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de kleine K
Het was jaren geleden dat ik het Duitse woord Fazit
gebruikte. Tot vorige week, toen ik een mailtje naar
mĳn Duitse huisarts stuurde over de resultaten van
een onderzoek. Fazit is een apart woord. Het betekent
zoveel als conclusie, resultaat van een onderzoek.
Maar daarmee is niet alles gezegd. Het betekent
daarnaast essentie, betekenis, maar ook zoiets als
nieuw uitgangspunt. Bĳ de voorbereiding van deze
inleiding moest ik daaraan denken omdat die natuurlĳk
ook gaat om het Fazit van dit nummer. Wat is dat deze
keer?
Voor mĳ is het bĳ dit nummer het zich aanpassen aan
de omstandigheden en daarbĳ jezelf blĳven. Het gaat
niet alleen om de coronacrisis, waarbĳ we laten zien
hoe mensen toch exposities organiseren en hun
gevoelens uiten over wat er gebeurt. Maar ook om
andere uitdagingen die zich onverwacht aandienen:
als je broer iemand vermoordt of als je in een heel
andere omgeving terechtkomt. Telkens is er een heel
persoonlĳk antwoord, dat als eigen stem in de kunstwerken doorklinkt.
Dat geldt voor Zsiri Dempsey, die een eigen reactie
heeft op milieu-onvriendelĳke keramische technieken.
Voor Straiph Wilson, die persoonlĳke belevenissen als
grondstof neemt. Voor Jennifer Tee door het in
evenwicht houden van verlangens. Voor Tineke van
Gils, met haar zoektocht naar het onmogelĳke in
porselein.
Weliswaar allemaal uitdagingen, maar ook ruwe
grondstof voor het uitdrukken van wie je echt bent.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Jennifer Tee, Wild Patience, 2014, keramiek, 42 x 12 x 12 cm, foto: G.J. van Rooĳ
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Inspiratie
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Op de vorige pagina: ▲ Conscious Unconsciousness III, 2016, 60 x 18 x 20 cm ▼ Conscious Unconsciousness X,
2016, 10 x 8 x 13 cm
▲ Unconscious Consciousness VII (detail), 2016, 45 x 24 x 19 cm
Op de volgende pagina: Conscious Unconsciousness IV, 2016, 12 x 12 x 18 cm

wat nieuws te ontdekken. Ook omdat er soms
wat anders uit de oven komt dan bedoeld. Voor
mĳ als perfectionist is dat best moeilĳk. Maar ik
moet dan mĳn idee en mĳn planning aanpassen en kĳken hoe ik ermee verder kan. Dat kan
hele nieuwe perspectieven opleveren.’
Na de kunstacademie heeft Dempsey nog twee
MA’s gehaald, onder andere aan de MoholyNagy University of Art and Design in Boedapest. Tegenwoordig woont ze met haar man in
het zuiden van Ierland. ‘Hĳ is ook kunstenaar
en heeft als graficus veel met mĳ aan projecten
samengewerkt. We zĳn wel heel verschillend in
onze benadering: ik ben heel gevoelig en precies, maar hĳ is net een dinosaurus. Met als
gevolg dat mĳn werk nog wel eens wil sneuvelen. Zelfs bĳ onze eerste ontmoeting...’

Gietklei
Voor de meeste objecten is porselein het
materiaal. ‘Toch wil ik me daartoe niet beperken, want ik laat de materiaalkeuze graag van
het object afhangen. De laatste tĳd is het porselein dat ik giet. Normaal gebeurt dat in mallen, maar ik gebruik de gietklei om textiel en
andere absorberende materialen als het ware
af te gieten. Dat gebeurt wel in een mal om bĳvoorbeeld sponzen hun vorm te laten houden.
Het resultaat is heel onvoorspelbaar, want zo’n
spons is niet overal even absorberend.’

Naast dit soort werk heeft Zsiri ook wel houtgestookt, tĳdens haar artist-in-residencies in
Azië.

Ruimte scheppen
Het beheersen van technieken is belangrĳk. ‘Al
vroeg heb ik ernaar gestreefd om als het ware
automatisch te kunnen werken, zonder de hele
tĳd te hoeven nadenken over de stappen die ik
moet nemen. Dat geeft ruimte aan mĳn artistieke
instinct. Die manier van werken is altĳd gebleven.
Dat leidde tot onorthodoxe benaderingen en het
gebruik van ongewone materialen.’ Dat is mooi te
zien bĳ Projected Delusions, waarbĳ ze fotografie, grafiek en keramiek combineerde. Maar ook
ritsen, visdraad of sponzen zĳn niet veilig voor
haar. ‘In de toekomst wil ik keramiek ook combineren met levend materiaal, zoals schimmels.
Daar ben ik al wel mee bezig geweest, maar er is
nog niets uitgekomen.’

Design
Naast het sculpturale werk maakt Zsiri ook sieraden en gebruiksgoed. Het is een heel gevarieerd
assortiment: onder andere serviesgoed, theekommen, parfumpotjes en kandelaars.
Op de volgende pagina’s vertelt Zsiri over haar
beweegredenen bĳ het maken van haar twee
laatste series.
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▲ Projected Delusions / Pascal Code, 2014, 40 x 43 x 16 cm, foto: Jed Niezgoda

Projected Delusions
‘Het ging mĳ bĳ dit project om het verval door
het verstrĳken van de tĳd. In het verre verleden
probeerden mensen sporen van zichzelf achter
te laten, om hun plaats in de eeuwigheid te verzekeren. Ze gebruikten solide, sterke materialen
en maakten stabiele, permanente objecten –
monumenten. Hoewel niets voor altĳd is, kunnen deze monumenten voor de mens eeuwig
lĳken.
Bĳ het maken van mĳn sculpturen vind ik het
vooral interessant om het contrast tussen het
eeuwige en het vluchtige te benadrukken.
Keramiek kan duizenden jaren overleven. Toch
vinden we het delicaat en fragiel. Deze dualiteit

probeer ik te accentueren. Dat doe ik door porselein op textiel aan te brengen, wat een fragiel uitziend resultaat oplevert. Ik combineer dat met
massieve, zware omrandingen, een soort beschermende raamwerken. In essentie zĳn de
twee elementen uit hetzelfde materiaal gemaakt,
maar hebben een volkomen verschillende functie.
Sinds kort maak ik bĳ mĳn sculpturen gebruik van
lichtprojectie. Deze hybride sculpturen zĳn zowel
camera obscura als lichtprojector. Ze verwĳzen
naar de wereld die vooral via beeldschermen
wordt bekeken.’
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▲ Projected Delusions / Bar Code, 2014, 63 x 36 x 38 cm
▼ Projected Delusions / Camera Obscura I, 2014, 63 x 36 x 38 cm. Foto’s: Jed Niezgoda

Tekst en schaduw: ‘Ik heb een manier gevonden om teksten op te nemen in de porseleinlaag.
Voor het bakken, breng ik met zeefdruk een dunne laag watervaste inkt aan. Zo kan ik de hoeveelheid porselein die contact maakt met de
textiellaag aanpassen en een beeld produceren.
Door het porselein kan ik op deze manier teksten projecteren.’

Camera Obscura: ‘Hierbĳ gebruik ik lenzen om
de omgeving van het object erin vast te leggen.
De porseleinlaag van daarnet werkt als een
scherm dat het beeld vastlegt, terwĳl het object
zelf voor de nodige duisternis zorgt. Op die manier verandert de sculptuur voortdurend, afhankelĳk van de omgeving. De toeschouwer ziet de
hele tĳd iets voorbĳgaands.’
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▲ Conscious Consciousness IV, 2018, 27 x 75 x 35 cm, foto: Attila Csomor
▼ Conscious Unconsciousness II & IV, 2016, elk 60 x 18 x 20 cm

Conscious (Un)consciousness
‘Ik begon met het project Conscious Unconsciousness en daaruit is later het project Conscious Consciousness voortgekomen. Het eerste
is gemaakt door in porselein gedrenkte sponzen
te bakken. Ze zĳn daarna een lust voor het oog,
maar als de sponzen verbranden, ontstaan giftige gassen.
Al vind ik mezelf best een verantwoordelĳk en
milieubewust persoon, ik stond daar toch in
naam van de kunst polyesterschuim te verbranden. Door deze tegenstrĳdigheid en mĳn schuldgevoel ging ik naar andere benaderingen zoeken. Bĳ dit nieuwe project gebruikte ik zowel
gestookte als rauwe stukken. De eerste lĳken
net zee-organismen zoals koraalriffen. Ze staan

voor het in stand houden van het leven en daar
tegenover het verval door menselĳk handelen.
Deze tragische ondertoon wordt benadrukt door
de ongebakken stukken. Ik maakte ze door met
een blower de spons weg te branden en kreeg
zo een verontrustend, verschroeid uiterlĳk. Dat
confronteert de toeschouwer met de destructieve
gevolgen die we vaak los zien van ons handelen. Bĳ deze serie gebruikte ik helemaal natuurlĳke cellulose sponzen.
Ik geef hier geen oplossingen voor milieuproblemen. Het is mĳn artistieke benadering om mensen ervan bewust te maken en verandering te
bewerkstelligen.’
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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 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 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 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. Gelukkig is de tentoonstelling nu weer open en nog tot en met 20
september te bezoeken!

Na een coronasluiting weer open!
Kĳk op de website van de
Tiendschuur voor openingstĳden
en bezoekrichtlĳnen.

De expositieruimte van de Tiendschuur ►
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Straiph Wilson
Zondeneters, hasj en paddo’s

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 68 | augustus 2020 | 14

De Schotse traditionele cultuur, wetenschap en kunst komen samen in het werk
van Straiph Wilson. Zĳn stukken doen spontaan en buitennissig aan. Fel
gekleurde, door elkaar heen lopende glazuurstrepen zĳn ondanks hun woelige
uiterlĳk toch met de kwast precies aangebracht op de spontaan gevormde
objecten. Elke serie sculpturen heeft een eigen thema, dat in iedere volgende serie
verder ontwikkeld wordt. Telkens wordt het onderwerp uit elkaar gehaald en
daarna op een andere manier weer in elkaar gezet. Het mysterie vormgegeven.

Straiph Wilson (Schotland, 1971) is nog niet zo
lang met klei bezig. ‘Ik was een paar jaar geleden
bezig met een project, The Alchemist Garden, en
wilde daarvoor lokale korstmossen met lood afgieten in een gipsen mal. Ik vond het gebruik van
lood mooi passen bĳ de titel van het project. Tot
ik last kreeg van loodvergiftiging. Dus probeerde
ik wat anders. De stap naar klei was een hele
openbaring!’

Kunst en wetenschap
Wilson heeft helemaal geen artistieke opleiding.
Hĳ is autodidact en heeft afwĳkende ideeën. Hĳ is
nieuwsgierig, werkt op gevoel en in totale afzondering. Lange tĳd werkte hĳ voor een Schotse
universiteit als veldtechnicus in de gedragsecologie en de evolutiebiologie. ‘Daarbĳ zat ik als technicus altĳd in de periferie van het wetenschap-

Op de vorige pagina: Sin Eater 1 (Schiff) ▼ Monandor (uit de serie Fungi)
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Straiph Wilson
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pelĳk onderzoek en was nooit eigenaar van hypothesen of resultaten. Met mĳn kunst ben ik dat
wel. Nu kan ik elementen uit wetenschap en
kunst combineren. Wetenschappers zĳn objectief
en rationeel, kunstenaars subjectief en intuïtief.
Voor de een is het moeilĳk om het terrein van de
ander te snappen. Door mĳn werk op beide terreinen kan ik de grenzen onderzoeken en mĳn
ideeën erover verbeelden.’ Dat gaat dan over
onderwerpen als deconstructie en reconstructie,
organische diversiteit en de raakpunten tussen
wetenschap, religie en geloof.

Onvoorspelbaar
Straiph experimenteert voortdurend met het materiaal. Aanvankelĳk gebruikte hĳ klei uit het pak,
want die is voorspelbaar. Later is hĳ meer gaan
experimenteren met texturen en nu laat hĳ die
voorspelbaarheid los en voegt lokale Schotse
aardewerkklei toe, zo uit het veld. ‘Die klei noem

ik Aberfoyle, naar een plaatsje bĳ mĳ in de buurt.
Hĳ is heel poreus en geeft mĳn mengsels met
steengoed en porselein een lekker onvoorspelbaar karakter.’

Geen soldaat
Wilsons vader diende in het Britse leger en werd
regelmatig ergens anders gestationeerd. In vaak
roerige omgevingen, zoals bezet Duitsland en
Noord-Ierland tĳdens de Troubles. ‘Ik herinner me
nog goed dat mĳn vader onder onze auto controleerde op explosieven… Voor mĳ als kind was
kunst een vluchtmogelĳkheid, weg van conflicten,
militaire bases, discipline en school. Ook soldaat
worden werd van me verwacht, maar ik had sinds
mĳn geboorte al gehoorproblemen en dus kon
dat niet. Thuis kreeg ik weinig ondersteuning in
mĳn artistieke aspiraties, want die pasten niet in
een militaire omgeving. Soldatenkinderen zĳn
sterk en op hun hoede!’

Op de vorige pagina: Sin Eater 18
▼ Abrulges (uit de serie Fungi)
Op de volgende pagina: Bogman and Noose
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▲ One Eyed King

Projecten
Op de volgende pagina’s vertelt Straiph over zĳn
drie projecten. ‘Een goede kunstenaar vertelt een
verhaal met zĳn werk. En hĳ plaatst dat binnen
een context. Die basis ontwikkelt zich bĳ mĳ van

serie naar serie. De eerste drie die ik tot nu toe
gemaakt heb, gaan over de essentie van het
bestaan en hoe ik die kan overbrengen.’

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 68 | augustus 2020 | 19

Uit de serie Fungi, van linksboven met de klok mee: Fresco van Adam en Eva, Chapelle de Plaincourault,
Nadroc, Armany, Death Cap, Forneus. Foto’s van de Fungi: Jurate Veceraite

Paddo’s
‘Ik kwam op het idee voor de paddestoelenserie door een afbeelding van het fresco van
Adam en Eva. Dat is te zien in de Chapelle de
Plaincourault in Frankrĳk. De afbeelding uit
1291 laat Adam en Eva zien, maar niet met de
traditionele verboden vrucht van de boom van

goed en kwaad (meestal als appel voorgesteld)
als symbool van kennis, onsterfelĳkheid, verleiding en zonde. In plaats daarvan heeft de schilder vliegenzwammen uitgebeeld. Een duidelĳke verwĳzing naar de mystieke krachten van
schimmels.’
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Straiph als zondeneter verkleed in zĳn installatie over dit verhaal. Op de voorgrond de zwarte blokken hasj
In dit project komt de zondeneter al naar voren. Foto: Tosh Marshall

Hasj
‘Mĳn tweede serie werk. Het is gebaseerd op
blokken hasj van een kilo, met het gouden zegel van Mazar-i-Sharif uit Afghanistan. Het is
het verhaal over een gebeurtenis waarbĳ mĳn
broer als 21-jarige een man vermoordde in verband met een drugsdeal die vreselĳk misging.

Het is een verwĳzing naar Darwin’s survival of
the fittest, het mechanisme van natuurlĳke selectie. Voor mĳn broer was het een kwestie van
doden of gedood worden. Het werk gaat over
de grens tussen beschaving en barbarĳ, de
duizeling van de confrontatie met zo’n situatie.’
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Van linksboven met de klok mee: Sin Eater 6, Sin Eater 16, Sin Eater 9, Sin Eater 7, Sin Eater 26,
Sin Eater 24, h circa 50-60 cm

Zondeneters
‘De derde serie heet Zondeneters. Het is een
serie keramische koppen. Zondeneters gingen
heel vroeger van dorp tot dorp, op zoek naar
net overleden mensen. Ze werden ingehuurd
bĳ begrafenissen om de zonden van de overledene op zich te nemen, zodat diens ziel uit het

vagevuur kon worden gered. Dat deden ze
door hun eigen ziel te verpanden voor de zielerust van de overledene. Op die magische manier namen ze de zonden van een persoon of
een huishouden op zich. Ze werden dan beloond met een rituele maaltĳd en drank.’
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Jennifer Tee

Vallen
Zweven
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Het is een bĳzonder domein, de wereld die onze geest parallel aan de
fysieke wereld schept: bewegend tussen gevoelssferen, zoekend naar
evenwicht en houvast voor onze identiteit, ervaren we daarin
onherroepelĳk de tĳdelĳkheid der dingen. Waar traditionele culturen
troost boden via rituelen, brengt Jennifer Tee ons via haar installaties in
contact met deze binnenwereld.

Voertuig
Jennifer Tee (Arnhem, 1973) begon met keramiek te werken op de Rĳksakademie: ‘Voor een
tentoonstelling in het Stedelĳk Museum over een
fictieve zoektocht naar mummies in Peru wilde ik
de gezichten kleien. Zo kwam ik op de keramiekwerkplaats terecht. Sindsdien fascineert dit materiaal me.’

‘Keramiek bood me een manier om te reizen, om
mĳn etnische achtergrond te onderzoeken. Ik ben
half Chinees-Indonesisch. Dat wekte de interesse
op om naar China te gaan. Tegelĳk ben ik niet
zo’n reiziger; ik hou niet zo van het gevoel niet
helemaal te weten waar je bent. Keramiek maak-

Op de vorige pagina: Mental Plane – Physical Plane, Abstract Self with Colombian Burial Urn, 2018,
Hahnemulle Museum, 350 grams etspapier, 65 x 100 cm
▼ Tulip Palepai, 2017, collage van gedroogde tulpenblaadjes, print tussen glas, 2 maal 900 x 360 cm
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: G.J. van Rooĳ
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Op de vorige pagina: Star Crossed, 2010, 12 vazen, keramiek, diverse maten en technieken, foto: P. Cox
▲ Empty Minds, 2003, 7 stukken bamboe, keramische Mind Cakes,
7 neon lampen, 400 x 500 x 400 cm

te het mogelĳk om er niet als toerist naartoe te
gaan, maar om er te gaan werken. Dat bood een
heel ander perspectief.’

De Mind Cakes, zoals ik die verlangens noemde,
zĳn van keramiek; de constructie die ze in evenwicht houdt, is van bamboe.’

Empty Minds

Ongrĳpbaar

‘In China zag ik in een boeddhistische tempel
mensen bidden. Boven hun hoofd hielden ze
wierookstokjes waaruit rook omhoog kringelde.
Die rook, is het idee, transporteert dat waar je
voor bidt naar hogere sferen. Mĳn gedachte was
dat je vaak bidt voor dingen die niet verenigbaar
zĳn: je wilt graag reizen en een spannend leven
leiden, tegelĳk wil je een fijn huis en zekerheid
hebben. Volgens mĳ bestaat het hele leven uit
het in evenwicht proberen te houden van deze
verlangens. In Empty Minds heb ik dat op een
abstracte manier tot uitdrukking willen brengen.

‘In Het trieste der tropen beschrĳft de Franse antropoloog Claude Lévi-Strauss hoe verdrietig het
is om gefascineerd te worden door een plek die
niet meer is wat hĳ was; in zĳn geval de indianenculturen die, op het moment dat hĳ ze bestudeerde, al in verval waren. Voor de biënnale van São
Paulo in 2004 heb ik toen werk gemaakt dat erover gaat dat als je je helemaal aan iets overgeeft omdat je er gepassioneerd over bent, de
eindigheid van die passie, die niet altĳd zal voortduren, daarin al besloten zit.’

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 68 | augustus 2020 | 26

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 68 | augustus 2020 | 27

Op de vorige pagina: Un Autre Monde, 2004, metalen constructie voor lampen, 102 keramische letterbollen, 100 platina
traandruppels, 7 lampen van 250 watt, 150 x 150 x 220 cm, foto: São Paulo Biënnale ▲ Falling Feathers (wit en zwart),
2009, 20 porseleinen veren, houten octagramconstructie, henneptouw, 280 x 140 x 120 cm
Op de volgende pagina: ▲ Star Crossed, 2012, performance Stedelĳk Museum, foto: Ernst van Deursen ▼ Let it Come
Down, 2018, overzicht installatie

E*V*O*L E*Y*E-LAND*S*-END
‘Un Autre Monde, dat nu in het Stedelĳk Museum
hangt, is daar een voorbeeld van. Het is mede
geïnspireerd op werk van de Franse illustrator
Grandville, dat over de verbeelding van een andere wereld gaat en over objecten die door de
komst van de machine een eigen leven gaan leiden. Ik heb toen werken gemaakt die de toeschouwer zelf moet activeren; soms mechanisch,
in dit geval door eromheen te lopen. Je leest dan
E*V*O*L E*Y*E-LAND*S*-END of, als je de andere kant op loopt, L*O*V*E E*Y*E-LAND. Voor
de tekst heb ik van gietmallen een heel alfabet
gemaakt; ook de druppels zĳn gegoten.’

Vallende veren
‘Lévi-Strauss beschrĳft hoe indianen materialen
uit hun directe omgeving gebruikten om rituele
voorwerpen te maken; veren bĳvoorbeeld. Dat inspireerde me om Falling Feathers te maken. Ook
hierin zitten allerlei ongrĳpbare tegenstellingen:

die veren zĳn gewoon maar veren, maar tĳdens
hun rituelen gebruikten mensen ze om in verbinding te komen met de kosmos; de veren zĳn
broos, eigenlĳk, maar in Falling Feathers lĳken
het speerpunten die samen een soort schild vormen; ze lĳken te zweven, maar tegelĳk te vallen
door hun zwaarte... in die zin is dit werk dus een
voortzetting van Empty Minds.’

Sculpturaal
‘Ik probeer het keramische werk dat ik zelf maak
bewust eenvoudig te houden. Keramiek is een
soort valkuil: het vraagt snel om grote toewĳding.
Naarmate je in de loop der jaren je vaardigheid
ontwikkelt, weet je steeds beter wat je met het
materiaal kunt doen. Ik werk andersom: ik ben
sculpturaal ingesteld. Vaak heb ik al voor ogen
wat voor soort object ik wil maken. Van daaruit
ben ik benieuwd of iets wat ik bedacht heb, mogelĳk is.’
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▲ Mental Plane – Physical Plane, 2019, overzicht installatie

Nieuwsgierig
Zo benaderde Jennifer een Chinese master om
de indrukwekkende vazen te maken die ze ontwierp voor Star Crossed, vond ze een manier om
met Hollandse tulpenblaadjes traditionele Indonesische voorstellingen te maken, zoals Tulip Palepai, dat in het Centraal Station van Amsterdam
de entree van de metro flankeert, en gebruikte ze
close-ups van schilderĳen uit Nise da Silveira’s
Museum of Images of the Unconscious om de
menselĳke binnenwereld te visualiseren.

Gelĳkschakeling
‘In een tĳd dat mensen met waanbeelden nog
elektroshocks kregen, begon Da Silveira met
creatieve therapie. Sommige cliënten werden
bekend als outsider kunstenaar. Voor mĳ was het
interessant om hedendaagse kunst, outsider
kunst en ethnische kunst gelĳk te schakelen.
Daaruit is Ether Plane – Material Plane ontstaan.
Voor de fotopanelen gebruikte ik – naast mĳn eigen werk – ook traditionele maskers uit Zuid-

Amerika, vaak grafgeschenken die de dode naar
het hiernamaals moesten begeleiden. De ondergrond is een close-up van een schilderĳ uit het
archief. Sommige schilderĳen zĳn heel pasteus
geschilderd, alsof ze vloeibaar zĳn, en hebben
bĳna iets visionairs, alsof ze een inkĳkje bieden in
de binnenwereld van de door waanbeelden geplaagde maker, een soort droomstaat misschien... Maar die grenzen zĳn natuurlĳk heel
vaag; iedereen heeft dat op een bepaalde manier
in zich.’

Sander Hendriks

Falling Feathers en Etherplane – Material
Plane zĳn tot 3 januari 2021 te zien in de
Princessehof te Leeuwarden. Un Autre Monde
is te bezichtigen in het Stedelĳk Museum te
Amsterdam.
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Inspiratie Momenten
Hedy Abeling

Lone Skov Madsen
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Vanwege Corona hanteren wij de ‘1,5 meter afstandregel’

Mis geen nieuwe films
van de kleine K
Neem hier een abonnement op
ons YouTube-kanaal

LA CÉRAMIQUE
KERAMIEKCURSUSSEN IN FRANKRĲK
Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne
Werken onder leiding van professionele keramisten

In 2020 onder andere:
Frank Theunissen - Voorjaar in La Borne
Fernand Everaert - Terra sigillata
Frank Theunissen - Draaien en stoken
Otakar Sliva - Papierklei
Suzanne Lukacs-Ringel - Porselein
Charlotte Poulsen - De wereld van Charlotte

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

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

Tineke van Gils
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Schatgraven in een balletje klei
Tineke van Gils is bekend om haar virtuoze manier van draaien. Precies
en tegelĳkertĳd spontaan bouwt ze haar stukken op uit meerdere
onderdelen, altĳd op de draaischĳf. Ze vertelt hier over haar werk en
laat zien hoe ze een vierkante pot draait.
Elke vorm zit al in het materiaal verborgen, er is
alleen iemand nodig die hem eruit haalt. Porselein op de draaischĳf daagt mĳ uit. Naar het onmogelĳke ben ik niet op zoek, maar alles wat
mogelĳk is wil ik wel ontdekken.
Afhankelĳk van wat ik bereiken wil, kies ik een
porseleinmassa en dan begint het experimenteren, het onderzoeken en het luisteren. Het materiaal geeft zelf aan wat het nodig heeft. Elke klei
heeft zĳn eigen DNA, dat verandert niet. De enige die zich kan aanpassen, is degene die ermee

werkt. Hiervan werd ik mĳ heel bewust toen ik
voor een speciale serie werkstukken had gekozen voor Mont Blanc porselein vanwege zĳn
transparantie. Het materiaal liet zich niet verwerken zoals ik gewend was. Het heeft twee dagen
geduurd voor ik besefte dat ik óf hiermee moest
stoppen óf mĳzelf aan deze porseleinmassa
moest aanpassen. Dat was een eyeopener. De
verwachtingen gingen overboord en ik hoorde de
klei. Mĳn werkwĳze veranderend kwam ik al
doende in gelĳke tred met dit materiaal. Het was
alsof ik de Mont Blanc had bedwongen.

▼ Zonder titel, 2017, vlnr: porselein met asglazuur, h 19, steengoed met koperrood, h 24, porselein met asglazuur, h 15
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▲ Porseleinen doosjes met een gemarmerde toplaag, 2019, vlnr h 15, h 17 en h 11
Op de vorige pagina: Zonder titel, 2017, steengoed met asglazuren en koperrood, h 37
Op de volgende pagina: steengoed doosje met een toplaag van porselein, 2017, h 18

Porselein op de draaischĳf vraagt om uiterste
concentratie. Bĳ de geringste afleiding verdwĳnt
net het Fingerspitzengefühl dat constant nodig is.
En om dun te kunnen draaien, sta ik helemáál op
scherp.
Alles wat van het wiel komt is rond, daarom is
vierkant voor mĳ een uitdaging en zeker met porselein. Door te spelen met ondersteboven en
coupenaden en nat-op-nat draaien zĳn mĳn
dekseldozen ontstaan. Een werkstuk wordt bepaald door hoe het is gemaakt. Een uit platen
opgebouwde vierkante vorm zal anders zĳn dan
wanneer hĳ uit een blok is gesneden. Ook elk gereedschap heeft zĳn eigen touch. Zo gebruik ik
een heatgun om in enkele seconden de huid van

het porselein te drogen, terwĳl het onder de oppervlakte nat genoeg blĳft om buigbaar te zĳn.
Dat mĳn vierkante dozen iets kussenachtigs hebben, is te danken aan de draaischĳf waarop ik het
porselein laat uitbollen alvorens dit naar vierkant
te vervormen. Een bolling wordt geaccentueerd
door een drukpunt – zoals bĳ capitonneren – en
de op- en neergaande lĳnen, mĳn handschrift in
het porselein, doen de rest.

Op de volgende pagina’s laat Tineke zien hoe
zĳ aan het schatgraven is en van een ronde
vaas een vierkante dekselpot maakt. Haar
hele signatuur is daarbĳ te zien.
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1. Ik begin natuurlĳk met het goed
walken van de porseleinmassa. Dat
doe ik op formica, want ik wil niet dat
er nog vocht wordt onttrokken aan de
kleimassa.
2-4. Ik draai eerst de vaas.

1

2

3

4
5. Ik trek er hier een scherpe rand in...
6. ...en vouw hem een klein beetje
toe.

5

6
7-8. Dan maak ik er een soort coupenaden in. Ik snĳd ze in verstek, zodat
ik, wanneer ik ze ga dichtvouwen, beide randen makkelĳk aan elkaar kan
plakken.

7

8
9. Nu vouw ik ze dicht...
10. ...en smeer ze aan elkaar. Ook
van binnen wrĳf ik de klei wat aan tot
alle naden en hoekjes goed zĳn.

9

10
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11. Ik heb deze lĳn intact gehouden
en ik geef de pot alvast een klein
beetje een vierkante vorm.
12. Ik stĳf het eerst wat op met de
heatgun.

11

12
13. Nu heb ik een vierkante bovenvorm. Daarin wil ik een rond gat hebben om er een stukje in te kunnen
draaien, want dit wordt de bodem.
Dus snĳd ik er een rondje uit.
14. Nogmaals wat verhitten, zodat de
vorm straks niet inzakt als hĳ ondersteboven komt te staan.

13

14
15. Ik meet de opening heel zorgvuldig en controleer aan alle kanten:
69 mm gaat het worden.
16. Ik draai nu de bodem, met een
klein, opstaand randje – net als een
dekseltje.

15

16
17. Weer even iets droger maken,
waarbĳ ik de buitenkant nat houd,
want die moet straks aansluiten op de
bodem.
18. Even nameten. Precies 69 mm.

17

18
19. Hĳ is al iets gekrompen, dus ik zet
hem nog ietsje wĳder. En nog een
keertje nameten.
20. Even drogen.

19

20
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21. Beide zĳn nu 67 mm, na aandrogen en dus krimpen. Ze gaan precies
passen.
22. Ik kan gaan monteren en kras de
rand van de pot een beetje in.

21

22
23. Voor de zekerheid breng ik toch
een klein beetje slib aan.
24. Ik snĳd de vaas meteen los...

23

24
25. ...en plaats hem op het voetje. Hĳ
past precies.
26. Ik laat hem er iets doorheen zakken.

25

26
27. En binnenin zie je dat hĳ zó goed
aansluit dat ik het randje dat omhoog
stond, kan aanwrĳven aan de pot. Ik
werk de onderkant wat bĳ, zodat we
later niet dat dekseltje eronder zien
zitten.
28. Omdat hĳ natuurlĳk wil gaan kantelen, ga ik hem nog ietsje opstĳven.

27

28
29. Voor de zekerheid geef ik hem
een paar steuntjes van klei.
30. Het bovenste deel heb ik dikker
gelaten en niet gedroogd en dus kan
ik daar nog optrekken.

29

30
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31. Ik snĳd er een klein stukje af, omdat hĳ anders te hoog wordt naar mĳn
zin.
32. Even de draairingen weer verkennen, want die liepen daarnet natuurlĳk
de andere kant op.

31

32
33. Hier breng ik weer een ribbel aan,
ter markering.
34. Weer even drogen, anders lubbert
de vorm straks teveel uit.

33

34
35. Dan trek ik alvast de vierkante
vorm erin...
36. ...en maak er opnieuw coupenaadjes in. Weer in verstek.

35

37

36

38

37. Omdat het materiaal nog slap is,
kan ik ze gewoon dichtdrukken zonder
slib.
38. Nu ga ik over het lange deel nog
flink wrĳven, omdat aan de buitenkant
waarschĳnlĳk wat materiaaltekort is
ontstaan. Dat kan straks problemen
opleveren.
Hĳ is mooi asymmetrisch, dat vind ik
altĳd extra interessant.
39. Ik kan hem nog steeds vervormen
en ga nu vier deuken aanbrengen.
40. Nu snĳd ik de opening voor het
deksel eruit. De bovenkant is mooi
vlak geworden. Even opmeten: 70 mm
in alle richtingen.

39

40
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41. Dan ga ik een randje draaien waar
het deksel straks op kan rusten. Dat
doe ik van de mast.
42. Om te passen, moet de ring precies 70 mm zĳn. Dat is hĳ exact.

41

42
43. Ik snĳd de rand af zodat ik hem zo
meteen op de pot kan leggen...
44. ...en omdat hĳ niet zo groot is,
durf ik hem wel in mĳn handen te pakken. Tot een centimeter of 20 durf ik
dat wel.

43

44
45-46. Ik monteer het randje op de pot
en druk het een beetje naar beneden.

45

46
47. Ik wil een mooie haakse hoek hebben, dus ik zet er even een stokje in.
48. Nu neem ik de maat voor het deksel, terwĳl alles nog nat is, want dan
weet ik zeker dat het gaat passen: 64
mm. Ik ben daar heel secuur in, soms
meet ik zelfs op de halve millimeter.

47

48
49. Ik noteer de maat op een stukje
klei dat wordt meegebakken. Zo kan ik
later altĳd opnieuw dezelfde maat deksel maken als er iets mislukt of kapot
gegaan is.
50. Dan is het deksel aan de beurt.
Dat draai ik ook van de mast.

49

50
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51. Ik laat het dekseltje iets naar beneden lopen, zodat het straks goed in
de vatting valt.
52. Ik meet met de schuifmaat:
64 mm. Ik heb zoveel productie gedraaid, dat de maten altĳd kloppen.

51

53

52

54

53. Ik snĳd hem los, na kort opstĳven,
iets scheef zetten en inkerven van het
knopje.
54. Dan komt het decoreren. Een weg
terug is er niet met blauw... Wat ik wil,
is een ferme streek van links naar
rechts, zonder de deuk te vullen. Met
een behangerskwast is het in één
keer een streek. Ik houd van een dikke aanzet. Ik breng het blauw (porseleinslib met kobalt, mangaan en ĳzer)
op alle vier zĳden aan zonder verder
aanraken. Dat is het.
55. Na het drogen en de biscuitstook
tot 1000 ºC komt er nog een glanzend, transparant glazuur op. Pas dan
krĳgt de pot zĳn uiteindelĳke kleur. De
blauwgrĳze tint is ook voor mĳ een
verrassing, want ik had de ingrediënten niet afgewogen. Ik ben er blĳ mee
zo.

◄ Porseleinen doosje, 2020, h 16

Foto op pagina 35: Yna van der
Meulen. Objectfoto’s bĳ dit artikel:
Tineke van Gils. Procesfoto’s: Mels
Boom

55

Klik hier voor de film over dit
werkproces van
Tineke van Gils
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Wat&Hoe
Hoe los jĳ het op?
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Coronaproof en inspirerend
Al enige tĳd mogen ook galerieën en musea weer
bezoekers ontvangen. Onder voorwaarden, dat
wel. Momenteel is dat vooral nog de anderhalve
meter afstandsregel (en in België mondkapjes!)
Maar inspiratie kruipt waar het niet gaan kan, en
enkele initiatiefnemers spreidden hun vleugels uit
naar hun omgeving: Galerie de Vis in Harlingen
richtte een tentoonstelling in met werk van Pepĳn
van den Nieuwendĳk in kunstruimte Etalage
Leeuwarden aan het Zaailand, terwĳl in Heusden
door kunsthistoricus Elisabeth Eyl een keramiekwandeling is georganiseerd langs dertien etalages en woningen waar Bauhaus-keramiek is te
zien.
Maar ook thuis is in deze uitzonderlĳke tĳden
inspiratie te vinden, zoals Peter Prins uit Wildervank laat zien met zĳn balkonnetjes: een ode aan
al die mensen op hun balkons tĳdens de al dan
niet gedeeltelĳke lockdowns dit voorjaar: musicerende mensen, applaudisserende mensen,
eenzame mensen verlangend naar contact...

Check voorafgaand aan elk bezoek of een
museum of galerie is geopend en zo ja,
onder welke voorwaarden!

Voor iedereen blĳft gelden
- Was vaak je handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en
gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid
zĳn extra voorzichtig.
- Werk zoveel mogelĳk thuis.
- Blĳf thuis bĳ verkoudheidsklachten en laat je zo snel
mogelĳk testen.
- Vermĳd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand tot
anderen kunt houden) en reis zoveel mogelĳk buiten de
spits.
En vóór alles: Gebruik je gezonde verstand en blĳf alert!

Yna van der Meulen
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Pepĳn van den Nieuwendĳk / Galerie de Vis
Op een steenworp afstand van het Fries Museum
verrast Galerie de Vis deze zomer passanten van
kunstruimte Etalage Leeuwarden met de curieuze wereld van Cirque de Pepin. De galerie breidt
haar activiteiten wel vaker uit naar andere locaties. De expositie is de vierde in de reeks Kooks,

die startte in 2018, toen Leeuwarden Culturele
Hoofdstad van Europa was. De titel van deze serie verwĳst naar de gelĳknamige song van David
Bowie uit 1971, waarin het familieleven, liefde,
vrĳheid en het lef om ‘anders’ te zĳn worden bezongen, en gaat precies daarover: over de artis-
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tieke vrĳheid om je te kunnen ontwikkelen, over
excentriciteit en gekheid. Een ‘kook’ in de Engelse taal is een persoon die als vreemd, excentriek
of gek wordt beschouwd. Curator Adriaan Rees
vraagt elke keer kunstenaars die meer doen dan
alleen hun kunstwerken neerzetten of ophangen
in de etalage, maar ook iets doen met de ruimte
zelf in de vorm van een installatie.
Dit jaar werd op 15 juni Oceans of time door Cirque de Pepin geopend. Oceans of time omvat
werk van Pepĳn van den Nieuwendĳk: een wonderlĳke belevingswereld met keramische beelden, schilderĳen en tekeningen. Onderdeel van
de installatie is een grote wandschildering. ‘Mĳn
werk past in de serie, omdat het werk misschien
ook wat excentriek is. In mĳn werk creëer ik een
eigenzinnige en fantasierĳke en surrealistische
wereld die gebaseerd is op oude verhalen, geschiedenis en sprookjes. Voor de tentoonstelling
maakte ik ter plekke een wandschildering die de
verschillende werken met elkaar verbindt. Toevallig is de tentoonstelling geopend tĳdens de coronacrisis, maar het is geen bewuste keuze geweest om het in deze periode te laten beginnen.
Het past wel bĳ het idee van het houden van afstand. Bĳ een gewone galerie moet je echt naar
binnen om het werk te kunnen zien, en hier kun
je de tentoonstelling veilig achter glas bekĳken
vanaf het ruime plein. Dit maakt het tevens laagdrempelig om de tentoonstelling te kunnen bezoeken.’

Pepĳn van den Nieuwendĳk (1970) studeerde
grafische vormgeving aan de Koninklĳke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en
werkte aanvankelĳk als illustrator. Ook toen
schiep hĳ al een geheel eigen wereld vol cartooneske en soms macabere wezens. Rond 2002
ontdekte hĳ keramiek en sindsdien heeft zĳn fantasiewereld zich naar deze discipline uitgebreid.
Zĳn werk combineert sprookjes, geschiedenis en
mythologie, en bevat elementen van manga en
strips. En misschien ook wel droom en delirium.
Het is speels en vol humor, maar ook met een
donkere ondertoon. Voor hem is het circus een
metafoor voor een plaats waar van alles kan gebeuren. Referenties aan Chinees porselein en
Delfts blauw zĳn een terugkerend thema in zĳn
werk. Hĳ bracht verschillende werkperiodes door
in Jingdezhen, de geboortestad van het porselein, waar hĳ meerdere beelden en porseleinen
vazen van drie meter hoog beschilderde met zeemonsters. In 2015 verscheen in keramisch magazine de kleine K nr. 8 een artikel over hem, plus
een interviewfilm.
De tentoonstelling Oceans of time door Cirque de
Pepin is tot en met zondag 23 augustus te zien in
kunstruimte Etalage Leeuwarden aan het Zaailand in Leeuwarden. Parallel aan de expositie zal
ook bĳ Galerie de Vis, Noorderhaven 40 te Harlingen, werk van Pepĳn van den Nieuwendĳk te
zien zĳn. De galerie is in deze periode geopend
op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur (nieuwe openingstĳden!) en op afspraak.
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Elisabeth Eyl / Bauhaus-keramiek
Het Bauhaus is vooral bekend als opleiding voor
beeldend kunstenaars, industrieel ontwerpers en
architecten, waar van 1919 tot 1933 moderne,
functionele vormgeving werd onderricht vanuit
het ideaal om mooi en praktisch design voor iedereen bereikbaar te maken. Minder bekend is
dat er ook keramiek werd onderwezen en geproduceerd. Vorm volgt functie en de kleurenleer
van Johannes Itten brachten een nieuwe vormentaal en verrassende kleuren voort, die tĳdens het
interbellum van grote invloed waren op de keramiekindustrie.
De Heusdense kunsthistoricus Elisabeth Eyl is
sinds 2008 gegrepen door Bauhaus-keramiek en
is ook zelf Bauhaus-gerelateerde keramiek uit de
jaren 1920-1930 gaan verzamelen: ‘Ik leer en
ontdek door de objecten te verzamelen.’ Ze
houdt zich niet alleen bezig met research, ze adviseert, schrĳft artikelen, geeft lezingen en organiseert tentoonstellingen over dit onderwerp,
zoals in het Bauhaus-jaar 2019, toen wereldwĳd

werd herdacht dat het beroemde opleidingsinstituut in 1919 door architect Walter Gropius
werd opgericht. September 2019 verscheen in
keramisch magazine de kleine K nr. 57 een uitgebreid artikel hierover van haar hand. Voorjaar
2020 – middenin de corona-tĳd – richtte zĳ een
Etalagemuseum in: een kleine tentoonstelling
over Bauhaus-keramiek in een leegstaand winkelpand in Heusden. Dat kreeg een enthousiast
vervolg: sinds 10 juni is Bauhaus-keramiek te
zien in een dertiental etalages en woningen in
Heusden. Iedere etalage heeft een eigen karakter, passend bĳ de sfeer van de winkel of woning.
Elisabeth Eyl vertelt hoe dit initiatief is ontstaan:
Tĳdens de lockdown waren alle musea en culturele instellingen gesloten. Ik kreeg het idee om in
een leegstaand winkelpand een Etalagemuseum
in te richten met objecten uit mĳn verzameling
Bauhaus-gerelateerde keramiek. Zo zouden de
mensen tĳdens de dagelĳkse wandeling op een

Etalagemuseum: Tekstborden die ook goed vanaf buiten te lezen zĳn. Foto’s: Elisabeth Eyl
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veilige manier van schoonheid kunnen genieten.
De eigenaar van het pand, Govert Verdoorn,
vond het een goed plan. Het winkelpand in het
centrum van Heusden werd door mĳ ingericht
met de vrolĳke vormen en kleuren van het keramische gebruiksgoed. De bewoners van Heusden reageerden superpositief. Ik kreeg veel leuke
reacties. ‘Het boodschappen doen in Heusden
heeft een nieuwe dimensie gekregen’, mailde iemand mĳ.
Omdat er zoveel positieve respons was, leek het
me leuk om een keramiekroute te maken. Ik legde dit plan voor aan de voorzitter van de ondernemersvereniging, Annelies van Helvoirt. Zĳ vond
dit een ‘top idee’. Samen maakten we een rondje
door het centrum van Heusden en zĳ legde de
contacten met winkeliers die graag een etalage
beschikbaar stelden. Het idee kreeg vleugels.
Het bĳzondere is dat de keramiek uit de Bauhaus-periode zeer divers is. Daarom was het mogelĳk om elke etalage een eigen karakter te
geven, passend bĳ de winkel of woning. Bĳ de

slĳterĳ staan karaffen en likeurflessen. Bĳ de bakker staat een koffieservies. Elke etalage heeft
een naam en een verhaal.
Het idee voor een Etalagemuseum en daarna
voor de keramiekwandeling heeft veel mensen
blĳ gemaakt en gezorgd voor een positieve sfeer
en afleiding van de nare berichten die dagelĳks
op ons afkwamen. Het heeft ook voor samenwerking en verbinding gezorgd. Ondernemers kwamen met creatieve ideeën. Zoals Helène van der
Meĳs, van de bruidsmode boutique. Zĳ ontwierp
een bruidsjapon die een vertaling in stof is van
een art deco chocoladekan. De eigenaar van de
schoenenzaak laat Kandinsky sneakers ontwerpen.
De gemeente Heusden heeft een kleine subsidie
gegeven, waardoor ik een mooie flyer met de keramiekroute en informatie heb kunnen maken. En
de plaatselĳke slĳterĳ sponsorde de opening van
de keramiekwandeling door alle deelnemende
ondernemers een drankje aan te bieden. Bĳ mĳn
weten is een dergelĳke tentoonstelling, van objecten uit één verzameling en in samenwerking
met ondernemers, niet eerder gemaakt.

Etalagemuseum van binnen
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De keramiekroute is ‘corona-proof’: alle etalages
zĳn van buiten te bekĳken, afgezien van de kleine
tentoonstelling in het Bezoekerscentrum, maar
daar is een anderhalve meter looproute duidelĳk
aangegeven. Belangstellenden kunnen zo op een
veilige en originele manier van kunst genieten.
De etalages zĳn te bezichtigen in juli en augustus

van dit jaar. Een flyer met de route is gratis te
verkrĳgen bĳ het Bezoekerscentrum in Heusden.
Ook op mĳn website is de route te bekĳken en
meer informatie over de wandeling te vinden.
Een wandeling met mĳ als gids is ook mogelĳk,
dat kost € 5. Ik heb eveneens een lezing voorbereid.

Etalage Het Bauhaus en de Bruidsjapon
Helène .MG Bruidsmode & Bruidscouture heeft een chocoladekan vertaald in stof
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Balkonnetjes
Behalve de verschrikkelĳke scènes op de ic’s,
zĳn er weinig andere beelden die zo’n diepe
indruk op me maakten tĳdens de lockdown, dan
die van mensen op hun balkons: Mensen die met
hun buren proberen te communiceren of met hun
kinderen en kleinkinderen op de begane grond.
Een zanger die een opera ten gehore brengt. Of
een orkest, ieder lid met zĳn eigen muziekinstrument en op zĳn eigen balkon, zo nodig een luidspreker erbĳ, om toch samen muziek te kunnen
maken en anderen daarvan te laten genieten.
Alleen en toch samen fitnessen, de fitnessleraar
op het dak van de fietsenschuurtjes tussen de
flatgebouwen. En natuurlĳk: Mensen massaal
applaudisserend op hun balkons om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken.
Veilig opgeborgen in onze huizen, vormden voor
veel mensen de balkons lange tĳd het enige contactpunt met de buitenwereld, vooral in landen en
regio’s waar sprake was van een volledige lockdown. Er spreekt eenzaamheid uit. En verlangen
contact te maken. Iets voor een ander te betekenen. Maar ook een onvoorstelbare koppigheid
om het beste van de situatie te maken. En creativiteit!
Peter E.J. Prins, uit het Groningse Wildervank,
maakte gedurende de lockdown en in de paar
weken van de eerste versoepelingen balkonnetjes en wist daarmee de sfeer tĳdens de lockdown treffend weer te geven. Hĳ vond: ‘De
applaudisserende mensen, de optredende mensen op de balkons verdienen het om er te zĳn en
te blĳven.’ Ze hangen nu in zĳn schuuratelier te
schitteren. Indringende, maar vaak ook gewoonweg vrolĳke balkonscènes, vereeuwigd in keramiek. Kleine monumentjes.
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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 30 augustus):
€ 20 of € 50 of € 100

De grote K deel drie is uit!
Eindelĳk 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 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
al wel 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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Mis geen nieuwe films
van de kleine K
Neem hier een abonnement op
ons YouTube-kanaal

Foto van de maand

Dakpannen en -ornamenten in Japan (Onishi op het eiland Shikoku), foto: Mels Boom

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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Urnen - 2
Het meest gebruikte materiaal op begraafplaatsen is natuursteen.
Minder vaak zie je kunststeen, glas, metaal, hout of keramiek. Dit
laatste materiaal wordt vaak gebruikt voor grafurnen, waarin de as van
de overledene bewaard wordt. Hoe is in de loop van de geschiedenis
omgegaan met het gebruik van deze grafpotten? Rindert Brouwer van
Atelier Terre Aarde, samen met Jeannette Goudsmit gespecialiseerd in
funeraire cultuur, vertelt in dit tweede deel van de serie over de
geschiedenis van de urn na 785.
Het eerste deel van deze serie artikelen – in de
kleine K nr. 66 – ging over de periode tot het einde van de achtste eeuw. Waar in Europa het christendom zĳn intrede deed, hield crematie op en
ging men over tot het begraven van de doden.
Na het decreet van Karel de Grote in 785 stierf

crematie als vorm van dodenbezorging geleidelĳk
aan uit. Pas na het midden van de negentiende
eeuw begon de crematiegedachte weer veld te
winnen. Vanwege vaak onhygiënische praktĳken
op kerkhoven binnen de bebouwde kom, pleitten
vooral medici voor de ‘schone’ verbrandingsmethode.

Vorige pagina: Driehuis - Westerveld: urnengrafje voor kind ◄ Een steengoed urn van Jeannette ► Eentje uit porselein.
Foto’s bĳ dit artikel: Jeannette Goudsmit en Rindert Brouwer
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1873 - Italië
Op het tweede internationale artsencongres in 1869 in Florence namen
de Italiaanse artsen een resolutie aan
die voor de invoering van crematie
in Europa van historische betekenis
was: Het congres uit de wens dat
met alle middelen geprobeerd wordt
op legale wĳze te bewerkstelligen
dat uit hygiënisch oogpunt de crematie van lĳken de tegenwoordig
gebruikelĳke methode van begraven
vervangt. Ook de vrĳmetselarĳ
maakte zich sterk voor crematie. En
zo werd in Italië, het land dat het
dichtste bĳ het (katholieke) vuur
zat, de wet het eerst aangepast,
waardoor in Milaan in 1873 de eerste officiële ‘moderne’ crematie kon
plaatsvinden.
Al snel volgde de bouw van de
Tempio Crematorio (crematietempel) op Il Cimitero Monumentale in
Milaan (1876), waarin zich ook het
columbarium bevindt. Bovenop de
wand van de oorspronkelĳke crematieovens staat een deel van de
spreuk die op Aswoensdag tegelĳk
met het askruisje werd uitgesproken: pulvis es et in pulverem reverteris (as ben je en tot as zul je wederkeren).
Een plaats in het columbarium was
aanvankelĳk voorbehouden aan de
welgestelden. De urnen waren rĳkversierde kunstwerkjes van vooral
natuursteen en brons. Keramische
urnen werden toen (nog) niet of
nauwelĳks gemaakt.

Van boven naar beneden:
Milaan: Il Cimitero Monumentale
Tempio Crematorio
Columbarium
Oorspronkelĳke ovenwand
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1878 - Duitsland
In 1878, twee jaar na Milaan, volgde Gotha in Duitsland. In mei 1874
werd in Gotha de eerste Duitse Vereniging voor Lĳkverbranding opgericht. Na krachtig lobbyen werd
begin 1878 met de bouw van een
crematorium begonnen en op 10 december 1878 werd Karl Heinrich
Stier, de ontwerper van het crematorium, als eerste gecremeerd.
Het Gothaer Tageblatt bericht op 28
juni 1880 dat Gotha er met de bouw
van het eerste crematorium op Duitse bodem een bĳzondere attractie
bĳ gekregen heeft: Er is de laatste
dagen een enorme toeloop uit de
omliggende plaatsen; naast andere
bezienswaardigheden bezichtigen de
bezoekers vooral de lĳkverbrandingsinstallatie en de urnenhal.
Omdat de oorspronkelĳke urnenhal
al snel te klein was, werd in 1892
het nieuwe Kolumbarium gebouwd.
De urnen – van verschillend materiaal en vormgeving – staan opgesteld in nissen en op de treden van
de trappengalerĳ. De urnen van
vooraanstaande mensen werden op
keramische zuilen geplaatst. Aanvankelĳk werden alle urnen in het
columbarium gezet, maar later ging
men er toe over de urnen in graven
bĳ te zetten op het omringende
Hauptfriedhof. Omdat 90% van de
inwoners van Gotha kiest voor cremeren zĳn er op de begraafplaats
veel urnengraven; 25% kiest overigens voor anonieme bĳzetting.
Nederland was nog niet zover om
crematie toe te staan. Daarom lieten
voorstanders van crematie zich in
het buitenland cremeren. Op woensdag 23 februari 1887 werd in Gotha
de eerste Nederlander gecremeerd:
Eduard Douwes Dekker (18201887), beter bekend als de schrĳver
Multatuli. Hĳ staat als no. 402 onder de naam Douwes Decker in het
register ingeschreven.
Van boven naar beneden:
Hauptfriedhof Gotha, hoofdingang begraafplaats
Crematorium
Inschrĳving Multatuli
Columbarium
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1913 - Nederland
In juni 1874 werd de Vereniging tot
Invoering der Lĳkverbranding in
Nederland opgericht met als doel
crematie mogelĳk te maken in
Nederland. Dat zou nog duren tot
1913 met de bouw van een crematorium op begraafplaats Westerveld in
Driehuis (gem. Velsen). Op 1 april
1914 werd dr. C.J. Vaillant, een
voortrekker van de Vereniging voor
Facultatieve Lĳkverbranding, als
eerste gecremeerd. Bĳ en rond het
crematorium kwamen columbaria
en urnenvelden.
Vanaf 1914 werd crematie in Nederland oogluikend toegestaan. Toen de
Begrafeniswet uit 1869 in 1955
werd omgedoopt tot Wet op de lĳkbezorging, werd cremeren vanaf dat
jaar toegestaan, mits de overledene
zĳn wens daartoe in een codicil of
via de kantonrechter had kenbaar
gemaakt. Pas in 1968 kwam het tot
een volledige gelĳkstelling tussen
begraven en cremeren. In 2003 was
het aantal crematies voor het eerst
hoger dan het aantal begrafenissen.
Het percentage crematies in 2020 in
Nederland bedraagt vooralsnog
70%.

Van boven naar beneden:
Columbarium
Driehuis - Begraafplaats en
crematorium Westerveld
Urnenveld
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Leuke urn-weetjes
Liever in een urn

Niek Hoogland

Na de crematie werd de as in een sierurn gedaan. Waren aanvankelĳk de uitgestalde urnen in columbaria
vooral van brons en natuursteen, later kwamen er
allerlei andere materialen bĳ, variërend van metaal,
glas, hout of kunststof tot textiel en keramiek. En wat
dat laatste materiaal betreft, is een ingezonden stuk in
een krant uit 1908 wel grappig: Begraven, vrienden!
Is niet slecht, maar beter is verbranden. Voor mĳ:
’k Wil liever in een urn, dan in de klei belanden.

Niek Hoogland is een van de weinige keramisten die
nog werken met aardewerken producten die gedecoreerd worden met slib. Dat geldt ook voor deze
urnen.

Hieronder een aantal voorbeelden van urnen, gemaakt van gebakken klei! Niek Hoogland, van links naar rechts:
urn Pecasse, 2012, urn Van de Beuken, 2013, urn Voor de veerman, 2016

Netty Janssens
Dat een keramisch product, dat niet als urn gemaakt
is, toch een urn kan worden, blĳkt uit de vaas die op
het St. Joriskerkhof in Eindhoven op een graf staat.

Het is een werk van keramist Netty Janssens in haar
typisch eigen kleurstĳl en platentechniek.
▼ ‘Urn’ van Netty Janssens
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Urnengrafjes
voor kinderen

◄ Een paar voorbeelden in
urnentuin Driehuis - Westerveld

Urnengraf
Na de crematie zĳn de mogelĳkheden van de asbestemming legio: verstrooiing van de as, bĳzetting in
een graf, op een urnenveld, in een urnentuin of in een
sierurn thuis, in een columbarium, of in/op een persoonlĳk urnengraf.

▼ Van links naar rechts: Amsterdam - Zorgvlied, AlmereStad, Driehuis - Westerveld
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Driehuis - Westerveld: columbaria met Dudok-urn
Er zĳn zes columbaria, elk met een eigen stĳl en sfeer

Columbarium I uit 1913 werd gelĳktĳdig met het crematoriumgebouw
aangelegd en bevindt zich in de
kelder recht onder de aula. Op de
messing urn van C.J. Vaillant na,
bevinden zich hier louter urnen van
zwart natuursteen, veelal met goudverf beschilderd. Al na tien jaar was
er uitbreiding nodig.
Columbarium II werd ontworpen
door Willem Marinus Dudok (18841974) en geopend op 25 september
1926. Er pasten 2600 urnen in.
Dudok ontwierp ook de bĳpassende
urn, een keramische vierkante urn
met een turquoise glazuur met de
afmetingen 35,5 x 35,5 cm; het
bovenste vierkant is het deksel. De
urnen werden geproduceerd door de
Porceleyne Fles in Delft.

Columbarium II
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De columbaria III (1938), IV (1938)
en V (1952) werden ook ontworpen
door Willem Dudok, die ook hiervoor nieuwe keramische urnen ontwierp: vierkante urnen met een buik,
waarop een bronzen naamplaat werd
aangebracht en die zĳn afgesloten
met een plat, vierkant deksel. Ze
werden gebakken bĳ aardewerkfabriek Zaalberg in Zoeterwoude. De
kleur van het glazuur verschilde van
crèmekleurig bĳ columbarium III tot
mintgroen in columbarium V.
Van boven naar beneden:
Columbaria IV, III en V
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Columbarium VI ofwel Paviljoen
van Dam is een buitencolumbarium
met nissen voor uniforme urnen met
een gedraaide vorm in diverse
kleuren en in vier verschillende
materialen, onder andere keramiek.
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Driehuis - Westerveld: urnentuinen met Brouwer-urn
Achter het crematorium ligt het gedenkpark met daarin een uitgestrekte
urnentuin. Langs de paden zĳn zowel
urnen in de vrĳe natuur geplaatst als
in urnengraven. Uniformiteit in urnen
geeft de tuin een rustig en statig aanzien. Voor wat modernere en bĳzondere urnen zĳn de aparte urnentuinen
De Beukenhof en Het Klaverblad
aangelegd.
Overal staan honderden gelĳkvormige conische urnen, die vaak ten
onrechte Dudok-urnen worden genoemd. Deze urnen zĳn ontworpen
door Willem Coenraad Brouwer
(1877-1933), een succesvolle kunstenaar-pottenbakker. De urnen werden
gebakken in zĳn eigen Brouwer’s
Aardewerkfabriek in Leiderdorp. De
urnentuin werd in gebruik genomen
op 27 mei 1933, een dag later werd
Brouwer begraven.
De oorspronkelĳke Brouwer-urn was
blauwgroen geglazuurd. In deze urnen werd o.a. de as van Isaac Israëls
(† 1934) en J.J. Slauerhoff († 1936)
bewaard.
Vanaf 1989 nam Koch Pottery in
Workum de productie van de
Brouwer-urn over, maar deze urnen
werden in diverse kleuren geglazuurd.
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CeKaBe Keramiek
Er zĳn veel producenten en leveranciers van urnen, gemaakt op individuele basis of bedrĳfsmatig.
Daarbinnen neemt CeKaBe Keramiek een speciale plaats in. CeKaBe
(Centrum voor Keramische Benodigdheden) bestaat sinds 1986; het
team (Liesbeth de Reiger en Cor
Slooff) maakt op ambachtelĳke wĳze
keramische urnen en gedenktekens.
Projecten komen tot stand in samenwerking met de opdrachtgevers:
particulieren, crematoria en begraafplaatsen. Er wordt samengewerkt met
kunstenaars en ontwerpers.
Zo ontwerpt CeKaBe in samenspraak
op velden bĳ crematoria en op begraafplaatsen urnentuin-projecten,
geheel passend bĳ de omgeving en
sfeer van een begraafplaats. Op hun
website staan onder het kopje
Gedenkparken 26 van dergelĳke
projecten.
Amsterdam - De Nieuwe Ooster
Op een rĳ zuilen van gevlamd basalt
kunnen sinds 2008 urnen worden
geplaatst, die worden verkocht of
verhuurd. Op de eerste urnenzuil
staat de urn met de as van actrice
Josine van Dalsum.
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Arnhem - Moscowa
Op begraafplaats Moscowa zĳn
diverse projecten gerealiseerd. Er
staan 75 piramidevormige urnen, er
zĳn klaprozenurnen en verschillende modellen bloemenurnen. In een
hofje onder een grote kastanjeboom
liggen urnen in de vorm van een
kastanje op een laag zuiltje.

Gent - Westerbegraafplaats
Perken met vlinderurnen en rozenurnen vind je op de Westerbegraafplaats in Gent. En in een kindertuin
staan urnen in de vorm van paddenstoelen voor de as van kinderen.
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Europees Keramisch Werkcentrum: tentoonstelling Urnen
Van 2 november 2017 tot 4 februari
2018 organiseerde sundaymorning@ekwc, de huidige naam van het
Europees Keramisch Werkcentrum
(EKWC) in Oisterwĳk, de tentoonstelling Urnen, waarin de betekenis
van het cremeren in de eenentwintigste eeuw centraal stond. Tekst van de
folder: Kunstenaars en ontwerpers
uit diverse landen presenteren hun
verbeelding van de urn, waarin niet
alleen de betekenis van de omgang
met de overledenen zichtbaar is,
maar ook de vaardigheid en creativiteit bĳ het maakproces. De 150 urnen zĳn behalve gebruiksvoorwerp
ook voorbeelden van de hedendaagse keramiekcultuur. Zowel het conceptueel werken, werken vanuit het
materiaal en werken vanuit traditie
komen samen in deze tentoonstelling.
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Verder waren deze urnen in de
tentoonstelling in het EKWC te
zien:
Van links naar rechts en van boven
naar beneden:
Eunjung Park (Zuid-Korea):
Transcendence
Sander Alblas (Nederland): Icarus
Chiachia Yang (Taiwan):
Sleepwalking
Yohei Okubo (Japan): Gunte urn
Jisook Lee (Zuid-Korea): Arirang
Arirang Arario
Zen-Emon Sakakura (Japan): Revive
Jugeun Hur (Zuid-Korea):
Symmetrical Home
Yenyu Lu (Taiwan): Body Maze
Sungmi Ha (Zuid-Korea): Soul Mate
Wiechien Huang (Taiwan): Happiness
of Cats
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Ook waren deze urnen in de
tentoonstelling in het EKWC te
zien:
Van links naar rechts en van boven
naar beneden:
Juujuu Kim (Zuid-Korea): Juujuu
World
Dairon Lee (Taiwan): Ascription of
Soul
Jongin Kim (Zuid-Korea): Female of
Today - Box Blues
Yunwook Mun (Zuid-Korea): Untitled
Yunhee Lee (Zuid-Korea): Moerae
Couzĳn van Leeuwen (Nederland):
Surrounded by Things I Love
Ted Yoon (Zuid-Korea): Maniac
Hojun Yoon (Zuid-Korea): To Heaven
on a Duck
Shaoyi Chen (Taiwan): Condensate
Jaegy Kim (Zuid-Korea): Naturally
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Galeries en musea zĳn (grotendeels) weer open; check of breng een virtueel
bezoek door op de gele button te klikken!

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

lees
meer

De bezoeker maakt kennis met een geheel
nieuwe techniek: 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 heeft gemaakt, is
gevormd door de krachtvelden van magneten.

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

lees
meer
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Gezonken Schatten

Maria Louise

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.

Deze expositie gaat over het Princessehof van
Maria Louise. Het stadspaleis in de historische
binnenstad dankt zĳn naam aan de stammoeder
van ons huidige koningshuis: Maria Louise van
Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau.
Een intieme expositie geeft een blik achter de
schermen van haar veelbewogen leven. Aan de
hand van portretten, prenten, tekeningen en een
vertakte Oranje stamboom wordt duidelĳk dat
Maria Louise cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie. De expositie wordt
een vast onderdeel van het museum.

t/m 30 augustus
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Nu in de vaste collectie
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer
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Foto: Anders Sune Berg

Wan Liya

Under Construction

Let it Be is de naam van een reeks wildgekleurde sculpturen van de Chinese kunstenaar Wan
Liya. Deze briljante werken van klei, gedrapeerd
in rĳk gekleurde glazuren, maken de opwindende botsing zichtbaar tussen standaard potvormen en spectaculaire glazuren, waardoor ze tot
leven gewekt worden. Deze keramiek is elegant
en speels en toont het talent van de kunstenaar.
In zĳn lange carrière experimenteerde hĳ met
verschillende kunstvormen. Hĳ schildert en
bouwt ook installaties, waarbĳ hĳ vaak porselein
met andere materialen combineert. Zĳn sculpturale ontwerpen zĳn stevig verankerd in de traditionele Chinese kunst en beïnvloed door de
wereldwĳde hedendaagse keramiek.

In haar solotentoonstelling 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 gepresenteerd 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 deconstructie en bevestiging.

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

t/m 31 december
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59
6511 TB Nĳmegen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer
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Olga Simonov

Jubileumwedstrĳd KLEI

In de kleine K nr. 66 vindt u een uitgebreid
verhaal over haar. In het kort:

In november 2020 bestaat het blad KLEI keramiek magazine 40 jaar. Om dit te vieren organiseert 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. De uiterste inzendtermĳn is
1 september 2020.

Olga Simonov (Oekraı̈ ne, 1970) kreeg haar
opleiding in Rusland aan de vakschool voor
Kunst en Industrie Gshell (regio Moskou). Na
haar studie was ze van 1989 tot 1997 ontwerper
en porseleinschilder in porseleinfabriek Gshell.
Sinds 1997 woont ze in Duitsland en vestigde in
2013 haar eigen atelier in Wiesbaden. In 2019
won zĳ de eerste prĳs op de tiende keramiekbiënnale van El Vendrell in Spanje.
Olga is een van de deelnemers aan de Zomertentoonstelling. Daaraan nemen ook deel: Joop
Crompvoets, Job Heykamp, Sybille Abel
Kremer, Paulien Ploeger, Petri Voet en Annette
Wandrer.

t/m 5 september
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17

Een vakkundige jury beoordeelt de ingestuurde
foto’s. De geselecteerde werken worden in oktober tentoongesteld bĳ Babel in ’s-Hertogenbosch 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.

lees
meer

lees
meer
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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 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.

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.

t/m 20 september
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
lees
5932 AG Tegelen
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

t/m 31 oktober
Royal Delft
Rotterdamseweg 196
2628 AR Delft
Open: maandag t/m zaterdag 9 - 17
zondag 12 - 17

lees
meer
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Met werk van...
Deze tentoonstelling – met 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 en 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, onlosmakelĳk verbonden met het kolonialisme, die
samenlevingen ingrĳpend veranderde. Door een
kunstuiting van een wereld in beweging als
vertrekpunt te nemen, nodigt deze tentoonstelling 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-, Middenen Zuid-Amerika, Azië en Europa.
Afbeelding: Karlos Gil en Belén Zahera,
Parasite (Magic Spout), 2020, aardewerk, met
dank aan de kunstenaars. Foto: Kristien Daem.

t/m 23 augustus
Witte de With Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
lees
3012 BR Rotterdam
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 18

Koninklĳk Blauw
Delfts blauw: de hele wereld kent het voor ons
land zo iconische aardewerk. Het is nog altĳd
actueel en hoewel we de geschiedenis denken
te kennen, zĳn er nog steeds nieuwe verhalen
over te vertellen. Een deel van de absolute topstukken bevindt zich echter in het buitenland en
is zelden of nooit in ons land te zien. Dit voorjaar brengt Kunstmuseum Den Haag daar verandering in door bĳzondere topstukken voor de
eerste keer samen te brengen. In de tentoonstelling zĳn topstukken te zien uit onder andere
Hampton Court Palace en het V&A in Londen.
Het publiek kan op die manier kennismaken met
de tĳd waarin het beroemde koningspaar Willem
en Mary het mooiste Delfts blauw ooit lieten maken: Koninklĳk Blauw.

t/m 22 november
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag lees
meer
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17
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Fransen en De Block

Vibrant systems - Michael Cleff

Lucia Fransen is bekend om haar architectonische objecten. Recent heeft zĳ nieuwe vormen
geïntroduceerd: open vormen, kelken die met
gebogen lĳnen een zachte en organische sfeer
aan haar werk geven.

Michael Cleff is al decennia lang een van de
belangrĳkste Duitse keramiekkunstenaars. Zĳn
werk is zeer herkenbaar, ondanks het recente
gebruik van meer kleur. Een uitgebreid artikel
over Cleff en zĳn werk verscheen kort geleden
in de kleine K (nummer 62).

Yves de Block maakte na een periode van
traditioneel handvormen de overstap naar de
sculpturale Japanse techniek kurinuki. Hierbĳ
wordt een vorm gesneden uit een kleimassa.
Deze techniek past Yves nu toe op zĳn nieuwe
vorm: doosjes.

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

vanaf 21 juni
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: zaterdag en zondag 13 - 17

lees
meer

lees
meer
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Galeries en musea zĳn (grotendeels)
weer open; check of breng een
virtueel bezoek door op de gele tekst
te klikken!

Parels uit het Verre Oosten
Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6
6731 AW Otterlo
t/m 30 augustus

Euregio keramiekmarkt gaat niet door

Mendini

was gepland voor 12 en 13 september

Groninger Museum, Museumeiland 1
9711 ME Groningen
t/m 30 augustus

Keramisto gaat niet door

O.a. Edith van Eĳden-Calis

was gepland voor 19 en 20 september

Atelier E, Mierenmeent 122
1218 EM Hilversum
t/m 30 augustus

Nick Ervinck

O.a. Els Klarenbeek

Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
t/m 15 augustus

Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 30 augustus

Bloemen

Zomertentoonstelling

Galerie Posthuys Texel
Brink 14, 1796 AJ De Koog
t/m 16 augustus

Galerie De Roos van Tudor, Eewal 47/49
8911 GR Leeuwarden
t/m 30 augustus

O.a. Nathalie Doyen

O.a. Antonio Spoto

Galerie Christine Colon
Rue Saint-Rémy 12, 4000 Luik (BE)
t/m 16 augustus

Artecetera, Kaaistraat 3
9140 Tielrode (BE)
t/m 30 augustus

Pepĳn van den Nieuwendĳk

O.a. Teja van Hoften

Galerie de Vis
Noorderhaven 40, Harlingen
t/m 23 augustus

DACCA Cultuurcentrum, Kasteelstraat 74
9140 Temse (BE)
8 t/m 30 augustus

O.a. Deirdre McLoughlin

Bauhaus-keramiek

Galerie Franzis Engels
Nieuwevaart 200, 1018 ZN Amsterdam
t/m 29 augustus

Etalagemuseum
Wandeling in Heusden
t/m 31 augustus

Chris Lanooy: Experimentele glazuren

Olga Simonov

Museum Gouda, Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
t/m 30 augustus

Loes & Reinier International Ceramics, Korte
Assenstraat 15, 7411 JP Deventer
t/m 5 september

O.a. Rob Stultiens
Museum Valkenburg, Grotestraat Centrum 31
6301 CW Valkenburg aan de Geul
t/m 20 september
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Collectie Cor Unum
Yksi Expo, Torenallee 22-04
5617 BD Eindhoven
t/m 30 augustus
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O.a. Swanica Ligtenberg

Pronkjewails

Amstelland Museum, Kerkstraat 3-8
1191 JH Ouderkerk aan de Amstel
t/m 20 september

Groninger Museum, Museumeiland 1
9711 ME Groningen
t/m 9 mei 2021

Zomerexpositie

Piet Stockmans 80

Beelden in Gees, Schaapveensweg 16
7863 TE Gees
t/m 27 september

Studio Pieter Stockmans, C-mine 100
3600 Genk (BE)
t/m 30 juni 2021

Zomerexpositie

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk

Beeldentuin Witharen
Witharenweg 24, 7738 PG Witharen
t/m 27 september

Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)
4331 BK Middelburg
doorlopend

O.a. José Fĳnaut en Maria Stams

Collectie Steyaert

Odapark, Merseloseweg 117
5801 CC Venray
t/m 27 september

Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE)
doorlopend

Alida Everts
Witte Olifanten, Streekhistorisch Centrum
Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal
t/m 27 september

Help het Princessehof aan oude
spullen!

O.a. Marian Waanders
Ars Aemula Naturae
Pieterskerkgracht 9A, Leiden
t/m 30 september

O.a. Anne Marie Laureys
Belgian artists at homo faber, BeCraft
Rue de la Trouille 17/02, 7000 Mons (BE)
t/m 4 oktober

Beelden 2020
Anningahof
Hessenweg 9, 8028 PA Zwolle
t/m 25 oktober

Antoinette van Brussel
Het Depot, Arboretumlaan 4
6703 BD Wageningen
t/m 31 januari 2021

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 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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Ode aan de Natuur
Werk van 40 NVK-leden, Bomenmuseum
Velperengh 13, 3941 BZ Doorn
6 september t/m 25 oktober
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De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?
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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.

Stichting k+K
deKleineK.nl

Samenstelling, grafische vormgeving en
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen bĳ:
Rindert Brouwer, Zsiri Dempsey, Tineke van
Gils, Jeannette Goudsmit, Elvira Groenewoud,
Sander Hendriks,Yna van der Meulen, Jennifer
Tee en Straiph Wilson.

Publicatie

Kopĳ

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.

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.

Uitgever

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

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

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

Geïnspireerd?
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.

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. Het merk ‘de kleine K’ is
wettelĳk beschermd.

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