelĳk zĳn er zo
vier kastelen samengevoegd tot een lange sculptuur. Het kreeg een onderbouw van klei en diende zelf ook als oven.
Het hele project stond onder leiding van keramist
Arwed Angerer uit Höhr-Grenzhausen, die zo’n
project al eerder op scholen heeft uitgevoerd. Hĳ
heeft er veel ervaring mee en leidt het project ter
plekke in goed banen. Hĳ zorgt voor de juiste
technische omstandigheden, de veiligheid van

het publiek en hĳ bewaakt natuurlĳk ook het vuur.
De uitkomst is alles behalve zeker, het is een
spel van natuurelementen, de wind, af en toe een
beetje regen, het vuur, de klei, de kleuren en
vooral ook de creativiteit van de kinderen. Alle
onderdelen zĳn samengevoegd tot een groot
kastelensculptuur.
Op zaterdagavond is om 18.00 uur het vuur
ontstoken onder toeziend oog van de kinderen,
hun ouders, de deelnemers aan de markt en een
groot toegestroomd publiek: aan belangstelling
geen gebrek. Tot diep in de avonduurtjes heeft
de oven gebrand als groot levendig vuurbeeld.
Een geweldig spektakel van vlammen, metershoog en heerlĳk warm!
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De volgende morgen was het resultaat te bewonderen. De stook was succesvol: zonder schade
aan de kastelen en met een mooi kleurlaagje.
De oven bleek toch een temperatuur van iets
meer dan 1120 ºC gehaald te hebben. Een kleine
mascotte van Raeren was meegestookt en die
zal later in de museumcollectie opgenomen worden. De kastelen gaan naar de scholen, zodat de
kinderen er zelf nog van kunnen genieten.
De foto’s geven een mooie indruk van het evenement. Ze zĳn overigens niet op tĳdsvolgorde geplaatst.

Netty Janssens

Neem voor meer informatie contact op met het
keramiekmuseum Raeren.

Foto’s bĳ dit artikel: Netty Janssens
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Jennifer Tee - Falling Feathers

Jólan van der Wiel - Dragonstone

Deze tentoonstelling laat verschillende sculpturale werken zien, waaronder fantasierĳke
collages en twee installaties van zwarte en witte
porseleinen veren. Tee’s werk kenmerkt zich
door een combinatie van kracht en ingetogenheid, waarmee ze de toeschouwer uitnodigt een
nieuwe wereld te betreden.

In deze tentoonstelling is onder meer een intrigerende installatie te zien, waarin design, keramiek en magnetisch poeder samenkomen. Op
unieke wĳze geeft Van der Wiel met gebruik van
het magnetisch veld vorm aan zĳn werk, dat er
buitenaards uitziet.

In haar werk staat the soul in limbo centraal.
Tee is geïntrigeerd door een ‘tussenstaat van
zĳn’, zoals het gebied tussen het fysieke en het
psychische of de overgang tussen leven en
dood. Ook onderzoekt ze de veranderlĳkheid en
complexiteit van het bestaan waarin culturen
voortdurend in elkaar overlopen.

t/m 25 oktober 2020
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

De bezoeker maakt kennis met een geheel
nieuw ambacht: magnetische keramiek. In zĳn
werk gebruikt Van der Wiel het magnetisch veld
als gereedschap om zĳn materiaal te sturen en
manipuleren. Het werk dat hĳ voor de tentoonstelling in het Princessehof maakt, wordt gevormd door de krachtvelden van magneten.

t/m 25 oktober 2020
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 60 | december 2019 | 52

KleiPers

Tanja Smeets
Het Princessehof toont in de serie @EKWC het
gloednieuwe werk Terrarium van Tanja Smeets.
De ruimtevullende installatie doet denken aan
een met planten overwoekerde zeebodem, met
structuren die uit de wanden groeien en zich
aan de vloer hechten. Het werk bestaat uit
alledaagse materialen als keramiek, metaal,
rubber, plastic en vilt. Deze overvloed aan
materialen roept vragen op over ons gebruik,
maar ook over wat waardevol of waardeloos is,
en waarom.
In haar werk combineert Tanja Smeets het natuurlĳke met het kunstmatige. Haar beelden en
installaties vloeien voort uit het idee van een
oneindig landschap waarin de ruimte overwoekerd raakt door amorfe structuren, waarbĳ
Smeets gebruikmaakt van huis-tuin-en-keukenmaterialen. In Terrarium beweegt de bezoeker
zich door onheilspellende eilanden vol wildgroei.
Het werk is in lĳn met de tentoonstelling Gezonken Schatten, die gelĳktĳdig te zien is in het
Princessehof. Hierin staan objecten centraal die
gevonden zĳn aan boord van acht scheepswrakken.

t/m 3 mei 2020
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

Joris Link
Joris Link is als beeldend kunstenaar in 2001
afgestudeerd aan de Academie voor Kunst en
Vormgeving te ’s-Hertogenbosch en exposeert
sindsdien internationaal.
Als docent beeldende vorming is hĳ verbonden
aan de Rietveld Academie te Amsterdam.
Karakteristiek voor zĳn beeldend werk is zĳn
idioom van vormen, structuren, kleuren, contrasten en ritmische herhalingen. Keramische
sculpturen en installaties worden telkens in
relatie tot de ruimte uit serieel vervaardigde
elementen opgebouwd.
Geometrische vormen, atomen, moleculen,
landschappen en de natuur vormen de inspiratiebronnen voor zĳn monumentale beelden.
Daarbĳ combineert hĳ traditionele methoden
met moderne 3D-technieken, waarbĳ hĳ de
grenzen van keramiek opzoekt én verlegt. Deze
gang van het bekende naar het ongekende
fascineert en verwondert. Met uiterste precisie
bouwt Joris steunelementen voor het ongrĳpbare; zĳn beeldend werk kent binnen de eigen
werkelĳkheid geen maat en is minuscuul of
gigantisch.
t/m 19 januari 2020
12 WYK Ceramic Art Gallery
Bordeauxstraat 12
2000 Antwerpen, België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

lees
meer
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Kunst trifft Technik

Vanitas

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.

Vanitas: de ĳdelheid der dingen oftewel alles
gaat voorbĳ. Seizoenen komen en gaan, mensen 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.

De resultaten zĳn de komende maanden in het
Keramion te zien. Tien van de ingezonden
ontwerpen werden uitgevoerd. Deze (duo)kunstenaars 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 vormresultaten, 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

lees
meer

t/m 26 januari 2020
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
lees
5932 AG Tegelen
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17
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Annette Wandrer
Er zĳn in deze tentoonstelling objecten met bedrukte oppervlakken te zien. Een aantal is kleurig bedrukt met houtsneden, gemaakt door
Annette’s man Gerd.
Pottenbakkersdochter Annette Wandrer was ooit
leerling van de bekende Duitse keramist Gertraud Möhwald, die een zeer vrĳe opvatting van
keramiek had en een grote invloed op Annette’s
ontwikkeling uitoefende.
Al tĳdens haar studie bouwde ze een houtoven
en experimenteerde met inlegwerk van klei en
porselein. Ze concentreerde zich op het ontwerpen van oppervlakken met gekleurde kleisoorten in de houtoven. Belangstelling voor kunstgeschiedenis had min of meer bewust invloed op
de ontwikkeling van haar werk.
Al twintig jaar drukt Annette met gekleurde engobes, die ze zelf kleurt en mengt. Haar man is
beeldhouwer en schilder, en hĳ was het die haar
ongeveer tien jaar geleden inspireerde om zĳn
houtsneden te gaan gebruiken. In het begin was
ze er heel precies in, omdat elke lĳn in een
houtsnede belangrĳk is, maar vaak kan het
interessant zĳn als iets niet zo nauwkeurig is.
Aanvankelĳk werkte ze alleen in zwart-wit, maar
daarna begon ze voorzichtig kleur toe te voegen. Tegenwoordig mengt ze de engobes pas
tĳdens het afdrukken en krĳgt zo een schilderachtig resultaat.
t/m 11 januari 2020
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag en vrĳdag 11 - 18 uur lees
meer
zaterdag 11 - 17 uur

Harm van der Zeeuw
De opvallende keramische objecten van Harm
van der Zeeuw kenmerken zich door anachronistische onderdelen. Moderne elementen worden 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 maakproces bekrachtigd worden.

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

lees
meer
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Monika Debus

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.
Het bedrĳf produceerde betaalbaar kunstaardewerk. Willem van Norden maakte er twee jaar
ontwerpen. Het concept bleek niet levensvatbaar 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 11 januari 2020
Huizer Museum/VVV
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Open: dinsdag t/m zaterdag 11 - 17

lees
meer

Monika Debus is bekend om haar zoutgestookte
vazen met zwierige zwarte beschilderingen en
de vrĳ gevormde sculpturen met zeer gevariëerde decoraties.
Haar monumentale vazen bouwt ze op met
plakken steengoedklei. De basis van de vrĳ
gevormde sculpturen is een golvende kleiplaat,
die ze met kleirollen verder opbouwt. Ze laat de
vormen ontstaan tĳdens het opbouwen, waarbĳ
imperfectie haar uitgangspunt is. De leerhard
gedroogde vormen voorziet ze van een basislaag porseleinengobe. Daarop schildert ze met
kleurige engobes. Schilderen is haar passie; het
opbouwen van een vorm komt op de tweede
plaats. Het belangĳkste gereedschap zĳn haar
handen; slechts af en toe maakt ze gebruik van
een lomer.
In een zoutstook 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.

t/m 1 januari 2020
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: zaterdag en zondag 13 - 17

lees
meer
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Schiffmacher Royal Blue Tattoo

Gezonken Schatten
Keramiekmuseum Princessehof presenteert
Gezonken Schatten: geheimen van de Maritieme 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. Honderden bruiklenen kwamen naar Leeuwarden,
onder andere uit Korea en Singapore. De vondsten vertellen fascinerende verhalen over de
Maritieme Zĳderoute in Azië. Daarmee gaat een
verborgen wereld open van internationale handel en uitwisseling.

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

lees
meer

Inkt verbindt. Gelaagd, diepgeworteld en met
respect een ode aan het Delfts Blauw en de
kunst van het tatoeëren. Een unieke samenwerking tussen twee traditionele ambachten uit een
oude wereld. Overzees hier naartoe gehaald
vanuit het Oosten. Rĳk aan cultuur, traditie en
symboliek. Kunstvormen die eenmalig handmatig worden aangebracht. Met naald in de huid of
met penseel op het biscuit. Schiffmacher Royal
Blue Tattoo is een verhaal over geloof, hoop en
liefde. Samengesteld uit exclusief ontworpen
handgeschilderde objecten. Ontworpen door
Henk Schiffmacher en aangevuld met items en
verhalen uit zĳn omvangrĳke collectie.

t/m 15 maart 2020
Royal Delft
Rotterdamseweg 196
2628 AR Delft
Open: maandag t/m zaterdag 9 - 17
zondag 12 - 17

lees
meer
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Adriaan Rees

Bumped Body

Deze beeldhouwer (Amsterdam, 1957) woont
en werkt zowel in Nederland als China (Jingdezhen). Hĳ bedient zich van allerlei materialen en
technieken. Zo werkt hĳ in keramiek, brons,
gips, glas, textiel en steen; fotografeert en filmt
hĳ en maakt hĳ installaties en losse objecten.
Ook vervaardigt Rees al vanaf het begin van
zĳn carrière grote kunstwerken voor de
openbare ruimte en regisseert grootschalige
beeldenprojecten voor gemeenten en
provincies, waar samenwerking steeds een
belangrĳke rol speelt.

Voor het grote publiek betekent deze tentoonstelling de eerste kennismaking met het figuratieve oeuvre van Paloma Varga Weisz, die in
Nederland grotendeels onbekend is, maar
internationaal gestaag aan de weg timmert.
Varga Weisz’ houtsnĳwerk en keramiek omarmen 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 1 maart 2020
Museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17

t/m 2 februari 2020
Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer
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Silvertant Solo

Karine Benvenuti
Modern Shapes is alweer een paar maanden
gevestigd op haar nieuwe locatie. Het is een
mooie plek geworden, die met zorg is vormgegeven.
De komende weken is er nog de tentoonstelling
te zien met werk van Karine Benvenuti, een
Française die bekend geworden is voor haar
sculpturale keramiek.
Het werk bestaat uit sobere vormen, die hun
karakter krĳgen door de vormgeving van het
oppervlak: de huid geeft aan waar het om gaat.
Het een spel van tegenstellingen, waarbĳ
precisie van het maken en verrassingen bĳ het
stoken een mooie combinatie vormen.

t/m 15 december
Galerie Modern Shapes
St. Vincent, Kleine Markt 13
2000 Antwerpen, België
Open: maandag t/m zondag 12 - 18

lees
meer

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 Japanse, raku stooktechniek, waarbĳ de plotselinge afkoeling zorgt voor het prachtige craquelé. 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 wandstukken zien, resulterend uit een samenwerking met
drie gerenommeerde kunstenaars: Jackson Li
uit China, de Syriër Oussama Diab en de Nederlandse 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, ondersteund door groot vakmanschap, tot prachtige
resultaten kan leiden.
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

lees
meer
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Willy van Bussel 40 jaar keramist

Stillevens
Zowel Antje Scharfe (1953) als Judith Püschel
(1955) studeerden aan de Burg Giebichenstein
bĳ Gertraud Möhwald en houden zich al tientallen jaren bezig met het maken van keramische
objecten, sommige als stilleven. Judith Püschel,
met haar soms obscure, kleurintensieve rakuobjecten, behandelt op een ironische manier
sociale kwesties, terwĳl Antje Scharfe met haar
filigraan porseleinen stukken, met delicate
afbeeldingen, het thema ‘schip’ onderzoekt.
t/m 1 maart 2020
Keramion
Bonnstraße 12, 50226 Frechen, Duitsland
lees
Open: dinsdag t/m vrĳdag 10 - 17
meer
zaterdag 14 - 17

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 decoratie. Zoals hĳ zelf zegt: ‘Werk waar je blĳ van
wordt!’

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

lees
meer
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Cor Unum
Open Dagen, Vughterstraat 270
5211 GR ’s-Hertogenbosch
29 en 30 november

O.a. Esther Stasse
PAN Amsterdam, Galerie Carla Koch
RAI, Hal 8, Europaplein,1078 GZ Amsterdam
t/m 1 december

O.a. Hermien Buytendĳk
Galerie Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36
2361 BE Warmond
t/m 1 december

Riet Bakker
Kiezelwieren, Plantentuin Meise, kasteel van
Bouchout, Nieuwelaan 38, 1860 Meise (BE)
t/m 1 december

45 jaar Nederlandse Keramiek
Verkooptentoonstelling van de NVK
VASIM, Winselingseweg 41, Nĳmegen
30 november en 1 december

O.a. Mieke Pontier
Gezien in het Singer
Het Oude Raadhuis, Aalsmeer
t/m 8 december

Wall of Future
Galerie Zone, Nieuwstraat 17b
2312 KA Leiden
t/m 8 december

O.a. Rik Vandewege
Balgerhoeke 162a, Eeklo (BE)
6 t/m 8 december

Herfstexpositie
Beelden in Gees, Schaapveensweg 16
7863 TE Gees
t/m 8 december

van Cor Unum
Inschrĳven kan nog tot 14 december
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Ontwerpwedstrĳd Anarchie
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O.a. Edith Tergau

Noordewerk

Galerie De Ruimte, Molenstraat 2
5664 HV Geldrop
t/m 5 januari 2020

Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5
9641 AD Veendam
8 december t/m 8 maart 2020

O.a. Hermien Buytendĳk

In a Lifetime - Nature morte/vivante

Galerie Sous Terre, Batterĳstraat 23a
5396 NT Lithoĳen
t/m 12 januari 2020

Anne Ausloos, Grand Hornu
82 rue Sainte Louise, 7301 Hornu (BE)
t/m 8 maart 2020

O.a. Rob van Bergen

Bai Ming, Vibrations de la Terre

Galerie Roos van Tudor, Eewal 47-49
8911 GR Groningen
t/m 26 januari 2020

Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE)
t/m 15 maart 2020

Thea Kanters

L’invitation de Victor H.

Galerie Kunstbrug
Kleibultweg 48, Oldenzaal
t/m 2 februari 2020

Galerie Be Craft, Anciens Abattoirs
17/02 Rue de la Trouille, Bergen (BE)
t/m 15 maart 2020

50 jaar EKWC

Pronkjewails

Museum De Pont
Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg
t/m 9 februari 2020

Groninger Museum, Museumeiland 1
9711 ME Groningen
t/m 22 maart 2020

Gewoon Bĳzonder

Chris Lanooy: Experimentele glazuren

Museum Paul Tetar van Elven
Koornmarkt 67, 2611 EC Delft
t/m 16 februari 2020

Museum Gouda, Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
t/m 17 mei 2020

De Lavino Collectie

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk

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

Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)
4331 BK Middelburg
doorlopend

Barbara Nanning

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

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

Variaties in klei

O.a. Rian Peeperkorn
25x25x25 in het Mondriaanhuis, Mondriaanhuis
Kortegracht 11, 3811 KG Amersfoort
t/m 8 maart 2020

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een keramisch 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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Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 1 maart 2020

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 60 | december 2019 | 62

De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Nog meer publicaties over inspiratie en knowhow
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Colofon
De kleine K

Inhoud

Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals.
Onafhankelĳk, met informatie waar u wat mee
kunt.

Samenstelling en grafische vormgeving,
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen
bĳ: Ursula Commandeur, Dien Jorien
Geertsma, Elvira Groenewoud, Sander
Hendriks, Netty Janssens, Michel Kuipers, Yna
van der Meulen, Vicky Shaw en Ellen Spĳkstra.

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. Aanmelden 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 aanleverspecificaties, kortingen en dergelĳke.
Verdere informatie kunt u aanvragen. Door te
adverteren sponsort u de kleine K en werkt u
mee aan continuïteit.

Geïnspireerd?

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 gecomprimeerd) 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 samenstellers 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.

inspiratie website | contact | gratis abonnement
Download verschenen nummers.
Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of het forum voor vragen
en opmerkingen.

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.
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