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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: Morten Løbner Espersen, Horror Vacui, 2012, h 50 cm, foto: Ole Akhøj

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



Op de vorige pagina: Vacui #1622, 2012, Ø 24 x 30 cm ▼ Grey Kanazawa Moon Jar, 2016/17, Ø 37 x 45 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Ole Akhøj

De glazuren spatten of – liever gezegd – druipen ervan af.
Morten Løbner Espersen gebruikt zĳn meestal eenvoudige container-

vormen om met glazuur te schilderen. De oppervlakken zĳn heel
gedetailleerd en completeren de pure vorm eronder. Soms zĳn de on-

derliggende dragers gecompliceerder en spelen ze de hoofdrol.

Morten Løbner Espersen (Denemarken, 1965)
werkt eigenlĳk al zĳn hele leven met klei. ‘Het be-
gon op de kleuterschool en ik ben er nooit mee
opgehouden. Waar andere jongens op de mid-
delbare school uitzochten hoe ze hun brommer
konden repareren, leerde ik draaien. Ik vond het
geweldig: het was op school zo ongeveer het
enige waar ik me helemaal in kon verliezen. Maar
bĳ ons thuis was iedereen academisch geschoold
en dus ging ik kunstgeschiedenis studeren.

Ik hield het niet langer dan een maand vol en
ging naar een grafische school om me voor te
bereiden op mĳn studie (1987-1992) in Kopen-
hagen aan de Skolen for Brugskunst (tegen-
woordig KADK). Daar werd het echte Deense
ambacht gedoceerd: de pure en functionele
vorm, de orthodoxie van de eenvoud. Tussen-
door ging ik een jaar naar de École Supérieure
des Arts Appliqués Duperré in Parĳs waar, naast
textiel en mode, ook keramiek gedoceerd werd.

Morten Løbner Espersen
Dramatische glazuren
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Het was een heel andere benadering dan in
Kopenhagen en de studie daar veranderde mĳn
blik op het veld. Ik leerde er van de scheikundige
Pierre Lemaître het berekenen van de samen-
stelling van betrouwbare glazuren. Voor mĳ was
dat een uitgangspunt om precies het tegenover-
gestelde te proberen: fouten beheersen. En dat
doe ik nog steeds.’ Uiteindelĳk is er in het werk
een synthese ontstaan tussen de Deense bena-
dering en ongewoon rĳke oppervlakken.

Container
De centrale vorm in Espersens werk is de con-
tainer. Vanaf het eerste begin heeft hĳ zich hierop
geconcentreerd. Het waren destĳds heel een-
voudige vormen die hĳ als canvas gebruikte om
zĳn rĳke glazuren op aan te brengen. ‘Dat is het
geweldige van dit materiaal. Het heeft een onein-
dig mooi kleurenpalet en ik ken geen ander mate-
riaal waar zoveel mee kan: van heel rustige en
functionele glazuren tot kokende vulkaanuitbar-
stingen.’

Regelmatig zoekt Morten naar nieuwe container-
vormen. ‘Ik werk met verschillende vormfamilies
en daag mezelf uit om met een bepaalde vorm
op te houden als die te vertrouwd wordt. Dan ga
ik een nieuwe zoeken. Zoals bĳvoorbeeld in
2008, toen ik lang vormonderzoek gedaan heb,
dat uiteindelĳk leidde tot het combineren van
twee klassieke elementen uit de keramiek-
geschiedenis: de vaas en het ornament.’
Deze serie objecten noemde hĳ Horror Vacui, de
angst voor de leegte (zie de afbeelding op de
titelpagina van dit nummer). De uitdrukking wordt
in de beeldende kunst gebruikt voor het vullen
van hele vlakken met detail. Bĳ deze containers
is de vaasvorm haast niet meer te zien, over-
groeid als hĳ is door de uitvergrote ornamenten.
Na deze uitstap is Espersen teruggekeerd naar
het idee van het canvas, de containervorm zon-
der eigen pretenties. Ze zĳn telkens even groot
en het veelkleurige glazuur krĳgt op die manier
extra aandacht. Op de loodrechte wand kan het
naar believen naar beneden lopen.

Op de vorige pagina: Vacui #1610, 2011, Ø 24 x 30 cm ▼ Horror Vacui #9, 2011, Ø 35 x 25 cm
Op de volgende pagina: Moon Jar #1990, 2017, h 120 cm

http://espersen.nu
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Rĳke, complexe oppervlakken
Morten maakt zowel schetsen op papier als in
klei. ‘Ik maak een pak klei open en val aan. Het is
verrassend wat er op die manier allemaal ont-
staan kan. De ideeën blĳven dan komen, want
het werk zelf is mĳn inspiratie. Als ik eenmaal
mĳn vorm gevonden heb, maak ik een hele reeks
om later te kunnen glazuren. Ik gebruik maar één
soort klei (Potclays 1153), want ik weet precies
wat ik daaraan heb. Het werk stook ik biscuit op
950 ºC en de gladbrand is op 1250 ºC.’

De technische kant van het glazuren vindt hĳ be-
langrĳk: eindeloos testjes maken om ervoor te
zorgen dat hĳ een breed scala aan kleuren en
texturen beheerst. Meerdere lagen glazuur over
elkaar heen, want het begint meestal pas na de
derde laag interessant te worden. ‘Ik zoek naar
rĳke, complexe oppervlakken. Tevoren weet ik
meestal niet precies hoe het uit zal pakken, het
blĳft vaak een verrassing.’ Mislukkingen horen er
ook bĳ, want die zĳn nodig om grenzen te kunnen
verleggen!

▲ Vacui #1617, 2011, h 24 cm. Op de volgende pagina: Millefiori Moon, 2016, Ø 55 x 85 cm

http://espersen.nu
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De kleine K
Het GROOTSTE keramiektĳdschrift van
Nederland en België!!!

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

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

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

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

Daarom zoeken we vrienden. Ondersteun
deze plannen en word vriend van de kleine K.
Of Vriend. Of misschien wel VRIEND. Als u
zich aanmeldt, krĳgt u jaarlĳks een betaalver-
zoek per mail (geen incasso!) Klik daarvoor
op de link op pagina 42.

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.



Joop Haring
Structuur en groeiprocessen
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Op de vorige pagina: Organic Square – Ancient Grid White, 2018, keramiek, 49 x 46 x 4,5 cm
▼ Close, 2003, brons, 32 x 17 x 25 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Joop Haring

In zĳn werk verkent Joop Haring de wisselwerking tussen organische
groeivormen en structuren uit de menselĳke leefomgeving. Hĳ werkt
graag projectmatig, vanuit een weldoordacht concept, maar laat zich

tĳdens het werkproces het liefst leiden door het werk in wording.
Juist dan gebeuren er mooie, onverwachte dingen.

‘Er zĳn kunstenaars,’ vertelt Joop Haring (Den
Haag, 1952), ‘vooral schilders… die hebben geen
concept nodig. Die staan voor een leeg doek en
dan opeens begint het… Dat heb ik niet. Ik ben
iemand die vanuit een concept werkt. Eerst
ontstaat een gedachte. Dat worden schetsjes.
Daar denk ik dan weer lang over na… Uiteindelĳk
ontwikkelt zich een soort basisidee. Van daaruit
ga ik aan de slag.’

Van brons naar keramiek
Joop tekent, maakt grafisch werk en beelden.
Hoe kwam hĳ ertoe met keramiek te gaan
werken? ‘Naast mĳn atelier zat Hanna Mobach.
Ze maakte mooie beelden en had een oven. Ik
had een concept voor een beeld en zei: ‘Ik wil

keramische balletjes maken, kan dat? Wat voor
klei moet ik daarvoor gebruiken?’ Zo werd zĳ mĳn
eerste keramiekdocent.’ Klei bood interessante
mogelĳkheden, ook kostentechnisch: ‘Ik had met
boetseerwas gewerkt en grote bronzen beelden
gemaakt. Dat was heel leuk, maar werd erg kost-
baar. Zodoende dacht ik: Misschien is het handig
eens een ander materiaal te proberen. Maar de
boetseertechniek moest voorop staan. Dat had je
met klei.’

Groeiobjecten
‘Het is niet zo dat ik een concept bedenk en dat
dan letterlĳk uitvoer. Het concept is een begin,
een handvat dat ik nodig heb om te starten.’ Con-
crete vormen ontstaan tĳdens het werkproces.

https://joopharing.com
https://joopharing.com
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Hier is het allemaal om te doen: ‘Als je aan het
werk bent, moet je het een beetje laten gebeu-
ren. Er ontstaan dan dingen die je nooit had kun-
nen bedenken. Ook ruimtelĳk. Je boetseert iets
en denkt: Dat kan helemaal niet! Hoe los ik dit
op? Uiteindelĳk gaat dat beeld jou wat vertellen.
Het groeit, en de ingrepen die je doet, worden je
ingegeven door het beeld. Als je op die manier in
het werk zit, is dat natuurlĳk prachtig.’

Dynamiek
‘Als je een verticaal beeld maakt, heeft klei de
neiging wat uit te zakken. Daardoor wordt het
beeld naarmate je naar boven werkt, steeds iets
breder.’ Wat de klei wil, is wat Joop zoekt: ‘Ik wil
altĳd dat het zwaartepunt bovenin zit, niet onder-
in. Dat maakt het beeld dynamisch: een piramide,
die staat wel heel stevig, maar daar gebeurt niks.
Zet je hem op z’n kop en begint de piramide te
wankelen, dan wordt het veel spannender. Die
spanning in mĳn werk te krĳgen, dat vind ik be-
langrĳk.’

Het lingamproject
Deze dynamiek zie je terug in de beelden van het
lingamproject, die gebaseerd zĳn op het manne-
lĳke vruchtbaarheidssymbool in de traditie van
het hindoeïsme. ‘De wand kraagt telkens iets uit.
Ik grĳp in. De wand doet een stapje terug, maar
komt even later toch weer naar buiten…’ De klei
helpt dus actief mee het beeld te maken. ‘Daar,
achter je, staat nog zo’n beeld. Het weegt wel
200 kilo, gestookt. Geweldig als je daar tĳdens
het bouwen voor staat. Dat is bĳna lĳfelĳk… Het
is opgebouwd uit ringen, maar ging ook weer z’n
eigen weg. Ik wist niet waar het naartoe groeide.
Dat is wat het proces zo interessant en spannend
maakt: ik heb het niet in de hand!’

Kader
Joop onderzoekt graag de structuren die de
mens in zĳn leefomgeving aanbrengt. Neem de
polder: ‘Hoe die eruit ziet, zit in ons collectieve
geheugen: enerzĳds dat ingenieus ingerichte
polderlandschap, anderzĳds de horizon die dat
gebied inkadert... Ergens ben ik altĳd met die

Op de vorige pagina: Chinese Way of Thinking, 2013, 40 x 30 x 18 cm
◄ Baobab I, 2010, brons, 37 x 25 x 20 cm ► Lingam X, 2013, 180 x 45 x 40 cm
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twee dingen bezig.’ In Organic Square bĳvoor-
beeld, waarvoor hĳ naar Argentinië reisde: ‘De
dingen die ik in het kader van dit project maakte,
zĳn opgebouwd vanuit één vierkantje. Daar komt
telkens één vierkantje bĳ. Dat is het concept.
Verder weet ik niet waar het naartoe groeit.
Ik ben ergens begonnen en heb er steeds een
vierkantje aan vastgeplakt. Zo is bĳvoorbeeld
deze binnenvorm ontstaan…’ Joop wĳst naar
Urban Grid White: ‘Maar, kĳk… wat je hier insluit,
is net zo interessant als die logische buitenvorm.’

Horizon
Zĳn projecten combineert Joop graag met een
reis. ‘In 1995 ben ik voor het eerst naar India
gegaan. Aanleiding was dat ik eens verder wilde
kĳken: je kent de ontwikkelingen in Europa en
Amerika, maar je weet nauwelĳks wat er in Azië
gebeurt. Ik heb toen veel rondgereisd en lezingen
gegeven. Het was een leuke manier om met
Indiase collega’s in contact te komen.’ De reizen
zĳn vooral om inspiratie op te doen: ‘Het heeft

geen zin daar met keramiek te gaan werken.
Het probleem is dat je andere klei krĳgt. Voordat
je al het nodige onderzoek hebt gedaan, ben je
alweer weg. Maar als je je daarvoor kunt open-
stellen, zie je op zo’n reis veel nieuwe dingen die
je kunt integreren in je eigen manier van kĳken
en denken. Het maakt je wĳzer, denk ik.’

Ruimte voor nieuw werk
Wanneer is een werk klaar? ‘Dat voel je meestal
wel. Ik moet er dan afstand van nemen. Letterlĳk.
Eigenlĳk wil ik het dan niet meer zien. Anders
blĳft mĳn oog eraan hangen, maar dat hoeft niet
meer: ik heb het al beoordeeld, dat proces is
afgerond. Ik wil juist ruimte maken voor iets
nieuws.’ Voor Joop is dat essentieel: ‘Als je te
veel blĳft hangen in wat je hebt afgerond, ga je
alleen maar dezelfde dingen maken, jezelf
herhalen met kleine afwĳkingen… en dat moet je
vooral niet doen!’

Sander Hendriks

Op de vorige pagina: Chinese Mountain VI, 2011, keramiek, 18 x 18 x 18 cm
◄ Organic Square – Urban Grid White 3, 2018, keramiek, 43 x 50 x 5 cm
► Organic Square – Urban Grid White, 2018, keramiek, 40 x 40 x 4,5 cm

Op de volgende pagina: The Fortifications II, 2019, keramiek, 32 x 25 x 5 cm

https://joopharing.com
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Marianne
Wesołowska-Eggimann

Vervreemding
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Op de vorige pagina: Kuh mit Gepäck, 2009, 12 x 12 x 5 cm ▼ Wildkatze, 2009, 25 x 12 x 12 cm,
foto: Nadin-Maria Rüfenacht. Op de volgende pagina: Indianerin, 2018, 23 x 7 x 7 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders

vermeld: Marianne Wesołowska-Eggimann

Niets is wat het op het eerste gezicht lĳkt. De kleine figuren van
Marianne Wesołowska-Eggimann zetten de beschouwer aan het den-

ken. Met alledaagse voorstellingen weet ze een vervreemdende sfeer op
te roepen. Daar draagt de precieze detaillering van de menselĳke en

dierlĳke elementen aan bĳ. Het is net echt en toch niet...

Haar eerste succes had Marianne Wesołowska-
Eggimann (Zwitserland, 1980) met haar eind-
examenwerk: sneeuwbollen. Van die plastic (of
glazen) souvenirs die, als je ze schudt, sneeuw-
vlokjes naar beneden laten dwarrelen. ‘Het waren
kleine parodietjes op onze Zwitserse idylle: met
groene alpenweiden en besneeuwde bergen,
maar dan telkens met een element dat de kĳker
op het verkeerde been zet.’ Een piesend hondje,
een kever op krukken, beestjes waar elke keer
iets anders niet aan klopt... Eggimann speelt met
onze vaststaande concepten van de werkelĳk-
heid. We zien dat er iets niet lĳkt te kloppen,
maar wat is het precies? We moeten tussen haar
regels door lezen.

Het succes motiveerde om op de ingeslagen weg
door te gaan. ‘Ik vond het boetseren en model-
leren echt fijn en kon me met mĳn Limoges-
porselein helemaal uitleven. De technische kant
van de keramiek interesseerde me niet zo, het
ging me vooral om het boetseren, het uit laten
komen van de details van een figuur, van de
uitdrukking. En dat is nog steeds zo.’
Het werk is in essentie naturalistisch, maar heeft
abstracte elementen. Bĳ de figuren lopen het
menselĳke en dierlĳke vaak in elkaar over, met
een surrealistisch effect. Duidelĳk is daarbĳ
Mariannes voorliefde voor alledaagse onder-
werpen, waarbĳ ze die banaliteit opeens een
bĳzonder accent geeft: de koe krĳgt een kleed

http://marianne-eggimann.com
http://marianne-eggimann.com
http://marianne-eggimann.com
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om en een kruis op de kop, de indiaanse vrouw
heeft drie benen en een Janus-vogelkop (of een
dolfijn?), het hondje verdrinkt in zĳn eigen bak.
‘Ik wil met mĳn werk graag contact maken met
mensen. Het zou fijn zĳn als ze er iets bĳ voelen,
glimlachen, grĳnzen, verdrietig zĳn of wat dan
ook. Ik wil hun perspectief veranderen en stof
geven om na te denken.’

Kunst centraal
Marianne komt uit een boerenfamilie, waar
natuurlĳk de eerste prioriteiten altĳd praktisch
zĳn: de dieren en het land. ‘Maar mĳn moeder
was echt creatief, dat kon je aan alles merken: de
mooie tuin, de zelfgemaakte kleren, de bloem-
stukken. Ik heb het dus niet van een vreemde.’
Maar er was ook de invloed van de familie van
een schoolvriendin, waar ze vaak was. Het waren
kunstenaars en haar vader was docent keramiek
in Bern. Toen Eggimann voor een artistiek beroep
koos, vond haar moeder het best logisch. ‘Ze
was er volgens mĳ wel sceptisch over, maar ze
geloofde in me en betaalde mĳn tekencursus
(aan de Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule)

in Bern.’ Dat was na haar middelbare school. In
die tĳd werkte ze ook een jaar op een boerderĳ,
leerde Frans en volgde een voorbereidende
cursus aan de designschool in Basel (FHNW).
Daarna studeerde ze keramiek aan de Schule für
Gestaltung Bern und Biel en verhuisde kort na
haar afstuderen naar Duitsland. Daar, in Leipzig,
kwam ze in contact met de lokale kunstscene.
‘Die contacten en die omgeving hebben me
verder gevormd en ik vond in 2005 dat ik klaar
was om voor mezelf te beginnen.’ Haar nieuwe
studio was – en is – in een oude katoenfabriek.
Deze Leipziger Baumwollspinnerei is een groot
en oud industrieel complex, waar ooit de grootste
katoenfabriek van Europa stond, met meer dan
twintig bedrĳven. Tegenwoordig staat de kunst er
centraal: er zĳn talloze galerieën en meer dan
honderd kunstenaars hebben zich er gevestigd.
Het zĳn modeontwerpers, designers, schilders,
architecten, edelsmeden, drukkers en daarnaast
natuurlĳk ook cafés en restaurants. De plek is
ook bekend om de vernieuwende schilderkunst
die er rond de laatste eeuwwisseling gemaakt
werd: de Neue Leipziger Schule. ‘Dat was de

▼ Trophäen, wand met 25 koppen van dieren, 2017, 150 x 100 cm
Op de volgende pagina: Peace, 2012, h 17 cm, foto: Nadin-Maria Rüfenacht

http://www.spinnerei.de
http://marianne-eggimann.com
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invloed, waar ik het over had. Schilders zoals
Neo Rauch en Tilo Baumgärtel met hun figura-
tieve werk inspireerden me enorm.’
De laatste tĳd maakt Marianne ook groter werk.
Haar echtgenoot is beeldhouwer en dat stimu-
leert. Zo maakte ze een paar jaar geleden
Maske, dat in Görlitz aan de Bahnhofstrasse
staat.

Vrĳheid
Voordat Marianne gaat boetseren, heeft ze
meestal wel een idee van wat ze zal gaan
maken. ‘Heerlĳk, die vrĳheid om alles te kunnen
maken wat je wilt. Als ik eenmaal een onderwerp
gekozen heb, ga ik materiaal bĳ elkaar zoeken.
Wat ik op internet en in boeken vind, print ik uit

en dat is dan mĳn basismateriaal. Dat gebruik ik
niet een-op-een, maar tĳdens het werk komt het
als het ware vanzelf naar boven.’
Het boetseren van de kleine figuren is echt
priegelwerk. ‘Eerst maak ik de ruwe vorm van
porselein waar ik wat papier aan toegevoegd
heb. Ik laat hem drogen tot hĳ leerhard is en dan
ga ik de details aanbrengen. Dat doe ik met
tandartsgereedschap, want daarmee lukt het wel.
De details maak ik daarna glad met een paar
borsteltjes en dan kan het stuk de oven in. Ik
stook elektrisch op 1250 ºC en laat alles meestal
ongeglazuurd. Af en toe breng ik naderhand nog
goudluster aan en heel soms schilder ik een
stukje met acryl. Dat soort accenten kunnen net
dat kleine beetje extra vervreemding geven.’

▲ Unglück (sneeuwbol), 2009, Ø 30 x 16 cm, foto: Nadin-Maria Rüfenacht
Op de volgende pagina: Maske, 2014, schets, h 23 cm

Inzet: Maske, standbeeld in Görlitz, kunsthars op metalen frame, 2016, h 630 cm, foto: Grzegorz Stadnik

https://en.wikipedia.org/wiki/Neo_Rauch
https://en.wikipedia.org/wiki/Tilo_Baumgartel
http://marianne-eggimann.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

Vicky Shaw, Bowl and cylinder composition 6

Margot Thyssen, Ying & Yang

https://www.ekantasteltenpool.com
https://www.margotthyssen.be
http://www.vickyshaw.co.uk


http://tiendschuur.net


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 oktober

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

www.kleispul.nl

Dit jaar al
bijgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer
verder...

mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be
http://www.laceramique.com
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Pep Gomez viert de vrĳheid in zĳn werk. Soepel en spontaan draait en
vormt hĳ de klei, voegt stukken toe en haalt weer wat weg. Alle sporen
van het materiaal, de gereedschappen en het werken blĳven bewaard.
De zo ontstane vorm en huid krĳgen door de stook in de anagama een

extra dimensie.

Pep Gomez (Spanje, 1958) maakt voornamelĳk
gebruiksgoed. Hĳ doet dat heel vrĳ en spontaan.
Op gevoel draait, monteert en decoreert hĳ zĳn
werk. Het is aards, met de indrukken van zĳn han-
den in de dikke klei. Het stoken in de anagama
geeft aan veel werk dat specifieke natuurlĳke ui-
terlĳk, hoewel veel gebruiksgoed in de gasoven
wordt gestookt.
Samen met zĳn vrouw Alicia runt Pep de potten-
bakkerĳ in La Borne (Frankrĳk). Zĳ neemt een
deel van het decoreren voor haar rekening en
maakt daarnaast een hele collectie sieraden. Het
stel leerde elkaar kennen bĳ een uitwisseling van
Catalaanse en Tsjechische studenten in 1991. De
Tsjechen gaven ook les en Alicia was een van de
studenten. Sindsdien zĳn ze altĳd samen. Zoals
Pep zegt: ‘Het is heerlĳk om zo samen te werken.’

Ik heb mĳn dag niet
Pep komt uit een klein dorpje in de buurt van
Barcelona. ‘De enige bĳ mĳ thuis die iets artis-
tieks deed, was een oudoom. Die sneed kleine fi-
guurtjes uit krĳt. En ook mĳn peter en meter, die
een schildercursus volgden. Ik was wel eens
meegevraagd en in het gebouw waar de cursus
gegeven werd, was ook een keramiekcursus.
Daar werd gedraaid, maar de vrouw die het orga-
niseerde, leek er niet zoveel van te kunnen…
Ik mocht het ook proberen en dat was mĳn eerste
kennismaking met klei.’
Later, als negentienjarige, ging hĳ naar Ibiza en
vond daar werk in een pottenbakkerĳ. ‘Ik kon er
eigenlĳk niets van, maar de dame die mĳ moest
aannemen ook niet, dat was wel duidelĳk. Ze zei
dat ze haar dag niet had en ik antwoordde: ‘Ik
ook niet.’ Toch bleef ik nog een jaar.’

De expert: Pep Gomez

https://www.facebook.com/pep.gomez.52
https://www.facebook.com/pep.gomez.52
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Terug in Catalonië zag Pep ergens een cursus,
schreef zich in en bleef een maand of acht les
nemen. Ze konden hem toen niets meer leren.
‘Daarna ben ik naar Taragona gegaan en heb
drie jaar aan de kunstacademie gestudeerd. De
jaren daarna reisde ik als pottenbakker rond.’

Vrĳheid
De grote verandering kwam voor Gomez na zĳn
ontmoeting met de Japanse keramist Koje. ‘Ik
herinner me nog goed dat hĳ naar Cordoba
kwam. Dat had ik aangekondigd gezien en ik
ging erheen. Een week lang heb ik toen met hem
samengewerkt. Geweldig was dat. En het einde
was nog geweldiger: hĳ gaf me een envelop,
waar geld in bleek te zitten. Volgens Koje genoeg
voor zĳn uitnodiging om in Japan te komen expo-
seren.’ Door omstandigheden was dat helaas niet
meteen mogelĳk en pas in 2000 kon Pep er voor
drie maanden naartoe. ‘Het heeft een grote in-
vloed op mĳn werk gehad. Niet zoveel op de
vorm, maar op het proces: De vrĳheid van wer-
ken, een mens moet zich kunnen laten gaan.’
Na een periode in Barcelona, waar Pep veel in
de anagama gestookt werk maakte, is het gezin
Gomez in 2007 naar La Borne verhuisd. ‘Er
waren in Barcelona nooit genoeg mensen om de
anagama te kunnen stoken. In La Borne wel. We
kenden er mensen en de overstap was eigenlĳk
gauw gemaakt.’

Te koude klei
Pep houdt niet van de Franse klei, die volgens
hem te koud is. Daarom mengt hĳ er Spaanse
doorheen: de kleur wordt zo warmer, mediterra-
ner. Om nog wat meer variatie in de huid te krĳ-
gen voegt hĳ chamotte toe uit de Pyreneeën. Het
zĳn stukjes graniet, die hĳ daar langs de weg
vindt. ‘Mooi als je het materiaal gewoon in de na-
tuur kunt vinden. Een klein beetje van dit spul in
de klei geeft meer leven. De korrels smelten en
geven aparte witte of zwarte spikkels in het op-
pervlak.’
Voor grotere stukken gebruikt hĳ ook gewone
chamotte, die hĳ zelf stookt van vuurvaste klei die
hĳ ook ergens in een groeve opduikt.
Op het gebruiksgoed komt voor de biscuit een
laag witte engobe. Dat is een goede ondergrond
voor de decoratie met mengsels van oxides en
water. Ten slotte komt daar dan weer een trans-
parant glazuur overheen, mat of glanzend. Als
het werk in de houtoven gestookt wordt, legt Pep
er St. Jacobsschelpen tussen om vastplakken te
voorkomen. Daar ontstaan mooie roze kleuren
onder.

Op de volgende pagina’s laat Pep zien hoe hĳ
een theepot maakt.
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1-2. Ik ga vandaag een theepot
maken. Daarvoor gebruik ik mĳn
gewone kleimengsel, bestaande uit
Franse en Spaanse klei. De Franse is
wat koud van kleur en daarom voeg ik
de Spaanse toe. Al walkend meng ik
er ook nog wat chamotte doorheen.
Deze granietchamotte vind ik in de
Pyreneeën.

3-4. Met de muis van mĳn hand sla ik
de klei plat. Dat geeft een natuurlĳker
effect dan met de roller. Ik laat de plak
ook een paar keer op het werkvlak
vallen, net zoals je pizza’s maakt.

5. Dan snĳd ik de plak rond uit, dat
gaat de bodem van de theepot
worden.
6. Op dezelfde manier maak ik een
plak klei voor de wand van de theepot.
Ik strooi daar wat kaolien overheen
om straks na de stook een mooi droog
effect te krĳgen.

7. Met een plastic sjabloon waar gaten
in zitten, maak ik een structuur in het
oppervlak.
8. Ten slotte snĳd ik de wand op maat.
Dat doe ik helemaal op het oog. Mooi
rond aan de bovenkant, dat maakt het
werken straks gemakkelĳker.

9-10. Ik zet de wand op de kleiplak op
het plankje en breng hem in vorm.

9
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11. Met de hand druk ik de pot verder
in vorm.
12. Ik snĳd de overlappende stukken
er voor een deel af.

13. Met het plastic sjabloon druk ik
beide kanten tegen elkaar. Zo krĳg ik
geen afdrukken van mĳn handen op
die plekken.
14. Dan snĳd ik de wand op hoogte.

15-16. Om de naad aan de binnen-
kant te kunnen verstevigen, maak ik
een paar rolletjes klei. Die druk ik van
binnen in de naad.

17. Met een latje druk ik de wand iets
naar binnen, zodat die mooi rond
wordt.
18. Hierna ga ik de wand verder
opbouwen met rolletjes klei. Ik maak
er eerst een paar klaar.

19-20. Van binnenuit druk ik de
rolletjes tegen de wand en bouw zo
omhoog. Ik kras of slib hier niet. De
klei is nog zacht genoeg om het zo te
kunnen doen.

19
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21. Met een lepel druk ik de wand van
binnenuit verder in vorm. De textuur
aan de buitenkant wordt zo ook
sterker.
Ik snĳd aan de onderkant het teveel
aan klei weg en breng met mĳn
vingers nog wat accenten aan.
22. Dan ga ik aan de tuit van de pot
beginnen. Die draai ik op de schĳf.

23-24. Het draaien is zo gebeurd. Ik
maak er meerdere, want dan kan ik
straks de tuit kiezen die het beste bĳ
de vorm van de pot past.

25. Ik heb een van de drie tuiten die ik
gemaakt heb, gekozen om te gebrui-
ken. Voordat ik hem ga monteren,
maak ik hem met de brander iets
minder zacht.
26. Ik teken op de wand de plaats af
waar de tuit gaat komen.

27-28. Op die plek kras ik de wand in
en breng wat slib aan. Het is natuurlĳk
heel belangrĳk dat de tuit goed
gemonteerd is.

29. Ik moet niet vergeten om onder de
tuit een opening in de wand te maken.
30. Ook de tuit kras ik in en breng er
wat slib op aan.

29
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31-32. Dan monteer ik de tuit en druk
hem goed aan.

33. Ook de flens druk ik goed aan,
zodat die mooi aansluit op de wand.
34. Het gat voor de tuit werk ik aan de
binnenkant af met een lepel. De
scherpe randjes verdwĳnen zo.

35-36. Nu is het tĳd om het deksel te
gaan maken. Ik neem een brokje klei
en vorm dat tussen mĳn handen tot
een soort tolvorm.

37-38. Vanuit het midden druk ik de
klei plat en rond. Ten slotte druk ik er
van onder af een tennisbal in om het
deksel een mooie ronde vorm te
geven.

39. Ik kĳk even of het deksel op de pot
past.
40. En dan snĳd ik hem op maat.

39
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41. Ik kras dit onderdeel in en breng
alvast wat slib aan.
42. Dan maak ik een plakje klei en
vorm dat rond op de onderkant van
het deksel.

43. Ik snĳd de overlappende delen klei
ervan af.
44. En druk de naad samen.

45. Met een houtje verstevig ik de
naad aan de onderkant van het
deksel.
46. Het deksel is nog iets te hoog en
er moet wat afgesneden worden.

47. Ik druk de opstaande wand nog
wat dunner.
48. De buitenkant van de naad moet
ook netjes afgewerkt worden.

49. Dan kan ik passen of de maten
kloppen. Gelukkig is dat het geval.
50. Ten slotte komt er nog een knopje
op het deksel.

49
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51-52. Het laatste onderdeel is het
handvat. Ik trek er een uit een rol klei
en zet er mĳn vingers in om een
mooie structuur te krĳgen. Dan leg ik
het handvat op het werkblad en
versterk de indrukken nog wat.

53. Ook voor het bevestigen van het
handvat moet ik natuurlĳk goed
krassen en slibben.
54. Ik zet het handvat op de pot en
druk de lassen goed aan.

55. Met de brander maak ik het
hengsel wat droger, want ik wil er
zeker van zĳn dat het mooi in vorm
blĳft staan.
56. Ten slotte zet ik er mĳn signatuur
op.

57. Na de stook is dit hier links
ongeveer het resultaat. Rechts de pot
die ik daarnet gemaakt heb.

Objectfoto’s: Pep Gomez
Procesfoto’s: Mels Boom

57
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Klik hier voor de film over
Pep Gomez en zĳn werk

https://youtu.be/ni5pdTd7dPE
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
https://youtu.be/ni5pdTd7dPE


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
26 oktober): € 20 of € 50 of € 100

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=6oSEaqkPlGf1gdssHJnlm4MetqvdUPqY
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=kZtjOOB3AswcDCObZih9ijTRsYE3FLgF
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=xxDY6IBKx5jPx7lLqzWYFX5L3pmknpoT
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
http://inspiratie.ceramic.nl/IBAN.pdf
https://www.colpaertonline.be/nl/
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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 grote K is een bron van inspiratie en
knowhow en mag in geen enkel atelier ontbreken.

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

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

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

De grote K

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/
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Mica
Mica is een verzamelnaam voor een groep silicaatmineralen
(onder andere muscoviet en phlogopiet), die een haast
perfecte laagstructuur gemeen hebben. Daardoor ontstaan
plaatjes die het licht kunnen weerkaatsen of ten dele
kunnen doorlaten. Op die manier geeft mica een glitterend
effect.
Mica is al sinds de oudheid bekend. Tegenwoordig wordt
het gewonnen in Rusland, Finland, de Verenigde Staten en
Zuid-Korea.
Het mineraal wordt gebruikt in isolatiemateriaal, verf, lippen-
stift en kunststof, en het heeft nog veel meer toepassingen,
zoals in boorvloeistof bĳ de oliewinning. In keramiek wordt
het mineraal gebruikt voor het verkrĳgen van een parel-
moer-, luster- of glittereffect. Meestal zĳn dit kant-en-klare,
commercieel verkrĳgbare glazuren.

Vanwege de grote variatie in samenstelling is het geven van
een formule voor mica niet mogelĳk. Behalve de silicaat-
groep bevat mica meestal kalium. Daarnaast kan het
andere elementen bevatten, zoals natrium, calcium,
magnesium of ĳzer. De molecuulmassa is vanwege de
variatie in samenstelling niet te geven. Het materiaal heeft
een gering gloeiverlies. Mica is meestal in meerdere korrel-
grootten verkrĳgbaar. De meest gebruikelĳke is 0,5-2 mm.

Oorspronkelĳke volkeren van Amerika gebruikten al klei met
mica. Bĳ sommige volkeren in New Mexico is dat nog
steeds zo. Mica geeft een laaggestookte scherf een
glittereffect. Dat verdwĳnt bĳ temperaturen boven de
1200 ºC. Deze temperatuur kan variëren per soort mica.

Toevoeging van mica aan een glazuur, kan leiden tot een
soort kristalglazuren. Ook glitters zĳn mogelĳk. Door mica te
mengen met terra sigillata kunnen speciale effecten bereikt
worden. Het mineraal los op de natte klei strooien kan ook.
Daarbĳ is de hechting na het stoken niet altĳd toereikend:
de glitters vallen dan van het object af.

Wit, grĳs, glitterend.

Zeer laag.

Circa 1200-1500 ºC.

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

Circa 36 €/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


W
AT

&
H
O
E

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 58 | oktober 2019 | 45

Het is altĳd nodig voor we aan het echte werk gaan: de klei
voorbereiden. Walken. Waarom doen we het? Hoe lukt dit

het beste? De kleine K zet het voor u op een rĳtje. Pep
Gomez en Frank Theunissen laten het ook in een video zien.

Walken

Klei om mee te draaien of met de hand
op te bouwen, is goed verwerkbaar als er
bĳvoorbeeld geen lucht in zit of hardere
stukken. Het vochtgehalte moet overal
constant zĳn. Walken zorgt voor een
goede verwerkbaarheid door:
- harde stukken te verwĳderen, zoals in
oudere pakken klei (de verkleuringen
geven verschillen in vochtgehalte aan)

- lucht te verwĳderen (maar klei uit een
nieuw pak bevat meestal geen lucht)

- het vochtgehalte overal gelĳk te
maken; walken op een droge onder-
grond verwĳdert het teveel aan vocht

- de elektrische lading tussen kleiplaat-
jes te verminderen, waardoor ze
makkelĳker over elkaar heen schuiven
en de klei zachter en soepeler wordt

- de kleiplaatjes te richten, waardoor
centreren makkelĳker wordt

Ondergrond
Vermĳd rugproblemen: zorg voor een
ondergrond op de juiste hoogte, voor de
meeste mensen hoger dan een gewoon
tafelblad. Werk met een rechte rug. Voor
het materiaal van de ondergrond zĳn er
meerdere alternatieven:
- gips: zelf gegoten of een dikke plaat
uit de bouwmarkt; zorg ervoor dat er
geen stukjes gips in de klei terecht-
komen

- vermiculiet-gipsplaat: ook uit de bouw-
markt; een prettig alternatief voor gips

- hout: een goed zuigende soort; krom-
trekken kan een probleem zĳn, zoals
bĳ mdf; minder geschikt voor echt
natte klei

Canvas, jute of ander doek over een
andere ondergrond kan ook. Gips en
vermiculiet-gipsplaat zĳn voor de meeste
mensen de prettigste ondergrond. Zorg
ervoor dat de ondergrond niet kan schui-
ven en goed stevig staat.

Mengen
Vooral afvalklei moet voor het walken
goed gemengd worden. Dat gaat heel
gemakkelĳk in een kneedmachine uit de
bakkerĳ, maar met de hand kan natuurlĳk
ook. Daarna gaat de klei in de strengen-
pers, liefst met een vacuümpomp om alle
lucht te verwĳderen. Bĳ echt verse klei is
dat allemaal niet nodig. Die kan zo ge-
walkt worden, net als de klei die uit de
strengenpers komt.



W
AT

&
H
O
E

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 58 | oktober 2019 | 46

Walken
De twee meest gebruikte manieren om te
walken zĳn de ossenkopmethode en de
spiraalmethode. De eerste is wat gemak-
kelĳker dan de tweede en vooral geschikt
voor kleinere hoeveelheden klei. Begin
altĳd met droge handen en droog ze wat
af als ze te nat worden.
De klei is goed gewalkt als hĳ zacht en
soepel aanvoelt. Dat is een kwestie van
gevoel, er is geen precies aantal keren
walken aan te geven. Sommige mensen
tellen tot 50 of tot 100. Dat kan, maar op
het gevoel werken is het best.

Ossenkop
Maak een bal klei, leg hem op de onder-
grond en druk de klei met beide handen
naast elkaar naar achteren, naar bene-
den en tegelĳkertĳd naar elkaar toe. Geef
druk met de muis van de handen. Trek
de klei met de vingers weer terug naar
voren. Herhaal de bewegingen. De os-
senkopvorm ontstaat vanzelf. Geef aan
het einde steeds minder druk en laat een
langwerpige slurf klei ontstaan. Die kan
makkelĳk in stukken verdeeld worden om
te gaan draaien. Denk er daarbĳ aan dat
de bollen klei in de goede richting (van
de kleiplaatjes) op de draaischĳf terecht-
komen.

Frank Theunissen van La Céramique in
Cordes-sur-Ciel in Frankrĳk laat hier-
naast zien hoe de ossenkopmethode
werkt.

Van boven naar beneden:
Druk de klei met beide handen naar achteren
Trek hem met de vingers weer naar voren
Maak er aan het einde een slurf van
Deel de slurf in gelĳke stukken

Op de vorige pagina, van boven naar beneden:
De strengenpers wordt gevoed
Een manometer toont de onderdruk in de pers
De klei komt uit de pers
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Spiraal
Bĳ deze methode wordt elke keer maar
weinig klei verplaatst. Daarom is hĳ voor-
al geschikt voor grotere hoeveelheden
klei. Ook hier drukken de handen tegelĳ-
kertĳd naar achteren en naar beneden,
maar de rechterhand doet het meeste
werk en de linkerhand stuurt de homp
elke keer wat naar binnen. Daardoor gaat
hĳ draaien en zo ontstaat het spiraalpa-
troon.

Hierboven laat Pep Gomez zien hoe hĳ
de spiraalmethode gebruikt.

Van boven naar beneden en van links naar
rechts:
Druk de klei met de rechterhand naar achteren en
gebruik de linkerhand om te sturen
Trek hem met de vingers weer naar voren
Herhaal de duwende beweging
Zo ontstaat het spiraalpatroon

Klik hier voor een video: Frank en
Pep laten de twee methoden zien

https://www.silexshop.nl
https://youtu.be/vzbGExainaI
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Het begint
pas

als je het
niet meer

weet



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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Installatie door Zeger Reyers bĳ Mediamatic Amsterdam, foto: Yna van der Meulen

https://www.mediamatic.net
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Podium
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Galerie aan huis Franzis Engels
Van 3 oktober tot en met 9 november exposeert Deirdre McLoughlin

nieuw werk bĳ galerie Franzis Engels. Een huisgalerie die zich weet te
onderscheiden: moderne kunst verspreid over vier verdiepingen.

‘Het moet vanuit het beeld ontstaan.’ Daar zĳn
Franzis Engels en Deirdre McLoughlin het over
eens. Galeriehouder en kunstenaar. ‘Pas in
tweede instantie is er het materiaal. Voegt dat
wat toe? Wordt het voldoende beheerst om het
beeld te versterken?’

Franzis Engels voert sinds 2008 een huisgalerie
aan de Nieuwevaart in Amsterdam. Een fraai
modern pand, ingeklemd tussen appartementen-
complexen, waar op vier niveaus moderne kunst
wordt getoond. Het pand bestond al uit vier
verdiepingen, toen ze besloot er een galerie in te
vestigen. Alle ruimtes zĳn ondertussen met de
nieuwe functie voor ogen verbouwd en persoon-
lĳke bezittingen als fotolĳstjes zĳn verwĳderd.
Slechts slaapkamer en badkamer zĳn privé
gebleven. Ervaring met kunst had ze sowieso: ze
is – al sinds zĳn academietĳd – getrouwd met
beeldend kunstenaar Kees de Vries. En dat was
ook de aanleiding om zelf een galerie te begin-
nen: ‘In 2008 veroorzaakte de recessie een
kaalslag onder de galerieën. Kees verloor
plotseling zĳn vaste galerie. En niet alleen hĳ,
maar ook vele andere kunstenaars in onze
omgeving. Wĳ hadden de ruimte en de kinderen
waren de deur uit. Een galerie aan huis heeft
grote voordelen. Zo moet je als beginnende
galerie nog een klantenbestand opbouwen. Als je
dan een pand moet huren... En wĳ hebben ruim-
te, veel ruimte, meer dan de meeste galerieën.
Dus we kunnen bĳvoorbeeld naast onze tentoon-
stellingen ook veel werk laten zien in een omge-
ving zoals de meeste klanten die thuis ook heb-
ben: boven de bank of het dressoir.’

In 2014 besluit Franzis verder te professionali-
seren, niet alleen meer voor vrienden en beken-
den ruimte te bieden. Het eerdere kunstenaars-
platform wordt omgebouwd. ‘Ik weet dat ik zeker
ben ik mĳn keuzes.’ De galerie bouwt al snel een
naam op door haar tegendraadse selectie van
kunstenaars die experimenteren met materiaal
en uitdrukking. Niet alleen zĳn er zesmaal per
jaar solo- of duotentoonstellingen, ze neemt ook
deel aan nationale en internationale kunst-
beurzen.

Op de vorige pagina: Deirdre McLoughlin, Nono, hoogge-
stookte keramiek, gepolĳst met diamant schuurblokje, van
binnen geglazuurd, 25 x 33 x 30 cm. Objectfoto’s: Rob
Bohle ▲ Franzis Engels samen met Tonneke Sengers, de
ontwerper van de gevelbeschildering, voor de galerie
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In beweging
‘Kunst verrĳkt je leven, maakt je blĳ, laat je
anders naar mensen, naar de wereld kĳken.
Bĳ die wereld wil ik horen! Ik zeg altĳd tegen
mensen: ‘Als je IKEA hebt hangen, ben je net
als al die andere honderdduizenden mensen.
Als je kunst aan de muur hebt, dan zegt dat iets
over jou, wat voor persoonlĳkheid je hebt. Geen
nagemaakte kunst, die is zĳn poëzie kwĳt, maar
kunst waarin je de persoonlĳkheidsontwikkeling
van een kunstenaar terugziet. Kunst die authen-
tiek is en een ziel heeft!’ Ik zou niet weten hoe ik
hier moest wonen, als ik geen kunst meer had!’
Gebrek aan privacy, nooit eens de afwas kun-
nen laten staan... Het is geen topic voor Franzis
Engels: ‘Opruimen vind ik niet erg. En op deze
manier heb je je huis altĳd aan de kant! Precies
zoals ik het zou willen... Alles draait om de
kunst!’
Privé en zakelĳk lopen prettig in elkaar over. ‘We
kunnen laten zien hoe een werk in een woon-
huis staat – de meeste mensen kopen nou
eenmaal kunst voor boven de bank. En het is
gewoon gezelliger, een galerie aan huis.

De sfeer is ongedwongen. Je biedt makkelĳker
een kopje koffie of thee aan. En ik heb alle tĳd!’

De galerie vertegenwoordigt zo’n vĳfentwintig
kunstenaars, van allerlei leeftĳden en uit allerlei
disciplines, en toont vooral abstracte werken. ‘Ik
val op compositie, kleur, licht en dergelĳke. Het
beeld moet me pakken. Het moet spannend zĳn.
Belangrĳk is ook dat een kunstenaar zich blĳft
ontwikkelen. Alles ontwikkelt zich – de wereld, de
maatschappĳ... – en ook een kunstenaar moet in
beweging blĳven. Het werk moet me blĳven
boeien.’

Showing
‘Bĳ de duo’s kies ik doorgaans een kunstenaar
van de galerie en bĳ voorkeur iemand van buiten
– ik heb altĳd een wish list in mĳn hoofd. De
‘beelden’ moeten bĳ elkaar passen, elkaar ver-
sterken.’ Franzis houdt ervan schilderĳen en
objecten te combineren, zoals ook het geval is in
de komende duotentoonstelling met keramisch
kunstenaar Deirdre McLoughlin en kunstschilder
Rob Regeer, die draait om open ruimtes. ‘Rob is

▼ Deirdre McLoughlin, Waterworks IV en V, 2017-2018, hooggestookte keramiek, gepolĳst met diamant schuurblokje, van
binnen geglazuurd, h 32 en 35 cm



onder meer geïntrigeerd door het licht- en scha-
duwspel van bladeren en takken, iets wat in deze
tentoonstelling naar voren komt. Hĳ speelt met de
leegte tussen de takken en bladeren en bĳvoor-
beeld tussen bergen en hun weerkaatsing. En
Deirdre is heel sterk om lege ruimtes vorm te
geven.’ De open vormen van deze keramisch
kunstenaar lĳken zachtjes naar de contouren van
de leegte te tasten. Ze omarmen geheimzinnige
binnenruimten die licht en kleur vangen en zo
een extra dimensie aan haar werk geven. In haar
recente Waterworks is er de suggestie van water-
rimpelingen die onvermoed licht terugkaatsen in
een donkere spelonk – een diep gevoel van rust
uitademend. ‘Wat Deirdre heel expliciet doet,
komt subtiel terug bĳ Rob. Een intrigerende
combinatie: twee heel verschillende benade-
ringen vanuit eenzelfde fascinatie.’ Twee poëten
van de leegte.

Yna van der Meulen

Van 3 oktober tot en met 9 november: Showing,
keramiek van Deirdre McLoughlin en schilderĳen
van Rob Regeer.
Galerie Franzis Engels, Nieuwevaart 200,
1018 ZN Amsterdam, 06 31000323.

Open: donderdag tot en met zaterdag van 13.00
tot 18.00 uur en op afspraak.
Vernissage 5 oktober om 17.00 uur.

▲ Rob Regeer, Landschap, 2017, acryl en geboorde
gaten op/in mdf, 120 x 100 cm, foto: Rob Regeer

▼ Deirdre McLoughlin, MO, serie Open Mind,
hooggestookte keramiek, gepolĳst

met diamant schuurblokje, van binnen geglazuurd,
27 x 47 x 28 cm

Op de volgende pagina: Deirdre McLoughlin,
Whisper to Me II, dezelfde technieken, 38 x 20 x 40 cm
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https://www.deirdremcloughlin.com
http://www.robregeer.nl
https://www.franzisengels.nl
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Kiezelwieren
Riet Bakker laat in de Plantentuin Meise (België) tot

1 december nieuw werk zien, geïnspireerd op de wereld van
de diatomeeën.

Aanleiding voor de tentoonstelling was vorig jaar
de lezingendag van de Nederlands-Vlaamse
Kring van Diatomisten. Die mocht Riet afsluiten
met Het zichtbare voorbĳ, keramiek geïnspireerd
op de microwereld. De focus lag op diatomeeën
en daarnaast foraminifera en desmidiaceae. Door
foto’s en tekeningen van diatomeeën of kiezel-
wieren te bestuderen, leidde dat bĳ haar tot het
ontwerpen en uitvoeren van een aantal nieuwe
keramische objecten.
Na deze lezing nodigde voorzitter Bart Van de
Vĳver haar uit voor deelname aan een multidisci-
plinaire expositie in het kasteel van Bouchout in
de Plantentuin Meise.

Riet Bakker over de tentoonstelling: ‘Er is een
fascinerende collectie kunstwerken van hoog
niveau te zien, samengesteld vanuit verschillen-
de disciplines: keramiek, aquarellen, foto’s en
drukwerken. Ter voorbereiding op deze expositie
bezocht ik het kasteel en spitte samen met Bart
door zĳn rĳke foto-archief. Hĳ is niet alleen voor-
zitter van de Kring, maar ook onderzoeker aan de
universiteit van Antwerpen en bĳ de Plantentuin
Meise. Tĳdens expedities naar Antarctica heeft hĳ
veel nieuwe soorten kiezelwieren ontdekt, onder
andere die waarop mĳn werk op deze en de vol-
gende pagina is gebaseerd. Met zo’n honderd
foto’s op een usb-stick op zak ging ik in januari
van dit jaar met platen uitgerolde klei aan de
slag.

Op de vorige pagina: Deirdre McLoughlin, Nono, hoogge-
stookte keramiek, gepolĳst met diamant schuurpapier, van
binnen geglazuurd, 25 x 33 x 30 cm. Objectfoto’s: Rob
Bohle ▲ Franzis Engels samen met Tonneke Sengers, de
ontwerper van de gevelbeschildering, voor de galerie

Mĳn benadering is soms heel realistisch, zoals
bĳ Brachysira sandrae, Envekadea en de Stau-
rosirella. Hier volg ik buigend en knedend de
natuurlĳke symmetrie, het ritme van richels,
gleuven en openingen, geaccentueerd met
diep blauw en verlevendigd met wit structuur-
glazuur.
Bĳ de ferocia maakte ik kleine kleischetsen.
Daarin zocht ik naar de wetmatigheden in deze
vormen. Een strakke, cirkelvormige kraag gaat
over in een (halve) bolvorm. De uitsteeksels
zĳn grillig, maar steeds 60° verspringend ge-
plaatst en per rĳ ongeveer even groot. Op el-
kaar gezet, 30° gedraaid, schuift het in elkaar.
Ook de kleine openingen zĳn grillig. Gaatjes,
spleetjes en gleufjes. Het gevolg hiervan is een
ongelooflĳk speelse vorm.
Een ander verhaal vormen de gomphonema.
Deze zĳn gebaseerd op associaties met men-
selĳke contouren. Sinds 2010 laat ik me inspi-
reren tot mannelĳke en vrouwelĳke vormen. Ik
plaats deze in een wandobject, vaas of op een
doosvorm. Ze vormen een familiaire groep ‘in-
dividuen/unica’ met steeds andere details en
kleuren.’

T/m 1 december
Kiezelwieren, kunst in een doosje van
natuur
Plantentuin Meise, kasteel van Bouchout
Nieuwelaan 38, 1860 Meise, België
Open: 9.30-18.30 uur, na 15 oktober tot
17.30 uur
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Diatomeeen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Foraminifera
https://en.wikipedia.org/wiki/Desmidiaceae
http://www.rietbakker-ceramics.nl
https://
https://diatoms.org/genera/gomphonema
https://www.plantentuinmeise.be/nl
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3D-wedstrĳd Keramion
Tot 23 februari volgend jaar zĳn de resultaten te zien van een door het
Keramion en WZR ceramic solutions GmbH uitgeschreven wedstrĳd.

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

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

De jury besloot om twee eerste prĳzen toe te
kennen vanwege de uitzonderlĳke kwaliteit van
twee ontwerpen: Helena Boddenberg en het duo
Emilie Burfeind / Andreas Grimm. De derde prĳs
ging naar Oliver Pietern.

▲ Eerste prĳs: Lines, Helena Boddenberg,
foto: Arthur Homa

► Derde prĳs: Monochrome and Minimal –
Permutation, Oliver Pietern, foto: Keramion

▼ Eerste prĳs: Floating Ceramics, Emilie Burfeind en
Andreas Grimm, foto: Keramion
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http://www.keramion.de/aktuelle-ausstellung.php
https://www.wzr.cc


Figuratieve beelden bĳ Terra Delft
De collectie bestaat uit kunstwerken die een interpretatie zĳn van de

zichtbare werkelĳkheid. Er is een mix van reeds bekende
‘Terra’ kunstenaars en nieuwe aanwas te zien.

Stephanie Roos debuteert bĳ Terra met realis-
tische beelden waarbĳ de voorstellingen alle-
daags en van deze tĳd zĳn.
De bekende volumineuze dames van Evelyn
van Baarda zĳn gedecoreerd met pastel- en
lusteraccenten, aangebracht met haar verfijn-
de penseel.
De sculpturen van Marc Janssens zĳn ingeto-
gen, maar hebben een enorme zeggingskracht.
Het gebruik van verf en andere materialen
maakt de beelden minder keramisch en meer
mixed media.
Een tweede nieuwkomer is Elisabeth Hangoor
die, net als bovengenoemde kunstenaars, de
mens als onderwerp heeft. Haar beelden zĳn
bescheiden van formaat en ingetogen. Ze
voegt soms andere materialen toe, net als
Janssens.
Louise Hindsgavl geeft het realisme in haar
serie Face the music and dance letterlĳk een
swing. Haar glanzend geglazuurd porselein is
zo minder klassiek.

Ook dieren worden verbeeld in deze tentoon-
stelling. Peter Hiemstra’s absurdistische en fa-
belachtige werk is kleurrĳk en eist meteen de
aandacht op. In zĳn werk worden allerlei kera-
mische technieken gebruikt om tot een mix van
mens en dier te komen.
Qua stĳl zĳn de monochrome wezens van
Caroline Andrin minder eenvoudig te duiden.
Zĳ vinden hun oorsprong in afgietsels van
grofgestikte handschoenen.
Het werk van Saskia Pfaeltzer zit vol vaart en
dynamiek. Haar serie rollende paarden toont
haar talent om deze vrolĳke werkelĳkheid te
verbeelden.

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

◄ Stephanie Roos, Red Hat, handgevormd, steengoed, onderglazuur, 36 x 41 x 25 cm
▼ Elisabeth Hangoor, Beeld 1, handgevormd, keramiek, glazuur, schapenwol, 24 x 17 cm

► Marc Janssens (met Wenna), Fish Cross Red Dot Man, handgevormd, keramiek, acrylverf, 55 x 16 x 17 cm

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 58 | oktober 2019 | 59

http://www.stephanie-roos.de
http://www.marcjanssens.be
http://www.louisehindsgavl.dk
https://peterhiemstra.eu
http://www.carolineandrin.com
https://saskiapfaeltzer.nl
https://terra-delft.nl/nl/
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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.

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

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

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 architec-
turaal, geometrisch en niet eenvoudigweg geas-
socieerd 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.’

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

https://tiendschuur.net
https://modernshapes.com
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Ellen Pattenier
Van porselein en andere klei maakt Ellen Patte-
nier gedraaide en handgevormde objecten.
Haar werk is strak en architectonisch. De nieuw-
ste objecten bouwt Ellen op met de afdrukken
van gedraaid werk. Daarmee creëert Ellen weer
nieuwe objecten: Iedereen en alles laat zĳn spo-
ren na en vanuit die sporen ontstaan weer nieu-
we inzichten, mogelĳkheden en kansen.
Sinds kort maakt Ellen mallen en contramallen
om haar objecten te creëren. De huid werkt ze
af met een sinterengobe en wit bladgoud.

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

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.

t/m 12 oktober
Galerie With Tsjalling
Kostersgang 26a
9711 CX Groningen
Open: woensdag t/m vrĳdag 12 - 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

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

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

https://www.galeriedelcampo.nl
http://www.huizermuseum.nl
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Gezonken Schatten
Keramiekmuseum Princessehof presenteert 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.pulsceramics.com
https://www.12wyk.com
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O.a. Cathy Burke en Mike Byrne
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

Gent (BE)
t/m 18 oktober

O.a. Johan Tahon
Museum Dr. Guislain

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

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

t/m 27 oktober

O.a. Anne Wenzel
Sculptures 2019

Anningahof, Zwolle
t/m 27 oktober

Symbolen voor het oprapen
Museum In ’t Houten Huis

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

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

Mons (BE)
t/m 27 oktober

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

Dorpsstraat 36, 2361 BE Warmond
t/m 27 oktober

ESKAF
100 jaar Eerste Steenwĳker Kunst Aardewerk

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

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

Terneuzen
t/m 2 november

Ann Van Hoey
Museum Torhouts Aardewerk, kasteel Ravenhof

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

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
t/m 29 september

Design September
Verrassende talenten in verscheidenheid

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

Inschrĳven Keramiekbiënnale Haacht
kan nog

tot
1 oktober

Bauhaus en Keramiek
Het Pieck, Anton Pieckplein 71

5152 LZ Drunen
t/m 1 oktober

Hermien Buytendĳk
Galerie Bonnard, Berg 9, 5671 CA Nuenen

t/m 6 oktober

Barbara Nanning
Rademakers Gallery, KNSM-Laan 291

1019 LE Amsterdam
t/m 12 oktober

Bauhaus en Keramiek
Het Gouverneurshuis

Putterstraat 14, 5256 AN Heusden
t/m 13 oktober

#Architektur!
Keramion, Frechen (DE)

t/m 13 oktober
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http://www.valcke-artgallery.be
http://www.museumdrguislain.be/nl/tentoonstellingen/Details/12466/bloedtest
https://www.galerie10a.be/expo
http://www.anningahof.nl
http://www.houtenhuis.nl
https://www.becraft.org/event/memento-mons-cabinets-de-decouvertes
http://hetouderaadhuisvanwarmond.nl
https://stadsmuseumsteenwijk.nl
https://www.cbkzeeland.nl/kunstuitleen/kult-kunstuitleen-terneuzen
https://www.visittorhout.be/museum-torhouts-aardewerk
http://www.keramis.be
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.galeriebonnard.com
https://www.rademakersgallery.com
http://gouverneurshuis.nl
http://www.keramion.de/aktuelle-ausstellung.php
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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Thea Kanters
Galerie Kunstbrug, Kleibultweg 48, Oldenzaal

6 oktober t/m 2 februari 2020

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

Keramion, Frechen (DE)
t/m 23 februari 2020

De Lavino Collectie
Gemeentemuseum Den Haag

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

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

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

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 22 maart 2020

Diverse keramisten
De Keramiekwinkel, Kleine Hoogstraat 9

8911 HD Leeuwarden
Doorlopend

Peter Hiemstra
Galerie Evasion
Waremme (BE)
t/m 3 november

Glas- en keramiekbeurs Leerdam
Inschrĳven:

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

Faszination in Ton
Töpfereimuseum Raeren, Burgstraße 103

4730 Raeren (BE)
t/m 3 november

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

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

Peter Hiemstra
Galerie Terra Delft

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

Peter Krynen
Stille Getuigen, faculteit Tandheelkunde

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

Leden van de SKNN
Hannie Mein galerie, Nieuwe Dĳk 26

7921 XD Zuidwolde
t/m 21 november

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

Eemlandweg 7, 1271 KR Huizen
t/m 25 november

Barbara Nanning
Gemeentemuseum Den Haag

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

Ontwerpwedstirĳd Anarchie
van Cor Unum

Inschrĳven kan nog tot 14 december

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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http://www.kunstbrug.com
http://www.keramion.de/vorschau.php
https://www.gemeentemuseum.nl
http://www.keramis.be
https://www.groningermuseum.nl
https://www.dekeramiekwinkel.nl/
https://peterhiemstra.eu/exposities
https://www.glaskunstbeurs.nl/index.php/deelnemen/inschrijven
https://www.toepfereimuseum.org
http://www.12wyk.com
http://terra-delft.nl
http://peterkrynen.nl
https://www.sknn-keramiek.nl/nieuws/7502/Hannie%20Mein%20galerie.html
https://www.dekleinetoonzaal.nl
https://www.gemeentemuseum.nl
http://www.cor-unum.com/designcompetition
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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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: Riet Bak-
ker, Marianne Eggimann, Morten Espersen,
Pep Gomez, Elvira Groenewoud, Joop Haring,
Sander Hendriks, Yna van der Meulen en
Frank Theunissen.

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.
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Download verschenen nummers.

Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of het forum voor vragen

en opmerkingen.
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