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de kleine K
is hét onafhankelĳke digitale keramiek-
magazine.

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 prakti-
sche technische oplossingen.

Met op het podium geselecteerde tentoonstel-
lingen en andere interessante evenementen.
En op de Facebook pagina het actuele kera-
mieknieuws.

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

Gebruik het liefst Acrobat Reader om dit ma-
gazine 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 inhoudsopga-
ve.
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Op de vorige pagina: Anita Manshanden, Red Bulb, 2017, Ø 34 x 28 cm, foto: Ron Zĳlstra

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://acrobat.adobe.com/
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Op de vorige pagina: Dollar de Sable, 2017, Ø 30 x 32 cm ▼ Seseli purple, 2016, Ø 22 x 24 cm
Op de volgende pagina: Carré, 2016, 19 x 19 x 19 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Ron Zĳlstra

Zaaddozen, zeesterren, bloemen, brei- en kantwerk, micro-
organismen… structuren zĳn voor Anita Manshanden een inspiratiebron
en een werkvorm. Vanuit haar intuïtie componeert ze uit eenvoudige

ornamenten imposante keramische objecten met complexe, organische
patronen.

‘Op de Rietveld’, vertelt Anita Manshanden (Hei-
loo, 1966), ‘was ik zoekende: wat kan ik… wat wil
ik…? Het voorlaatste jaar ging ik naar Engeland.
Het landschap overdonderde me: al die gestapel-
de muurtjes. Dat bracht me op het idee van losse
stukken die samen één ding vormen…’ Terug op
de Rietveld ontdekt ze het extrusie-apparaat:
‘Eerst maakte ik van pĳpen een schaal. Daarna
sneed ik die pĳpen open en deed ik er dingen in.
Later bedacht ik dat ik ze in stukjes kon snĳden
en die dan weer aan elkaar kon zetten. Ik had
mĳn richting gevonden. Het was nog niet hele-
maal uitgekristalliseerd, maar dat was het begin.’

Kleine imperfecties
‘Eigenlĳk maak ik nooit echt een schets van
tevoren. Ik werk vooral vanuit m’n gevoel, ook als
het gaat om de verhoudingen, de vorm.’ Het is
een interessante combinatie: de wiskundige
exactheid van de patronen en de intuïtieve wĳze
waarop ze die opbouwt. Anita beaamt dit: ‘Het is
een manier die heel rustig opbouwt, bĳna een
soort meditatie. Ogenschĳnlĳk is het alleen een
vorm, maar omdat ik dicht bĳ mezelf blĳf, stop ik
er blĳkbaar toch ook m’n levenservaringen en
gevoel in… Misschien is dat ook de kracht van
m’n werk: juist de kleine imperfecties vind ik zelf
heel spannend!’

http://www.anitamanshanden.nl
http://www.anitamanshanden.nl
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Afstand
‘Feitelĳk speel ik met de klei. Het gaat erom dat
je durft te vormen, soms een klein stukje ertus-
senuit snĳdt…’ De opbouwfase draait om details:
‘Ik zit dan zo dicht op het werk, dat ik de grotere
structuren nog niet zie.’ Dat komt pas op het ein-
de: ‘Je hebt ornamenten aan elkaar gekoppeld.
Het gaat de oven in. Daarna is het stevig en kun
je het draaien. Als je er dan een kleur overheen
zet, ontstaat een soort eenheid in de vorm. Pas
dan zie ik de patronen die de ornamenten met
elkaar maken. Als ik het daarna rustig bekĳk, kan
ik steeds weer ontzettend genieten van wat ik
eigenlĳk gemaakt heb.’

Verkeerde been
‘Ik vind het leuk om de kĳker een beetje op het
verkeerde been te zetten, leuk om te bedenken
wat voor glazuur je op het werk kunt zetten om
een bepaalde suggestie te versterken.’ Porselein-
engobe geeft de huid een matte, poederachtige
uitstraling. ‘Mensen associëren het vaak met vilt.
Je ziet ze denken: Maar als het van vilt is, hoe

kan het dan zo stĳf zĳn? Als ik dan zeg: Nou, het
is van klei, dan gaan ze nog een keer kĳken.
Dat vind ik leuk… dat het een geheimpje in zich
heeft: dat het echt klei is.’

Het maximaal haalbare
Anita houdt van een uitdaging: ‘Het is interessant
om de grenzen op te zoeken. Maar dat gaat
zelden zonder pĳn. Ik heb een periode gehad dat
ik alsmaar groter wilde. Ik verzon allerlei trucs:
onderdelen omkeren met stukken schuimrubber,
ballonnen ertussen, banden eromheen, kiep-
systemen… echt fantastisch wat ik allemaal
bedacht. Maar op een gegeven moment heb
je het maximaal haalbare bereikt.’ Ze laatWhite
Lily zien: ‘Ik vind hem prachtig. Maar dit is abso-
luut mĳn limiet, qua grootte. Op een gegeven
moment loop je gewoon tegen de grenzen van
het materiaal aan.’ Ze pakt het object weer in.
‘Groot werk kost bovendien veel tĳd. Eigenlĳk wil
ik die kracht ook weer terug kunnen vinden in
kleinere dingen.’

▼ Victoria Amazone, 2014, Ø 36 x 21 cm. Op de volgende pagina: Naranja, 2016, Ø 22 x 22 cm

http://www.anitamanshanden.nl
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Textiel
Textiel is een belangrĳke inspiratiebron. Deze
fascinatie vertaalde zich onder andere in een
serie hoofddeksels van traditionele Nederlandse
klederdrachten. Ook hier weer het spel met de
stofexpressie: het is wonderbaarlĳk hoe Anita
keramische objecten – zoals bĳvoorbeeld Hul of
Spakenburg – de karakteristieken van kant
meegeeft. Datzelfde geldt voor Kraag: ‘Ik wilde
laten zien hoe spannend het is om je door een
schilderĳ van Rembrandt te laten inspireren, niet
door een schilderĳ te maken, maar een kleding-
stuk… en dan niet een kledingstuk van stof, maar
van klei!’

Stempels
Anita broedt alweer op nieuwe plannen: ‘Onlangs
ben ik in India geweest, op zoek naar de roots
van het 17e-eeuwse textieldrukken.’ Op basis
van patronen uit haar eigen werk heeft ze daar
textielstempels laten snĳden. Als ze die laat zien,
wordt Anita zichtbaar enthousiast: ‘Wat een vak-
werk! Echt geweldig!’ Ze wĳst naar een ketting:

‘Dat is het laatste wat ik kocht. Die werden vroe-
ger door mensen gedragen die gingen trouwen.
Ik wil zelf zo’n soort ketting maken. Voor de
ornamenten wil ik de stempels gebruiken: het
patroon, dat eerst van klei naar een textiel-
stempel is verlegd, wordt dan opnieuw naar klei
verlegd. Ik heb er echt zin in om hiermee aan de
slag te gaan. Heerlĳk om met vormen te spelen
en even helemaal te doen waar ik zin in heb!’

Sander Hendriks

Werk van Anita Manshanden, geïnspireerd op de
17e-eeuwse kanten kragen van Rembrandt, is tot
15 september te zien tĳdens Lang leve Rem-
brandt in het Rĳksmuseum te Amsterdam. Het
verslag van haar reis naar India presenteert Anita
tĳdens de Weekendsalon van WG Kunst van 6
t/m 8 december in Amsterdam.

▲ Spakenburg wit, 2010, Ø 19 x 12 cm. Op de volgende pagina: Green Bulb, 2014, Ø 38 x 30 cm

http://rijksmuseum.nl
http://www.anitamanshanden.nl
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Nummer 57 van de kleine K!
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 al meer dan 6.000 abonnees
krĳgen het magazine maandelĳks in hun
mailbox en duizenden anderen downloa-
den een nummer. Wĳ krĳgen veel lovende
kritieken. Over de mooie vormgeving, de
saillante teksten, de actuele verhalen en
de interessante knowhow.

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 november 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 investe-
ring 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 jaar-
lĳks een betaalverzoek per mail (geen
incasso!) Klik daarvoor op de link op
pagina 39.

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.



Michael Flynn
Dansend door het leven
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Op de vorige pagina:Woman on a Bull, 2019, steengoed, h 29 cm
▼ Twee werken uit de serie Humanity, 2016-2018, h circa 43 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Michael Flynn

Ongegeneerd springen ze rond, de figuren van Michael Flynn. Ze lĳken
onschuldig en vrolĳk, maar ondertussen… Ze hebben iets

archaïsch en verwĳzen naar oude mythen, sagen en legenden. Het lĳkt
een speeltuin van de goden, die Flynn hier uitbeeldt. Alle menselĳke
actie en gevoelens komen voorbĳ: kattenkwaad en seks, liefde en

wanhoop. Kortom, the human condition.

Michael Flynn (Duitsland, 1947) boetseert een
wereld vol met mensen, dieren en mythische
wezens. Samen lĳken ze door het leven te dan-
sen, bloot en ongegeneerd. Op het eerste gezicht
zĳn het vrolĳke, een beetje brutale vrouwen en
mannen, maar ook levenslustige varkens, wilde
stieren, geile fauns, ontregelende harlekĳnen,
zeemeerminnen met twee staarten en nog veel
meer andere fantasiefiguren. Samen doen ze van
alles en dat lĳkt helemaal duidelĳk en onschuldig,
maar er is meer aan de hand: een onderliggend
en onbenoemd drama, een momentopname van
the human condition. Situaties zonder het laagje
burgerlĳk vernis.

De voorstellingen zĳn heel direct geboetseerd,
spontaan, schetsmatig en vol beweging. Daar-
door krĳgen ze een grote levendigheid. Details
worden door het oog aangevuld. Een trefzeker
stipje rood wordt mond of tepel. Een toefje bruin
geeft een accent tussen de benen. De laatste ja-
ren is het kleurgebruik spaarzamer en ingetoge-
ner geworden en lĳkt het of Michael zich meer op
de vorm concentreert en de vaart van de bewe-
ging. De anatomie van de figuren klopt helemaal,
de vrĳheid en het gemak van boetseren stralen
ervanaf. Het glĳden van de vingers over de
zachte klei is helemaal zichtbaar. Geen wonder
dat Michael een graag geziene exposant is.

http://michaelflynn.weebly.com
http://michaelflynn.weebly.com
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Thema’s
Elk van de stukken is eigenlĳk een klein verhaal‐
tje. Ze komen overal vandaan en Michael ontwik‐
kelt ze voortdurend. ‘De meeste inspiratie haal ik
uit de literatuur, maar ook uit de kunstgeschiede‐
nis: schilderen, tekenen, drukken. Ik kĳk naar
kunst, de wereld om me heen; ik lees, luister
naar muziek, kĳk naar film en toneel. Alles bĳ
elkaar geeft me dat een enorme hoeveelheid
materiaal om mee te werken. Het onderwerp van
mĳn werk is eigenlĳk altĳd leven en dood en mĳn
denkbeelden daarover ontwikkelen zich voortdu‐
rend. Ik onderzoek de basis van die ideeën:
geloofssystemen, mythologie en folklore. En hoe
we met elkaar en met de natuur omgaan. Het is
een humanistische benadering van religieuze en
filosofische tradities.’

Veel van de thema’s komen telkens weer terug,
bevolkt door de bekende plastische figuren. Het
zĳn kleine verhaaltjes of situaties, die Flynn
eindeloos kan herhalen, telkens iets anders
uitgewerkt, zoals Catching the Cock: hoe een
blote figuur probeert een haan te vangen. Zo zĳn
er ook Running the Dog, Ship of Fools, A Sofa for
the Gods en nog veel meer.

Elk thema ontwikkelt hĳ steeds verder en gaat
daarbĳ echt de diepte in. Zo vertelt hĳ hoe hĳ in
2008 achttien maanden besteedde aan het tot in
detail uitzoeken van de verhouding tussen de fi-
guren harlekĳn en Dionysius, een relatie die al
lang in zĳn werk terug te vinden was. ‘De harle-
kĳn was voor mĳ de oude, prehistorische geest
die tegenwoordig de boel in de stad versjteert. Ik
realiseerde me, dat harlekĳn eigenlĳk een verde-
re ontwikkeling, een uitvloeisel was van de veel
oudere Dionysiusfiguur. Ik las er uitgebreid over
en bezocht het oostelĳke Middellandse Zeege-
bied om meer over zĳn geschiedenis te weten te
komen. Uit gesprekken met de lokale bevolking
bleek hĳ daar daar nog steeds in hun verhalen en
volksfeesten te leven. Ik besefte dat hĳ te maken
heeft met het woud waarmee Europa vroeger he-
lemaal bedekt was. Het woud dat nog steeds een
deel van ons is en naar boven komt tĳdens fee-
sten zoals het carnaval.’
Het onderzoek leidde Michael naar een nieuw
thema – Forest – en het is mooi om te zien hoe
hĳ op deze onderzoekende en combinerende
manier verschillende verhalen bĳ elkaar brengt in
een nieuw concept.

Op de vorige pagina: Bountiful Mother, 2016, porselein, h 40 cm
◄ A Sofa for the Gods, 2010, h 45 cm ► Begegnung im Wald, 2012, h 78 cm

http://michaelflynn.weebly.com
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Variatie
Voordat Michael met boetseren begint, maakt hĳ
eerst schetsen. ‘Bĳ het tekenen ontstaan telkens
weer nieuwe ideeën, ook door de afwisseling met
lezen en schrĳven. Ik heb er altĳd meer dan ik
gebruiken kan.’ De sculpturen zĳn bescheiden
van afmeting: meestal tussen de 15 en 100 centi-
meter hoog. Hĳ gaat uit van steengoedklei of por-
selein, meestal met chamotte of molochiet, en
bouwt de onderdelen met de hand hol op, laat ze
drogen en monteert ze later met natte klei aan el-
kaar. ‘Ik zorg ervoor, dat ik de open ruimte in een
stuk intact laat. In handen, voeten en hoofden
maak ik meestal gaatjes, om later de vrĳheid te
hebben om ze te plaatsen zoals het uitkomt. Mis-
schien moet de figuur op één hand of voet staan
of op z’n kop. Zowel de manier van boetseren als
die van stoken varieert enorm: steengoed, raku,
houtstook, elektrisch of met gas.

Op de vorige pagina: Flower Petal Wolf Joins the Dance, 2016, houtgestookt steengoed, h 53 cm
▲ Dancing Goats, 2018, houtgestookt steengoed, h 17-18 cm. Op de volgende pagina: Hare Woman, 2017, h 45 cm

Al vroeg volgde Flynn de opleiding schilder‐
kunst aan de academie in Birmingham en ver‐
volgde zĳn studie aan het Worcester College
of Education, waar hĳ tot docent opgeleid
werd. Begin jaren zeventig beviel het schilde‐
ren hem steeds minder en besloot hĳ om
naast zĳn werk een cursus keramiek te volgen.
Dat bleek een goede keus en hĳ schreef zich
in aan het Cardiff College of Art. In de eerste
twee jaar sloeg hĳ al zĳn stukken kapot, maar
gaandeweg kreeg hĳ de vele technieken onder
de knie en studeerde in 1978 met lof af. Begin
jaren negentig gaf hĳ kort les aan het EKWC
en de academie in Den Bosch en tegenwoor‐
dig geeft hĳ op veel plekken demonstraties en
workshops. Hĳ is wereldberoemd voor zĳn tref‐
zekere figuratie en zĳn werk is over de hele
wereld in musea en collecties te vinden.

http://michaelflynn.weebly.com


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 57 | september 2019 | 19



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 57 | september 2019 | 20

Patricia Cassone
Thee en bomen
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Op de vorige pagina: Arbre, 2016, h 32 cm ▼ Kom, 2013, yakishime-stook, h 7 cm, foto: Pascal Vangysel
Op de volgende pagina: vaas, 2017, yakishime-stook, h 53 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders vermeld: Bruno Griffon

Het zĳn wel twee heel verschillende thema’s: thee en bomen.
Maar Patricia Cassone weet ze te verbinden met haar benadering van
materiaalkeuze en stooktechniek. Daarbĳ is de grote Japanse invloed
duidelĳk te zien: natuurlĳke materialen, sobere vormgeving en rĳke
oppervlakken, veroorzaakt door de lange stook in een anagama.

Patricia Cassone (Frankrĳk, 1959) heeft zich in
de loop der jaren ontwikkeld tot houtstook specia-
list. Daarbĳ zĳn haar bezoeken aan Japan bepa-
lend geweest.

Familie
Vanaf een jaar of twaalf wist Patricia al dat ze
dingen wilde maken, maar nog niet wat precies.
Al op haar zestiende ging ze naar de kunst-
academie in Toulon en begon tegelĳkertĳd een
studie letteren in Nice: ‘Want je moest toch ook
iets serieus leren volgens mĳn ouders.’ Op de
academie ging ze voor het eerst met de handen
in de klei. ‘Helaas werd er alleen maar geboet-
seerd. Ik wilde ook wat anders: draaien, andere
technieken leren. Daarvoor moest ik een zomer

op kamp (Les Maisons des Jeunes et de la Cultu-
re), bĳ 40 graden op de schopschĳf, onder super-
visie van een oude pottenbakker die eigenlĳk
alleen maar ’s morgens en ’s avonds bĳ me
kwam kĳken hoe het ging. Later heb ik wel les
gehad van goede leraren, zoals Joel Nugier, en
volgde de keramiekopleiding aan de Ema Cnifop
(Centre international de formation aux métiers
d’art et de la céramique) in Saint-Amand-en-
Puisaye.’

Cassone gaf zes jaar Franse les op school en
begon haar eerste atelier in een dorpje in de
buurt van Aix-en-Provence. ‘Ik had er geëxpo-
seerd en de burgmeester wist een plek waar ik
zou kunnen beginnen. Samen met mĳn vader, die

http://www.patcassone.com
http://www.patcassone.com
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in de bouw zat, heb ik dat gebouw toen opge-
knapt. Toen kwam ik er bĳ toeval achter, dat mĳn
overgrootvader (op zĳn 27e omgekomen in de
oorlog van ’14-’18) ook pottenbakker geweest
was, in de tuileriëen (dakpannenfabriek) van Mar-
seille, waar zĳn vader directeur was…
Geweldig, maar dat had niemand me ooit
verteld.’

Houtstook
Na de keramiekopleiding was het tĳd om een
eigen benadering te zoeken. ‘Ik was er trots op
dat ik goed kon draaien en maakte eindeloze
hoeveelheden potjes. Maar dat ging vervelen, ik
wilde steeds iets nieuws, iets anders. En toen
kwam de houtstook op mĳn weg. Ik ontmoette
Marc Feller, die bekend stond om zĳn ovens, en
bĳ mĳ in de buurt woonde. Hĳ had een hybride
(gas/hout) oven gebouwd en ik mocht er stoken:
mĳn eerste shino’s. Hĳ stimuleerde me enorm en
na zĳn dood in 2006 liet hĳ me de oven na. Ik
gebruik hem nog steeds en stook er onder ande-
re mĳn shino’s en oribe’s mee. Inmiddels was ik
ook in Japan geweest, een uitwisselingsprogram-

ma tussen Japanse en Franse keramisten, en
daar maakte ik kennis met hun manier van wer-
ken: onder andere het stoken in de anagama.
Sindsdien ben ik er vaak naartoe gegaan, een
keer zelfs voor zes maanden in Tokoname, heb
er veel vrienden gemaakt, in meerdere ovens ge-
stookt en op allerlei plekken geëxposeerd, zelfs
in het museum van Seto.’ De laatste jaren zĳn er
ook bezoeken geweest aan Korea en Taiwan,
waar Patricia exposeerde en meedeed aan festi-
vals en symposia.

Het stoken van porselein in de Japanse anagama
(焼き締め, yakishime-stook, letterlĳk: dichte
stook) bleek heel aparte resultaten te geven.
‘Porselein had ik er niet eerder in gestookt, tot ik
in Japan de vraag kreeg om ook porseleinwerk te
exposeren. Het gaf heel andere kleuren dan ik
had verwacht – violet, oranje, (zalm)roze, afhan-
kelĳk van de as in de oven – en het bracht me op
het idee om thuis een anagama te bouwen. In
2012 is dat gelukt onder leiding van Shozo
Michikawa. Hĳ doopte de oven shizengama
(⾃然窯, natuurlĳke oven). Hĳ werkt geweldig en

▼ Kom, 2014, hikidashi raku, Ø 13 cm. Hikidashi raku is een hoge temperatuur raku, zogenaamde zwarte raku, waarbĳ het
werk op hoge temperatuur (1250 ºC) na enkele dagen stoken uit de oven getrokken wordt (引く hiku=trekken;

出すdasu=uitnemen). Patricia heeft daarvoor een speciale kamer aan haar oven gebouwd.
Op de volgende pagina: Arbre, 2014, h 58 cm, foto: Jeremy Logeay

http://www.patcassone.com
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de yakishime geeft hele mooie en rĳke resultaten.
Ik heb er nieuwe shino’s mee kunnen maken en
meer kleuren gekregen dan eerst, onder andere
afhankelĳk van de plaats in de oven: geel, blauw,
zwart, met of zonder kristaleffecten.’

Bomen
Patricia maakt twee soorten werk: gebruiksgoed
voor de theeceremonie en sculpturaal werk met
als thema bomen. ‘Voor mĳ hebben bomen een
bĳzondere betekenis. Er staan twee kastanje-
bomen voor mĳn atelier, die wel drie- of vierhon-
derd jaar oud zĳn. Daarnaast nog een paar heel
oude eiken. Elke dag zie ik ze als ik aan het werk
ben en in de winter, als het blad gevallen is,
tonen ze me hun knoestige vormen.’ Ze maakt er
telkens nieuwe impressies van en stookt ook die
op dezelfde manier als het gebruiksgoed. De
grillige vormen worden opgebouwd uit gedraaide
onderdelen, versneden en verscheurd om het
gewenste effect te krĳgen.

Indrukken
Inspiratie heeft Cassone niet nodig, zegt ze. De
handen doen als vanzelf het werk. Ze maakt wel
veel foto’s van bomen, rotsen en luchten, maar
daar maakt ze verder geen gebruik van. Deze
indrukken zĳn genoeg. Voordat ze aan het werk
gaat, heeft ze wel de behoefte om zich eerst op
haar gemak te voelen op haar werkplek. ‘Meestal
is dat zo gebeurd, alles aan de kant, wat wierook
aan, misschien wat muziek. Dan ga ik mĳn klei
mengen. De samenstelling kan verschillen,
afhankelĳk van wat ik wil gaan maken. Vaak is
het steengoed, met veldspaat en zand gemengd.
Dat kan ik bĳ mĳ in de buurt in de natuur halen.
Met het mengsel draai ik de meeste stukken,
vervorm ze, kras ze in, druk er textiel op en
monteer ze, in stukken gesneden, aan elkaar. De
technieken die ik gebruik, zĳn Japans, maar ik
heb ze aangepast aan mĳn manier van werken.
Want technieken moet je leren, vergeten en dan
overstĳgen!’

▲ De anagama van Patricia Cassone. Op de volgende pagina: Arbre, 2016, h 56 cm

http://www.patcassone.com
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I n s p i r a t i e M ome n t e n

Keramist, titel, jaar

Keramist, titel, jaar

Charlotte Poulsen, Intermezzo, 2018, h 50 cm

Ekanta Steltenpool

https://charlottepoulsen.eu
https://www.ekantasteltenpool.com


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 september

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

www.kleispul.nl

Te koop in La Borne (FR)
Huis met atelier. Geheel begane grond (70 m²), twee
slaapkamers, badkamer met wc, salon, eetkamer,
open keuken, veranda (15 m²). Atelier (80 m²).

Gasinstallatie voor oven aanwezig.
Grondoppervlakte 4000 m². Koopprĳs € 150.000.
pep.gomez@laposte.net, +33 (0)248 64 08 94

http://www.kleispul.nl
http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be
http://www.laceramique.com
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▼ Zonder titel, 2019, 18 x 21 x 8 cm. Op de volgende pagina: Zonder titel, 2018, 20 x 12 x 12 cm

Froukje Dĳkstra maakt impressies van gebouwen. Vaak best wel
gedetailleerd, maar soms ook heel schetsmatig. Opvallend zĳn de

strakke lĳnvoering, de speelse volumes en het wisselende karakter van
het oppervlak: glad, ruw of met kratertjes. Het gebruik van een vast

kleurenpalet geeft een coherent totaalbeeld.

Froukje Dĳkstra (Groningen, 1947) heeft iets
met moderne architectuur: het ritme van vormen
en openingen, de constructie en de verhouding
van volumes. ‘Ik gebruik die bouwkundige
elementen om objecten te maken. Meestal zĳn
die helemaal herkenbaar als impressies van
gebouwen, maar niet altĳd. Dan zĳn het eerder
uit lamellen opgebouwde structuren, die op
ruïnes lĳken.’ Die indruk wordt nog versterkt door
de glazuren die Froukje gebruikt. Ze hebben een
zekere gelaagdheid en een verweerd uiterlĳk.
Op sommige plaatsen brengt ze onder het
glazuur een engobe aan, waardoor het glazuur
beter uitsmelt en een verrassende afwisseling
ontstaat tussen ruw en glad. Het gebruik van

zwartbakkende klei geeft een mooi contrast
tussen de geglazuurde en de kale delen van de
objecten.

Construeren
Froukje is al lang met klei bezig. Ze begon er
destĳds mee naast haar werk in het onderwĳs.
‘Ik vond het echt leuk en bleek er best goed in te
zĳn, en dat stimuleert natuurlĳk. Eerst volgde ik
een cursus model- en portretboetseren bĳ het
Kunstencentrum in Groningen, waar allerlei cur-
sussen gegeven werden. Het boetseren bracht
me echt verder in mĳn creatieve ontwikkeling, net
als mĳn frequente bezoeken aan musea en gale-
rieën. Ik heb er ook goed door leren kĳken.’

http://froukjedijkstra.nl
http://froukjedijkstra.nl
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Om haar beelden ook te kunnen glazuren, ver-
diepte ze zich daarin, onder andere door een
cursus bĳ Tjabel Klok. ‘Het was een soort doolhof
voor me. Ik was er een tĳdlang zo mee bezig, dat
ik haast geen tĳd meer over had om te boetse-
ren… Toch heb ik er enorm veel van geleerd en
het heeft me de glazuren opgeleverd die ik nu
nog steeds gebruik.’ Froukje volgde meer cursus-
sen bĳ het Kunstencentrum en leerde ook andere
manieren om de kleihuid te bewerken.

Inmiddels had ze het werken met platen klei
ontdekt en dat bleek nieuwe mogelĳkheden te
geven. ‘Het bouwen met platen vind ik echt leuk.
Het construeren van de vorm en de samenhang
van de onderdelen. Dat wil ik steeds meer laten
zien en daarom zĳn de objecten op een gegeven
moment ook opener geworden, want dan ben ik
nog veel meer met constructie bezig. Het gaat mĳ
ook om ritme en herhaling, dat geeft vaak een
interessant, grafisch beeld.’ Sinds haar pensione-

ring in 2006 heeft ze het werken met klei profes-
sioneler aangepakt en sindsdien concentreert ze
zich op het maken van huizen en gebouwen.

Techniek
Voordat ze aan het bouwen begint, maakt Frouk-
je schetsjes en gebruikt die om uit papier pa-
troondelen te knippen. De hoofdvorm van het
werk staat dan vast, maar gaande het proces be-
slist ze steeds over allerlei details. De patroonde-
len legt ze op de platen klei en snĳdt die dan zo
precies mogelĳk uit. De onderdelen monteert ze
aan elkaar en zo ontstaat het object. Meestal ge-
bruikt ze zwartbakkende klei met 40% chamotte.
De grofheid van de chamotte kan variëren. Soms
gebruikt ze niet zwart- maar grĳsbakkende klei.
Na de biscuitstook glazuurt ze het object, met de
kwast en soms met de spuit, en stookt ten slotte
op 1200 ºC. Hoe het allemaal precies in zĳn werk
gaat, laat Froukje op de volgende pagina’s zien.

▼ Zonder titel, 2017, 31 x 27 x 15 cm. Op de volgende pagina: Zonder titel, 2019, 30 x 10 x 13 cm

http://froukjedijkstra.nl
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1-2. Ik ga vandaag een toren maken.
Ik gebruik sjablonen om alle delen op
maat te kunnen snĳden. De kleiplaten
laat ik voor gebruik aanstĳven. Ik leg
het sjabloon op de kleiplaat en snĳd
de onderdelen uit. Daarbĳ haal ik het
mes er meerdere keren doorheen om
vervorming te vermĳden. De hoekjes
willen nog wel eens vast blĳven zitten,
dus daar geef ik een extra sneetje.

3. Om de platen goed te laten passen,
snĳd ik er een verstek (45º) aan.
Daarvoor heb ik een zelfgemaakt
hulpmiddel.
4. Met een tandenborstel maak ik de
snĳranden nat, laat het vocht even
intrekken en ga er dan nog een
tweede keer, al draaiend, overheen
om het nog wat op te ruwen.

5. Dan leg ik de plaat voorzichtig
tegen de andere aan. Ik ga met twee
vingers langs de buitennaad, licht
aandrukkend.
6. Ik zet de toren rechtop en druk met
twee vingers de naden verder dicht,
terwĳl ik mĳn handen naar beneden
beweeg.

7. Aan de binnenzĳde zet ik een dun
rolletje klei tegen de naad, opnieuw
licht aandrukkend.
8. Tot slot ga ik daar met mĳn vinger
langs, zodat het mooi glad wordt.

9. Over de buitenzĳde haal ik nog
eens een bankpasje.
10. Ik controleer nog even of alles
klopt: staat het goed haaks?
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11. Ook aan het deksel snĳd ik een
verstek. Het moet iets kleiner zĳn dan
de opening, om het er goed in te laten
vallen.
12. Daarom haal ik ook hier in de
hoeken wat extra klei weg. Ik kras de
randen in en druk het dan op de
opstaande wanden.

13. Om alles goed te laten hechten,
druk ik de boven- en zĳwanden met
een latje aan, terwĳl ik met mĳn vlakke
hand tegendruk geef op de tegenover-
staande wand. Dat doe ik vier keer.
14. Met een bankpasje werk ik
nogmaals de naden netjes af. Ten
slotte verstevig ik de binnenkant met
een rolletje klei. Bĳ de voet doe ik dat
met stroken, voor extra stevigheid.

15-16. Ik wil op deze toren een
puntdakje zetten. Net als eerst snĳd ik
plaatjes op maat en in verstek en
bevestig ze daarna aan elkaar. Ik zet
het dakje wat hoger met strookjes klei
en dan kan ik het op de toren
monteren. Om dat op de goede plaats
te kunnen doen, zet ik met een mesje
een kruis op het deksel.

17. Voordat ik de spits vastzet, prik ik
met een satéprikker eerst een gaatje
in het deksel, zodat de lucht eruit kan
tĳdens het bakken.
18. Ik kras en slib de spits en het
deksel goed in voor het bevestigen,
want ik kan binnenin geen rolletjes
zetten. Het teveel aan slib smeer ik
daarna met een bankpasje langs de
wanden, voor een goede hechting.

19-20. Ik maak op dezelfde manier
poten onder de toren, kantelen erop
en een trapje aan de voorkant ervan.
In de torenspits komt nog een gaatje,
om later een vlag in te kunnen zetten.
Ten slotte maak ik nog wat raampjes
en kerf wat lĳnen in. De deur geef ik
aan met engobe. Dan stook ik biscuit
op 980 ºC, soms wat lager. Daarna
vindt de rest van de decoratie plaats.
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21. Ik gebruik een glazuur dat op deze
zwartbakkende klei ruw uitsmelt. Op
engobe wordt het veel gladder en dat
contrast kan ik mooi gebruiken.
Ik plak vóór het glazuren de delen met
schildersplakband af die zwart moeten
blĳven of waar alleen de engobe komt.
Het plakband snĳd ik mooi recht af
met een stanleymesje.

22. Ik glazuur het liefst met de kwast,
want dat geeft meer variatie in het
oppervlak dan spuiten. Ik begin met
een brede, blauwe band van basis-
glazuur met kobaltoxide. Dat breng ik
in drie lagen aan, want dit glazuur
moet er dik op komen. Ik let op dat het
goed in de scherf trekt, zodat het niet
gaat lopen. En ik moet mĳn handen
goed schoonhouden!

23. Dan glazuur ik de deur met een
glazuur met kobalt en mangaan, dat
geeft een donkerblauwe kleur. Stukjes
engobe zĳn bedekt met tape, voor een
klein verschil tussen waar wel en waar
geen glazuur komt.
24. Nu ga ik verder met groen glazuur
(met kopercarbonaat). Heel voorzich-
tig, want ik kan die delen die net
geglazuurd zĳn, niet afplakken. Ik haal
het afplakband weg en glazuur daarna
de meeste overgebleven delen met
groen; de onderste delen laat ik zwart.
De glazuurstook is op 1200 ºC. Als het
glazuur niet naar mĳn zin is, breng ik
opnieuw glazuur aan en stook het
werk nogmaals.

25. En dit is dan het eindresultaat!

Objectfoto’s: Froukje Dĳkstra
Foto op pagina 31: Yna van der
Meulen
Procesfoto’s: Mels Boom
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Klik hier voor de film over
Froukje Dĳkstra en haar werk

https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
https://youtu.be/Gi8WbT0Y6hY
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
https://youtu.be/Gi8WbT0Y6hY


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
20 september): € 20 of € 50 of € 100

http://www.phoenixcultuur.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=CZLYNEwSbNbccT1iCS0uDrRCviwMYVe9
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=fEIwcgi62bQato4U3hz4TwhWWCl5rlvF
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=1Gk4VAdZ6bgoBFPjtG0mSt1lgLyDtCMc
http://inspiratie.ceramic.nl/IBAN.pdf
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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 vorm-
gegeven 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 in-
spirerend 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 tweede 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
bovendien inzicht in hun technieken met duidelĳke
voorbeelden. U kunt ze stap voor stap volgen.

U kunt ook dit 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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Chamotte
Chamotte is gemalen keramiek. Meestal is de grondstof ge-
stookte vuurvaste klei, maar het kan ook keramiekafval zĳn.

Voor chamotte is geen algemene formule te geven, want de
samenstelling verschilt naar gelang de aard van de kera-
miek die gemalen is. Het bevat in ieder geval aluminiumoxi-
de (Al2O3, circa 40%), siliciumoxide (SiO2, circa 30%) en wat
ĳzer-, calcium- en magnesiumoxide. Voor verschillende
doeleinden worden chamottes gemaakt met specifieke
eigenschappen: vuurvast, lage krimp, kleur. Het materiaal is
in meerdere korrelgrootten (0,2-2 mm) verkrĳgbaar.

In kleimengsels gebruikt men een toevoeging van 10-60%
chamotte om te vermageren, het product vuurvaster te ma-
ken en de (droog- en stook-)krimp te verminderen. Het dro-
gen van werkstukken wordt erdoor bevorderd. Klei met
grove chamotte droogt beter dan met fijne. Dat komt door-
dat water door de grotere korrels beter kan ontsnappen.
Ongebakken werkstukken zĳn met chamotte over het
algemeen sterker dan zonder. In gebakken toestand is de
sterkte – bĳ gelĳk percentage chamotte – afhankelĳk van de
korrelgrootte van de chamotte. Hoe kleiner de korrel, hoe
sterker.
De plasticiteit van de klei wordt verminderd door het toevoe-
gen van chamotte. Hoe kleiner de korrels, hoe meer invloed
de toevoeging heeft. Als plasticiteit bĳ de verwerking niet zo
belangrĳk is, zoals bĳ het gebruik van drukmallen of pers-
massa’s, kan een heel hoog percentage (50-90%) chamotte
toegevoegd worden.
Toevoeging van chamotte aan klei is vooral van belang bĳ
het maken van (grotere) sculpturale stukken en tegels en
dergelĳke, en bĳ het stoken met grote temperatuurwisselin-
gen, zoals bĳ rakustook.

Aan glazuren wordt normaal geen chamotte toegevoegd.

Verschillend, afhankelĳk van de basis.

Zeer laag.

1780 ºC.

Zeer fijn stof (afhankelĳk van de korrelgrootte). Gebruik een
goed stofmasker.

Circa 1,20 €/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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Fototips
Het maken van goede foto’s van uw werkstukken is niet zo
moeilĳk. Wel is er een aantal punten waar u op moet letten
om een mooi resultaat te krĳgen. De kleine K zet ze voor u

op een rĳtje.

Het begint altĳd met de vraag hoe het
product het beste getoond kan worden:
sec op een neutrale achter-/ondergrond
of met een bepaalde sfeer of misschien
met bĳpassende attributen. Het is ook
belangrĳk waar de foto voor wordt ge-
bruikt: website, drukwerk of archief.

Camera
Voor productfotografie zĳn sommige ca-
mera’s beter geschikt dan andere. Kies
er liefst een met handmatige instelling
van diafragma en scherpstelling. Een
grote beeldsensor is ook aan te bevelen,
want zo wordt de resolutie (dpi, aantal
beeldpunten per vierkante inch) beter.

Studio
Het is niet nodig om een eigen studio te
hebben, een opnametafel is genoeg.
Gewoon buiten of in een kamer met
weinig ramen. De tafel staat tegen een
muur, zodat achtergrondpapier makkelĳk
bevestigd kan worden.

Achtergrond
Gebruik een schoon achtergrondpapier.
Dat is in meerdere breedtes en allerlei
kleuren te koop. Heel fijn is kunststofpa-
pier met opgedrukt kleurverloop. Zorg er-
voor dat het papier, net als het werkstuk,
schoon blĳft. Textiel is meestal niet aan te
raden, omdat er een structuur inzit. Die
kan later (bĳvoorbeeld bĳ drukken) moiré-
effecten geven. Drukke achtergronden
leiden af van het product. In tentoonstel-
lingen genomen foto’s zĳn vaak niet te
gebruiken, tenzĳ er gelet is op een goede
compositie.

Licht
Het voorwerp moet goed uitgelicht kun-
nen worden. In principe kan dat wel met
(niet direct) zonlicht, maar kunstlicht is
beter beheersbaar. De kleur van dat
kunstlicht is belangrĳk: die moet zoveel

mogelĳk op zonlicht lĳken (een kleurtem-
peratuur van 6000 K) om waarheidsge-
trouwe kleuren op de foto te geven. De
kleur van de lichtbron die u gebruikt, kunt
u op de camera instellen: de witbalans.
Gebruik, om een goede verlichting te krĳ-
gen, alleen de fotolampen. Zet eventueel
gloeilamp-, tl- of ledlicht uit. Dat verstoort
de juiste productbelichting en kan, vooral
in de schaduwen, onjuiste kleuren geven.

De invloed van de witbalans, van boven naar be-
neden: te blauw, goed, te rood
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Scherptediepte
Een foto is bĳna nooit helemaal scherp.
Tussen voorgrond en achtergrond is
een gedeelte van het blikveld scherp (de
scherptediepte). Die diepte is afhankelĳk
van de instelling van de lensopening of
diafragma (hoe kleiner de lensopening,
hoe groter de scherptediepte) en van het
punt waarop scherpgesteld is. Hoe ver-
der weg dat laatste punt, hoe groter de
scherptediepte. Stel daarom met de hand
scherp, op een derde van de voorkant
van het product.

Belichting
Gebruik een statief om bĳ langere belich-
tingstĳden bewegingsonscherpte te ver-
mĳden. Afdrukken kan met een afstands-
bediening, kabelontspanner of timer.
Het belichten kan met continu- of flits-
licht. Het eerste werkt gemakkelĳker, om-
dat de belichting voortdurend zichtbaar
blĳft. Met de huidige zuinige lampen is
dat ook geen bezwaar meer. Een mooie
zachte belichting is mogelĳk met soft-
boxen. Bĳ flitsen zĳn deze onontbeerlĳk,
omdat er anders scherpe schaduwen
ontstaan.
Zorg ervoor dat er niet teveel schaduw
ontstaat. Het belangrĳkste element in de
foto moet het product blĳven. Toch is he-
lemaal geen schaduw ook niet goed: dan
gaat het product visueel teveel zweven.
Dat is het probleem van lichttenten die
van buiten belicht worden en waarbĳ de
meeste schaduw verdwĳnt.
Bĳ keramiek is reflectie vaak een pro-
bleem. Glimmertjes op het glazuur. Een
beetje haarlak erop spuiten kan dat pro-
bleem oplossen. In de handel is ook an-
der spul te koop: dulling agent. Soms is
het nodig om een bepaald gedeelte van
de foto extra licht te geven. Dan kan met
een reflectieschermpje.
Bĳ de meeste camera’s kan de gevoelig-
heid van de sensor ingesteld worden.
Deze ISO-waarde bepaalt dus hoe lang
er belicht moet worden. Bĳ productfoto-
grafie beweegt normaal niets, dus kan er

Van boven naar beneden:
Dichtbĳ scherpgesteld, grote lensopening
Veraf scherpgesteld, grote lensopening
Veraf scherpgesteld, kleine lensopening
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lang belicht worden. Voor de ISO-waarde
komt dat goed uit: hoe lager die is, hoe
minder ruis er in de foto zal ontstaan.

Grafische vormgeving
Als een foto gebruikt zal gaan worden
voor een grafische productie (zoals dit
magazine), wil de ontwerper graag de
nodige vrĳheid hebben om de foto zo te
gebruiken als het beste uitkomt op de
pagina. Foto’s die heel kort zĳn afgesne-
den, zĳn dan niet bruikbaar, omdat ze
maar in één bepaalde verhouding tussen
breedte en hoogte geplaatst kunnen wor-
den. Laat dus genoeg ruimte om het
voorwerp heen.
Als er meerdere producten gefotogra-
feerd worden die verschillende afmetin-
gen hebben, is het handig om dezelfde
camerapositie te gebruiken. Dan blĳven
de maatverhoudingen correct. Ook de
achtergrond en de opstelling blĳven zo
identiek. Dat maakt het beeld van de
latere pagina coherenter.
Lever aan de grafisch vormgever geen
bewerkte (fotoshop) foto’s toe. Deze
bewerkt ze liever zelf. Die bewerking kan
bestaan uit het weghalen van vuiltjes,
rechtzetten, aanpassen van perspectief,
verbreden of aanpassen van witbalans of
kleuren. U kunt wel helpen door de foto’s
in het sRGB kleurprofiel aan te leveren.
Dat is op de camera in te stellen. Veel
marketingbedrĳven schrĳven voor hoe
foto’s aangeleverd moeten worden, de
zogenaamde Image Guidelines.

Van boven naar beneden:
Veel te kort afgesneden

Deze foto kan horizontaal gebruikt worden...
...maar ook verticaal

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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Stoomzuivelfabriek Hilversum, foto: Yna van der Meulen
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K l e i p e r s

https://forum.ceramic.nl


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 57 | september 2019 | 48

Podium



De Franse keramist Matthieu Robert exposeert binnenkort bĳ Loes &
Reinier International Ceramics. Deze glazuurspecialist verrast met zĳn
nieuwe wandpanelen waarop landschapsimpressies in glazuur zĳn aan-
gebracht. In de kleine K (nummer 39) verscheen eerder een artikel over

deze keramist.

Matthieu Robert

Matthieu Robert (1962) is keramist geworden
middels een tweevoudige initiatie. Eerst omdat hĳ
opgroeide in een pottenbakkersfamilie, later door
het behalen van een Brevet Technique Supérieur
industriële keramiek in Vierzon in 1983, gevolgd
door een twee jaar durende verbondenheid aan
het technisch centrum voor architecturale kera-
miek in Parĳs. Vervolgens stichtte hĳ, in 1986,
zĳn eerste zelfstandige werkplaats in Poncé-sur-
le-Loir, dat reeds een centrum voor technische
ondersteuning van het kunsthandwerk was, ooit
geïnitieerd door zĳn ouders, beiden pottenbak-
kers.

Na deze grotendeels technisch georiënteerde
opleiding dompelde hĳ zich onder in de ontwikke-
ling van een artistieke carrière. Hĳ maakte zich
dan toch uiteindelĳk het werken op de draaischĳf
eigen en herontdekte daarbĳ die artistieke
gevoeligheid waarmee hĳ in zĳn jeugd was
omringd. Hĳ specialiseerde zich in het ontwik-
kelen van eigen glazuren, daarbĳ geïnspireerd
door de resultaten van de glazuuronderzoe-
kingen van Daniel de Montmollin (een autoriteit
op dit gebied in Frankrĳk), vastgelegd in het prak-
tĳkboek Le secret partagé.
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https://www.ateliersdart.com/repertoire_fiche_adher.php?adhid=128
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Vanaf het begin van zĳn individuele artistieke car-
rière demonstreert hĳ zĳn grote technische vaar-
digheden, namelĳk een scherp inzicht in het
materiaal en de mutaties veroorzaakt door het
stookproces. Van meet af aan weet hĳ ook bril-
jante glazuren te realiseren, waaronder de meest
verfijnde, die ontstaan door de transformatie van
vooral ĳzeroxiden: tenmoku en de zogenaamde
olievlek- en hazenvelglazuren. Met deze glazuren
kiest hĳ bewust voor een duurzame en ecolo-
gisch verantwoorde werkwĳze. Met ĳzeroxide als
basis kan hĳ zich prima uitdrukken: hĳ verkrĳgt er
de kleuren rood, oranje en bruin mee, maar ook
groen en blauw (celadon).

Met een sterke wil om zonder enige aarzeling te
investeren in zĳn artistieke staat en met de inten-
tie om een innerlĳke balans te bereiken, is hĳ tot
een nieuwe ontwikkeling gekomen die heeft ge-
leid tot een basale keramiek die nauwkeurigheid,
uitgebalanceerde vormen en verfijnd glazuur
combineren en die veel verder gaan dan het utili-
taire of decoratieve.

Ervaren glazuurmaker als hĳ is, experimenteert
hĳ ook volop met de samenstelling van de klei-
soorten die hĳ gebruikt, om te komen tot die
welke het beste passen bĳ zĳn vaatwerk, vooral

open vormen die hĳ als meest genereus ervaart.
Voor zĳn nieuwste creaties heeft hĳ gekozen voor
een kleisoort die rĳk is aan chamotte, met de
bedoeling om grotere vormen te kunnen maken.
Ook speelt hĳ graag met het contrast tussen de
ongeglazuurde steengoed buitenwand en de,
zoals altĳd, zeer verfijnde, geglazuurde binnen-
oppervlakken. Al het werk wordt gebakken op
circa 1300 °C.

Reinier van de Voorde

Matthieu Robert is sinds 1996 een bekende
pottenbakker bĳ Loes & Reinier International
Ceramics. In de komende solotentoonstelling zal
het accent liggen op murale objecten die met de
toepassing van zĳn glazuurkunst imaginaire land-
schappen verbeelden.

8 september t/m 2 november
Matthieu Robert
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m vrĳdag 11 - 18 uur
zaterdag 11 - 17 uur

https://loes-reinier.com
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Bauhaus en keramiek
De innovatie in keramiek tussen 1919 en 1933

Het Bauhaus is honderd jaar geleden opgericht
en wereldwĳd wordt aandacht besteed aan dit in-
vloedrĳke opleidingsinstituut. Men denkt bĳ het
Bauhaus over het algemeen vooral aan de ver-
nieuwende architectuur en interieurdesign.
Minder bekend is dat ook keramiek werd onder-
wezen en geproduceerd. De Bauhauskeramiek
ontketende een ware revolutie in de eetkamers,
keukens en salons van het interbellum.

Verzamelen en leren
In de zomer van 2008 maakte ik een reis naar
Dessau, waar het Bauhaus voor het merendeel
van zĳn korte bestaan was gesitueerd. Ik ben
kunsthistoricus en mĳn belangstelling gaat uit
naar de periode aan het begin van de 20e eeuw,
waarin deze opleiding een belangrĳke rol speelt.
Daar leerde ik dat ook de keramische kunsten

onderdeel waren van de opleiding. Zo ontstond
mĳn interesse voor de invloed van het Bauhaus
op de vormgeving en productie van keramiek.
Ik leer en ontdek door de objecten te verzamelen.
Inmiddels heb ik een grote collectie Bauhaus-
gerelateerde keramiek. In dit artikel zal ik probe-
ren achtergrondinformatie te geven over de con-
text van mĳn verzameling.

Friedländer en Heymann
Het Bauhaus werd in 1919 opgericht in Weimar
door de architect Walter Gropius. In zĳn Manifest
verklaarde hĳ: Het uiteindelĳke doel van alle kun-
sten is het gehele gebouw. Daarmee bedoelde hĳ
dat alle uitingsvormen van de beeldende kunst in
dienst staan van de architectuur. Meteen is ook
duidelĳk waarom hĳ de naam Bauhaus koos voor
zĳn opleidingsinstituut. Om het uiteindelĳke doel

Koektrommel, Carstens Hirschau, ca. 1930, Spritzdekor. Foto’s bĳ dit artikel: Elisabeth Eyl en Bob Bronshoff
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te bereiken, was het nodig dat er een nieuw ‘gilde
van handwerkers’ gevormd werd, zonder het
‘arrogante onderscheid’ tussen de ambachten en
de beeldende kunsten.
De opleiding stond open voor alle ambachten.
Het manifest van Gropius appelleerde aan jonge
kunstenaars, waaronder ook veel vrouwen. Twee
van hen werden toonaangevend op het gebied
van keramiek: Marguérite Friedländer en Marga-
rete Heymann. Zĳ waren leerlingen van Theodor
Bogler en Otto Lindig, die de leiding hadden over
de keramiekwerkplaatsen van het Bauhaus. Bei-
de vrouwen ontwikkelden een geheel nieuw con-
cept voor de vormgeving van gebruikskeramiek.

De puurheid van de vormen en de glazuren zet-
ten de toon voor een nieuwe generatie keramiek-
kunstenaars. Na de verhuizing van het Bauhaus
van Weimar naar Dessau in 1925, kreeg Mar-
guérite Friedländer de leiding over de potten-
bakkerĳ. Dit was een belangrĳke verworvenheid
want, ondanks het feit dat het Bauhaus in theorie
gelĳkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
voorstond, dit was in de praktĳk zeker niet het

geval. Friedländer werkte ook in dienst van de
Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM). Haar
serviezen en ander gebruiksgoed zĳn nog steeds
een toonbeeld voor moderne vormgeving.

De geschiedenis van het Bauhaus kent ook een
donkere kant. In het tĳdperk van nieuwe ideeën
en kunstvormen tekenden zich tegelĳkertĳd de
contouren af van het nazisme in Duitsland.
De nazi’s accepteerden de nieuwe kunst niet en
bestempelden het als entartet, gedegenereerde
kunst. Kunstenaars werden gedwongen te
stoppen met de uitvoering van de nieuwe vorm-
gevingsprincipes. En met name de joodse kun-
stenaars voelden zich als eerste gedwongen het
land te ontvluchten. Dit gold ook voor de Bau-
haus-vrouwen Marguérite Friedländer en Marga-
rete Heymann.
In 1933 werd het Bauhaus door de nazi’s geslo-
ten. Gedurende de zeer korte tĳd van bestaan,
slechts veertien jaar, heeft deze school niet al-
leen een creatieve omwenteling teweeggebracht,
maar ook een enorme productie. In de werk-
plaatsen werden de ontwerpen uitgevoerd en ge-

Op de vorige pagina: ▲ Taartplateau, Grünstadt, ca. 1930, Spritzdekor; de elementaire vormentaal toont de invloed van het
abstract-constructivisme ▼Theeservies, Haël-Werkstätten, ontwerp Margarete Heymann-Löbenstein, tussen 1924 en 1932

▼Schaal, Villeroy & Boch, Mettlach, ca. 1930, handbeschilderd; het uitlopende glazuur behoorde ook tot de
decoratie-experimenten in die tĳd
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produceerd, waarna de objecten een plek von-
den in talloze interieurs, geheel volgens het
ideaal van Gropius, die wilde dat kunst toeganke-
lĳk en betaalbaar is voor iedereen.
Marguérite Friedländer vluchtte met haar man
Franz Wildenhain, die ook keramist was, naar
Nederland. In Putten richtten zĳ samen de pot-
tenbakkerĳ Het Kruikje op. Het werk uit die perio-
de toont duidelĳk de typische Bauhaus-stĳl van
simpele basisvormen en glazuren die het aardse
materiaal recht doen.
Margarete Heymann kreeg in het Bauhaus zelf
minder voet aan de grond en richtte samen met
haar man Gustav Löbenstein al in 1923 een
eigen fabriek op in Marwitz: de Haël-Werkstätten
für Künstlerische Keramik. De naam Haël is een
fonetische spelling van de initialen van hun
achternamen H en L. De Haël-Werkstätten
moesten ook de deuren sluiten in 1933. Hedwig
Bollhagen, die later beroemd werd in Duitsland
en de internationale keramiekwereld, nam de
fabriek over. In het begin bleef Bollhagen enkele
ontwerpen van haar voorgangster produceren,
ondanks het feit dat deze door de officiële instan-
ties als entartet waren bestempeld. Het signatuur
HL (Haël) werd helaas vervangen door HB
(Hedwig Bollhagen). De ontwerpen van Margare-
te Heymann zĳn kleurrĳker en tonen een grote

vrĳheid in vormen en glazuurexperimenten. Haar
werk is pas laat erkend door de kunsthistorische
wereld. Men beschouwt haar nu, en in mĳn ogen
geheel terecht, als een van de belangrĳkste pio-
niers van het moderne aardewerk.

Invloed van het Bauhaus
De vormgevingsprincipes van het Bauhaus had-
den een onmiddellĳke invloed op de productie
van keramiek in Duitsland. Directe samenwerking
ontstond met de Steingutfabriken Velten-
Vordamm, waar Louise Harkort een leidinggeven-
de keramiekkunstenares was. Zĳ haalde in 1925
Theodor Bogler binnen als leider van de ontwerp-
werkplaats. Ook Otto Lindig werkte in Velten-
Vordamm, vanaf 1928. Veel van zĳn ontwerpen
werden ook uitgevoerd door de Majolika-
Manufaktur Karlsruhe.

Spritzdekor
Een nieuwe decoratiemethode kwam snel in op-
gang: de Spritzdekor-techniek. Deze techniek lĳkt
op wat wĳ nu kennen als graffiti en bestaat uit het
gebruik van sjablonen waarlangs de engobes
worden gespoten met daarvoor speciaal ontwik-
kelde schietpistolen. Kenmerkend voor deze
techniek is dat de kleuren vervagen. Zĳ zĳn het
meest intens op het punt waar de verf wordt op-

Schaal, Het Kruikje, Marguérite Friedländer, 1933-1940; vorm en glazuur zĳn puur en subtiel
Op de volgende pagina: deel van de collectie van Elisabeth Eyl



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 57 | september 2019 | 56



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 57 | september 2019 | 57

gespoten en worden zwakker naar gelang de
spuitkracht afneemt.
De decoratiepatronen worden telkens hergebruikt
en in serieproductie opgespoten. Dit was een
geschikte methode voor de massaproductie van
keramisch gebruiksgoed en zeer populair
gedurende het interbellum. Enkele fabrieken die
Spritzdekor werkplaatsen inrichtten waren:
Villeroy & Boch, Carstens, Schramberg en
Kaestner Saxonia.
Margarete Heymann experimenteerde ook al met
deze techniek in de Haël-Werkstätten. De inno-
vatieve kunstenaar Martha Katzer, die duidelĳk
onder de invloed was van het Bauhaus, introdu-
ceerde het Spritzdekor in de Majolika-Manufaktur
Karlsruhe. Omdat de verf met de hand wordt op-
gespoten, heeft elk object dat in serie vervaar-
digd is, toch een uniek karakter.

Het gebruik van kleur in het Bauhaus en de Bau-
haus-gerelateerde keramiek is beïnvloed door de
kleurentheorieën van de Bauhaus-meesters Jo-
hannes Itten en Paul Klee.

Wassily Kandinsky, de toonaangevende kunste-
naar van de abstracte schilderkunst, was even-
eens een Bauhaus-meester. Zĳn invloed op de
keramische kunst uit die periode is onmisken-
baar. Interessant in dit verband, is dat
Kandinsky in zĳn tekeningen en schilderĳen
experimenteerde met de verfspuit.

De fabricage van gebruikskeramiek in het inter-
bellum was explosief: het lĳkt alsof alle huishou-
dens royaal waren voorzien van taartplateau’s,
cacaokannen, koektrommels en koffieserviezen.
Prachtige keramische dragers van de vormen en
kleuren van het Bauhaus.

Niet onvermeld mag blĳven de keramiekkunste-
naar Éva Zeisel-Striker. Zĳ was in strikte zin geen
Bauhaus-leerling, maar absoluut een kunstenaar
van haar tĳd en een van de belangrĳkste verte-
genwoordigers van de Schramberger Majolika
Fabrik. Zĳ ontwierp voor de Spritzdekor-techniek,
maar is ook bekend om haar eigen kleurrĳke
handschilderstĳl.

Caketrommel, Schramberg, 1928-1930, ontwerp Gobelin van Éva Zeisel



Stille getuigen van hun tĳd
De Bauhaus-gerelateerde keramiek genoot een
grote populariteit. Maar zelfs tot in de huiskamers
drong het verbod op de toegepaste avant-garde
kunst door. De objecten, die vele huiskamers met
hun verrassende vormen en decoraties opvrolĳk-
ten, werden verboden en vernietigd. In het meest
gunstige geval verdwenen de serviezen naar zol-
ders of in kelders.
De ‘ondergedoken’ voorwerpen die de Tweede
Wereldoorlog overleefden, kwamen tevoorschĳn
in nalatenschappen of als vondsten bĳ het oprui-
men van de kelders en zolders (Dachboden-
funden). En vaak nog in goede staat, want niet of
nauwelĳks gebruikt. Helaas zĳn deze serviezen
vanwege gebrek aan waardering na de oorlog
vaak alsnog weggegooid.
Maar de zeldzame objecten die via rommelmark-
ten een weg vonden naar de huizen van liefheb-
bers en verzamelaars zĳn de stille getuigen van
hun tĳd. En geen enkele beelddrager is geschik-
ter dan keramiek om de oorspronkelĳke helder-
heid van de kleuren te bewaren.

Elisabeth Eyl

Elisabeth Eyl stelt in september en oktober
haar collectie Bauhaus-gerelateerde keramiek
tentoon op twee locaties:

Bauhaus en Keramiek
Het Pieck, Anton Pieckplein 71, 5152 LZ Drunen
7 september t/m 1 oktober, te bezoeken tĳdens
openingstĳden van De Voorste Venne
Opening: zaterdag 7 september, aanvang 15.00
uur met de lezing Bauhaus en Keramiek door Eli-
sabeth Eyl

Bauhaus en Keramiek
Het Gouverneurshuis
Putterstraat 14, 5256 AN Heusden
14 september t/m 13 oktober
Open: vrĳdag 13 - 17 uur
zaterdag en zondag 11 - 17 uur
Opening: zondag 15 september, aanvang 15.00
uur met de lezing Bauhaus en Keramiek

Deze activiteiten zĳn ook opengesteld in het kader
van Open Monumentendag (14 en 15 september)
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◄ Porseleinen vaas, Kaestner Saxonia, ca. 1930, Spritzdekor
► Elisabeth Eyl met een dekseldoos van Carstens Gräfenroda, 1931-1932, Spritzdekor

Op de volgende pagina: deel van de collectie van Elisabeth Eyl

https://www.eylceramics.com
http://www.hetpieck.nl
http://gouverneurshuis.nl
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Galerie del Campo laat binnenkort werk zien van Marjan de Voogd,
die haar geliefde porselein gebruikt om intuïtief en beweeglĳk werk

te maken.

Marjan de Voogd – porselein

Marjan de Voogd (Zwitserland, 1957) groeide op
in Amsterdam. Van 1978 tot 1983 studeerde ze
daar aan d’Witte Leli met als eindexamenvak ke-
ramiek. In 1987 was ze gedurende een half jaar
artist-in-residence in het Keramisch Werkcentrum
te Heusden (EKCW). In 1990 rondde Marjan de
schilderstudie Autonoom Monumentaal af aan de
HKU te Utrecht. Ze richtte de Ceramics Studio
Amsterdam op, waar ze ook doceert. Dit jaar is
ze geselecteerd als artist-in-residence in Shigara-
ki (Japan) en heeft daar onlangs zeven weken
gewerkt.

Marjans werk is voor meerdere interpretaties vat-
baar; het is intuïtief en beweeglĳk. Een belangrĳk
uitgangspunt is haar liefde voor porselein en de
containervorm. Het porselein, karakteristiek ver-
fijnd, stromend en glasachtig, vervormt tĳdens
het stoken, waardoor het ideale materiaal ont-
staat om haar ideeën in te verwezenlijken.

Marjan heeft verschillende inspiratiebronnen. Een
belangrĳke is de natuur. Haar geordende chaos
en fractale organismen zĳn vaak uitgangspunt in
het werk. Ze schept haar eigen natuurverschĳn-
selen: uiterst fijne maar keiharde staketsels,
luchtig als geraamtes van zeedieren. Met flinter-
dunne randjes, puntjes, doorschĳnende en
ondoorschĳnende vlakken van ingekleurd porse-
lein fantaseert ze organische structuren.

Ook is ze gefascineerd door bepaalde schilde-
rĳen van Johannes Vermeer, Vincent van Gogh,
Jean Fouquet en Maria Sybilla Merian. Refere-
rend aan een schilderĳ probeert ze met kleuren
en vormen in porselein een werk te benaderen.
Door het ingekleurde porselein op een schilder-
achtige manier bĳeen te leggen in het platte vlak
vormt ze de compositie. Daarna gaat het in een
speciaal ontworpen mal om tot de drie dimensio-
nale vorm te komen. De afbeeldingen zĳn dan
zowel aan de binnen- als aan de buitenzĳde van
het werk zichtbaar. De intarsia/nerikomi inleg-
techniek wordt op deze manier optimaal gebruikt.

Door de geschiedenis van haar (voor)ouders
heeft De Voogd een fascinatie voor Aziatische
culturen meegekregen. Het traditionele Japanse

Flamenco Guitarist, 2019, h 49 cm

theater (Kabuki) en de Chinese (Peking-)opera
van de 18e en 19e eeuw hebben haar werk
geïnspireerd, zowel de beweging en de expressie
van de dansers, als de kleuren en vormen van
hun kostuums. Iets dichter bĳ huis inspireert haar
de flamenco, met de strakke ritmes, uitdagende
bewegingen en felle kleuren.

8 september t/m 3 november
Marjan de Voogd, porselein
Ria Lap, glas (pâte de verre)
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17 uur

https://marjandevoogd.nl
http://www.galeriedelcampo.nl


Daewoong Kim en Ki Hyun Kweon, twee Zuid-Koreaanse keramisten,
exposeren momenteel bĳ Keramikos in Haarlem. Beiden borduren op
geheel eigen wĳze voort op de oude Koreaanse keramiektradities.
Koreaanse keramiek is relatief kort geleden pas ontdekt door het
Westen. En bĳna was de roemrĳke geschiedenis ervan nooit

herontdekt...

De rĳkdom van Koreaanse keramiek

Korea kent een woelige historie. Het is een oud
volk: al 700.000 geleden werd het Koreaanse
schiereiland bevolkt door de eerste mensachti-
gen. Het is ook een groot land geweest: ooit
strekte het zich uit tot Mantsjoerĳe en Siberië en
vormde Korea het centrum van de zĳdehandel en
werd het geroemd vanwege zĳn goudsmeden.
Maar, ingeklemd tussen grootmachten als (voor-
lopers van) China, Japan en Rusland, kende het
land vele invasies. De laatste koninklĳke dynastie
heerste van 1392 tot 1910. Toen werd het land
geannexeerd door Japan, waarna een wrede
bezetting volgde, waarbĳ vooral veel christenen
werden vermoord – op dat moment de snelst
groeiende religie, en vaak verbonden met
Koreaans nationalisme – met als dieptepunt de
Tweede Wereldoorlog toen meer dan 200.000
vrouwen en meisjes als seksslavin werden
misbruikt. Japan heeft geprobeerd de hele
Koreaanse cultuur uit te wissen. Maar toen Japan
de oorlog verloor, gloorde opnieuw de hoop op
een onafhankelĳk en verenigd Korea. Het land

raakte echter in de daaropvolgende Koude
Oorlog verstrikt tussen de invloedssferen van
Rusland en de VS. In 1950 volgde een langduri-
ge oorlog, toen het door Rusland gesteunde
Noord-Korea het zuiden binnenviel. De VS ver-
dedigden onder goedkeuring van de Verenigde
Naties het zuiden, terwĳl China zich vanuit het
noorden in de strĳd mengde. De patstelling sinds
1951 ter hoogte van de 38e breedtegraad, loopt
niet alleen door een land dat al sinds de zevende
eeuw een eenheid vormde, maar ook dwars door
families. Een groot drama. In 1953 werd welis-
waar een staakt-het-vuren bereikt, maar van een
vredesverdrag is het nooit gekomen.

Onstuimige geschiedenis
Even onstuimig en dramatisch is de geschiedenis
van de keramiek in dat land. Het vroegste aarde-
werk dateert van rond 8.000 v.Chr. Vanaf zo’n
2.000 v.Chr. werd de Koreaanse keramiek sterk
beïnvloed door China, maar daarbĳ heeft het een
heel eigen stĳl weten te ontwikkelen en op zĳn
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Daewoong Kim, Something is falling down, 2006, steengoedklei,
houtgestookt op 1250 °C in een tongkama, 35 x 39 x 39 cm
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beurt grote invloed gehad op de Japanse kera-
miek. Het celadon (cheong-ja) van de Goryeo-
dynastie (918–1392) wordt beschouwd als een
van de hoogtepunten van de Koreaanse kera-
miek – ook toen al door de Chinezen bewonderd
en heden ten dage nog steeds als het mooiste
celadon ooit beschouwd. Ook nieuwe decoratie-
technieken werden ontwikkeld, zoals aan het
begin van de twaalfde eeuw de inlegtechniek
(sanggam, in het Japans mishima genoemd),
waarbĳ celadon in haast transparante toestand
over zwart en wit inlegwerk werd aangebracht.
Het boeddhisme, dat in de vierde eeuw vanuit
India, via China was geïntroduceerd en op dat
moment de heersende religie was in Korea, had
grote invloed op vorm en decoratie, zoals het
gebruik van lotus- en andere motieven uit de
natuur. Na de Mongoolse invasies, vanaf 1231,
nam de productie van celadon drastisch af.

Steengoed werd al sinds het begin van de jaartel-
ling geproduceerd als simpel gebruiksgoed voor
de gewone man, maar gedurende een paar hon-
derd jaar zou grove steengoedklei het belang-
rĳkste materiaal zĳn, waarbĳ een geheel eigen
stĳl werd ontwikkeld, voortbordurend op de

sanggam-techniek: buncheong of punch’ŏng, een
donkere, ĳzerhoudende kleibody, bedekt met een
wit slib en een transparant glazuur. Decoraties
werden aangebracht door delen van de body of
het slib weg te halen en al dan niet op te vullen;
ook werd met ĳzeroxide beschilderd. Het eindre-
sultaat was door de reductiestook overwegend
grĳsgroen. De vormen en decoraties waren veel
eenvoudiger dan bĳ het eerdere geraffineerde en
elegante celadon. Uiteindelĳk werd buncheong
verdrongen door porselein. De Japanners vielen
echter als een blok voor de Koreaanse bun-
cheong rĳstkommen. Deze sloten aan op het
wabi sabi-ideaal van de Japanners en zouden
dé standaard worden voor de Japanse theecere-
monie. Ook Shōji Hamada en Bernard Leach
borduurden erop voort.

Het porselein (baek-ja) van de Joseon-dynastie
(1392–1897), in een opnieuw vrĳ Korea, was het
volgende hoogtepunt in de Koreaanse keramiek.
Het pure porselein en de strakkere vormen,
waarbĳ alle overbodigheid werd weggelaten, re-
flecteerden meer het confucianisme dat door de
nieuwe koning werd omarmd en heropleefde.
Maar eind zestiende eeuw vonden Japanse inva-

◄ Schaaltjes van Ki Hyun Kweon, steengoedklei, schildering van kobalt, gestookt op 1250 °C in een elektrische oven
► Daewoong Kim, Stone Flower theepot, 2010, steengoedklei, houtgestookt op 1250 °C in een tongkama



sies plaats, waarbĳ hele pottenbakkersdorpen
werden gedeporteerd naar Japan. En daarmee
stortte de Koreaanse keramische industrie in.
Zonder de weggevoerde meesters moesten alle
technieken opnieuw worden aangeleerd. Al eer-
der speelde Korea een belangrĳke rol in het door-
geven van culturele ontwikkelingen aan Japan,
niet alleen op keramisch gebied, maar bĳvoor-
beeld ook in de architectuur en tuinarchitectuur.
De draaischĳf en de houtgestookte anagama
(eenkameroven) waren al in de derde of vierde
eeuw geïntroduceerd vanuit Korea. Dat gebeurde
via handel en andere vriendschappelĳke betrek-
kingen, maar dankzĳ deze invasie vond verdere
innovatie plaats en kreeg de Japanse keramiek
een enorme impuls. Het gebruik van de noboriga-
ma, de meerkameroven gebouwd op een helling,
werd geïntroduceerd, afgeleid van de Koreaanse
tongkama’s, die op hun beurt gebaseerd waren
op de Chinese drakenovens. En er werd kaolien
ontdekt op het Japanse eiland Kyūshū, volgens
de overlevering door een Koreaanse potter die
daar terecht was gekomen – het begin van het
Japanse porselein.

De Koreaanse keramiek zou nooit meer helemaal
herstellen van deze invasies. Zelfs het Koreaan-
se hof bestelde eind negentiende eeuw liever het
verfijnde Imari-porselein uit Japan dan Koreaans
fabricaat. De Engelse keramiekspecialist S.W.
Bushell, die in diezelfde periode voor het Victoria
and Albert Museum in Londen Chinees porselein
verzamelde en diverse boeken over Oost-Aziati-

sche keramiek schreef, verkondigde zelfs dat er
van een echte Koreaanse keramiektraditie niet
gesproken kon worden, aangezien daar geen
sporen van waren...* Maar dankzĳ erfvĳand Ja-
pan is de Koreaanse keramiekgeschiedenis aan
de vergetelheid onttrokken. Zĳ waren eind negen-
tiende eeuw bezig hun invloed uit te breiden op
het Aziatische continent en legden – ter voorbe-
reiding op de oorlog met Rusland (1904–1905) –
een spoorlĳn aan dwars door Korea. Bĳ toeval
stootten zĳ op graven uit de twaalfde eeuw, waar-
in zich talrĳke celadons bevonden. Maar eigenlĳk
wisten de Japanners dat natuurlĳk al eeuwen-
lang... En ook nu nog zĳn zĳ de belangrĳkste ver-
zamelaars van Koreaanse keramiek.

Na 1955 zetten groepen Koreaanse potters zich
in de oude keramiektradities nieuw leven in te
blazen en tegenwoordig is de Koreaanse kera-
miek springlevend. Internationaal profileert Korea
zich met het organiseren van grote keramiek-
festivals en -wedstrĳden. In het Westen heeft
Koreaanse keramiek steeds meer bekendheid
gekregen. Moon jars (melkkleurige, ‘vollemaan-
vormige’ potten van porselein, Joseon-dynastie)
en onggi (aardewerk voorraadpotten, aan de bui-
tenkant geglazuurd, bĳ uitstek geschikt voor de
fermentatie van onder meer kimchi, een typisch
Koreaans gerecht) zĳn inmiddels geen onbeken-
de begrippen meer.

* Korea keramiek / ceramics, o.a. Jan van Alphen, 1993,
Snoeck-Ducaju & Zoon
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◄ Daewoong Kim, theepot en kom From Nature, 2007,
steengoedklei, houtgestookt op 1250 °C in een tongkama
Op de volgende pagina: Daewoong Kim, theepot, steen-
goedklei, houtgestookt op 1250 °C in een tongkama

Koreaanse keramiek onderscheidt zich
duidelĳk van die in China en Japan – dat geldt
ook voor architectuur, tuinaanleg en andere
cultuuruitingen. In vergelĳking met de
overvloedige en drukke decoraties in China,
wordt de Koreaanse cultuur meer gekenmerkt
door eenvoud. De natuur is een belangrĳke
inspiratiebron en er worden zoveel mogelĳk
natuurlĳke materialen gebruikt. Maar waar in
Japan alles, en dus ook de natuur, zoveel
mogelĳk wordt gereguleerd, wordt deze zo
weinig mogelĳk gedwongen in Korea.
Perfectie wordt niet nagestreefd.
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De 48-jarige Daewoong Kim is geboren in Seoel en
studeerde keramiek aan de Dankook universiteit. Hĳ
was vier jaar lang assistent van de internationaal
bekende Koreaanse keramist Seungho Yang en
leerde van hem niet alleen de houtstook, maar ook
om naar de natuur te kĳken in plaats van bezig te zĳn
met kunst te scheppen. ‘Het belangrĳkste instrument
van de kunstenaar is het oog...’ Hĳ bouwde zĳn eigen
houtoven en vond zĳn eigen weg: houtgestookte,
meest handgevormde objecten met een heel eigen

textuur. Hĳ gebruikt oude Koreaanse technieken en
bouwt erop voort. Tĳdens de vier dagen en nachten
durende houtstook in de tongkama, met een tempe-
ratuur boven de 1300 graden, gaat er weleens wat
mis. Regelmatig storten ovenplaten vol keramiekwerk
op elkaar. Hĳ weet er kunstzinnige wandobjecten van
te maken. De laatste tĳd is hĳ ook bezig met kleur,
maar wel uit natuurlĳke bronnen. Zo brengt hĳ lakwerk
aan op zĳn werk, afkomstig van de Japanse lakboom.
Zĳn droom is bescheiden: ‘Ik wil met mĳn gebruiks-
goed mensen weer terug leiden naar de eettafel. We
hebben de afgelopen veertig jaar veel bereikt in
Korea, maar de grote gezinnen verdwenen en meer
en meer mensen wonen alleen...’

De 45-jarige Ki Hyun Kweon komt uit het zuiden van
Korea en studeerde schilderen aan de universiteit in
Bunsa, waarna ze nog een studie keramiek deed. In
haar werk combineert ze deze twee technieken.
Ook zĳ heeft haar eigen weg gevonden: steengoed
gebruiksgoed dat ze met slib bedekt, stookt en daar-
na beschildert met kobalt. Steengoedklei prefereert ze
boven porselein: ‘In Korea werken veel mensen met
porselein, dat is voor mĳ niet interessant. Ik vind het
te koud. Ik wil juist ‘zachte’ keramiek maken.’ Ook
haar schilderingen zĳn een mengeling van traditie en
een eigen stĳl. Bloemblaadjes, insecten en de mens
(‘Altĳd ikzelf...’) komen op haar werk voor. Ze maakt
ook Sonyeosangs. ‘Veel Koreaanse kunstenaars
maken Sonyeosangs. Maar deze zĳn meestal van
brons; ik maak ze van klei.’ Sonyeosang betekent
sculptuur van meisje en staat voor de Koreaanse
geriefmeisjes en -vrouwen ten tĳde van de Tweede
Wereldoorlog. Ze zĳn een stil protest tegen de
Japanse regering die tot op heden excuses en
financiële compensaties heeft geweigerd.

Yna van der Meulen

Tot 30 september:
Daewoong Kim en Ki Hyun Kweon
Galerie van Keramikos
Oudeweg 153
2031 CC Haarlem
Open: maandag t/m vrĳdag van 8.30 tot 17.00 uur

In de galerie van Keramikos in Haarlem is tot eind september het werk
te zien van twee Koreaanse keramisten, Daewoong Kim en Ki Hyun
Kweon. Bĳ KleiSpot, onderdeel van Keramikos, verzorgden beiden

begin augustus ook een driedaags seminar, waarin zĳ hun technieken
deelden.

Korean Style and Philosophy

Ki Hyun Kweon, Sonyeosang, steengoedklei, schildering
van kobalt, gestookt op 1250 °C in een elektrische oven
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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 por-
seleinen zeppelin stralen iets groots uit. Tegelĳ-
kertĳd 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 – heb-
ben een nieuwe functie gekregen, maar wekken
door de traditionele setting toch nostalgie op.
Mastenbroek studeerde aan de Design Acade-
mie 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

Porselein Palet
In deze gevarieerde groepstentoonstelling ont-
moeten vormgeving en kunst elkaar en dat is
ook het uitgangspunt van de galerie: de variatie
in keramiek te tonen. Er zĳn handgevormde,
abstracte objecten en gegoten toegepaste
objecten. De decoraties zĳn handgeschilderd,
geglazuurd of in reliëf aangebracht.
Het gebruiksgoed van Bablok, Haenen en het
duo Groh&Nishida is erg verschillend door de
decoratietechnieken die zĳn toegepast. En
natuurlĳk heeft elke kunstenaar zĳn eigen vorm-
geving. Het werk van Haenen is geproduceerd
in China en voor het eerst bĳ Terra Delft te zien.
Amy Cooper is een alliantie aangegaan met een
meubelmaker. Dat resulteerde in een serie
bureau- en staande lampen. De gestileerde
houten standaards combineren mooi met de
romantische porseleinen lampenkapjes. Ook
Van Leemput is gaan samenwerken, maar dan
met een van de exposanten: samen met Yeung
heeft hĳ een serie gedecoreerde kommen ge-
maakt. Van Rheeden laat naast haar objecten
ook sieraden zien, gemaakt met haar bekende
snĳtechniek.

9 september t/m 6 oktober
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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VET! gedrukt
Drukkunst op keramiek. Met een penseel of rin-
geloor kun je keramiek versieren. Maar behalve
schilderen en tekenen kun je de klei ook bedruk-
ken. Er bestaan talloze druktechnieken voor:
van stempels en rolstempels, tot monotypes en
zeefdrukken.
De internationale selectie van gerenommeerde
kunstenaars is niet bang om met de vaak com-
plexe of omslachtige technieken te werken. Zĳ
versieren hun werk met allerlei omwegen en
hindernissen. Hun indrukwekkende kunstwerken
bewĳzen dat het absoluut de moeite waard is
om zo’n omweg te maken.

t/m 22 september
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Alexander Lichtveld
Alexander Lichtveld (1953) studeerde van 1973
tot 1978 keramiek aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie onder Jan van der Vaart. Sinds zĳn afstude-
ren tot op heden maakt hĳ keramische objecten.
In de beginjaren waren de objecten
architecturaal, geometrisch en niet eenvoudig-
weg geassocieerd met het keramische ambacht.
De objecten, opgebouwd uit platen klei, lĳken op
het eerste gezicht niet op het materiaal waarvan
ze zĳn gemaakt. De huid (engobes), het kleu-
renpalet en de strakke afwerking wekken de illu-
sie dat we naar een heel ander materiaal kĳken.
Niettemin is Lichtveld toegewĳd aan klei, of
zoals hĳ zelf ooit zei: ‘Ik ben een beeldhouwer
die zĳn eigen steen bakt.’

12 september t/m 6 oktober
Galerie Modern Shapes
Kloosterstraat 16
2000 Antwerpen (België)
Open: donderdag t/m zondag 13 - 18

https://tiendschuur.net
http://www.keramion.de
https://modernshapes.com
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Susanne Kallenbach
Het werk van de Duitse Susanne Kallenbach is
herkenbaar door het zeer specifieke oppervlak.
Daarin speelt ze met de interactie tussen mate-
riaal, lege ruimte, kleur, textuur en glazuur. De
structuur van haar werk bevat verhalen en land-
schappen die ze heeft ervaren, soms gecombi-
neerd met oude mythen en legendes, soms
gewoon gedenkwaardige of interessante atmo-
sferen.
De klassieke vormen van haar werk zĳn min of
meer rechtlĳnig. Het werk is zowel delicaat als
duurzaam, voor dagelĳks gebruik of om er een
spirituele inhoud aan te geven.

t/m 21 september
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

Ruan Hoffmann
Galerie With Tsjalling in Groningen begint het
seizoen 2019-2020 met een spannende ten-
toonstelling met twee buitenlandse kunstenaars.

Ruan Hoffmann komt uit Zuid-Afrika en woont
sinds een aantal jaren in Amsterdam. Er worden
van hem keramische borden en objecten ge-
toond. De Spaanse kunstenaar Jorge Vicén
toonde eerder zĳn werk in de galerie. Dit keer
zĳn naast olieverfwerken ook gouaches te zien.

De handgemaakte, grof gevormde borden van
Ruan Hoffmann zĳn rĳk gedecoreerd en putten
inspiratie uit oosterse keramiek en majolica. De
afbeeldingen en teksten zĳn echter zeer heden-
daags en zelfs nogal confronterend. In de ten-
toonstelling zĳn ook nieuwe objecten te zien met
de titel Nest. Het zĳn intieme objecten die wor-
den ingesloten door een ring van stekels. Deze
serie is voor het eerst te zien in galerie With
Tsjalling.

7 september t/m 12 oktober
Galerie With Tsjalling
Kostersgang 26a
9711 CX Groningen
Open: woensdag t/m vrĳdag 12 - 17
zaterdag 11-17

http://www.theemaas.nl
https://www.withtsjalling.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
67). 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 Hui-
zen 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

Waar eindigt het?
Onder deze titel toont de in Amsterdam wonen-
de kunstenaar Tilmann Meyer-Faje een installa-
tie van zĳn keramische sculpturen, die afgeleid
zĳn van industriële constructies zoals prefab be-
tonbouw of andere ingenieursconstructies.

Meyer-Faje ontwerpt zĳn eigen productieproces-
sen en bouwt zĳn beelden op uit in serie gepro-
duceerde onderdelen. Hĳ richt zich niet op
perfectie, maar juist op vervormingen die gedu-
rende het maakproces ontstaan. Het uiterlĳk van
de beelden wordt bepaald door de materiaal-
eigenschappen van de klei, zoals vormen die
bezwĳken onder invloed van hun gewicht en de
scheuren die ontstaan door het drogen en bak-
ken. De kunstenaar laat hiermee zĳn fascinatie
voor falende, industriële processen zien. In De
Oude Stelmakerĳ zullen, behalve de installatie,
enkele videowerken van Meyer-Faje te zien zĳn.

t/m 15 september
SHC De Oude Stelmakerĳ
Dorpsstraat 32
9551 AE Sellingen
Open: dinsdag t/m zondag 13 - 16

http://www.huizermuseum.nl
http://www.witteolifantenstadskanaal.nl/Actueel.html
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Gezonken Schatten
Keramiekmuseum Princessehof presenteert Ge-
zonken 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 Maritie-
me Zĳderoute in Azië. Daarmee gaat een ver-
borgen wereld open van internationale handel
en uitwisseling.

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

Zomerexpositie
Zoals elk jaar laat Beelden in Gees weer een
mooie selectie werk zien van interessante kera-
misten. Deze keer zĳn het Elena Arosio (IT), Ar-
jen Bakermans (NL), Tineke Van Daele (BE),
Jan Jacob (BE), Giuseppe Lamers (NL), Jean-
Paul Landreau (FR), Bernadette Lefevere (BE),
Martin Mindermann (DE), Toon Thĳs (NL) en
Gerdi Zwaan (NL).

t/m 29 september
Beelden in Gees
Schaapveensweg 16
7863 TE Gees
Open: vrĳdag t/m zondag 12 - 17

http://beeldeningees.nl
http://princessehof.nl
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Keramisto
Milsbeek

21 en 22 september

O.a. Anne Wenzel
Kunstcentrum Ten Bogaerde

Koksĳde (BE)
t/m 22 september

Sculptour 2019 - STILLED
Beukenhof-Phoenix Galleries, Ronde van

Vlaanderenstraat 9-11, 9690 Kluisbergen (BE)
t/m 22 september

O.a. Patrick Van Craenenbroeck
Beeldententoonstelling Ĳzerenberg, Brusselse-

steenweg 131, Winksele (BE)
7 en 8, 14 en 15, 21 en 22 september

Sophie Van Saltbommel
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
t/m 29 september

O.a. Yuk Kan Yeung
Raketstart

Stedelĳk Museum Breda
t/m 29 september

O.a. Anneke de Witte
Koel310

Koelmalaan 310, 1813 JE Alkmaar
1 t/m 29 september

Design September
Verrassende talenten in verscheidenheid

Galerie de l’Ô, Rue de l’eau 56A
1190 Forest (BE) - 6 t/m 30 september

Inschrĳven Keramiekbiënnale Haacht
kan nog

tot
1 oktober

Bauhaus en Keramiek
Het Pieck, Anton Pieckplein 71

5152 LZ Drunen
7 september t/m 1 oktober

O.a. Wim Borst
Broft Gallery, Hoogstraat 33

4141 BA Leerdam
t/m 31 augustus

Summer Stock Show
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer

t/m 31 augustus

Delfts Blauw
Galerie Sille, Goudsestraatweg 8

3421 GJ Oudewater
t/m 31 augustus

O.a. Patty Wouters
89Art Keramiek Biënnale, Zaal Iseland

Vismĳn Nieuwpoort (BE)
30 augustus t/m 1 september

Kunstenfestival Watou
Watouplein 12

Watou Poperinge (BE)
t/m 1 september

Zomerexpositie
De Kunsttuin, Hospitaallaan 19

9341 AG Veenhuizen
t/m 1 september

Showup
Trade show for home and gift, EXPO
Haarlemmermeer, Stelling 1, Vĳfhuizen

1 en 2 september

Euregio keramiekmarkt
An der Burg
Raeren (BE)

7 en 8 september 10 - 18

Riëlle Beekmans & Linaaa
Naguals, Galerie Arti-Shock, Schoolstraat 26

2282 RD Rĳswĳk
t/m 12 september

Kunst en Zwalm
Borstekouterstraat 57

9630 Roborst, Zwalm (BE)
31 augustus t/m 15 september
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http://www.keramisto.nl
https://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
https://www.beukenhof.com
https://www.ijzerenberg.be
http://www.keramis.be/fr/musee/expositions-en-cours-ou-a-venir/sofi-van-saltbommel-grotesques-et-toilettes.htm
https://stedelijkmuseumbreda.nl/tentoonstelling/raketstart-nieuwe-beeldende-kunst-uit-breda?previous=upcoming_exhibitions&utm_source=MailingLijst&utm_medium=email&utm_campaign=24-05-2019
http://www.koel310.nl
http://www.galeriedelo.be
http://www.artksp.be/GLASS&CERAMICBIENNIAL.html
https://www.hetpieck.nl
https://www.broftgalleries.com
https://www.loes-reinier.com
https://www.sillekunst.nl/nieuws/11903-zomerexpositie-delfts-blauw-nog-t-m-31-augustus-te-bezoeken
http://www.89art.be
http://www.kunstenfestivalwatou.be
https://dekunsttuin.nl/expositie-agenda/
https://www.showup.nl
https://www.toepfereimuseum.org
http://arti-shock-rijswijk.nl/expositie/naguals-in-klei-59
http://www.kunst-en-zwalm.be/wordpress/
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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Peter Hiemstra
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
12 oktober t/m 10 november

Timothee de Brouwer
Grids and Ruins, galerie 12WYK, Bordeaux-

straat 12a, 1200 Antwerpen (BE)
29 september t/m 9 november

Peter Krynen
Stille Getuigen, faculteit Tandheelkunde

Philips van Leydenlaan 25, 6503 GL Nĳmegen
26 september t/m 14 november

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

Eemlandweg 7, 1271 KR Huizen
1 september t/m 25 november

Kunst trifft Technik
Wedstrĳd - keramiek uit de 3D-printer

Keramion, Frechen (DE)
8 september t/m 22 februari 2020

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 22 maart 2020

Bauhaus en Keramiek
Het Gouverneurshuis

Putterstraat 14, 5256 AN Heusden
14 september t/m 13 oktober

#Architektur!
Keramion, Frechen (DE)

t/m 13 oktober

O.a. Johan Tahon
Museum Dr. Guislain

Jozef Guislainstraat 43, Gent (BE)
t/m 20 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

ESKAF
100 jaar Eerste Steenwĳker Kunst Aardewerk

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

Ann Van Hoey
Museum Torhouts Aardewerk, kasteel Ravenhof

Ravenhofstraat 5, 8820 Torhout (BE)
7 september t/m 3 november

Peter Hiemstra
Galerie Evasion
Waremme (BE)

27 september t/m 3 november

Glas- en keramiekbeurs Leerdam
Inschrĳven:

nog een paar plaatsen beschikbaar
De beurs vindt plaats op 1 t/m 3 november

Faszination in Ton
Töpfereimuseum Raeren, Burgstraße 103

4730 Raeren (BE)
1 september t/m 3 november

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

en dergelĳke

Uw evenement ook in KleiPers?

Stuur tekst, hoge resolutie afbeelding van een ke-
ramisch werk, gegevens over plaats en periode

naar de kleine K. Klik hier om te mailen.

Stuur informatie op tĳd!
We krĳgen veel aankondigingen te laat.

Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag van
de maand.

Zorg er daarom voor dat de informatie
Uiterlĳk de 15e van de voorafgaande

maand bĳ ons is.
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https://terra-delft.nl/nl/
http://www.12wyk.com
http://peterkrynen.nl
https://www.dekleinetoonzaal.nl
http://www.keramion.de/vorschau.php
https://www.groningermuseum.nl
http://gouverneurshuis.nl
http://www.keramion.de/aktuelle-ausstellung.php
http://www.museumdrguislain.be/nl/tentoonstellingen/Details/12466/bloedtest
http://www.anningahof.nl
http://www.houtenhuis.nl
https://stadsmuseumsteenwijk.nl
https://www.visittorhout.be/museum-torhouts-aardewerk
http://www.christinecolon.be
https://www.glaskunstbeurs.nl/index.php/deelnemen/inschrijven
https://www.toepfereimuseum.org
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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Antonio Lampecco

Antonio Lampecco (Italië, 1932) overleed op 10
augustus, een week na zĳn 87e verjaardag.
Thuis, in Maredret (vlak bĳ Dinant), waar hĳ het
grootste deel van zĳn hele leven woonde en
werkte.
Lampecco was een van de grote en bekende
Belgische keramisten. Een echte ambachtsman,
zoals hĳ zelf placht te zeggen. Hĳ maakte sober
draaiwerk, met rĳke (kristal)glazuren.
De jonge Lampecco ging al op zĳn veertiende in
de leer bĳ een pottenbakker. Een paar jaar later
vertrok hĳ naar België, zoals zovelen, om een
nieuw leven te beginnen. Hĳ ging niet, als de
meesten, in de mĳnen of steengroeven werken,
maar vond werk in een pottenbakkerĳ. Later
kwam hĳ in een ander atelier te werken, temid-
den van studenten aan de kunstacademie. In
1953 mocht hĳ beginnen als pottenbakker in de
abdĳ van Maredsous, waar hĳ zĳn hele verdere
leven mee verbonden bleef. Het gaf hem de
mogelĳkheid te studeren en onderzoek te doen
naar glazuren en stooktechnieken. Hĳ produceer-
de er veel, vooral gebruiksgoed, maar vond ook
tĳd om vrĳ werk te maken. Sinds 1956 had hĳ zĳn
eigen atelier en daar verfijnde hĳ zĳn werk verder.
Hĳ won er prĳzen mee en kreeg internationale
bekendheid voor zĳn ingetogen werk.Foto’s met dank aan Galerie Modern Shapes, Antwerpen
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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. Onafhanke-
lĳk, 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 dona-
ties 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. Stich-
ting k+K.

Inhoud
Samenstelling en grafische vormgeving, tek-
sten (tenzĳ anders aangegeven): Mels Boom.
Fotoverantwoording: als door kunstenaars ge-
leverd. Aan deze uitgave droegen bĳ:
Patricia Cassone, Froukje Dĳkstra, Elisabeth
Eyl, Michael Flynn, Elvira Groenewoud,
Sander Hendriks, Anita Manshanden,
Yna van der Meulen en Reinier van de Voorde.

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 af-
beeldingen 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 wor-
den voor de juistheid ervan.

© Alle rechten voorbehouden. Teksten en af-
beeldingen in deze uitgave zĳn beschermd
tegen kopiëren. Het opheffen van deze be-
scherming 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.

https://inspiratie.ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/abonneren.html
http://inspiratie.ceramic.nl/de%20kleine%20K%20-%20tarieven%202019.pdf
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/nummers.html
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://forum.ceramic.nl
https://www.facebook.com/de.kleine.K/

