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de kleine K
is hét onafhankelĳke digitale keramiekmaga-
zine.

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

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

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

Inspirerende keramisten dus en lekker prak-
tische technische oplossingen.

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

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

Gebruik het liefst Acrobat Reader om dit
magazine te lezen. In dat programma werken
ook de links naar andere pagina’s in dit
document: bĳvoorbeeld als u op een pagina
linksonder op de kleine K klikt, gaat u naar de
inhoudsopgave.
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Op de vorige pagina: Michael Cleff, Kleiner Plan, 2013, foto: Michael Cleff

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://acrobat.adobe.com/
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Op de vorige pagina: Liquids 12, 2017, h 29 cm ▼ Über Addition (Over toevoeging), 2010, h 39 cm
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Christian Schlüter

De objecten van Michael Cleff hebben een subtiele afwerking van het
oppervlak. Zo benadrukt hĳ de structuur van het minimalistische werk.
Toevoegingen aan de vorm en kleine onregelmatigheden relativeren het
minimalisme en geven het stuk een volkomen eigen en persoonlĳk

karakter.

Michael Cleff (Duitsland, 1961) gaat voor de pure
vorm, maar weet daar telkens weer iets verras-
sends aan toe te voegen. Iets persoonlĳks, dat
de abstractie relativeert en een eigen karakter
geeft. Wat dat precies is, verschilt van geval tot
geval. ‘Hoewel mĳn werk misschien conceptueel
lĳkt, beweeg ik mĳ voortdurende tussen intuïtie,
spontane ideeën en concepten. Of beter: ik neem
dat soort ideeën op in een bestaand werk. Dat is
voor mĳ geen tegenstrĳdigheid.’

Over…
Michael gebruikt serietitels. Hĳ neemt een begrip
en vult dat op allerlei manieren in: ze heten Over
plattegronden, Over toevoeging, Over binnen en
buiten. ‘Ik probeer zo de karakteristieke overeen-
komsten van een serie te definiëren’, zegt hĳ
erover. Tegelĳkertĳd werkt hĳ aan meerdere
series en soms blĳft een onderwerp jarenlang
liggen, om opeens weer actueel te worden als hĳ
nieuwe ideeën krĳgt. Die komen uit het onder-
bewuste, dat voortdurend gevoed wordt door

Michael Cleff
Persoonlijk minimalisme
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waarneming. ‘Natuurlĳk zie ik elke dag veel ver-
schillende vormen. Omdat ik in het Ruhrgebied
woon, ben ik vooral omringd door architectuur.
Het is niet dat ik direct gebruik wat ik in mĳn
omgeving zie, maar de indrukken bezinken en
kunnen in een andere vorm terugkomen, bĳ het
tekenen of boetseren. Zo speelt de buitenwereld
een belangrĳke rol.’ Architectuur als onbewuste
inspiratiebron past helemaal bĳ zĳn werkconcept.

De vonk
Michael heeft een traditionele keramiekopleiding
gevolgd. De vonk sloeg over toen hĳ als zestien-
jarige meedeed aan een uitwisselingsprogramma
van een jaar en daar in Chicago voor het eerst in
contact kwam met klei. ‘Ik werkte veel in de werk-
plaats van de opleiding, ook zelfstandig, en had
er mĳn eerste ‘solotentoonstelling’ in de school-
bibliotheek. De plasticiteit van klei en het gevoel
bĳ het boetseren raakte me en dat doet het nog
steeds. Dat jaar was bepalend en ik besloot met
pottenbakken verder te gaan. Mĳn ouders waren
geschokt…’

Van 1980 tot 1983 studeerde hĳ keramiek bĳ
Wilhelm Kagel in Garmisch-Partenkirchen en van
1990 tot 1996 beeldhouwkunst aan de kunst-
academie van Düsseldorf. De eerste jaren con-
centreerde hĳ zich op het draaien als techniek en
onderzocht de mogelĳkheden van glazuren.
Uitgebreide proeven gaven hem een goede basis
voor oppervlaktebehandeling en daar heeft hĳ
nog steeds profijt van. Rond 1986 begon Cleff
met het maken van sculpturen. Hĳ liet daarbĳ het
kleioppervlak van de gesloten vormen onberoerd,
ondanks zĳn glazuurkennis. Het was de tĳd
waarin hĳ zich ook meer met architectuur bezig
ging houden. Tĳdens zĳn studie aan de academie
begon hĳ installaties te maken en ging het opper-
vlak van zĳn stukken na de stook (deels)
polĳsten. Stapje voor stapje ontwikkelde zĳn
oeuvre zich. ‘Ik zie eigenlĳk geen dramatische
veranderingen. Zelf zie ik in ieder geval coheren-
tie in de vorm van mĳn stukken. De oppervlakken
hebben wel een ontwikkeling doorgemaakt. Van
1986 tot 1988 gebruikte ik geen engobes of
glazuren en van 1988 tot 1991 werkte ik met

Op de vorige pagina: Über Addition (Over toevoeging), 2012, h 31 cm ▼ Impromptu 44, 2015, h 22 cm
Op de volgende pagina: Liquids 29, 2019, h 61 cm, foto: Michael Cleff
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porseleinengobes gemengd met rĳnzand. Later,
omstreeks 1992 tot 1999, werkte ik bĳna uitslui-
tend met shinoglazuren, die ik structuur gaf met
lĳnen kobaltoxide. Na 1999 kwam er steeds
minder glazuur op mĳn werk en ik ging over op
witte en zwarte engobes. Ik combineerde ook
vaak witte steengoedklei met donkere klei in één
stuk en polĳstte de stukken voor een deel. Sinds
2006 gebruik ik een combinatie van traditionele
Oost-Aziatische glazuren zoals shino, celadon en
tenmoku. Vanaf 2015 gebruik ik deze steeds
meer en giet ze in dikke lagen; soms zĳn het
lopende varianten in bassins die ik met opstaan-
de randen maak. De laatste tĳd gebruik ik al deze
technieken op een spontane manier, afhankelĳk
van de aard van het werk.’

Schetsboek
Michael maakt veel schetsen. Zĳn schetsboek
heeft hĳ dan ook altĳd bĳ zich. Daar maakt hĳ
krabbels van ideeën in of opmerkingen ter verdui-
delĳking. Voor hĳ met het werk aan een object
begint, weet hĳ precies waar het naartoe moet:
klei, vorm, formaat, kleur. ‘Toch gebeurt er tĳdens

◄ Liquids 26, 2019, h 30 cm, foto: Michael Cleff ► Liquids 27, 2019, h 33 cm, foto: Michael Cleff
Op de volgende pagina: ▲ Installatie Kunstmuseum Ahlen, 2017 ▼ Atelier, 2015

het bouwen van alles en soms besluit ik dan om
anders verder te gaan dan ik oorspronkelĳk
gepland had.’
Grof gechamotteerde klei heeft zĳn voorkeur: die
is mooi stabiel, prettig om mee te werken en
heeft na de reducerende gasstook een mooie
levendige textuur. Hĳ combineert vaak twee
kleuren klei, grĳs en bruin, en mengt ze soms.
De objecten worden met behulp van gipsplaten
en plankjes los opgebouwd. Michael versnĳdt
daarna delen van het stuk en voegt ze weer op
een andere manier samen.
Na het zorgvuldig drogen zĳn nog kleine correc-
ties mogelĳk. Als de stukken zover klaar zĳn,
gaan er witte engobes overheen, die iets in kleur
verschillen. De grĳze en bruine kleuren van de
ondergrond geven telkens een andere toon aan
deze engobes en dat levert een levendig effect
op. Bĳ de serie Liquids legt hĳ soms glasscher-
ven in de bassins met loopglazuur om het beeld
te veranderen. Na de – toch wel onberekenbare –
reducerende stook is het openen van de oven
een spannend moment. Ten slotte slĳpt Michael
delen van zĳn objecten met diamant glad.

https://www.michael-cleff.de
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JUBILEUM
De kleine K bestaat 5 jaar!
Op 26 december 2014 zag de eerste kleine K het licht. Daar
waren toen al een paar maanden voorbereiding aan vooraf-
gegaan. De eerste 121 abonnees hadden zich al aangemeld
en zĳ konden in het eerste nummer van 11 pagina’s drie inter-
views met interessante keramisten lezen, 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
en bĳ Knowhow 57 stap-voor-stap artikelen
gepubliceerd. Op YouTube staan inmiddels
meer dan 40 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 kera-
mische 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 jubileum is deel drie
van de grote K gepubliceerd. U kunt het
bestellen in onze webwinkel.

Op 31 januari jl. is de speciale tentoonstelling Klei
met een grote K geopend in Keramiekcentrum
Tiendschuur in Tegelen. De expositie toont het
werk van een selectie van 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. Hier vindt u de details van de
tentoonstelling.

De expositieruimte van de Tiendschuur ►

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/
https://tiendschuur.net


Chikako Inaba
Gevallen bladeren
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Zorgvuldig gebogen bladvormen maakt de Japanse keramist Chikako
Inaba. Het matte, witte steengoed lĳkt haast porselein door de fijne en

aandachtige vormgeving. Hoewel de expressie er een van
vergankelĳkheid moet zĳn, drukt de keramiek, die immers van al onze

artefacten het langst blĳft bestaan, ook hoop uit.

Chikako Inaba (Yokohama, Japan, 1974) gebruikt
gevallen bladeren als inspiratiebron. ‘Die drukken
zoveel uit: kracht, vergankelĳkheid, schoonheid
en natuurlĳk de cirkel van het leven. Elk blad is
weer uniek qua persoonlĳkheid en vorm. Ze doen
me denken aan het al dan niet accepteren van
het lot. Verdord en droog zĳn ze het mooist, vind
ik, maar soms gebruik ik als afwisseling ook fris-
se, groene blaadjes… Die combinatie staat ook
voor wat er op het ogenblik met onze planeet aan
het gebeuren is, voor verleden en toekomst.’

Chikako noemt haar objecten Youki (葉器), Ja-
pans voor blad-container. Het is ook een woord-
speling op het begrip Youki (容器), dat container-
vorm betekent.

Loslaten...
Toen Chikako op de middelbare school voor het
eerst met klei in aanraking kwam, voelde het
meteen goed. ‘En dat is nog steeds zo. Het hoort
bĳ me, ik kan ermee spelen, het voelen, snĳden,
plakken, uitrekken, induwen en nog veel meer. Ik
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Op de vorige pagina: Youki 7, 2019, 48 x 48 x 38 cm, foto: Kiyohiko Miyata
Op deze pagina: Plate, 2017, 32 x 4 x 25 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Chikako Inaba

https://www.facebook.com/chica.inaba
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Op de vorige pagina: Sakekommetjes, 2018, 7 x 7 x 7 cm
▼ Youki 5, 2018, 50 x 35 x 51 cm

Op de volgende pagina: Youki 2, 2017, 38 x 79 x 26 cm

kan me er helemaal in kwĳt en kan er alles mee
maken wat ik wil. Als het werk daarna gebakken
gaat worden, moet ik het loslaten en ik vind het
eigenlĳk best fijn om de controle te verliezen.’
Ze koos voor de kunstacademie (Musashino Art
University Junior College of Art and Design,
Tokyo) en studeerde er in 1996 af. Daarna volgde
ze tot 2001 de keramiekopleiding aan het Tajimi
City Pottery Design and Technical Center en
onderzocht ook andere materialen, maar klei
bleek favoriet te blĳven. In 2007 begon ze haar
eigen atelier. Sinds kort is ze verhuisd naar
Takashima en werkt daar samen met haar man,
Gen Hoshino. ‘We beïnvloeden elkaars werk,
maar moeten wel apart stoken, want we doen dat
op verschillende temperaturen.’

Dansen
In tegenstelling tot haar man, die porselein ge-
bruikt, werkt Inaba met steengoed. Het is wit bak-
kend en ze mengt gewone klei met papierklei.
‘Als ik met werken begin, maak ik eerst schetsen
en kleine modelletjes om te kĳken waar het naar-
toe moet. Dan bouw ik de vorm op met rolletjes,
precies zoals het moet worden en breng de golf-
lĳnen aan. Dat is een heel precies werkje, want ik
moet voortdurend in de gaten houden hoe de
lĳnen gaan lopen. Ze moeten ook mooi scherp
blĳven, dus ik moet er zoveel mogelĳk met mĳn
handen van afblĳven. Na het drogen en biscuit-
bakken breng ik een satĳnmat, wit zinkglazuur
aan en stook nog een keer, oxiderend, op een
temperatuur van 1220 ºC.’
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Steeds meer vindt Inaba de presentatie van
haar werk van belang. Ze wil dat niet eenvoudig-
weg doen met het materiaal van de galerie, de
eeuwige witgekalkte blokken, maar verzint
andere manieren om het werk beter te laten
uitkomen. Zoals ze zelf zegt: ‘Mĳn werk moet
kunnen dansen.’

Sinds 2001 exposeert Chikako Inaba in Japan en
later in Korea en Taiwan. Een paar jaar geleden
begon ze ook in Europa en Amerika tentoon te
stellen, onder andere in Finland, Oostenrĳk en
Nederland. Dit najaar is werk van Chikako en
haar man Gen Hoshino te zien bĳ Loes & Reinier
International Ceramics in Deventer.
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Riëlle Beekmans
Klei en de kringloop van het bestaan
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Op de vorige pagina: Doornroosje, 2019, gebakken klei en kussen, 25 x 30 x 30 cm, foto: Riëlle Beekmans
▼ Pluktuin, 2015, ongebakken klei, tafel en twee stoelen, 100 x 250 x 110 cm, foto: Leon Perlot

oven kwam, dacht ik: Is dit van mĳ? Daar heb ik
niets mee te maken! Het is keihard, het is kleiner,
heeft een andere kleur... Dat is echt een dingetje
waarvan ik op de academie veel last heb gehad.’

Vaatwasserbestendig?
En dan het dictaat van de keramiektraditie: ‘Er
mag geen lucht in, de wandspanning moet overal
hetzelfde zĳn, het werk moet vaatwasserbesten‐
dig zĳn... De opleiding is niet lang, maar het is
verbazend wat er daarna allemaal in je hoofd
omgaat. Juist ook omdat je net begint waarschĳn‐
lĳk, en omdat je meekrĳgt: als je niet de juiste
techniek toepast, kun je er nooit mee werken.’

‘Voor mĳ is het er altĳd geweest’, vertelt Riëlle
Beekmans (Diessen, 1972). ‘Kleien, dat snap ik;
daar heb ik geen vragen over.’ Wat haar in dit
materiaal boeit? ‘Klei is gewoon heel leuk. Hoe je
het kunt vervormen, de soepelheid. Dat is ook de
reden dat ik klei-animaties maak: zo kan ik ande‐
ren laten zien hoe fijn soepel en zacht klei is.
Want de beweeglĳkheid van klei, dat is geloof ik
wat ik het allerleukste vind.’

Stoken?
De academie richt zich op gebakken klei. Dat
wringt: ‘Afschuwelĳk vond ik dat. Ik had iets
gemaakt dat mooi zacht was. Als het dan uit de

De soepelheid van klei, dat boeit Riëlle Beekmans. Het bakproces
fixeert. Logisch dat ze zich afvraagt of haar werk per se gebakken moet
worden. Ze maakt daarin een radicale keuze en schept werk op locatie
dat voor de ogen van de toeschouwer vergaat. De reacties zĳn soms fel.
Voor Riëlle raakt het aan een groter thema: dat van het bestaan zelf.
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Op de vorige pagina: Maria Boom, 2019, ongebakken klei en hout, 170 x 120 x 120 cm, foto: Theo Bos
▲ Rika, 2019, klei-animatie

Kusjes
In haar vroege werk gaat Riëlle vaak uit van
zichzelf. Letterlĳk. Ze gebruikt afdrukken van
haar vingers, hoofd, buik, haar tong. Het maakt
haar werk pregnant. Neem haar kusjes, die ze
overigens wél bakt, omdat ze sommige vormen
gewoon wil hebben: een kus kan de uitdrukking
zĳn van heel uiteenlopende, vaak zeer intieme
gevoelens. ‘De meeste mensen denken er niet zo
snel aan, voor hun lĳkt het allemaal vooral heel
lief, maar er bestaat ook zoiets als een judaskus.’
Juist die meerduidigheid boeit haar.

Interactie
Inmiddels heeft Riëlle honderden kusjes gebak‐
ken. Ze exposeert ze in bloembedden door de
kusjes als een zwerm in het gras van tuinen en
parken te prikken. Het lokt altĳd reacties uit.
‘Kindjes die het zien gaan meteen gniffelen, die
vinden het super grappig. Volwassenen staan er
iets verder van weg, die zien eerst paddenstoe‐
len. Dan zeggen die kindjes: Nee, je moet beter

Kantelpunt
Het resulteert in een impasse: ‘Ik wist niet wat ik
met klei moest, terwĳl ik écht wel wist dat ik wat
met klei moest. Dat was raar.’ Dan neemt Riëlle
een kloek besluit: ze gaat werk maken van onge‐
bakken klei. ‘Dát was het moment dat ik dacht:
Zo vind ik klei wél leuk. Nu hoef ik me over een
heleboel dingen niet meer druk te maken en kan
ik gewoon aan het werk gaan. Dat was echt een
overwinning.’

Poëzie in klei
Het is een radicale keuze: haar ‘schetsen in klei’
verbrokkelen, een beeld als Rika lost op in water.
Werk dat vergaat, het publiek heeft het er soms
moeilĳk mee. Voor Riëlle verwĳst het naar een
groter thema: ‘Vergankelĳkheid, de positieve en
negatieve kant daarvan, is in mĳn werk een
issue. Een object valt uit elkaar. Ik hou niks over.
Maar met dezelfde klei kan ik weer iets nieuws
maken. Die cirkel vind ik mooi. Dat is pure
poëzie.’
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Op de vorige pagina: Kusjes in een vaas, 1996-heden, gebakken klei en glazuur, 20 x 3 x 2 cm, foto: Wilma van de Hel
▲ Maria (geknield), 2018, gebakken klei, 30 x 10 x 10 cm, foto: Riëlle Beekmans. Op de volgende pagina: Rava (beeld lost

op in water), 2019, ongebakken klei, teil en water, 90 x 80 x 50 cm, foto: Riëlle Beekmans

kĳken!’ Ze geniet van de interactie die erdoor
ontstaat: ‘Kindjes geven een kusje een kusje,
mensen geven elkaar een kus, mensen geven
elkaar een kus met een kusje. Heel erg lief!’

Drie-in-een
Ondertussen gaat Riëlle verder met haar onder‐
zoek. ‘Ik probeer te combineren wat een mal, de
klei zelf en boetseren doen.’ Tot nu toe werkte ze
vooral veel met mallen. De dialoog met de klei
ontstond bĳna vanzelf: ‘Klei is mooi soepel. Als je
het uit een rubberen mal haalt, kun je er nog alles
mee doen. Zoals het dan verzakt en barst, dat
vind ik geweldig. Of als je er met een mes in
snĳdt. De randjes die dan ontstaan, kan klei
alleen zelf maken.’ De laatste tĳd richt ze zich
meer op het boetseren. ‘Als ik die drie dingen bĳ
elkaar wil brengen,’ gniffelt ze, ‘moet ik daar wel

mee aan de slag gaan. Ik ben heel benieuwd of
het lukt. Vast. Laatst zag ik dat ik het ergens
spontaan al gedaan heb.’

In beweging
Ook met beweging wil ze meer doen. ‘Dansen
vind ik fijn. Niet iedereen doet dat. In Nederland
is heel veel redelĳk strak en rustig en recht.
Volgens mĳ is dat ook nog een weg om steeds
sierlĳker en vrĳer werk te maken; er meer bewe‐
ging in te krĳgen.’ Ze denkt even na. ‘Het blĳft
leuk. Ik wil nog zo veel doen. Mĳn hoofd gaat
zoveel sneller dan mĳn handen. Dat houdt het
spannend.’ Dan, enthousiast: ‘Het is een heel fijn
vak. Ja, dat is het.’

Sander Hendriks
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I n s p i r a t i e M ome n t e n

Keramist, titel, jaar

Lut Laleman, Trigonal, 2017, collectie Blanc de Chine (ICAA)

Barbro Åberg, Swirly Orb, 2019

http://en.blancdechineicaa.com/content/details28_2185.html
http://www.barbroaberg.com/home/
https://www.facebook.com/LutLalemanKeramiste


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 februari

Kleispul
klei, gereedschappen,
grondstoffen, glazuren
Musselweg 119, Mussel
www.kleispul.nl

Dit jaar al
bijgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer
verder...

mailto:inspiratie@ceramic.nl
http://www.laceramique.com
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be


Mis geen nieuwe films
van de kleine K

neem hier een abonnement op
YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
http://colpaertonline.be
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Het werk van Liesbeth Kamp valt op door de krachtige en uitbundige
decoraties, die perfect passen bĳ de sterke en eenvoudige vorm van

haar kommen, vazen en kandelaars. Ze hebben een eigen, aansprekend
karakter. De verschillen in decoratie van binnen- en buitenkant van de

containervormen benadrukken hun ruimtelĳkheid.

Liesbeth Kamp (Termunterzĳl, 1962) combineert
vorm, decor en kleur op een spontane manier.
‘Ik vind het ontzettend leuk om daarmee te spe-
len, om spannende composities te maken. Mĳn
objecten ontstaan door een aantal bolvormige
vormen te versnĳden, te stapelen en samen te
voegen tot er een interessante totaalvorm ont-
staan is. De kleuren en decors zĳn gebaseerd op
die van tropische vissen. De kleurenpracht
daarvan is geweldig! Je kunt het haast niet be-
denken. Klei en kleur vormen hierdoor een

eenheid.’ Ze laat een paar voorbeelden zien en
het is frappant hoe goed die kleurige patronen als
decor te gebruiken zĳn. Soms neemt ze deze
precies zo over, maar meestal past ze – op
gevoel – tekening en kleur aan, afhankelĳk van
de vorm van het object. ‘Ik werk niet volgens een
vooropgezet plan, want ik wil zoveel mogelĳk
mĳn eigen weg vinden en volgen. Iedere keer is
het weer een uitdaging om nieuwe vormen en
decoraties te bedenken. De laatste tĳd gebruik ik
dus vaak eigen fantasiepatronen als decoratie.

▼ Astronotus ocellatus, 2017, 41 x 30 x 17 cm
Op de volgende pagina: Imaginatio I, 2016, 33 x 27 x 18,5 cm

De expert: Liesbeth Kamp
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De objecten krĳgen dan niet de Latĳnse naam
van de vis, zoals anders, maar ik noem ze
Imaginatio (Latĳn voor verbeelding), met een
jaartal erachter. Voor de decorkleuren gebruik ik
sinterengobes omdat het kleiachtige en de
matheid daarvan mĳn vormen versterken.’

Vormgeving
Liesbeth werd als kind creatief gestimuleerd. ‘Ik
knutselde met alles wat voorhanden was. Mĳn
opa werkte bĳ de Emmer Courant en dus hadden
we volop blanco krantenpapier. Tekenen maar!
Klussen was ook heel normaal. Mĳn vader han-
delde als bĳverdienste in antiek en had op zolder
zĳn werkplek. Daar was ik natuurlĳk vaak te vin-
den en ik leerde er met mĳn handen en gereed-
schappen werken. Mĳn moeder leerde ons
naaien op een oude Singer en ik verkocht toen al
mĳn creaties op de vlooienmarkt, waar mĳn vader
naartoe ging!’ Door de antiekhandel van vader
kwam er een rĳke variatie aan voorwerpen voor-
bĳ, zoals serviesgoed, kastjes en lampen. Vorm-

geving was dus een bekend begrip. ‘Termen als
Art Deco en Jugendstil waren voor ons als kind
heel gewoon. Copier kende ik bĳvoorbeeld toen
al als naam. Mĳn vader was liefhebber van zĳn
glaswerk en enthousiast als hĳ iets op de kop kon
tikken.’

Met de handen
Handenarbeid en tekenen waren op school de
favoriete vakken. Verder leren na de middelbare
school lag in de jaren tachtig veel meer voor de
hand dan in de tĳd van haar ouders. ‘De School
voor Journalistiek en de kunstacademie vond ik
de beste opties. Maar voor de eerste werd ik
uitgeloot en bĳ de tweede afgewezen… Als alter-
natief koos ik in 1981 voor de Nieuwe Lerarenop-
leiding Ubbo Emmius in Groningen, met als
vakken handvaardigheid en textiele werkvormen
en studeerde af in keramiek bĳ Hilbert Boxem.
Mĳn afstudeerproject was een koffie- en thee-
servies geïnspireerd door Memphis en Bauhaus.’

Tambja affinis, 2019, 44 x 22 x 21 cm
Op de volgende pagina: Imaginatio II, 2019, 42 x 25 x 21 cm

http://www.liesbethkamp.nl
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Vrĳheid
Boxem gaf ook les op Academie Minerva en
omdat Liesbeth verder wilde studeren, lag de
overgang voor de hand. ‘Ik wilde niet, zoals ik bĳ
de leraren op de middelbare school gezien had,
dat het maken van eigen werk op de tweede
plaats kwam. Ik mocht meteen met het derde jaar
beginnen en had les van Hilbert Boxem, Pauline
Wiertz en Geert Lap. Het was er vrĳ en achteraf
realiseer ik me hoe goed het is geweest om eerst
de lerarenopleiding te hebben gedaan: de struc-
tuur daar heeft mĳ ruimte gegeven om met die
vrĳheid om te kunnen gaan.’

Sinds haar jeugd zĳn vormgeving en gebruiks-
goed een duidelĳke leidraad. ‘Het gebruiksvoor-
werp is vaak het uitgangspunt. De functionele
kant komt aan bod, zoals in het verleden bĳ mĳn
serviezen en servethouders en tegenwoordig bĳ
de kandelaars, maar ook de decoratieve kant,
met mĳn containervormen.’

Op de volgende pagina’s laat Liesbeth zien
hoe zĳ een object samenstelt en decoreert.

Vaas Antwerpen II, ontwerp 2018, h 44 cm
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1. Ik ga laten zien hoe ik m n objecten
opbouw en ze daarna decoreer. Ik ge-
bruik Creaton 264 (met fijne chamot-
te). De gipsmallen maak ik zelf van
bolvormige dingen, zoals kerstballen
en piepschuim vormen.
2. Ik begin met het maken van halve
bollen. Daarvoor druk ik klei dakpans-
gew s in een mal en smeer de stukjes
goed aan elkaar, zodat er geen lucht
tussen komt.

3-4. De klei gaat soms over de rand
heen en dan houd ik hem met m n
vinger tegen. Later sn d ik de rand b .

5-6. Het oppervlak maak ik glad en
zorg ervoor dat de dikte circa 4 mm
bl ft. Ik gebruik m n vingers en plastic
pasjes. Die kun je in allerlei vormen
knippen en daarna gladschuren. Ik
wissel af met een houten lomertje. Tel-
kens doop ik het gereedschapje even
in water om het makkel ker te laten
gl den. Ik laat vervolgens het werk
een dag drogen tot het leerhard is.

7. De buitenkant maak ik perfect glad
met een pasje. Omdat ik het eerst in
water heb gedoopt, ontstaat er wat
kleislib en is het gladmaken dus mak-
kel ker.
8-9. Ik plaats de vorm terug in de mal
en bewerk de binnenkant met het hou-
ten lomertje. Dat vervormt niet en dus
kan ik er ook voor zorgen dat de wand
overal even dik wordt. Met een pasje
maak ik het helemaal perfect glad.

10. Om de rand helemaal recht te ma-
ken, schuur ik hem, cirkelend, op het
formica tafelblad.
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11. De leerharde halve bollen zet ik
met slib aan elkaar. Ik kras de rand
eerst in.
12. Een flinke laag slib smeer ik op
de randen voor een goede hechting.

13-14. Ik zet dan de bollen tegen el-
kaar en druk ze vast tot het slib ertus-
senuit komt.

15-16. Met een pasje haal ik het over-
tollige slib weg en druk de bollen weer
goed tegen elkaar. Met een puntig
houtje werk ik de naad kruislings goed
door elkaar.

17-18. Daarna breng ik met een pen-
seel water of slib op de naad aan en
str k hem glad met een spatel. Even-
tuele luchtbellen prik ik met een naald
door en repareer die plaats met een
spatel.

19. Met een pasje maak ik tot slot het
hele oppervlak perfect glad. De bol
laat ik daarna een dag liggen.
20. Voor het samenstellen van het ob-
ject neem ik drie bollen van verschil-
lende grootte. En dan is het zoeken
naar een mooie compositie...
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21. In de eerste bol maak ik, om te be-
ginnen, alt d een gat. Als het fout
gaat, heb ik reservebollen liggen.
Door dat gat kan ik weer b de bin-
nenkant en die maak ik met een hou-
ten lomertje glad.
Dan maak ik een gat in de tweede bol.
22. Ik houd de bollen even tegen el-
kaar om te k ken hoe ik verder wil.

23. Ik maak nu in de tweede bol een
tweede gat, voor de bovenkant. Ook
hier kan ik nu de binnenkant gladma-
ken.
24. Ik zet de twee bollen weer op el-
kaar en teken die l n af met een spa-
tel.

25. Volgens de aftekening sn d ik het
tweede gat in de eerste bol...
26. ...en k k of het allemaal past. Als
dat niet zo is, neem ik met een sur-
formpje wat klei weg.

27. Als de passing goed is, ruw ik de
randen op, en...
28. ...breng slib aan.

29. Voor een goede hechting druk ik
de bollen flink tegen elkaar, zodat het
slib ertussenuit komt. Ik werk de las af
en laat de bollen rusten om de verbin-
ding zich goed te laten zetten.
30. Dan is de derde bol aan de beurt.
Ik herhaal het eerdere proces en geef
zo het object z n definitieve vorm.
Daarb is de laatste stap het sn den
van een spannende bovenrand.
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31. Na de biscuitstook op 960 ºC ga ik
decoreren. Ik laat me daarb inspire-
ren door de kleurige patronen van tro-
pische vissen. Elk object kr gt de
Lat nse naam van de vis waarop het
is geïnspireerd.
32. Ik maak eerst schetsen en leg in-
gekleurde ontwerpen voor binnen- en
buitenkant over elkaar, om te k ken of
ze b elkaar en b de vorm passen.

33. Eerst schilder ik de achtergrond-
kleur met zelfgemaakte sinterengo-
bes. Zes of zeven dunne lagen geven
een goede kleurintensiteit.
Het patroon teken ik met potlood op
het biscuit en schilder daaroverheen.
34. Eerst trek ik met een dun penseel
de l nen en vul daarna de grotere
vlakken in met een dikkere kwast.

35. Na zes laagjes ontstaat een mooi
reliëf. Hier een voorbeeld op de bui-
tenkant.
36. Voor de stippen gebruik ik een
(moderne) ringeloor. Ik probeer het al-
t d eerst even uit op papier.

37. Het object wordt ten slotte op
1200 ºC gladgestookt.

Het eindresultaat is Majiayao in my
mind 2020-I, 2020, 36 x 31 x 19 cm.

Foto pagina 31: Yna van der Meulen
Objectfoto’s: Liesbeth Kamp
Procesfoto’s: Mels Boom
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Klik hier voor een film over
Liesbeth Kamp en haar werk

https://youtu.be/4zWLF-Glfnk


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 28 februari):
€ 20 of € 50 of € 100

https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
http://inspiratie.ceramic.nl/IBAN.pdf
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0ARBmyAthRCoLjrtQViWYYj2cGHyavhs
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2cM9hlQxanLvFiGtnUwnrwKObMjzG3Tx
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=R3UuAouJsmXx0TH2r3HevF21xH77btFH


Ook deze nieuwe grote K is een bron van inspi-
ratie 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
al wel gevonden heb, hoe realiseer ik dan mĳn
werk? Met welke materialen, technieken en ge-
reedschappen? Bekende en beroemde kunste-
naars geven in dit boek hun persoonlĳke ant-
woorden. En geven bovendien inzicht in hun
technieken met duidelĳke voorbeelden. U kunt ze
stap voor stap volgen.

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

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

De grote K deel drie is uit!
Eindelĳk is het zover! Tegelĳkertĳd met onze grote
tentoonstelling in Keramiekcentrum Tiendschuur.
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Kaliveldspaat
Veldspaten zĳn mineralen die een groot deel van de ge-
steenten op aarde vormen. Voor de fabricage van glas en
keramiek worden ze gewonnen uit sedimentair gesteente.
Voor de keramist is er keuze uit meerdere soorten, zoals
kaliveldspaat, natronveldspaat, kalkveldspaat en lithium-
veldspaat.

Basisformule K2O.Al2O3.6SiO2. Het bevat meestal ook een
kleine hoeveelheid natriumoxide (Na2O) en vaak andere
verontreinigingen zoals krĳt, ĳzeroxide en magnesiumoxide.
Molecuulmassa 557, geen gloeiverlies.

Kaliveldspaat is een hoofdbestanddeel van klei, met name
van porseleinklei. Het laat de klei sinteren en geeft porselein
zĳn transparantie.

Kaliveldspaat is een natuurlĳk glazuur, omdat het zowel een
glasvormer, een vloeimiddel als een stabilisator bevat. Het
is dan ook een veelgebruikte grondstof voor het maken van
glazuren voor temperaturen tussen 1100 en 1300 ºC.
Veldspaatglazuren kunnen een mooi, zĳdemat uiterlĳk
hebben, vooral als ze onder reductie gestookt worden. Ze
lopen, ook als ze dik opgebracht worden, niet gemakkelĳk
af. Bĳ een hoog veldspaatgehalte willen deze glazuren nog
wel eens problemen opleveren: blaasjes, haarscheurtjes,
samentrekken en het lekken van (mogelĳk giftige) oxides uit
het glazuur.
Voor het maken van glazuren wordt kaliveldspaat vaker
gebruikt dan andere veldspaten. Het oppervlak is harder
dan dat van de andere veldspaten. Ook het temperatuur-
bereik is groter.

Wit tot lichtroze.

Gemiddeld.

Circa 1250 ºC. Begint te sinteren bĳ 1000 ºC.

Zeer fijn stof, gebruik een goed stofmasker.

Circa 2,00 €/kg.

Samenstelling

Klei

Glazuur

Kleur

Uitzetting

Smeltpunt

Veiligheid

Kosten

Klik hier voor info over alle grondstoffen
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Handigheidjes, weetjes, we kunnen ze allemaal gebruiken.
Ook een goede tip? Stuur hem naar de kleine K!

Tips

► Gasoven op slot?
Is dat wel veilig?
Bĳ de meeste gasovens zit er een slot op
de deur of het deksel. Meestal is het een
haakje of schuifje. Toch is het verstandig
om de oven niet op slot te doen (maar
hang er wel een waarschuwing bĳ: niet
openen!). Als de vlam uitgaat en de
eventuele veiligheidsvoorziening niet
goed werkt, kan de oven ontploffen. Als
de deur of het deksel niet op slot is, zal
er minder schade zĳn omdat het
ontbrande gas weg kan.

► Opbouwen en draaien
Gaat dat samen?
Meestal zien we opbouwen en draaien
als aparte technieken. Bĳ groot werk is
het gebruikelĳk om de twee te combi-
neren. Dikke worsten worden aan de
bovenkant van het draaiwerk toegevoegd
om de wand hoger te maken. Ook bĳ
klein werk kan dat op verschillende
manieren. In prehistorische tĳden werd
dat al gedaan. Kĳk hier voor een aantal
voorbeelden.

► Ovenluchtjes
Moet de ruimte waar de oven staat,
geventileerd worden?
Meestal wel. Zeker als er mensen binnen
zĳn. Bĳ de stook komen allerlei gassen
vrĳ, die een schadelĳke werking kunnen
hebben: zware metalen (Cr, Co, Pb, Mn),
koolmonoxide en andere gassen die bĳ
verbranding van organisch materiaal

gevormd worden. Die zĳn ook schadelĳk
voor het stookgoed en kunnen glazuur-
fouten en kleurveranderingen veroor-
zaken. Stook de eerste tĳd met het
deksel op een kier of met het loergat
open en zorg voor een goede ventilatie
van de ruimte. Tegenwoordig zĳn er voor
de meeste ovens en ruimtes uitstekende
ventilatiesystemen te koop.

► Beschimmelde klei
Is die te gebruiken?
Klei die al even ligt, gaat soms schimme-
len. Zwart of groen. Papierklei is berucht.
Voorkom dat het beschimmelde deel
droog wordt, want dan kan de schimmel
zich door de lucht verspreiden. Nat levert
het geen gevaar op. Gewoon doorkne-
den en gebruiken. Wel het oppervlak
waarop gekneed werd en de handen
schoonmaken. De schimmel verbrandt in
de oven en heeft daar geen effect. Bĳ
(resten) papierklei is droog bewaren een
optie.

► Structuren, patronen
We kopen allerlei gereedschapjes, maar
dat hoeft niet per se.
Ook behang met structuur werkt. Of ver-
pakkingsmateriaal: netjes, schuim of
eierdozen. Ga op onderzoek in de super-
markt. Of kĳk thuis naar verschillende
soorten borstels en keukengereedschap.
Of moeren, bouten, ringen, draadeinden,
staalborstels en gereedschap uit de
garage.

https://www.silexshop.nl
http://tracingthewheel.eu/what-is-wheel-coiling/
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Eigenlĳk moet
je nu met de
handen in de
klei zitten...



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 m a a n d
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Gevel aan de Grasmarkt, Brussel, foto: Mels Boom
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Mathieu Casseau
Terra sigillata is een fascinerend fenomeen. Ook voor Loes en Reinier,
die er in maart en april aandacht aan besteden met een tentoonstelling

van het werk van de Franse keramist Mathieu Casseau.
Reinier vertelt hier over hun fascinatie.

Terra sigillata, slib-aardewerk van Romeinse
oorsprong, is een aspect van de hedendaagse
praktĳk van keramiek maken dat ons als galerie-
houders al vroeg fascineerde. Het werd bĳvoor-
beeld gemaakt door meesterpottenbakker Pierre
Bayle (1945-2004). Toen we de mogelĳkheid
kregen om zĳn werk in onze galerie te expo-
seren, grepen we die kans en realiseerden in
1990 en 1996 prachtige tentoonstellingen.
Bayle werd vlak bĳ Carcassonne in Zuid-Frankrĳk
geboren en is er altĳd blĳven wonen. Hĳ kon er
overal in de grond rode scherven van het Gallo-
Romeinse aardewerk vinden. Mogelĳk heeft dit
hem geïnspireerd om zich op deze manier van
pottenbakken toe te leggen. Groot was onze
verrassing toen we in 2007 op de Journées de la

Céramique in Parĳs een jonge pottenbakker
ontmoetten die ook toegewĳd was aan het
werken in deze techniek.

Deze ontmoeting met Mathieu Casseau (Frank-
rĳk, 1977) leidde tot een eerste tentoonstelling in
2010. Acht jaar later ontmoetten we hem weer,
op de pottenbakkersmarkt van Diessen (DE).
Opnieuw waren we aangenaam verrast, dit keer
door de ontwikkeling in zĳn recente werk.
Presenteerde hĳ in 2010 vooral vazen en kom-
men, in Diessen had hĳ zĳn werkveld uitgebreid
met prachtige schalen en dekseldozen. Een
bredere variatie in containers, niet-functionele
ruimtelĳke vormen en kommen in verschillende
warme kleuren.

Op de vorige pagina: Boîte, 2019, h 12 cm ▼Bol, 2016, h 7 cm
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Verzegeld
Het geheim van terra sigillata zit in de bedekking
van de gedraaide pot met een fijne gezuiverde
kleislib die wordt verkregen door een proces van
zeven en sedimentatie.
Mathieu stookt zĳn werk in de houtoven in één
keer, tot 980 °C, zonder eerst biscuit te bakken.
Tĳdens het bakproces wordt een perfecte vergla-
zing bereikt. De slib versmelt met het oppervlak
van het zorgvuldig gepolĳste stuk. Mathieu kiest
zĳn materiaal zeer zorgvuldig en vindt de klei
tĳdens wandelingen door de streek. Hĳ selecteert
zĳn vondsten door ze te testen: de ene klei om
de pot te draaien, een andere om als slib te
dienen. Voor die laatste is zware, vette klei de
basis. Het raffinageproces duurt enkele dagen tot
weken. De klei wordt verdund met regenwater,
gezeefd en geklaard in een lang proces van
bezinken en drogen. Hoe langer de bezinking,
hoe fijner en meer verglaasd het resultaat zal
zĳn.

Een voorbeeld: 2 kg klei uit de Auvergne ge-
mengd met 12 liter regenwater en wat natrium-
silicaat levert slechts enkele deciliters slib op.
‘Wat ik doe is vrĳ eenvoudig, een vleugje chemie
en veel nieuwsgierigheid’, zegt Mathieu over
deze techniek.

Slib
De rode draad in het werk is de spanning van de
lĳn, zowel van de potcontour als van het craquelé
dat tĳdens het bakproces ontstaat. Hĳ onderzoekt
of de beweging van het craquelé komt van de
potvorm of van de dikte van het slib. De craque-
lures hebben de vrĳheid om min of meer wille-
keurig tevoorschĳn te komen, terwĳl ze zich
ontwikkelen op het oppervlak van de pot.
Verschillende factoren bepalen hun uiterlĳk: de
gebruikte draaiklei, het soort slib en de dikte
ervan. Hoe dikker het slib, hoe meer ze zullen
ontwikkelen. Een dun fijn slib veroorzaakt alleen
punten op het oppervlak van het stuk. Sommige

Minéral, 2016, h 25 cm
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soorten draaiklei zullen grote spiraalvormige cra-
quelures ontwikkelen, andere worden gestuurd
door de spanning die wordt veroorzaakt door de
vlammen die in de houtoven door de potten trek-
ken. Het stoken met hout met afwisselend een
oxiderende of reducerende atmosfeer verschilt
van het stoken op gas in de subtiele verrĳking
van de slibs door de vlammen in de oven.
Rookstoken is aan het einde van de stook ook
mogelĳk, om het craquelé en delen van de pot
zwart te maken. Het stoken duurt twaalf uur,
vanaf de vroege ochtend tot het einde van de
dag. Het uitpakken moet wachten tot de volgende
ochtend.
Elk stuk uit de oven wordt grondig geïnspecteerd
en beschreven in een notitieboek: het type klei,
het slibrecept en de positie in de oven. Het is een
permanente zoektocht naar perfectionering. Met
zĳn draaipraktĳk en originele slibs reikt Mathieu
naar meesterschap in deze discipline, net als zĳn

grote voorbeeld Pierre Bayle. ‘Ik heb mĳ in-
middels de technieken eigen gemaakt om de
oriëntatie van het craquelé en de kleur van de
slibs te beïnvloeden. Zo te werken is een waar
genot.’

Mathieu Casseau realiseert op de draaischĳf
spannend vaatwerk dat een perfecte basis
vormt voor zĳn krachtige slibtechniek. De ele-
gantie van vorm, de mooie decoratie en het
technisch meesterschap maken hem tot een
zeldzaam talent in de keramiek.

Reinier van de Voorde

1 maart t/m 25 april
Mathieu Casseau
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer
Open: donderdag en vrĳdag 11 - 18,

◄ Vase, 2013, h 24 cm ► Vase, 2018, h 28 cm

https://loes-reinier.com
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Jennifer Tee - Falling Feathers
Deze tentoonstelling laat verschillende sculp-
turale 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 ingetogen-
heid, waarmee ze de toeschouwer uitnodigt een
nieuwe wereld te betreden.

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

Jólan van der Wiel - Dragonstone
In deze tentoonstelling is onder meer een intri-
gerende installatie te zien, waarin design, kera-
miek 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.

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 tentoon-
stelling in het Princessehof maakt, wordt ge-
vormd door de krachtvelden van magneten.

t/m 25 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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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 na-
tuurlĳke met het kunstmatige. Haar beelden en
installaties vloeien voort uit het idee van een
oneindig landschap waarin de ruimte overwoe-
kerd raakt door amorfe structuren, waarbĳ
Smeets gebruikmaakt van huis-tuin-en-keuken-
materialen. In Terrarium beweegt de bezoeker
zich door onheilspellende eilanden vol wildgroei.
Het werk is in lĳn met de tentoonstelling Gezon-
ken Schatten, die gelĳktĳdig te zien is in het
Princessehof. Hierin staan objecten centraal die
gevonden zĳn aan boord van acht scheeps-
wrakken.

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

Jubileumwedstrĳd KLEI
In november 2020 bestaat het blad ‘KLEI kera-
miek magazine’ 40 jaar. Om dit te vieren orga-
niseert Stichting KLEI weer een wedstrĳd met
het thema KLEI in beweging. Alle abonnees,
zowel hobbyisten als professionals, worden
uitgenodigd deel te nemen. Alle klei- en
stooktechnieken zĳn toegestaan. De enige
beperking is de afmeting: deze mag maximaal
35 x 35 x 35 cm zĳn.

Een vakkundige jury beoordeelt de ingestuurde
foto’s. De geselecteerde werken worden in okto-
ber tentoongesteld bĳ Babel in ‘s-Hertogen-
bosch en zullen ook, net als in 2015, in een
catalogus worden opgenomen. De jury kent een
eerste prĳs van € 500, een tweede prĳs van
€ 200 en een derde prĳs van € 100 toe.

De winnaars worden bekendgemaakt tĳdens de
feestelĳke opening van de tentoonstelling. Alle
bezoekers van de expositie kunnen een stem
geven aan hun favoriete werkstuk. Het werk met
de meeste stemmen ontvangt de publieksprĳs
van € 200. Deze prĳs zal worden uitgereikt op
de laatste dag van de expositie. De juiste data
worden nog bekendgemaakt.

http://princessehof.nl
https://www.klei.nl/klei-in-beweging-jubileum-wedstrijd/
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Kunst trifft Technik
3D-printen is een belangrĳke nieuwe techniek.
Het maakt productie in kleine series mogelĳk en
geeft nieuwe vormmogelĳkheden. Aanleiding
voor het Keramion en partner WZR om een
ontwerpwedstrĳd te organiseren.

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

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

Klei met een grote K
Ter gelegenheid van het vĳfjarig bestaan van de
kleine K nodigde Keramiekcentrum Tiendschuur
in Tegelen vĳftien van de ruim driehonderd in die
vĳf jaar beschreven kunstenaars uit voor deze
jubileumexpositie.

31 januari t/m 10 mei
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

http://www.keramion.de/aktuelle-ausstellung.php
https://tiendschuur.net
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Amrita Karunaratne
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 experi-
menteerde 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 tempera-
turen.
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 22 februari
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

Dick J.J. Blacquière
Dick Blacquière (1937) denkt, voelt en werkt
vanuit de keramische traditie van Bernard Leach
(1887-1979). Er mogen imperfecties zĳn, naar
analogie met het leven. Een morrelend dilemma
is daardoor steeds aanwezig: imperfecties
overtreffen perfectie vaak in schoonheid.
Ambachtelĳkheid in zĳn werk neemt een voor-
name plaats in. De term ‘eeuwigheidswaarde’
is zĳn geliefde uitdrukking voor keramiek. Zĳn
werk kan geen andere associatie hebben dan
aarde, gelouterd door hoog vuur. Zoekend naar
de goddelĳke vonk in de openbaring van de
kunst.

22 februari t/m 4 april
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

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

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

Schiffmacher Royal Blue Tattoo
Inkt verbindt. Gelaagd, diepgeworteld en met
respect een ode aan het Delfts Blauw en de
kunst van het tatoeëren. Een unieke samenwer-
king tussen twee traditionele ambachten uit een
oude wereld. Overzees hier naartoe gehaald
vanuit het Oosten. Rĳk aan cultuur, traditie en
symboliek. Kunstvormen die eenmalig handma-
tig 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
Royal Delft
Rotterdamseweg 196
2628 AR Delft
Open: maandag t/m zaterdag 9 - 17
zondag 12 - 17

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

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

Adriaan Rees
Deze beeldhouwer (Amsterdam, 1957) woont
en werkt zowel in Nederland als China (Jingde-
zhen). 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.

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

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

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

Vaart Maken
Helma van de Water (keramiek) en Sacha Land-
kroon (poëzie) werken samen in keramiek en
poëzie, woorden en beelden, van oudsher al
met elkaar verbonden in bĳvoorbeeld kleitablet-
ten. Associërend over het thema Vrĳheid ont-
stonden wel of niet terecht met elkaar in ver-
band gebrachte gedachten, waar ontwikkeling
en ontplooiing mogelĳk was voor hen beiden. Zĳ
willen elkaar versterken in het verbeelden en
verwoorden van het door hen gekozen thema
Vaart Maken. Het is een beweging en geeft een
actief maakproces aan. Zoals de klei op de
draaischĳf, die reageert op elke snelheid van het
rondgaan, waarbĳ de klei zĳn eigen weg zoekt
en zich naar de vrĳheid toe werkt. De ruimte
zoekend, waar belemmeringen en beperkingen
zo veel mogelĳk afwezig zĳn, of juist ervaren
worden.

Vaart Maken is onderdeel van het project Visie
op Vrĳheid, uitgevoerd door zes professionele
kunstenaars in het kader van Midden-Drenthe,
Culturele Gemeente van de provincie Drenthe.

1 t/m 29 februari
Kunst- en Cultuur4daagse
Westeinde 62a
9431 CG Westerbork
Voor data en openingstĳden klik hier

http://www.keramion.de
http://kunstcultuur4daagse.nl/exposities-2/
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Heilige Huisjes
Als thema voor de tentoonstelling bĳ het Cen-
trum Beeldende Kunst Emmen is dit keer geko-
zen voor Heilige Huisjes. Aanleiding hiervoor
was het klei-filmfestival dat de SKNN in 2019
organiseerde. Dit festival had Heilige Huisjes als
titel en ging over gebouwen in leem en bak-
steen.
Negenenvĳftig keramisten lieten zich voor deze
expositie inspireren door dit thema. Ze presen-
teren zo’n honderd werken in keramiek.

t/m 13 april
Centrum Beeldende Kunst Emmen
Ermerweg 88b
7812 BG Emmen
Open: donderdag t/m zondag 13 - 17

Habitat
Een groepstentoonstelling over hoe architectuur
de verbeelding in de kunst voedt. Bouwkunst
blĳft kunstenaars in alle genres inspireren met
zĳn perfecte gebruik van ruimte, harmonie en
verhoudingen. Dat geldt ook voor kunstenaars
in keramiek, glas en beton, zoals in deze
tentoonstelling met werk van: Gunhild Aaberg
(DK), Alexis Cladiere (FR), Guillaume Couffignal
(FR), Abel Jallais (FR), Alexander Lichtveld
(NL), Brigitte Marionneau (FR), Pierre Martinon
(FR), Enric Mestre (ES), Harry Morgan (VK),
Olectronico (JP), Juan Orti (ES), Lucien Petit
(FR) en David Umemoto (CA).

t/m 16 februari
Modern Shapes Gallery
Kleine Markt 13
2000 Antwerpen, België
Open: maandag, dinsdag t/m
vrĳdag 12 - 18.30, zondag 12 - 17

https://www.cbkemmen.nl/tentoonstellingen/heilige-huisjes
https://modernshapes.com
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Jan Marechal - Hunter
HUNTER, Archetypes and Survival laat werk
zien van Jan Marechal (1976). Hĳ heeft na zĳn
opleiding Productdesign (Media & Design
Academy Genk) en Keramiek (PXL Hasselt) een
werkperiode gevolgd aan het Europees Kera-
misch Werkcentrum in ’s-Hertogenbosch.

Het contrast tussen een maakbare wereld en de
dreiging van de realiteit is de basis van zĳn
werk. Het is enerzĳds een zoektocht naar poten-
tiële archetypen voor de toekomst en anderzĳds
een vorm van overleven. Hĳ creëert een eigen
wereld die refereert aan de vage ruimte tussen
wat is en wat wordt waargenomen. Of anders:
wat zie je, wat wil je zien? Marechal roept het
beeld op van de mens die leeft in een realiteit
die onophoudelĳk van gedaante verandert en hĳ
stelt zich vragen over de afstand van de mens
tot zĳn natuurlĳke omgeving. Steeds bouwt hĳ
aan zĳn wereldbeeld door elementen te verza-
melen, te knippen, te puzzelen en te plakken en
dit kan je doortrekken in zĳn creatief proces. Hĳ
verkent en vermengt verschillende media waar-
onder muziek, fotografie, keramiek, video,
beeldende kunst...

t/m 15 februari
12WYK
Bordeauxstraat 12
2000 Antwerpen, België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

Kunst in Bilt
Kunst in Bilt is een samenwerkingsverband
tussen Hanneke van den Bergh (keramische en
bronzen beelden), Diana Buitink (sieraden),
Ellen van der Wal (schilderĳen) en Esther van
Keulen (keramiek). Als kunstenaars uit diverse
disciplines, die elkaar kennen vanuit eerdere
exposities, hadden wĳ als grote wens het vinden
van een geschikt pand waarin we ons werk
permanent kunnen exposeren, met daarnaast
expositieruimte waar ook andere kunstenaars
kunnen exposeren. In een sfeervol pand aan de
Dorpsstraat 34 in De Bilt hebben we dat
gevonden. Op 11 januari jl. zĳn we van start
gegaan.
We hebben plannen voor kleinschalige work-
shops en lezingen over kunst. Door geen hoge
drempel op te werpen om binnen te stappen,
willen wĳ kunst voor een groot publiek toegan-
kelĳk maken.

Kunst in Bilt
Dorpsstraat 34
3732 HJ De Bilt
Open: donderdag t/m zondag
12.30 - 17.30

https://www.12wyk.com
https://kunstinbilt.nl


K l e i P e r s

lees
meer

lees
meer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 62 | februari 2020 | 62

Peter Beard
Peter Beards professionele carrière in keramiek
begon in 1973. Naast oude kunst, is het land-
schap een bron van inspiratie. Zĳn zeer speciale
glazuurtechniek geeft zĳn vazen en objecten
een natuurlĳke uitstraling. Combinaties van
matte, semi-matte en glanzende glazuren wor-
den in een patroon over elkaar heen aange-
bracht. Tĳdens het stoken vormen ze een reliëf
met de ongeglazuurde delen. De vormen zĳn
evenwichtig, de decoratie maakt het object
spannend en boeiend. De unieke objecten
hebben een tĳdloze kwaliteit: ze zĳn eigentĳds
en tegelĳkertĳd gelieerd aan de klassieke
vormen.

t/m 28 maart
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

Under Construction
In haar solo-tentoonstelling presenteert Anne
Wenzel voor het eerst de hele serie Under
Construction in Nederland. Borstbeelden, die
mooie en sterke vrouwen voorstellen, verwond
door tekstfragmenten die ze in de verse klei
heeft gesneden. De stukken worden gepresen-
teerd als één grote installatie samen met meer
abstracte, prachtig geglazuurde keramische
elementen. Kubussen, verwĳzend naar het
architecturale gebruik van beton.
Voor deze gelegenheid maakte Anne Wenzel
een muurschildering met waterballons en met
verf gevulde Super Soakers. Een installatie
tussen de-constructie en bevestiging.

t/m 21 juni
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59
6511 TB Nĳmegen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Foto: Anders Sune Berg

https://terra-delft.nl
https://www.museumhetvalkhof.nl
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Met werk van...
Deze tentoonstelling – werk van Athos Bulcão,
Marcos Castro, Anna Franceschini, Ni Haifeng,
Nicolás Lamas, Praneet Soi, Adriana Varejão,
Ana Vaz, Bouke de Vries, Raed Yassin, Karlos
Gil & Belén Zahera – onderzoekt hoe vorm
landsgrenzen doorkruist. Neem blauw-wit
aardewerk, zoals Delfts Blauw in Nederland,
Qinghua-porselein in China, Iznik-keramiek in
Turkĳe, Azulejo in Portugal, Engels porselein
(‘China’) of Talavera Poblana in Mexico. Een
kosmopolitisch artefact met zĳn wortels in de
wereldhandel, maar overal aangepast aan
lokale tradities. Het is die wereldhandel, onlos-
makelĳk verbonden met het kolonialisme, die
samenlevingen ingrĳpend veranderde. Door een
kunstuiting van een wereld in beweging als
vertrekpunt te nemen, nodigt deze tentoon-
stelling uit om historisch blauw-wit aardewerk te
zien als mobiele drager van ideeën en tradities,
maar ook als vertrekpunt en bestemming
hiervan. Er is werk in diverse media te zien van
hedendaagse kunstenaars uit Noord-, Midden-
en Zuid-Amerika, Azië en Europa.

t/m 19 juli
Witte de With Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 18

Porselein aan de Jisperweg
is een initiatief van Wil van Blokland en Inge
Bečka. In de weekenden 28 & 29 maart en 18 &
19 juli zĳn hun bĳzondere ateliers geopend voor
iedereen die belangstelling heeft voor porselein.

Wil en Inge verlaten ieder jaar de Jisperweg 2
maanden om naar China te gaan en daar hun
nieuwe porseleinen werk/collecties te maken.
Wil maakt monumentaal werk en zoekt naar
diepgang en verstilling. Zĳ wil met haar werk
de essentie van het bestaan laten zien. Grote
porseleinen tablets bewerkt ze met glazuren tot
eenvoudige abstracte ‘schilderĳen’. ‘Het abstra-
heren helpt mĳ de complexe wereld te begrĳ-
pen.’ Inge werkt op het snĳvlak van kunst en
design. Naast haar vrĳe werk The Blob en
Another Brick on the Wall maakt zĳ ook in kleine
oplage uniek en functioneel werk. ‘Ik vind het
leuk en interessant om een bestaand object uit
zĳn context te halen. Of het zodanig te bewer-
ken dat het enerzĳds herkenbaar is, maar dan
met mĳn eigen specifieke touch.’

Wil en Inge vertellen u graag over het wat, hoe
en waarom van hun jaarlĳkse werkverblĳf in
China. Belangstelling en in de bovengenoemde
weekenden niet in de gelegenheid om te ko-
men? Bezoek op afspraak kan.

28 en 29 maart
Atelier Wil van Blokland
Jisperweg 53-A
Westbeemster
Kunstwerkruimte | Inge Bečka
Jisperweg 123
Westbeemster

https://https:www.wilvanblokland.nl
http://www.ingebecka.com
https://www.wdw.nl
http://www.ingebecka.com
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Roeland Tweelinckx
Galerie Lauwer

Stadhouderslaan 9, 2517 HV Den Haag
t/m 22 februari

Verzameling Fenger
Galerie Polhus

Spoorstraat 1a, 3862 AC Nĳkerk
t/m 23 februari

Keramiekmarkt Maaseik
Nog inschrĳven tot:

29 februari

De Lavino Collectie
Kunstmuseum Den Haag

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

O.a. Brigitte Schreuder
Galerie Huis ter Heide

Norgervaart 10a, 9336 TE Huis ter Heide
t/m 1 maart

Barbara Nanning
Kunstmuseum Den Haag

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

Variaties in klei
Kunstmuseum Den Haag

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

O.a. Rian Peeperkorn
25x25x25 in het Mondriaanhuis, Mondriaanhuis

Kortegracht 11, 3811 KG Amersfoort
t/m 8 maart

Noordewerk
Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5

9641 AD Veendam
t/m 8 maart

In a Lifetime - Nature morte/vivante
Anne Ausloos, Grand Hornu

82 Rue Sainte Louise, 7301 Hornu (BE)
t/m 8 maart

Studio Ierde
Voorheen de Dynamische Keramiekwinkel
Kleine Hoogstraat 9, 8911 HD Leeuwarden

vanaf 1 februari

Thea Kanters
Galerie Kunstbrug

Kleibultweg 48, Oldenzaal
t/m 2 februari

Anarchie
Resultaten ontwerpwedstrĳd Cor Unum

Vughterstraat 270, 5211 GR ’s-Hertogenbosch
t/m 4 februari (uitslag, jurydag)

50 jaar EKWC
Museum De Pont

Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg
t/m 9 februari

Art Rotterdam
Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1

3044 BC Rotterdam
6 t/m 9 februari

Object Rotterdam
Vierhavensstraat 38-42, Rotterdam

7 t/m 9 februari

99e Expositie SKNN
Hannie Mein Keramiekgalerĳ

Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
t/m 13 februari

Gewoon Bĳzonder
Museum Paul Tetar van Elven
Koornmarkt 67, 2611 EC Delft

t/m 16 februari

O.a. Greetje Oldewarris
High Five Art Gallery

Hoogbraak 5a, 5111 CS Baarle-Nassau
t/m 16 februari

O.a. Marianne Hartemink
Kunstgroep Wassenaar

Molenplein 10a, Wassenaar
t/m 16 februari

https://www.lauwer.art
http://www.galeriepolhus.nl
https://toerisme.maaseik.be/keramiekmarkt-maaseik-2020
https://www.gemeentemuseum.nl
https://www.galeriehuisterheide.nl
https://www.gemeentemuseum.nl
https://www.gemeentemuseum.nl
https://www.gemeentemuseum.nl
https://www.mondriaanhuis.nl/nl
https://www.veenkoloniaalmuseum.nl/nl/in-het-museum/tentoonstellingen
http://www.cid-grand-hornu.be
https://studioierde.nl
http://www.kunstbrug.com
https://www.cor-unum.com
https://depont.nl
https://artrotterdam.com
http://objectrotterdam.com/
https://www.sknn-keramiek.nl/nieuws.html
https://tetar.nl
https://highfiveart.nl
https://www.kunstgroepwassenaar.nl
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Chris Lanooy: Experimentele glazuren
Museum Gouda, Achter de Kerk 14

2801 JX Gouda
t/m 17 mei

Antoinette van Brussel
Het Depot, Arboretumlaan 4

6703 BD Wageningen
t/m 7 juni

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk
Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)

4331 BK Middelburg
doorlopend

O.a. Lucia Fransen
Grafiekmanifestatie, Galerie de Ploegh
Coninckstraat 58, 3811 WK Amersfoort

t/m 8 maart

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

7100 La Louvière (BE)
t/m 15 maart

L’invitation de Victor H.
Galerie Be Craft, Anciens Abattoirs

17/02 Rue de la Trouille, Bergen (BE)
t/m 15 maart

O.a. Gina Bilyam
Galerie Lemferdinge, Lemferdingerlaan 2

Paterswolde
t/m 15 maart

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 22 maart

O.a. Renée Marcus Janssen
Het Wĳde Groen, Galerie de Roos van Tudor

Eewal 47/49, 8911 GR Leeuwarden
t/m 22 maart

O.a. Erna Futselaar
Jubileumexpositie Kunsthal Hof88
Elisabethhof 6, 7607 ZD Almelo

t/m 22 maart

O.a. Anneke Fidder
Menselĳk, Galerie Pouloeuff

Turfpoortstraat 36a, 1411 EG Naarden-Vesting
t/m 29 maart

Winterexpositie
Galerie Posthuys Texel

Brink 14, 1796 AJ De Koog
t/m 29 maart

Chinezen uit Makkum
Het Nederlands Tegel Museum
Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo

t/m 31 maart

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

keramiek

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een kera-
misch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.

Blĳ
me
t d
e k
lei
ne
K?

Wo
rd
vri
en
d!

https://www.museumgouda.nl
https://www.hetdepot.nl
https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl
https://www.deploegh.nl
http://www.keramis.be
https://www.becraft.org/event/l-invitation-de-victor-h
http://www.cultureleraadeelde.nl
https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/pronkjewails-design-uit-heden-en-verleden
http://www.roosvantudor.nl
https://www.kunsthalhof88.nl
https://www.galeriepouloeuff.nl
https://www.galerieposthuys.nl
http://www.nederlandstegelmuseum.nl
https://www.museumgouda.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
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I n M e m o r i a m

buitengewoon; haar palet weerspiegelt het Ierse
landschap. Haar vormen zĳn klassiek en toch
eigentĳds, in evenwicht met de gedurfde kleuren.
In haar latere jaren maakte zĳ abstracte gesloten
vormen, sommige met een zwart oppervlak om
vooral de vorm goed te laten uitkomen.

Sonja Landweer werd in 1933 geboren in
Amsterdam; haar ouders waren antroposofen.
Die levensfilosofie heeft haar eigen levens-
houding diep beïnvloed. Het maakte haar tot een
uitzondering in de katholieke samenleving van
Ierland. In mĳn jonge jaren was ik een van de
velen die zĳ inspireerde en met wie zĳ haar
overtuigingen deelde.

Een bezielende wind is gaan liggen. Ik mis haar.

Deirdre McLoughlin

De Nederlandse keramiste Sonja Landweer werd
na haar komst in Ierland, in 1965, al gauw
opgenomen in de kring van de groten van de
Ierse cultuur. De dichter en Nobelprĳswinnaar
Seamus Heany opende haar tentoonstellingen.
De bekende schilder Barrie Cooke werd haar
partner en de vader van haar enige kind Aoine.
Haar werk werd zeer gewaardeerd en werd
aangekocht door Ierse en internationale
verzamelaars en musea. In 1981 werd zĳ
verkozen tot lid van de Aosdana, het hoogste
eerbetoon voor kunstenaars in Ierland.

Sonja Landweer overleed op 15 december 2019
in haar huis in Thomastown, County Kilkenny. Zĳ
was een eigenzinnige kunstenaar wier werk is
bezield door mystiek. Het oppervlak van haar
keramische werk – en later van haar bronzen –
is subliem van diepte. Haar kleurgebruik is

Sonja Landweer: Keramiek voor de ziel

◄ Kom, 1971/2, 13 x 25 cm ► Pot met deksel, na 1965, 11 x 9 cm
Beide: Collectie Centraal Museum, Utrecht; aankoop 1972, Met dank aan Centraal Museum Utrecht, foto’s: Adriaan van Dam
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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


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 62 | februari 2020 | 68

C o l o f o n
De kleine K
Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals.
Onafhankelĳk, met informatie waar u wat mee
kunt.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

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

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

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

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

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

Inhoud
Samenstelling en grafische vormgeving,
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door kunste-
naars geleverd. Aan deze uitgave droegen bĳ:
Riëlle Beekmans, Michael Cleff, Elvira Groene-
woud, Chikako Inaba, Sander Hendriks, Lies-
beth Kamp, Deirdre McLoughlin, Yna van der
Meulen en Reiner van de Voorde.

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

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

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

inspiratie website | contact | gratis abonnement

Download verschenen nummers.

Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of het forum voor vragen

en opmerkingen.

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/abonneren.html
http://inspiratie.ceramic.nl/2020%20de%20kleine%20K%20-%20tarieven.pdf
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/Structuur/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/nummers.html
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://forum.ceramic.nl

