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de kleine K
is hét onafhankelĳke digitale keramiekmagazine.
Elke maand vol inspiratie en knowhow. Met de
weerslag van mĳn persoonlĳke zoektocht naar
kwaliteit.
Van de inspiratie die het werk geven kan, van
de knowhow die de kunstenaar biedt.
Van het eigen karakter, dat iets laat zien van
de laag onder de werkelĳkheid, het mysterieuze dat toch altĳd een element van goede
kunst is.
Inspirerende keramisten dus en lekker praktische technische oplossingen.
Met op het podium geselecteerde tentoonstellingen en andere interessante evenementen. En op de Facebook pagina het actuele
keramieknieuws.
De artikelen bieden ook veel mogelĳkheden
om door te klikken naar websites: klik op de
gekleurde teksten of op de afbeeldingen.
Klikken aan de zĳkant van de pagina’s is
gereserveerd voor doorbladeren in iBooks.
Gebruik het liefst Acrobat Reader om dit
magazine te lezen. In dat programma werken
ook de links naar andere pagina’s in dit
document: bĳvoorbeeld als u op een pagina
linksonder op de kleine K klikt, gaat u naar de
inhoudsopgave.

Op de vorige pagina: Anton Alvarez, object, 2017, foto: Anton Alvarez
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Anton Alvarez
Form Follows Formula
Anton Alvarez combineert in zĳn werk wetmatigheid en toeval. Het
eerste bereikt hĳ door machines te bedenken die volgens vaste regels
werken. Het tweede door een onvoorspelbaar element toe te voegen: de
mens of een willekeurig systeem. Zo lokt hĳ het happy accident uit en
kan door de snelheid van werken de evolutie van een object volgen.
Voor Anton Alvarez (Uppsala, Zweden, 1980)
betekent kunstenaar zĳn: spelen en ontdekken.
Het gaat niet alleen om een concept. ‘Dat kun je
wel in je hoofd hebben, maar voor mĳ is dat te
weinig. Als ik iets bedenken kan, is het eigenlĳk
al af. Er moet meer gebeuren. Het toeval moet
een rol spelen, het happy accident. Pas dan kan
een concept gaan leven. Alleen als toeval op een
goede manier de kans krĳgt, gebeuren er interessante dingen. Maar... op den duur krĳg je het

toeval te goed onder de knie en dan is het tĳd
voor wat nieuws. Het spel moet niet te lang
duren!’

Graffiti
Alvarez begon zĳn creatieve loopbaan met het
maken van graffiti. ‘Er waren bĳ mĳ in het gezin
en de familie geen kunstenaars. Zonder voorbeeld wist ik niet eens dat je dat kon worden.
Samen met vrienden ging ik als jongen, toen ik

Op de vorige pagina: Object, 2017 ▼ Alphabet Aerobics, 2016, foto: Michel Bodiam
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Anton Alvarez
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Lego ontgroeid was, graffiti spuiten en ik ontdekte dat zelf iets maken me een enorme kick en
zelfvertrouwen gaf. Ik moest en zou met mĳn
handen werken en ging meubelmaken, op de
traditionele manier, bĳ een baas. Als echte ambachtsman.’
Het werk bleek een soort logische ontwikkeling te
zĳn op Lego en graffiti. Na een paar jaar kreeg hĳ
de behoefte om niet alleen te maken, maar ook
te ontwerpen. ‘Ik wilde zelf beslissen hoe het
product eruit moest gaan zien en ging in 2006 in
Stockholm binnenhuisarchitectuur en meubelontwerpen studeren aan het Konstfack (University of Arts, Crafts and Design) en haalde er mĳn
BFA.’ Na deze opleiding studeerde Anton verder
aan het Royal College of Art in Londen. ‘De periode die ik daar met productdesign doorbracht,
was heel vrĳ. Elke week werd er besproken wat
er gebeurd en gemaakt was. In die tĳd kwam het
voor mĳ allemaal bĳ elkaar: ik kreeg het idee voor
een machine. Je kunt in een bepaalde tĳd maar
een beperkt aantal dingen maken en met een

machine gaat dat veel vlugger. Zo zĳn er in kortere tĳd meer alternatieven uit te werken en kun je
als het ware de evolutie van een object sturen en
volgen.’

Concept en uitwerking
Met zĳn machines combineert Alvarez zĳn concepten met het onverwachte. De formule staat
vast: de machine werkt volgens vaste, geprogrammeerde regels. Tegelĳkertĳd is er de interactie met een onvoorspelbaar systeem: de mens
die het voorwerp beweegt waar de machine iets
mee doet, of het water waarin de geëxtrudeerde,
bĳna vloeibare was stolt.
De eerste toepassing van dit idee was zĳn draadwindmachine: een apparaat dat (gekleurd) draad
kan winden om een object dat in de machine
gestoken wordt. Anton omwond op die manier
meubelonderdelen, gevonden objecten en stukken afval. Met de draden werden deze aan elkaar
verbonden. De menselĳke invloed was heel
groot: de manier waarop de elementen geplaatst

Op de vorige pagina: Object, 2017
▼ Objecten, gemaakt met de draadwindmachine, 2014, foto: Paul Plews
Op de volgende pagina: Object, 2017
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▲ De extruder; met een druk van drie ton kan een grote hoeveelheid klei door de mal geperst worden; foto’s: Märta Thisner
Op de volgende pagina: een paar stadia van de productie van bronzen objecten; foto’s: Francesca Ferrari

en gehanteerd werden, was vrĳ bepalend voor
het resultaat. Bĳ de volgende machine was die
invloed gereduceerd: uit een grote extruder
kwam een slurf klei, die op een plaat terechtkwam die bewegen kon. Alleen die beweging was
de menselĳke invloed.

Delegeren
Op deze manier kan Anton het onvoorspelbare
element uitbesteden. ‘Op dat idee kwam ik,
toen mĳn dochter net geboren was. Zoals dat in
Zweden geregeld is, had ik negen maanden
ouderschapsverlof. Ik zorgde voor mĳn kind en
kon dus niet meer naar mĳn studio, maar wilde
ook de ontwikkeling van mĳn werk niet stoppen.
Ik had de tentoonstelling Alphabet Aerobics afgesproken en moest aan de bak. Dus zocht ik naar
andere manieren om het toch allemaal voor elkaar te krĳgen. Hoe? Ik moest iets nieuws verzinnen en schakelde de staf van het museum

(The National Centre for Craft and Design) in om
de extruder te bedienen en de klei op te vangen.
Het was tegelĳkertĳd een performance met publiek erbĳ.’

Verloren was
Het systeem van autonome extrusie paste Anton
vorig jaar ook toe op het maken van bronzen objecten, voor een tentoonstelling in de Chiesa di
San Bernardino alle Monache, tĳdens de Salone
del Mobile in Milaan. Bronzen stukken worden
meestal gemaakt met de verlorenwasmethode:
men maakt een model van was, giet daar een
vorm omheen, waarin later brons wordt gegoten.
De was smelt, loopt uit de vorm en maakt zo
plaats voor het brons. In dit geval laat Anton de
warme was uit de extruder in koud water lopen,
waardoor deze in de meest fantastische vormen
stolt. Van de delen die hĳ selecteert, laat hĳ bronzen afgietsels maken.
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JUBILEUM
De kleine K bestaat 5 jaar!
Op 26 december 2014 zag de eerste kleine K het licht. Daar
waren toen al een paar maanden voorbereiding aan voorafgegaan. De eerste 121 abonnees hadden zich al aangemeld
en zĳ konden in het eerste nummer van 11 pagina’s drie interviews lezen met interessante keramisten, inspiratie opdoen op
de Momenten-pagina en over 3D en glazuren lezen.
Inmiddels is het magazine volwassen geworden – met bĳna
7.000 abonnees het grootste in het Nederlandse taalgebied –
met interviews, stap-voor-stap artikelen en bĳna elke maand
een film. Met verhalen over en aankondigingen van actuele
tentoonstellingen, markten en andere evenementen.
In de rubriek Inspiratie werden 240 interviews
gepubliceerd en bĳ Knowhow 57 stap-voorstap artikelen. Op YouTube staan inmiddels
41 door de kleine K gemaakte films.
Voor verschillende startende professionals is
het magazine een springplank geweest naar
een carrière in de keramische kunstscene.
Voor gevestigde keramisten kan het magazine
een blik over de schutting naar andere keramische technieken bieden.
Naast het digitale magazine is in juli 2016 het
eerste boek gepubliceerd: de grote K. Met
inspiratie en knowhow, voor amateurs en
professionals. Ook dit boek blĳkt aan een
behoefte te voldoen en oogst veel waardering.
Eind 2017 kwam deel twee uit.
Geen jubileum zonder speciale activiteiten!
Ter gelegenheid van het vĳfjarig bestaan geeft
het magazine deel drie van de grote K uit. De
publicatie is gepland op 31 januari 2020.
Op diezelfde dag zal de speciale tentoonstelling Klei met een grote K geopend worden in
Keramiekcentrum Tiendschuur in Tegelen. De
expositie toont het werk van een selectie van
de kunstenaars die in de afgelopen vĳf jaar in
de kleine K aan bod kwamen. Het keramiekcentrum kon uit een enorm aantal kunstenaars
kiezen en heeft een mooi overzicht samengesteld.
De expositieruimte van de Tiendschuur ►
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Hedy Abeling
Zoektocht met open einde
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Hedy Abeling (Ter Apel, 1965) heeft al jaren een eigen atelier en is
bekend om haar ingetogen beelden. Maar soms is het nodig terug te
gaan naar de bron. Terug naar de kunstacademie. En... terug naar het
begin van het leven...
‘Mĳn leven is een zigzaggende route. Ooit wilde ik naar de kunstacademie, maar ben begonnen met de opleiding Creatieve therapie, toen
overgestapt naar de Tehatex, waar ik de tweedegraads lerarenopleiding heb gedaan (afgestudeerd in keramiek en metaal), en vervolgens ben
ik toch gaan werken als arbeidstherapeut in de
GGZ. Jaren geleden heb ik in huis een atelier
ingericht, maar door mĳn gezin bleef dat lange
tĳd ‘slapende’. Echter toen ik was overgestapt
naar het onderwĳs, bleek het werken met klei een
tegenhanger voor mĳn drukke baan. Ik kreeg een
tentoonstelling in de wĳk, stond op de keramiekmarkt in Dwingeloo en kreeg vervolgens tentoonstellingen aangeboden van verschillende galerieën. Daarmee is het gaan rollen...’ En toen haar
baan op de tocht stond, besloot Hedy alsnog de
kunstacademie te gaan doen; in 2020 hoopt ze af

te studeren. ‘Het is zwaar – baan en studie naast
elkaar – maar het brengt me zoveel! Vooral in
mĳn professionalisering en het denken over kunst
en de tĳd waarin we leven. Het gaat me niet eens
om het eerstegraads docentschap, maar ik wil de
kans grĳpen om me te verdiepen.’

Vergeten, spelen... vrĳheid!
Sinds Hedy een eigen atelier begon, is ze bezig
geweest met mensen, wat ze uitstralen etc. De
focus op gezichtjes, de vorm eronder zo eenvoudig mogelĳk. Aanvankelĳk legde ze de lat heel
hoog om realistisch te werken – haar partner
was inmiddels een gevestigd realistisch kunstschilder – maar dat beviel niet. Een cursus
Meditatief boetseren bleek voor haar een beter
vertrekpunt: ‘Alles vergeten wat ik eerder had
geleerd. Alleen maar zitten, muziek luisteren,

Op de vorige pagina: Michael a.e., 2017, 51 x 34 x 40 cm, foto: Marten Duit ▼ Hoop, 2016, 36 x 17 x 47 cm
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders vermeld: Hedy Abeling
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ontspannen en dan wat met kleiresten spelen.
Het hoefde niets te worden. Daardoor werd ik het
meest vrĳ in mĳn expressie. Geen glazuren,
alleen vorm en inhoud.’ Haar figuren zĳn naar
binnen gekeerd; de lichamen van achteren vaak
niet gesloten – het lichaam als omhulsel. Ze
bewondert Jheronimus Bosch, José Vermeersch,
Gislebertus (twaalfde-eeuws romaans beeldhouwer) en Joselito Sabogal (Peruaanse kunstschilder), allemaal kunstenaars die verstilde, naar
binnen gekeerde figuren neerzetten, elk op een
heel eigen manier.
‘In mĳn werk komt steeds terug: hoe gaan wĳ
met elkaar om? Soms heel sterk verhalend,
soms meer als verstilde sfeer. Verhalen... ze
komen naar me toe; ik herken ze vaak pas
achteraf. Ik werk niet planmatig. Soms heb ik
gewoon zin in donkerbruine klei, in restanten, in
stapelen... Door dingen in mĳn handen te hebben, te voelen, kom ik bĳ mĳn diepste verhaal.’
Tĳdens haar Tehatex-studie kwam ze in aanraking met Advaita Vedānta, een nondualistische
manier van denken. Ze leerde mediteren en

bestudeerde de oude geschriften. De weg naar
binnen: ‘Creëren vanuit wie je echt bent, niet
vanuit alle ideeën die je hebt over jezelf. Ik wil
eigenlĳk gewoon naar het kunstenaarschap toe,
maar de weg die ik heb afgelegd, was nodig om
hier te komen...’

Terug naar de bron
Op kunstacademie Minerva is ze een oudere
student die al gevormd is. Daarom werd haar
gevraagd alles weer los te laten. Dat was moeilĳk. Zo wilde Hedy op een bepaald moment graag
heiligenbeelden maken. En wel van klei. ‘Maar
klei zou te arbeidsintensief zĳn om er in twee jaar
een artistieke ontwikkeling in door te maken.’ Ze
zette door, kwam vast te zitten en ging ten slotte
maar groeisels maken van strengen klei. ‘Zo
kwam ik terecht op het onderwerp ruimte en
uitdĳen. En uiteindelĳk kwamen daar een soort
eencellige organismen met een exoskelet uit. Ik
kwam bĳ het begin van het leven. Het fascineert
me dat er eerst alleen maar bewustzĳn is, dat
zich daarna manifesteert in het materiële. Het zĳn
op hun manier ‘heilige beelden’ geworden.’ Waar

Op de vorige pagina: Breghlent, 2019, 61 x 30 x 22 cm
▼ Groeisels, experimenten op de kunstacademie, 2019
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Op de vorige pagina: Moai 2.0, 2018, 55 x 29 x 20 cm ▲ Zeehond I, 2016, 35 x 15 x 41 cm
Op de volgende pagina: Zegetocht, 2016, 62 x 30 x 45 cm

het naartoe zal leiden, ze weet het niet. ‘Ik vind
het een hele spannende tĳd, want ik weet werkelĳk niet waar ik naartoe ga...’
Ze vond een andere baan in het onderwĳs; de
combinatie met haar artistieke werk vindt ze fijn:
‘Ik heb mensen nodig; ik moet er niet aan denken
de hele week alleen in een eigen atelier te zitten...’ Welke richting ze met haar werk in zal
slaan na haar afstuderen, dat ligt volledig open.
‘Ik wil helemaal vrĳ in mĳn vormentaal worden.

Maar wat blĳft: ik wil het laten schuren, mensen
aan het denken zetten... We zĳn van onze essentie vervreemd door verstedelĳking, de technologische ontwikkeling en digitalisering... religie
hebben we eruit gezet... En wat hebben we nu?
Een uitgemergelde planeet. We hebben niets
geleerd sinds Jheronimus Bosch. Ik ben op zoek
naar wie we echt zĳn...’

Yna van der Meulen
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Claire Verkoyen
Natuur, techniek en esthetiek
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Claire Verkoyen beheerst alle aspecten van het porseleingieten. In haar
laatste werk concentreert ze zich op het decoreren. Met zelfgemaakte
transfers en zelf ontwikkelde glazuren creëert ze beelden van een
wereld die begoochelt door zĳn schoonheid en ons een spiegel
voorhoudt als het gaat om onze houding tegenover de Natuur en
– uiteindelĳk – onze eigen natuur.
Tegen een strak witte hemelkoepel zweven
gekleurde bollen. Sommige hebben aardse
kleuren, andere stralen een zacht, fluorescerend
licht uit. Op de voorgrond kronkelen lianen. Een
natuurlandschap, lĳkt het. Kĳk, daar zit zelfs een
spinnetje. Hoewel? Wat zĳn dat voor zilveren
lĳntjes tussen de stengels? – Stengels? Het lĳken
eerder slangetjes. En waarom zitten er steeds
van die bandjes eromheen?

2D uit 3D
Claire Verkoyen (Willemstad, Curaçao, 1959)
tovert ons een wereld voor waarin niets is wat het
lĳkt. ‘Mĳn laatste werk gaat over een natuur die

steeds machine-achtiger wordt. Je ziet geen
planten of insecten, maar robotjes. Als je het
bĳbehorende bewegende beeld ziet, wordt dat
trouwens veel duidelĳker. De vormen die je hier
in 2D ziet, zĳn in 3D getekend, in een tekenprogramma waarmee je ook animaties kunt maken.’

Blauwdruk mogelĳke evolutie
Alle mogelĳkheden die dit biedt, gebruikte Claire
in Bugs and Bytes, de installatie die in 2017 te
zien was in Het Princessehof in Leeuwarden. Het
spinachtige robotje dat zich in Light & Green
tussen het loof verstopt heeft, speelt daarin een
hoofdrol. Animaties laten zien hoe het draad-

Op de vorige pagina: Futuralis IV, 2013, porselein, keramische prints, 23 x 36 cm ▼ Bugs and Bytes, 2017, 4 monitoren
met animaties, glasplaten, porseleinen tegels (530 x 375 x 3 mm) met keramische prints en glazuren, magneten, stalen
frame, 585 x 171 x 159 cm, foto: P. Bogers. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders vermeld: J. van Esch
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Op de vorige pagina: Futuralis I, porselein met keramische prints en goudluster, 28 x 52 cm
▲ Shaping Space II, 2012, eierschaal porselein, keramische transfers, 40 x 17 cm

Interessante ontdekkingen
structuren weeft, eieren in woestĳnzand begraaft
en in langgerekte cohorten massaal en vastberaden naar een onbekend doel marcheert. Op
porseleinen tegels zĳn met zelfgemaakte transfers en glazuurschilderingen lianen, bomen,
spinneneieren en aardlagen afgebeeld. Alles
nauw met elkaar verweven. Verstild. Als in een
schema: de blauwdruk van een mogelĳke
evolutie.

Geen eenduidige interpretatie
Vanwaar die link tussen techniek en natuur?
‘Dat komt denk ik voort uit het gevoel dat de
natuur door toedoen van de mens steeds meer
gecontroleerd en mechanischer wordt. Misschien
wil ik laten zien dat dit proces gaande is. Maar
dan heel intuïtief. Ik ben niet echt op zoek naar
eenduidige interpretaties. Wat mĳ betreft is een
werk altĳd gelaagd: ik bedoel er wel iets mee,
maar iedereen kan het op zĳn eigen manier
uitleggen; ik wil mĳn interpretatie niet opleggen.’

Haar werk heeft soms iets geometrisch. Neem
de werken in de serie Shaping Space of Tree
Factory, dat genoemd is naar een computerprogramma waarmee je bomen kunt bouwen.
Heeft ze een wiskundeknobbel? ‘Nee hoor, om
die bomen te tekenen, hoef je niet te rekenen.
Belangrĳker is dat je speelt met de mogelĳkheden van het programma, dat je het toeval
toelaat zonder je uitgangspunt uit het oog te
verliezen. Als je openstaat voor wat er dan
gebeurt, doe je interessante ontdekkingen.’

Transfers
Bĳ het aanbrengen van de transfers werkt dat
ook zo: ‘Dat is een heel proces. Ik heb dozen vol
zelfgemaakte transfervellen, gezeefdrukte en
digitale. Ik selecteer welke ik wil gebruiken, knip
onderdelen uit, maak een collage, week de
transferlagen los en breng ze aan op het werk.
Daarna kan dat de oven in en worden de transfers op 800 ºC aan het glazuur vastgebrand.’
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Op de vorige pagina: ▲ Tree Factory II, 2018, porselein met keramische transfers en lichtgevend pigment, 95 x 8 cm, foto:
P. Bogers ▼ Evolution III, 2015, eierschaal porselein, keramische transfers, goudluster, 28 x 12 cm
▲ Light and Green II, 2018, eierschaal porselein, keramische transfers en prints, platina, lichtgevende inkt, 48 x 18 cm,
foto: P. Bogers. Op de volgende pagina: Futuralis II, 2013, porselein, keramische prints, 19 x 47 cm

Chine de commande

Intuïtief

Klopt het dat ze haar kommen en schalen uit China haalt? ‘Ja, ik ga er regelmatig heen om ze te
halen. Vroeger maakte ik ze zelf. Dat was veel
werk: mallen maken, gieten, afwerken, glazuren... en dan nog die decoraties aanbrengen. Dat
kostte alles bĳ elkaar wel erg veel tĳd. Daarom
ben ik ze kant-en-klaar gaan kopen. Zoals een
schilder het canvas als drager van zĳn schilderĳ
gebruikt, is zo’n kom de driedimensionale drager
van wat voor mĳ het belangrĳkste is: de tekeningen.’

‘Verder past het materiaal goed bĳ de dingen
die me bezighouden: de aarde, de natuur, de
toekomst.’ Claire denkt even na. ‘Ik werk ook
graag met keramiek omdat ik de technische kant
van het vak heel fijn vind: je kunt eindeloos
experimenteren en ontdekkingen doen, en het
stoken in de oven levert vaak ook weer allerlei
boeiende verrassingen op. Kĳk, veel beslissingen
neem je heel intuïtief. Ik vind dat essentieel. Een
van tevoren bedacht concept is maar een armzalig iets. Iedereen kan het bedenken. Meestal
is het uiteindelĳk toch niet erg origineel of oorspronkelĳk. Je kunt het beter alleen maar als
een vertrekpunt zien. Tĳdens het werkproces
wordt het pas echt spannend, dan gebeuren er
dingen die je van tevoren nooit had kunnen
verzinnen.’

Esthetiek
Waarom kiest ze ervoor haar tekeningen op zo’n
ingewikkeld materiaal als porselein te maken?
‘Dat heeft met de kwaliteit van het eindproduct te
maken. Ik geloof erg in de esthetische kant van
kunst: om mensen voor je werk te interesseren,
moet je ze iets aantrekkelĳks bieden. Keramiek,
en dan met name porselein, is wat mĳ betreft het
mooiste materiaal dat er bestaat.’

Sander Hendriks
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Inspiratie Momenten
Willy van Bussel

Keramist, titel, jaar

Anne Marie Laureys, foto: Peter Claeys
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LA CÉRAMIQUE
KERAMIEKCURSUSSEN IN FRANKRĲK
Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne
Werken onder leiding van professionele keramisten

In 2019 onder andere:
Frank Theunissen - Voorjaar in La Borne
Fernand Everaert - Terra sigillata
Frank Theunissen - Draaien en stoken
Fritz Rossmann - Porselein
Loes Theunissen - Sieraden van porselein
Richard Dewar - Throw Slow / Relax on the Wheel

Klik hier
voor deze en veel meer cursussen
of kijk op www.laceramique.com | +33 (0)563537297

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren
voor 15 januari
Kleispul
klei, gereedschappen,
grondstoffen, glazuren
Musselweg 119, Mussel
www.kleispul.nl

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

Talking Thread&Clay
Annelies
Ouwejan

Greetje
Oldewarris

Borduurkunst

Keramiek

Expositie 5/1 - 16/2 2020

High Five Art Gallery
Hoogbraak 5a, 5111CS Baarle-Nassau, +31 (0)511 594 14, www.highfiveart.nl
Open: 5, 18 en 19 januari en 16 februari, 13 - 17 uur, en op afspraak

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

Knowhow
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De expert: Edith Tergau
Het leven onder de microscoop is de belangrĳkste inspiratiebron voor
het werk van Edith Tergau. Ze vertaalt het in klei zonder gebruik te
maken van apparatuur: haar handen, een gipsvorm, een plankje, een
lomer en een ringeloor zĳn genoeg. Het resultaat zĳn organische
vormen in wit of zwart ton sur ton.

Edith Tergau (Geleen, Nederland, 1970) gebruikt
op haar werk haast geen kleur. ‘De vorm is voor
mĳ het belangrĳkst, kleur zou teveel afleiden. Ik
breng wel op sommige delen van de objecten
structuren aan om ze een eigen karakter te geven. Het natuurlĳke oppervlak van de klei vind ik
prachtig, daar hoeft niets overheen. Ik gebruik wel
glazuur om accenten aan te brengen: stipjes of

kleine vlakken. Dat doe ik alleen als ik vind dat
glazuur een meerwaarde voor het object heeft.
Sleutelwoorden zĳn voor mĳ: stilte, balans, puurheid, herhaling van gelĳkvormige elementen en
onbewerkt materiaal. Het gaat om rust, eenvoud
en balans. Daarom houd ik ook zo van Japanse
en Scandinavische vormgeving en het werk van
kunstenaars als Lucie Rie en Hans Coper.’

▼ Flagella bianco mini, 2019, 22,5 x 6 x 5,5 cm
Op de volgende pagina: Flagella nero 1808, 2018, 64 x 23 x 25 cm
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Botrum testa I, 2019, Ø 25 x 16 cm

Natuur op celniveau
Het minuscule leven onder de microscoop vergroot Edith uit voor de toeschouwer. Invisible
Nature, zoals ze het zelf noemt. ‘Daar was ik al
vroeg in mĳn opleiding mee bezig en sinds ik mĳn
eigen atelier heb, zĳn die vormen weer komen
bovendrĳven. Ook emotioneel is het belangrĳk
voor me: cellen en celdeling hebben natuurlĳk
ook met kanker te maken, iets dat ik in mĳn
directe omgeving heb meegemaakt. Het is voor
mĳ een manier om het verlies van dierbaren te
verwerken.’ Toch zĳn de vormen van haar
objecten eerder vriendelĳk dan bedreigend...

Klei
Voordat Edith haar eigen atelier inrichtte, heeft ze
bĳ meerdere opleidingen haar licht opgestoken:
na de mavo met eindexamen tekenen deed ze
havo-mbo met grafische vormgeving. Aan de
Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard volgde ze korte tĳd de lerarenopleiding tekenen /
handvaardigheid en later sculptuur aan de
Academie Beeldende Kunsten Maastricht. ‘Maar

van echt kunstenaarschap kwam het nog niet. Er
moest brood op de plank komen! Ik heb het geluk
dat het nu wel kan.’ Vanaf de eeuwwisseling
volgde Edith een aantal cursussen. Belangrĳk
was die aan het Centrum voor de Kunsten in
Eindhoven, waar ze bĳ Dorothé Vrĳdag de
basisvaardigheden van het opbouwen met klei
leerde. ‘Klei had tĳdens al die opleidingen al een
rol gespeeld, maar toen ik bĳ Dorothé de
techniek onder de knie begon te krĳgen, was ik
verkocht.’ Ze wilde meer weten en leren en
volgde cursussen bĳ mensen als Petra Bittl en
Heide Nonnenmacher. Inmiddels bekwaamt ze
zich, naast het handvormen, ook in draaien: na
de basis bĳ Maarten Damen ontwikkelde ze zich
verder bĳ Joop Crompvoets. Sinds een tiental
jaren geeft Edith in haar atelier les aan amateurs.

Techniek
Eenvoud betekent voor Edith dat ze bĳ het maken van haar objecten weinig gereedschap gebruikt. ‘Ik bouw mĳn werk met de hand op, met
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rolletjes, en gebruik wit- en zwartbakkende kanten-klare klei met fijne chamotte, die ik rond de
1150 ºC stook. Soms voeg ik nog grondstoffen
toe om de kleur te beïnvloeden. Ook de glazuren
koop ik kant-en-klaar, hoewel ik ze ook wel zelf
samenstel. Accenten breng ik soms aan met
bladgoud.’
Tergau werkt intuïtief. ‘Ik heb geen vooropgezet
plan, maar weet aan het begin natuurlĳk wel iets
over formaat en benadering. Op die manier is elk

werk uniek. Stapje voor stapje werk ik verder aan
een object en beslis telkens welke kant het
opgaat. De vorm bepaalt eigenlĳk zelf welke
structuur hĳ gaat krĳgen en welk glazuur daarbĳ
past.’

Op de volgende pagina’s laat Edith zien hoe
zĳ een object opbouwt en afwerkt.

Flagella nero 1807, 2018, 12 x 33 x 12 cm
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1

2

Ik ga een vorm opbouwen die bestaat
uit een basisbol, waarop meerdere
halve bollen gemonteerd zĳn. Aan de
bovenkant maak ik er een soort staart
aan. Ik laat alles wit, ton sur ton. Ook
de stippen glazuur zĳn wit.
1-2. Ik gebruik een gipsen mal om de
basis in te vormen en begin met een
stukje klei (K129), dat ik met de hand
alvast een beetje de goede vorm geef.
3. Ik zorg ervoor dat de wanddikte
overal zoveel mogelĳk gelĳk wordt.
Met mĳn duimen druk ik de klei tegen
de wand van de mal.
4. Zodra de mal vol is, draai ik de
kleivorm een kwartslag en ga verder
met bouwen, in de mal.

3

4
5. Op dezelfde manier ga ik verder en
maak zo een bolvorm, die aan de
bovenkant open blĳft. De hele tĳd zorg
ik voor een gelĳkmatige wanddikte.
6. Af en toe droog ik de klei wat, om
hem goed zĳn vorm te laten behouden.

5

6
7. Omdat ik straks een staart aan
deze bol ga bouwen, moet ik voor een
goede overgang zorgen. De vorm
moet mooi rond blĳven.
8. Op de basisvorm maak ik met rolletjes de overgang. Ook nu zorg ik voor
een goede wanddikte.

7

8
9-10. Zo bouw ik steeds verder omhoog, tot het gat in de bovenkant klein
genoeg is om een staart aan te monteren.

9

10
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11. Dan geef ik de overgang zo ongeveer zĳn definitieve vorm.
12. Met een vrĳ harde kunststof lomer
maak ik de buitenkant van de vorm
mooi glad.

11

13

12

14

13. De basisvorm is nu klaar en ik kan
beginnen aan het toevoegen van de
halve bollen. Om de vorm niet te
beschadigen, leg ik hem op een stuk
schuimplastic. Ik bepaal waar de
eerste halve bol moet komen en maak
die plek vochtig met een tandenborstel.
14. Dan breng ik daar een rol klei van
de gewenste maat aan.
15-16. Ik werk altĳd zonder echt plan,
het is puur improvisatie! De ring maak
ik vast op de ondergrond door de klei
met mĳn vingers uit te smeren.

15

17

16

18

17. De buitenkant verbind ik met een
houtje. Op die manier krĳg ik een
mooie scherpe lĳn.
18. Omdat het stuk klei binnen de ring
geen functie heeft en het werk alleen
maar zwaarder maakt, snĳd ik dat
deel weg. Dat doe ik met een mooi
smal mesje, dat ik ooit van iemand
gekregen heb die ermee ophield.

19-20. Deze ring is de basis van de
bol die ik hier op ga bouwen. Dat doe
ik weer met rolletjes klei.

19

20
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21-22. Ik ga daarmee door tot de
halve bol dicht is. Dan maak ik de
vorm mooi rond.

21

23

25

22

24

26

23. Het oppervlak van de vorm maak
ik glad, met dezelfde lomer als daarnet.
24. Ik ga met het toevoegen van halve
bollen verder tot ik tevreden ben over
het geheel. Met een piepklein metalen
lomertje (geknipt uit blik) kan ik de
vorm ook mooi tussen de bollen glad
maken.

25. Nu is het tĳd om aan de staart te
beginnen. Eerst maak ik de globale
vorm uit een stuk klei en die rol ik met
de hand uit.
26. Dan neem ik een plankje, waarmee ik een mooie, gladde, rechte
worst kan maken. De nerf van het
hout wordt door de klei overgenomen,
dus kies ik de kant van het plankje
waar weinig nerf zit.
27. De maat is goed om straks aan de
basis te gaan monteren.
28-29. Maar eerst wil ik de staart een
mooie krul geven. De worst klei draai
ik om een stokje heen; zo krĳg ik een
mooie spiraal.

27

28
30. Om de vorm goed te houden,
moet ik af en toe even met de föhn
blazen.

29

30
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31. Voor een mooie krulvorm trek ik
de punt wat naar een kant.
32. Na het aanzetten van de staart,
maak ik alles mooi glad en verwĳder
eventuele ongerechtigheden.

31

33

32

34

33. Met een zacht kwastje loop ik de
vorm nog even na. Daarna kan hĳ
drogen en gestookt worden.
34. Na de biscuitstook ga ik puntjes
glazuur aanbrengen. Dat doe ik met
een ringeloor. Ik laat het glazuur er
altĳd inzitten, maar moet wel regelmatig op roest controleren. Dat kan in
het glazuur terechtkomen en een
vieze kleur geven.
35. Zo ziet het eindproduct er ongeveer uit. Dit object heeft een iets
andere staart gekregen.
Flagella bianco 1805, 2018,
38 x 11 x 11 cm

35

36

17

18

Klik hier voor de film over
Edith Tergau en haar werk
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Foto pagina 31: Mels Boom
Objectfoto’s: Edith Tergau
Procesfoto’s: Mels Boom
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Maak de keramiekwereld
mooier! Klik hier om
vriend (€ 20) van
de kleine K te worden
...of Vriend (€ 50) ...of VRIEND (€ 100)

en steun zo de kleine K, om elke
maand een mooi magazine te kunnen
uitgeven en elk jaar de papieren versie:
het grote K boek
Natuurlĳk kunt u ook gewoon
doneren op IBAN
NL68INGB0007343733 t.n.v.
Stichting k+K
Een betaalverzoek staat voor u klaar
(geldig t/m 26 januari):
€ 20 of € 50 of € 100

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

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

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

Het grote K boek 3
HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow
BOEK, Mels Boom, 2020, Stichting k+K,
256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback,
genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig.
ISBN 978-90-825430-2-5
€ 35
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Krĳt
Krĳt (calciumcarbonaat) is het belangrĳkste bestanddeel van
kalksteen, een sedimentair gesteente dat ontstaan is door
de opeenhoping van skeletjes van zeeorganismen. Mergel,
marmer en travertin zĳn bekende vormen van kalksteen.
Krĳt bestaat in zĳn zuivere vorm uit het mineraal calciet en
is soms verontreinigd met magnesium (dolomiet).

WAT & HOE

Klei

Glazuur

Kleur
Uitzetting

Basisformule CaCO3, molecuulmassa 100, gloeiverlies
44%.
Toevoeging van een kleine hoeveelheid (enkele procenten)
krĳt aan steengoedklei verbetert de sterkte, vermindert de
porositeit en verlaagt de krimp bĳ het stoken. Het kan ook
de kleur wat witter maken.
Krĳt is een van de methoden om calciumoxide (CaO) in
te voeren bĳ glazuren op steengoedklei. Het is een smeltmiddel, maar minder sterk dan het alkalische natrium- of
kaliumoxide. Aangezien krĳt bĳ de stook tussen 800 en
1100 ºC door het ontstaan van koolzuurgas veel massa
verliest (gloeiverlies), kan bĳ laag of snel gestookte massa’s
beter wollastoniet (CaSiO3) gebruikt worden. Dat voorkomt
glazuurfouten (speldenprikken door het ontsnappen van
gas).
Krĳt verlaagt de krimp van het glazuur en maakt het mechanisch en chemisch sterker. Het wordt ook als matteringsmiddel gebruikt.
Wit.
Hoog: circa 20%.

Smeltpunt

Circa 1340 ºC.

Veiligheid

Zeer fijn stof: gebruik een goed stofmasker.

Kosten

Circa 1,75 €/kg.
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Samenstelling

Klik hier voor info over alle grondstoffen

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 61 | januari 2020 | 42

Kapselstook in aluminumfolie

WAT & HOE

Het stoken van keramisch werk in een kapsel kan mooie resultaten
opleveren. Door het weghouden van direct vuur en as zullen er
minder afzettingen op het oppervlak ontstaan. Bovendien kan in het
kapsel materiaal aangebracht worden dat bĳ verbranding een
specifieke invloed heeft op het oppervlak. Tjabel Klok, bekend om
zĳn alternatieve stookmethoden, vertelt er in dit artikel meer over.
Kapsels worden ook wel saggars genoemd: dat is de Engelse benaming.
Die is wellicht afkomstig van het woord
safe-guard. Saggars werden in het Verre
Oosten (her)gebruikt om het werk te
beschermen tegen directe vlammen,
rook, gassen en rondvliegende as. Ook
nu nog worden ze industrieel gebruikt in
houtgestookte ovens.
Een saggar is eigenlĳk een soort trommel: een gedraaide en gebakken keramische container met een passend deksel
van vuurvaste klei of een roestvrĳstalen
vat met deksel. Er is ook een eenvoudig
alternatief: het effect is ook na te bootsen met enkele lagen gekreukelde aluminiumfolie van extra kwaliteit.

Reductie
In het kapsel kunnen materialen toegevoegd worden die reductie veroorzaken.
Decoratie kan met ĳzerchloride of ĳzer-

sulfaat. Het stoken gebeurt in een gas- of
houtoven. Stoken in een elektrische oven
kan ook, maar is niet aan te bevelen
– chloriden en sulfaten tasten de spiralen
fors aan – tenzĳ het werk beschermd is
door een kapsel waarin de reductie
plaatsvindt. Mĳn eigen gasgestookte
(raku)oven heb ik gemaakt van twee op
elkaar gemonteerde roestvrĳstalen wasmachinetrommels, van binnen gevoerd
met keramische deken. Het gewicht is
beperkt en dus is de oven gemakkelĳk
verplaatsbaar.

Klei
Klei moet voor dit doel een bepaalde
mate van schokbestendigheid hebben,
dus veel chamotte bevatten. Het is aan te
bevelen om het leerharde oppervlak vóór
de biscuitbrand te polĳsten voor een diepere glans na het stoken. Terra sigillata
kan goed worden gebruikt, gemaakt met
roodbakkend kleipoeder of (ingekleurd)

Foto’s: Tjabel Klok
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wit kleipoeder. Het kan in enkele lagen
aangebracht en vervolgens gepolĳst
worden met een plastic handschoen of
zachte doek. Let op: bĳ te hoog stoken
verdwĳnt de glans. De biscuitstook moet
sowieso niet hoger zĳn dan 900 ºC, want
de scherf moet poreus blĳven voor een
goede absorptie.

WAT & HOE

Ĳzerzouten
Op het biscuitgebakken voorwerp wordt
met een zachte, volle kwast een oplossing aangebracht van ĳzerchloride en/of
ĳzersulfaat. De oplossing bestaat uit ongeveer 25 g van deze zouten op 100 ml
water (zout aan water toevoegen, niet
andersom). Het percentage mag je aanpassen aan de eigen smaak en werkwĳze. Een kant-en-klare oplossing gebruiken kan natuurlĳk ook.
Het kwasten mag meerdere keren over
elkaar, eventueel met droogtĳd ertussen.
Dit vergt enige discipline, want de zouten
zĳn giftig en agressief, maar als je je bewust bent van de gevaren, zĳn die te
overzien en acceptabel. Daarom de volgende aanwĳzingen:
- Draag latex handschoenen, beschermende kleding en een mondmasker.
- Zorg voor een goed geventileerde
werkruimte om het inhaleren van dampen te vermĳden.
- Blĳf bĳ het stoken aan de luwtekant
van de (buiten)oven, om het inademen
van de verbrandingsgassen te vermĳden.
- Spoel gereedschappen meteen na
gebruik goed af.
- Bewaar ĳzerchloride in een goed afsluitbare container, want de droge stof
is zeer hygroscopisch.

Voorbereiding stook
Om reductie te krĳgen, kunnen allerlei
brandbare stoffen toegevoegd worden,
net als bĳ raku: zaagsel, spanen, theebladen, zeewier, koffiedik, paardenhaar,
bladeren, schillen van fruit en groenten,
stro, in zout geweekte textiele structuren
en nog veel meer. Koperdraad, staalwoldraden, kippengaas, metaaloxiden,
kopersulfaat en kopercarbonaat hebben
hun specifieke invloed op de kleuren en

patronen die kunnen ontstaan. Ook kunnen oxiden en/of stains worden ingewreven in de huid van het voorwerp. Pas op
met het gebruik van sparren- en dennenzaagsel, want dat bevat hars en die kan
lelĳke vlekken geven bĳ onvolledige verbranding. Ik gebruik bĳ voorkeur zaagsel
van loofbomen.
Deze toevoegingen breng je aan op de
scherf of je wikkelt ze in een laag papier
of folie met (niet te veel) zaagsel, spanen
en andere brandbare materialen zoals
pellets, gedroogde mest, zaden, bladeren
en dergelĳke. Om te vermĳden dat de
toegevoegde materialen gaan ‘dwalen’
tĳdens het manipuleren, kun je de folie
vastzetten met tape. Aan de binnenkant
van de ‘verpakking’ kan je eventueel een
mengsel aanbrengen van vĳf delen zout
met één deel kopercarbonaat.
Vervolgens wordt het voorwerp gewikkeld
in meerdere, kruislings aangebrachte
lagen aluminiumfolie en in de oven geplaatst. Vooraf moet je de folie in elkaar
frommelen en weer losmaken, want dat
levert lege ruimten op voor het toevoegen van zaagsel of spanen en dat bevordert het proces van reductie. Meestal
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maak ik meerdere kleine gaatjes in het
omhulsel om de verbrandingsgassen de
kans te geven te ontsnappen.

WAT & HOE

Stook
Meerdere stukken kunnen in de oven op
en tegen elkaar worden gelegd. Het is
wel handig om met een pyrometer het
proces te volgen en te sturen. De taster
van de pyrometer moet ongeveer halverwege de oven zitten, tegenover de inkomende hitte. De oven wordt in 20 tot 30
minuten rustig opgestookt tot circa
200 ºC, daarna in 10 minuten naar
275 ºC, vervolgens in een klein half uur
naar 600 ºC en dan rustig naar 750 ºC.
Ten slotte wordt op die temperatuur 1015 minuten gependeld.
Na de brand wordt het gas afgesloten en
de stookopening afgedicht. We houden
de oven een beetje gesloten, om de
voorwerpen rustig en gecontroleerd af te
laten koelen. Natuurlĳk kun je de stooktemperaturen en het afkoelingstraject zelf
bepalen.

Afwerking
Na afkoeling (tot circa 100 ºC) kunnen de
stukken uit de oven worden gehaald met
een rakutang of met hittebestendige
handschoenen. De aluminiumfolie is nu
merendeels vergaan. Na het verwĳderen
van het resterende deel wordt het (hopelĳk mooie) resultaat zichtbaar. De decoratie is rood-, oranje- of geelachtig geworden, afhankelĳk van alle variabelen.
Soms was de verbranding niet volledig
en zĳn er zwarte vlekken ontstaan. Die
kunnen functioneel zĳn, maar als het
resultaat geen voldoening geeft, herhaal
je het proces. Je kunt het immers van
begin tot einde zelf aansturen, maar op

een gegeven moment geef je toch het
commando uit handen aan het toeval.
Ten slotte kun je een beschermende was
aanbrengen en uitpoetsen. Dat kun je
herhalen tot er na het oppoetsen een
mooie diepe kleur en een satĳnachtig
oppervlak ontstaan zĳn. Werk dat op
deze manier is gestookt, is uiteraard niet
bedoeld voor huishoudelĳk gebruik.
Dit proces kent heel veel variabelen;
noteer daarom alles goed. Variaties in
aanpak en resultaten zĳn dan tenminste
gebaseerd op waarneming en op de
interpretaties van het hele proces in
relatie tot het uiteindelĳke effect.

Tjabel Klok

Q
Namaken is
prima.
Als oefening.
Daarna komt
het echte
werk.
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Foto van de maand

Tegeltableau Admiraal de Ruĳterweg 53 HS, Amsterdam, foto: Yna van der Meulen

Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!
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Kleipers
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Klei met een grote K!
Ter gelegenheid van het vĳfjarig bestaan van de kleine K nodigde
Keramiekcentrum Tiendschuur in Tegelen zestien van de ruim
driehonderd in die vĳf jaar beschreven kunstenaars uit voor deze
jubileumexpositie.
Een expositie kan onmogelĳk alle gepubliceerde
keramisten laten zien. Bĳ de samenstelling van
deze expositie is rekening gehouden met een
aantal factoren. Zĳn de mensen niet onlangs al te
zien geweest of komen ze binnenkort in een
andere expositie in de Tiendschuur? Het doel is
om de diversiteit van keramische kunst te laten
zien en verwondering te ontlokken over de veelzĳdigheid van keramiek. Deze tentoonstelling laat
knappe staaltjes vakmanschap zien, net als u
gewend bent in de kleine K.
Dat is een van de interessante facetten bĳ het
bewonderen van keramisch werk: Hoe hebben ze
het gedaan? Het enorme scala aan variaties en

mogelĳkheden verrast elke keer weer de bezoekers van het keramisch museum. In deze expositie kan de bezoeker zich vergapen aan de sterk
uiteenlopende verschĳningsvormen van keramische kunst. Dankzĳ de rubriek Knowhow, de
openhartige interviews en de films van de kleine
K worden buitenstaanders ingewĳd in geheimen
van de verschillende keramische meesters.
Zo is het mogelĳk om het werk van Guy Van
Leemput (BE) en Paula Bastiaansen (NL) onder
de loep te nemen. Beide maken heel fragiele
werken van porselein. Guy Van Leemput maakt
transparante bolvormen met vlasporselein,
waarin hĳ prachtige structuren aanbrengt.

Van links naar rechts en van boven naar beneden: werk van Wally Asselberghs, Paula Bastiaansen,
Lisa Biris en Judit Varga
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In de dynamische sculpturen van Paula Bastiaansen lĳkt het porselein in het rond te spatten. Maar
niets is minder waar, ze heeft het moment van
beweging gevangen en in de oven gefixeerd, net
zoals een camera de beweging kan bevriezen.
Lisa Biris (NL) neemt de toeschouwer mee op
een wandeling door het bos of over de zeebodem. Met een engelengeduld maakt ze complexe, heel verfijnde organische structuren die
doen denken aan koraalriffen of een ruisend
struikgewas.
Vormen uit de natuur als inspiratiebron zĳn ook
terug te vinden bĳ de Hongaarse Judit Varga. Zĳ
maakt stoere sculpturen waarin zeepokken, wespennesten en zaaddozen te herkennen zĳn.
Ook Barbara Hast (DE) maakt prachtige organische vormen, kwallen en zeeanemonen. Bĳ de
vormen die ze uit de klei snĳdt, ontstaan er heel
verrassende huiden.
In het werk van Liza Riddle (US) zĳn ook prachtige huiden te vinden. Zĳ weet haar werk te voorzien van heel regelmatige zwarte, blauwe en
zalmroze craquelé structuren. Mark Goudy, ook
afkomstig uit de Verenigde Staten, brengt prachtige organische stippenpatronen aan op zĳn
werk. Alsof je microscopische opnames van celdelingen op keramiek ziet.
Carolyn Genders (GB) bewerkt haar objecten op
meer intuïtieve schilderachtige wĳze, waarbĳ ze
vele kleurlagen over elkaar aanbrengt en gedeeltelĳk weer wegkrast. Haar bonte vormen en patronen zĳn een lust voor het oog en elk object
heeft een unieke tekening.
Deze voorbeelden zĳn slechts een gedeelte van
wat er te zien is in deze expositie. Het topje van
de ĳsberg. En een nog veel kleiner topje van de
enorme ĳsberg vol keramische schatten die de
afgelopen vĳf jaar in de kleine K te zien waren!
De opening van de expositie is vrĳdag 31 januari
om 16.00 uur en zal worden ingeleid door Mels
Boom, oprichter en hoofdredacteur van de kleine
K, en conservator Sacha Odenhoven. Tevens zal
dan de derde uitgave van de grote K worden
gepresenteerd.
Van boven naar beneden: werk van Barbara Hast, Liza
Riddle, Mark Goudy en Carolyn Genders. Op de volgende
pagina: ▲ Katharine Morling ▼ Fabienne Withofs
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Stéphanie Bertholon

Deelnemende kunstenaars zĳn: Wally Asselberghs (BE); Paula Bastiaansen (NL); Stéphanie
Bertholon (FR); Lisa Biris (NL); Willy van Bussel
(NL); Carolyn Genders (GB); Mark Goudy (US);
Barbara Hast (DE); Ann Van Hoey (BE); Jongjin
Park (GB); Guy Van Leemput (BE); Joris Link
(NL); Katharine Morling (GB); Liza Riddle (US);
Judit Varga (HU); Fabienne Withofs (BE).
Onderstaande kunstenaars zullen tĳdens de expositie persoonlĳk aanwezig zĳn en demonstraties, lezingen en/of rondleidingen verzorgen:
16 februari 14.00 uur: Ann Van Hoey (BE)
29 maart 14.00 uur: Lisa Biris (NL)
5 april 14.00 uur: Judit Varga (HU)

Ann Van Hoey
Joris Link

Willy van Bussel

Workshops door exposanten zĳn op:
9 en 10 mei: Guy Van Leemput (BE)
16 en 17 mei: Wally Asselberghs (BE)
Voor meer informatie zie: www.tiendschuur.net,
of vraag naar Sacha Odenhoven, conservator/
manager, info@tiendschuur.net, 077-3260213.

31 januari t/m 10 mei 2020
Klei met een grote K
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
Openingstĳden: di t/m zo 11.00 - 17.00 uur

Jongjin Park
Guy Van Leemput
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Huisgalerie met stĳl
Van huisarts via houtbewerking naar een stĳlvolle huisgalerie. Jan den
Uĳl en Lizette Groffen hebben in korte tĳd hun Galerie del Campo op de
kaart weten te zetten.
Later... als ik meer tĳd heb... Later... als ik met
pensioen ben... Ook volwassenen dromen.
Meestal blĳven die dromen op de plank liggen,
slechts enkelen lukt het om ze te verwezenlĳken.
Vaak is enig doorzettingsvermogen nodig. Want
een ommezwaai is niet vanzelfsprekend.

Hout
Jan den Uĳl (1946) was zĳn hele ‘werkzame
leven’ huisarts in een psychiatrisch ziekenhuis,
maar jaren geleden raakte hĳ al geïnteresseerd
in houtbewerking. Eerst tĳdens de diverse verbouwingen in huis, waar hĳ graag meekeek over
de schouder van de timmerman, maar rond zĳn
zestigste was het verbouwen wel afgerond en
richtte hĳ zĳn blik op meubels. En toen kwam de
gedachte: Later... als ik met pensioen ben, dan
wil ik iets met meubels gaan doen...
Den Uĳl pakte het grondig aan en al voor zĳn
pensionering ging de meeste vrĳe tĳd erin zitten.
Hĳ begon met Vakkennis timmeren, een leerboek
voor het bouwvak, bezocht de Stadswerkplaats in
Groningen om gereedschap te leren kennen en
bekeek veel dvd’s. Zeer waardevol waren ook de
adviezen van verschillende professionals. Over
andere materialen vergaarde hĳ eveneens
kennis, zoals over het patineren van metaal en
het werken met bladgoud. Uit het Amerikaanse
tĳdschrift Fine Woodworking leerde hĳ ouderwets
fineer te maken en te verlĳmen op multiplex.

▲ Jan den Uĳl en Lizette Groffen in hun galerie,
foto: Wim van Sprang
▼ Meubels van Jan den Uĳl: ◄ Driepoot, 2018, esdoorn,
ebben, populieren multiplex ► Kroelen (kruk/stoel), 2019,
noot, ebben, populieren multiplex, kunstivoor, rubber.
Foto’s: Marianne Berkhoff
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Het werken met mdf werd al gauw verruild voor
massief hout en langzamerhand werden grote
machines aangeschaft. Maar fineer bleek pas
echt ideaal voor Jans doel: heel dun, maar wel
stabiel en stevig. Hĳ combineert hout met metaal
of glas, maar werkt tegenwoordig ook met details van kunstivoor, acrylaat of rubber. Zĳn stĳl
veranderde van typisch ‘klassiek’, zo’n tien jaar
geleden, naar steeds meer een eigen stĳl: ‘Het
moet mooi van vorm zĳn – en de vorm dient de
functie – maar het moet ook schitteren, zoals met
bladgoud of gepolĳst rvs. Minimalistisch, zodat
het een frêle uiterlĳk krĳgt. En altĳd vanuit de
geometrie.’ Het resultaat zĳn intrigerende en
speelse meubels, met een zweem van art deco
en Amsterdamse School, en met heel duidelĳk
een oog voor detail. Elk meubel een kunstwerk.

Podium
Na de eerste opdrachten, toonde Den Uĳl zĳn
meubels drie jaar geleden op Meesterlĳk in de
Westergasfabriek in Amsterdam en had ook een
aantal tentoonstellingen, maar het bleek moeilĳk
een podium te vinden voor zĳn werk. Daarmee
werd het idee geboren zelf een galerie te beginnen, samen met zĳn vrouw Lizette Groffen, organisatieadviseur. De onder architectuur verbouw-

de boerderĳ in het Drentse Wĳster bleek daar
uitermate geschikt voor. Bĳ de start, tweeënhalf
jaar geleden, werden de meubels gecombineerd
met sculpturen, keramiek en schilderĳen; tegenwoordig ligt de focus op meubels, keramiek, glas
en fotografie. De opzet van de galerie is even
grondig en professioneel als de houtbewerkingscarrière van Jan. Vanaf het begin wist de galerie
grote namen aan te trekken en hoge kwaliteit te
bieden. Zowel in keramiek als glas staan functioneel en containervorm centraal, maar wel met
een kunstzinnig aspect; de fotografie is artistiek
en toegankelĳk; de vier kunstvormen moeten
geheel in harmonie met elkaar zĳn.
Het enthousiasme van Jan en Lizette is aanstekelĳk. Ze hebben met hun galerie hun eigen weg
weten te vinden. En meer nog: het heeft hun een
plek in de kunstwereld gegeven, die grote voldoening schenkt. Jan: ‘Het geeft niet alleen
verdieping aan je eigen leven, er zit ook een
emotionele kant aan: de liefde voor de kunst én
voor de kunstenaars.’ Lizette: ‘Ik doe dit met volle
overtuiging. Het is een van de leukste dingen die
ik ooit gedaan heb, zowel qua inhoud en vorm als
wat betreft de contacten met de kunstenaars. In
mĳn verleden zitten allerlei lĳnen, die komen nu
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bĳ elkaar. Jans meubels waren de aanleiding,
maar het is groter geworden dan dat. En het
heeft ook een sociale component: dat je iets heel
wezenlĳks kunt bĳdragen.’

Een nieuwe formule
Per 1 januari 2020 gaat de galerie een nieuwe
fase in. Bezoek is alleen nog op afspraak mogelĳk – waarmee een gerichter publiek wordt
beoogd – én er worden pop-ins en pop-outs
georganiseerd. Pop-outs op andere locaties,
zoals op 25 en 26 januari in Blaricum; de popins zĳn in de eigen galerie: een volle dag waarin
– naast een gedurende het jaar wisselende
groepstentoonstelling – één kunstenaar centraal
staat, al dan niet gecombineerd met een lezing,
demonstratie of andere activiteit. Er zĳn er al
zes gepland. Het startschot vindt plaats op
Nieuwjaarsdag met een installatie van veertig
porseleinen kommen van Willy van Bussel, naar
aanleiding van het veertigjarig jubileum van deze
keramist, én de nieuwe groepstentoonstelling.
Met een toost op het nieuwe jaar!

Yna van der Meulen
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
059 3562433
Open op afspraak en tĳdens pop-ins

Groepsexpositie per 1 januari 2020: keramisten
Willy van Bussel, Yuk Kan Yeung, Nirdosh Petra
van Heesbeen, Liesbeth Kamp, Monika Debus;
glaskunstenaars Mieke Groot, Richard Meitner,
Richard Price, Ria Lap, Thea Figee, Geir Nustad.
Op 1 januari is er van 13.00 tot 17.00 uur een
pop-in rond Willy van Bussel.

Op de vorige pagina en ▼ Het interieur van Galerie del
Campo, foto: Sake Elzinga
▲ 40 kommen van Willy van Bussel, foto: Inge Verschuren
Op de volgende pagina, van links naar rechts en van boven
naar beneden: Yuk Kan Yeung, Transcript, 2013,
handgevormd porselein, 15 x 10,5 x 12,5 cm, foto: Yuk Kan
Yeung; Mieke Groot, driedelig object, 2019, glas, vrĳ
geblazen, emaille; Liesbeth Kamp, Imaginatio 2019-I,
2019, steengoed en sinterengobe (1200 °C), Ø 35 x 19 cm,
foto: Liesbeth Kamp

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 61 | januari 2020 | 56

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 61 | januari 2020 | 57

KleiPers

Jennifer Tee - Falling Feathers

Jólan van der Wiel - Dragonstone

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

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

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

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

lees
meer

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

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

lees
meer
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KleiPers

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

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

lees
meer

Joris Link - Gapura
Joris Link is als beeldend kunstenaar in 2001
afgestudeerd aan de Academie voor Kunst en
Vormgeving te ’s-Hertogenbosch en exposeert
sindsdien internationaal. Als docent beeldende
vorming is hĳ verbonden aan de Rietveld
Academie te Amsterdam. Karakteristiek voor
zĳn beeldend werk is zĳn idioom van vormen,
structuren, kleuren, contrasten en ritmische
herhalingen. Keramische sculpturen en installaties worden telkens in relatie tot de ruimte uit
serieel vervaardigde elementen opgebouwd.
Geometrische vormen, atomen, moleculen,
landschappen en de natuur vormen de inspiratiebronnen voor zĳn monumentale beelden.
Hĳ combineert traditionele methoden met
moderne 3D-technieken, waarbĳ hĳ de grenzen
van keramiek opzoekt én verlegt. Deze gang
van het bekende naar het ongekende fascineert
en verwondert. Met uiterste precisie bouwt Joris
steunelementen voor het ongrĳpbare; zĳn
beeldend werk kent binnen de eigen werkelĳkheid geen maat en is minuscuul of gigantisch.

t/m 19 januari 2020
12 WYK Ceramic Art Gallery
Bordeauxstraat 12
2000 Antwerpen, België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

lees
meer
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KleiPers

Kunst trifft Technik

Vanitas

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

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

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

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

lees
meer

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

Annette Wandrer

Amrita Karunaratne

Er zĳn in deze tentoonstelling objecten met bedrukte oppervlakken te zien. Een aantal is kleurig bedrukt met houtsneden, gemaakt door
Annette’s man Gerd.
Pottenbakkersdochter Annette Wandrer was ooit
leerling van de bekende Duitse keramist Gertraud Möhwald, die een zeer vrĳe opvatting van
keramiek had en een grote invloed op Annette’s
ontwikkeling uitoefende.
Al tĳdens haar studie bouwde ze een houtoven
en experimenteerde met inlegwerk van klei en
porselein. Ze concentreerde zich op het ontwerpen van oppervlakken met gekleurde kleisoorten in de houtoven. Belangstelling voor kunstgeschiedenis had min of meer bewust invloed op
de ontwikkeling van haar werk.
Al twintig jaar drukt Annette met gekleurde engobes, die ze zelf kleurt en mengt. Haar man is
beeldhouwer en schilder, en hĳ was het die haar
ongeveer tien jaar geleden inspireerde om zĳn
houtsneden te gaan gebruiken. In het begin was
ze er heel precies in, omdat elke lĳn in een
houtsnede belangrĳk is, maar vaak kan het
interessant zĳn als iets niet zo nauwkeurig is.
Aanvankelĳk werkte ze alleen in zwart-wit, maar
daarna begon ze voorzichtig kleur toe te voegen. Tegenwoordig mengt ze de engobes pas
tĳdens het afdrukken en krĳgt zo een schilderachtig resultaat.

Amrita (Sri Lanka) studeerde aan het National
College of Art and Design te Dublin, waar zĳ
geïnspireerd werd door keramiek uit de oudheid.
Tĳdens een stageperiode in Oostenrĳk experimenteerde zĳ met houtstook. Terug in Ierland
was ze vastbesloten om uit te zoeken of er een
manier is om het legendarische terra sigillata te
combineren met het stoken in een elektrische
oven.
De schoonheid van haar keramiek zit in de
krachtige en natuurlĳke uitstraling. Haar werken
hebben geen glanzende glazuurlaag. Amrita wil
de eenvoud van de klei niet opleuken en de
kwetsbaarheid niet wegnemen. Ze gebruikt
daarom geen chemicaliën, ook niet tĳdens het
stookproces. De kleuren die ontstaan, zĳn het
gevolg van stoken op verschillende temperaturen.
Haar drĳfveer om harmonie te scheppen tussen
eenvoudige vormen en het onconventionele
proces van terra sigillata leidt tot keramiek met
een bĳzondere textuur.

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

12 januari t/m 22 februari 2020
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

lees
meer
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KleiPers

Monika Debus

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

t/m 11 januari 2020
Huizer Museum/VVV
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Open: dinsdag t/m zaterdag 11 - 17

lees
meer

Monika Debus is bekend om haar zoutgestookte
vazen met zwierige zwarte beschilderingen en
de vrĳ gevormde sculpturen met zeer gevariëerde decoraties.
Haar monumentale vazen bouwt ze op met
plakken steengoedklei. De basis van de vrĳ
gevormde sculpturen is een golvende kleiplaat,
die ze met kleirollen verder opbouwt. Ze laat de
vormen ontstaan tĳdens het opbouwen, waarbĳ
imperfectie haar uitgangspunt is. De leerhard
gedroogde vormen voorziet ze van een basislaag porseleinengobe. Daarop schildert ze met
kleurige engobes. Schilderen is haar passie; het
opbouwen van een vorm komt op de tweede
plaats. Het belangĳkste gereedschap zĳn haar
handen; slechts af en toe maakt ze gebruik van
een lomer.
In een zoutstook op lage temperatuur krĳgt het
oppervlak lichte sporen van zout, die de kleuren
veranderen van helder tot donker. De invloed
van het zout is slechts tot op zekere hoogte
voorspelbaar. Het resultaat blĳft elke keer weer
een verrassing.

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

lees
meer
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Schiffmacher Royal Blue Tattoo

Gezonken Schatten
Keramiekmuseum Princessehof presenteert
Gezonken Schatten: geheimen van de Maritieme Zĳderoute. De tentoonstelling laat keramiek
en andere voorwerpen zien die gevonden zĳn
aan boord van acht scheepswrakken uit de
negende tot en met de negentiende eeuw. Honderden bruiklenen kwamen naar Leeuwarden,
onder andere uit Korea en Singapore. De vondsten vertellen fascinerende verhalen over de
Maritieme Zĳderoute in Azië. Daarmee gaat een
verborgen wereld open van internationale handel en uitwisseling.

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

lees
meer

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

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

lees
meer
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Adriaan Rees

Bumped Body

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

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

t/m 1 maart 2020
Museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17

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

lees
meer

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

Korea
Puls in Brussel laat deze maand een mooie
selectie Koreaanse keramiek zien.
Deelnemende keramisten zĳn: Ahryun Lee,
Jongjin Park, Bokyung Kim en Jim Eui Kim.

t/m 18 januari 2020
Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19 Rue du Page
1050 Brussel, België
Open: woensdag t/m zaterdag 13 - 18

lees
meer
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Klei met een grote K

31 januari t/m 10 mei 2020
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
lees
5932 AG Tegelen
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17
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Ter gelegenheid van het vĳfjarig bestaan van de
kleine K nodigde Keramiekcentrum Tiendschuur
in Tegelen zestien van de ruim driehonderd in
die vĳf jaar beschreven kunstenaars uit voor
deze jubileumexpositie.
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50 jaar EKWC

In a Lifetime - Nature morte/vivante

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

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

99e Expositie SKNN

Bai Ming, Vibrations de la Terre

Hannie Mein Keramiekgalerĳ
Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
t/m 13 februari 2020

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

Gewoon Bĳzonder

L’invitation de Victor H.

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

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

O.a. Greetje Oldewarris

O.a. Gina Bilyam

High Five Art Gallery
Hoogbraak 5a, 5111 CS Baarle-Nassau
5 januari t/m 16 februari 2020

Galerie Lemferdinge, Lemferdingerlaan 2
Paterswolde
12 januari t/m 15 maart 2020

Keramiekmarkt Maaseik

Pronkjewails

Nog inschrĳven tot:
29 februari 2020

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

De Lavino Collectie

Chris Lanooy: Experimentele glazuren

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

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

Barbara Nanning

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk

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

Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)
4331 BK Middelburg
doorlopend

Variaties in klei

Klik hier voor nog meer informatie:
wie, wat, waar in de wereld van de
keramiek

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

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

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een keramisch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.
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Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 1 maart 2020
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De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Nog meer publicaties over inspiratie en knowhow
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Colofon
De kleine K

Inhoud

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

Uitgever

Samenstelling en grafische vormgeving, teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels Boom.
Fotoverantwoording: als door kunstenaars
geleverd. Aan deze uitgave droegen bĳ: Hedy
Abeling, Anton Alvarez, Elvira Groenewoud,
Sander Hendriks, Tjabel Klok, Yna van der
Meulen, Edith Tergau en Claire Verkoyen.

Stichting k+K
deKleineK.nl

Kopĳ

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

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

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

Werk mee aan een volgende uitgave! Kopĳ
kan alleen in digitale vorm ingeleverd worden.
Beeldmateriaal moet van voldoende resolutie
zĳn (minstens 1500 x 2500 pixels, niet gecomprimeerd) en vrĳ van rechten. De inzender van
tekst en beeldmateriaal vrĳwaart de uitgever
voor aanspraken van derden. Teksten en
afbeeldingen kunnen bewerkt worden.
Het maken van keramiek is niet altĳd zonder
risico’s; goede voorbereiding en kennis terzake
zĳn noodzakelĳk. De informatie in deze uitgave
is met zorg samengesteld, maar de samenstellers kunnen niet aansprakelĳk gesteld
worden voor de juistheid ervan.
© Alle rechten voorbehouden. Teksten en
afbeeldingen in deze uitgave zĳn beschermd
tegen kopiëren. Het opheffen van deze
bescherming of het anderszins kopiëren is niet
toegestaan. Kopiëren en printen voor eigen
gebruik mogen wel.

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

Geïnspireerd?

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

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