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de kleine K
Nu vooral ook oudere mensen het in deze crisistĳd
zwaar te verduren hebben en door sommigen als
ballast – dor hout – gezien worden, wil ik ouderen een
opsteker toereiken over hun creativiteit.
Rond de eeuwwisseling heb ik voor mĳn toenmalige
werkgever een aantal jaren een designprĳs georganiseerd. Het was interessant werk en er zaten
interessante mensen tussen de deelnemers en in de
jury. Een van de juryleden was hoofdontwerper bĳ
Alessi – de bekende Italiaanse fabrikant van designproducten – en hĳ had voor zĳn werk frequent contact
met talloze bekende en beroemde ontwerpers in de
hele wereld. Hĳ vertelde mĳ dat hĳ ervaren had dat
creativiteit niet afneemt met de jaren, integendeel:
boven de zestig neemt deze volgens hem toe. Op zich
is dat wel logisch: Je voelt je minder kwetsbaar voor
negatief commentaar van anderen. Je hebt ervaring in
het beoordelen van wat gaat lukken en wat niet.
Kortom, je bent een beetje wĳzer en dat loont.
In deze tĳd is creativiteit precies wat we nodig hebben.
De kunstenaars in dit nummer laten zien waartoe hun
creativiteit geleid heeft. Reinhilde Van Grieken,
Natasja Alers en Wietske van Leeuwen doen dat elk
op hun eigen, persoonlĳke manier.
Caroline Peeters laat haar eigen creatieve manier van
scharnieren maken in klei zien.
Het podium is deze keer voor Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen en Galerie del Campo. Twee
tentoonstellingen met zeer creatieve kunstenaars.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Reinhilde Van Grieken, Bravoure, 2020, 22 x 29 x 42 cm, foto: Dirk Theys
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Inspiratie
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Wietske van Leeuwen
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Op de vorige pagina: Rocambolesk (pot met deksel), 2020, Ø 29 x 37 cm, foto: Tom Haartsen
▲ Cactusschaal geel, 2017-2018, 11 x 41 x 28 cm, foto: def image Berlin
Op de volgende pagina: Cactuspot met turritela (pot met deksel), 2020, Ø 28 x 48 cm, foto: Wietske van Leeuwen

schatkist kon openmaken. Op de bodem zag je
dan een snoek zwemmen; dat was zo’n keramisch plakplaatje. Die snoek leefde daar in zĳn
eigen onderwaterwereld. Dat was het idee.’

het strand.’ – De plek verandert, de verzameling
bewaart het verhaal van de verzamelaar en het
verzamelen.

Familie

Diezelfde magie herkende Wietske in Wunderkammers en stillevens. Het werd een belangrĳke
inspiratiebron. Ze ging assemblages maken. ‘Ik
maak afgietsels in gips, druk daar de klei in en
maak zo een heleboel vormpjes. Die laat ik een
beetje drogen, zodat ze steviger zĳn, en daarmee
bouw ik dan nieuwe vormen op’ – stillevens in keramiek.

Ook het verhaal boeit haar. Het verhaal van afzonderlĳke objecten en – misschien nog wel sterker – dat van de verzameling, ‘de stapeling van
objecten die schĳnbaar een soort familie van elkaar zĳn’, zoals Wietske het noemt. Ze kent het
van nabĳ. ‘Mĳn opa, die net als mĳn vader van
tuinieren hield, kon heel mooi over de natuur vertellen. Ik heb zĳn schelpenverzameling geërfd:
een vitrinekast met allemaal laatjes vol grote en
kleine schelpen.’ Andere herinneringen voegen
zich daar bĳ: ‘Dat ik met mĳn ouders in Bretagne
zelf schelpen ging zoeken. Vooral coquilles St.Jacques vonden we. Die spoelden daar in groten
getale aan. Nu niet meer. Ik ben er nog wel eens
terug geweest. Er ligt bĳna geen schelp meer op

Stillevens

Natuurlĳke vormen
Aanvankelĳk ontleende Wietske haar basisvormen vooral aan schelpen, later ook aan groenten
en fruit. ‘Voor de artisjokschaal in Tegelen gebruikte ik eerst een artisjok, toen een schelp, een
andere artisjok en vervolgens een dennenappel.
Tĳdens het assembleren ben ik voortdurend aan
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▲ Keramisch reliëf op brug (duiker) Wateringse Veld, Den Haag, 2011, circa 3 x 1 m, rozetten Ø 1 m
Op de volgende pagina: ▲ Paprikaschaal groen, 2019, Ø 39 x 14 cm, foto: Tom Haartsen ▼ Paprikaschaal rood, 2018,
ovaal, 16 x 52 cm, foto: def image Berlin

het kĳken wat bĳ elkaar past. Niet alles is te combineren, maar soms past iets opeens wiskundig
in elkaar. Meestal komt het dan allemaal uit:
twaalf schelpen zus en twaalf zo – of dertien of
veertien.’

Brug
Op een werk dat ze voor de openbare ruimte
maakte, kĳkt Wietske met veel plezier terug. ‘Ik
werd uitgenodigd om de decoratie te maken voor
een brug in de Haagse wĳk Wateringse Veld.
Daar was een tuinbouwgebied geconfisqueerd
voor woningbouw. Ze wilden graag dat ik iets zou
doen met de bloemen, groenten en het fruit dat
daar werd geteeld. Vooral anemonen en tomaten
waren dat. Ik vond het leuk om ook paprika’s te
gebruiken.’

Struktuur 68
‘Met mĳn schetsontwerpen ben ik naar Struktuur
68 gegaan. Een geweldige werkplek vind ik dat.
Henk Trumpie keurde mĳn aanvankelĳke ontwerp
af. Ik moest groter denken, adviseerde hĳ. Dat

deed even pĳn, maar het kwam mĳn ontwerp ten
goede. In elk geval werd die opdracht aan mĳ toegewezen. Voor de bouw van het werk zelf heb ik
Struktuur 68 ook weer ingeschakeld. Dat moest
heel groot worden natuurlĳk, wel drie bĳ drie meter. Thuis kon ik dat onmogelĳk maken. Ik ging er
af en toe naartoe. Ze hadden die paprika dan al
heel groot geboetseerd en ik mocht er de laatste
hand aan leggen. Ik voelde me net Rembrandt.
Heel chic!’

Perfecte sluiting
Behalve schalen maakt Wietske graag potten. ‘Je
kunt daarin iets dierbaars verstoppen: een schelpje, een brief... of zwart geld.’ De sluiting moet perfect zĳn. ‘Het is het mooiste als je de naad niet
ziet. Bĳ het bouwen is dat een lastig onderdeel,
maar ik besteed er veel aandacht aan.’ Ze bekĳkt
de foto van de paprikapot die werd aangekocht
door het Zuiderzeemuseum. ‘Het deksel zit niet
goed, zie ik. Die moet net een halve centimeter
naar links of rechts gedraaid worden. Ik weet zeker dat hĳ perfect dicht kan!’
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Binnenkant
De buitenkant trekt als eerste de aandacht, maar
aan de binnenkant besteedt Wietske net zo veel
zorg. ‘Ik werk dubbelwandig, anders zou je tegen
de holle achterkant van de buitenvormen aankĳken. Dat is niet interessant. Bĳ sommige schelpen maak ik de binnenkant helemaal glad; de
paprikapot heeft van binnen allemaal schelpen.’
Of deze werkwĳze nooit problemen geeft bĳ het
stoken? ‘Nee, er gaat eigenlĳk nooit iets stuk. Op
de een of andere manier komt er genoeg lucht
bĳ, zodat het niet kapot gaat.’

Caleidoscopische stapelingen
Waar Arcimboldo – een inspiratiebron – uit natuurlĳke objecten concrete vormen bouwt, gaat
van Wietskes werk eerder iets vervreemdends
uit. Haar assemblages hebben nu eens het

karakter van een surrealistische tros, dan weer
van een caleidoscopische stapeling vol spiegeleffecten. Het is juist dit subtiele vormenspel dat
het hem doet: het spel van vormen die elk hun eigen associaties hebben. ‘Een van de artisjokken
komt uit mĳn eigen moestuin’, vertelt Wietske met
merkbaar plezier. ‘Dat is dus een zelfgekweekte
artisjok. Dat maakt het extra leuk!’

Sander Hendriks
Het werk van Wietske van Leeuwen is t/m 23
april te zien bĳ Brutto Gusto, Wielandstraße 34,
Berlĳn, Duitsland en t/m 16 mei op de expositie
More Organics, organische keramiek, in Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen, Kasteellaan
8, Tegelen.

▼ Artisjok blokschaal azuurblauw, 2020, Ø 31 x 18,5 cm, foto: def image Berlin
Op de volgende pagina: Golfbalpotje (pot met deksel), 2016, Ø 14 x 19 cm, foto: def image Berlin
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Natasja Alers
Werken alsof je ademt
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Afdrukken van lichaamsdelen, nauwelĳks herkenbaar tussen de andere
plakken klei. Natasja Alers gebruikt een collage van elementen om haar
gevoelens en ervaringen uit te drukken. De stukken kunnen door hun
vorm, kleur en compositie aantrekken en afstoten. Dat spanningsveld
maakt ze volgens Alers juist interessant.
Natasja Alers (Den Haag, Nederland, 1987) probeert in haar werk uit te drukken wat niet in woorden te vatten is. Gevoelens en ervaringen die
zowel positief als negatief kunnen zĳn. ‘Voor mĳ
zĳn lichaam en geest diep met elkaar verbonden
en dit laat ik terugkomen in mĳn werk. Het is een
persoonlĳke zoektocht naar wat ik voel en de buitenwereld wil vertellen. Ik gebruik verschillende
technieken. Zoals drukmallen van lichaamsdelen,
het liefst van mensen uit mĳn eigen omgeving,
die ik fascinerend vind en liefheb.’ Daarnaast
werkt ze met plakken klei, die ze de juiste vorm
geeft en dan combineert met de in de mallen af-

gedrukte elementen. Het zĳn als het ware collages in klei. De overgangen tussen de vormen zĳn
vloeiend en lichaamsdelen zĳn vaak niet meer te
herkennen. ‘De glazuren en kleuren laat ik passen bĳ wat de sculptuur vraagt: lichte, in elkaar
overvloeiende pastelkleuren of fel gekleurde
engobes, waardoor het werk eerder de aantrekkingskracht krĳgt van een snoepje. Het
spanningsveld tussen het aantrekken en afstoten
van de kĳker vind ik interessant. Werk hoeft niet
mooi te zĳn, maar het moet vooral een gevoel
geven of iets achterlaten en dat hoeft, voor wat
mĳ betreft, niet positief te zĳn.’

Op de vorige pagina: A Visceral Attraction #1 (detail), 2018, 47 x 126 x 7 cm ▼ A Visceral Attraction #1
Foto’s, tenzĳ anders aangegeven: LNDW Studio
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Muziek

Decor

Natasja is al sinds haar jeugd bezig met klei. ‘En
met muziek! Naast het maken van sculpturen
maakte ik weliswaar geen muziek, maar begon
mĳn eigen ‘radiozender’ met alleen muziek van
Michael Jackson. Die combinatie van dingen heb
ik volgehouden. Ik voel me niet zozeer keramist
als wel kunstenaar: beeldende kunst, grafische
vormgeving, het organiseren van het multidisciplinaire Grauzone festival, het werk als dj, als poppenspeler, het hoort er allemaal bĳ.’

Voordat Alers naar de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam ging, studeerde ze theatervormgeving in Rotterdam. Daar leerde ze hard te werken, omdat een voorstelling nu eenmaal niet
wacht. ‘Die instelling heeft me enorm geholpen.
Op de academie deelde je je eigen tĳd in, er was
veel vrĳheid en voor veel studenten was dat een
probleem. Niet voor mĳ, ik had alle vrĳheid en
kon doorwerken tot in de late uurtjes.’

Op de vorige pagina: A Fluid Touch (detail), 2020, 167 x 178 x 181 cm, foto: Maarten Nauw
▼ Heart, 2018, 45 x 40 x 37 cm
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Op de vorige pagina: Liquid Sky, 2019, 31 x 35 x 29 cm
▲ Nipple Vase, 2019, 38 x 22 x 22 cm
Op de volgende pagina: Plastic Blue, 2019, 44 x 28 x 24 cm

Adem

Stappen

‘Soms maak ik gewoon een werk alsof ik adem,’
zegt Natasja, ‘heel erg intuïtief. Dat is logisch,
want ik ben zelf mĳn inspiratiebron: het werk gaat
over mĳn eigen psyche. Maar ook over mĳn omgeving, die een onlosmakelĳk onderdeel is van
wie ik ben.’
Soms maakt ze tevoren in 2D en 3D schetsen,
zoals onlangs bĳ een groot werk voor een tentoonstelling in oktober vorig jaar. De keuze voor
kleuren komt pas helemaal aan het eind, als het
stuk is opgebouwd uit de grove, witte klei – met
40% chamotte, die ze gebruikt om het vorstbestendig te maken. ‘Ik stook op 1160 ºC. De glazuren verschillen nogal, maar de gladbrand is vaak
op dezelfde temperatuur. Naast glazuren gebruik
ik momenteel ook engobes.’

Alers vindt dat ze op de goede weg is, maar nog
veel stappen kan maken. ‘Het heeft naar mĳn gevoel lang geduurd, maar dat komt ook doordat ik
het Grauzone festival organiseer. Nu dat goed
loopt, stop ik dezelfde energie in mĳn beeldende
werk. Corona is bĳna een zegen voor me, omdat
er nu zoveel op mĳn pad lĳkt te komen en ik tĳd
heb om al die kansen te pakken.’
Dit jaar staan een artist-in-residency bĳ het
EKWC en twee groepstentoonstellingen op het
programma:
13 februari t/m 27 maart bĳ Rademakers Gallery,
Amsterdam
15 mei t/m 19 september: ARTZUID - Imagine,
Amsterdam
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Reinhilde Van Grieken
Gewoon voor mezelf

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 74 | februari 2021 | 21

‘Ik heb nooit getracht om sculpturen te maken voor een specifiek
iemand, ik deed het gewoon voor mezelf, heel puur, zonder dwang.’
Reinhilde Van Grieken vertelt over de achtergronden van haar werk en
hoe het mogelĳk is dat iemand heel uiteenlopend werk kan maken.
Het lĳkt eigenaardig dat eenzelfde persoon extreem uiteenlopend werk maakt, maar het kan
echt, ik laat het u zien. Ik maak tegelĳkertĳd verhalend en abstract werk. Is mĳn stĳl herkenbaar?
Sommigen beweren dat ze in mĳn werk een stĳl
herkennen en vergelĳkingen kunnen maken. Anderen vinden dan weer van niet, aangezien ik
heel veel verschillende technieken gebruik. Een
werkstuk opbouwen uit het niets, of voorbereidingen maken op de draaischĳf geeft inderdaad
een totaal ander eindresultaat en wanneer ik

creëer via gietvormen, wordt het verschil in uitstraling nog groter. En wat dan nog? Ik ben – en
doe wat ik voel.

Verschil onder eenzelfde logo
Voor mĳ functioneert het creëren als een uitlaatklep, een bevrĳding, een manier van denken,
ventileren en relativeren. Vaak tracht ik met klei
en met alle technieken die klei toelaat, emotioneel geladen onderwerpen subtiel te verwoorden,
soms met een vleugje humor. Ik vind het leuk om

Op de vorige pagina: The Pearl and the Swines (detail), 2019, steengoed, 60 x 30 x 30 cm ▼ Reinhilde aan het werk,
foto: Anne Van Roey. Op de volgende pagina, van boven naar beneden en van links naar rechts: Fifty Year Secret, 2019,
steengoed, 23 x 25 cm - Boerkatas, 2019, steengoed - The Pearl and the Swines (beer Narcissus, detail), 2019, gevlokt
steengoed, 36 x 57 x 26 cm - idem - The Pearl and the Swines (zeug met stoel, detail), 2019, steengoed, 60 x 30 x 30 cm idem. Foto’s, tenzĳ anders aangegeven: Dirk Theys
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Het creatieproces
de toeschouwer te prikkelen, zodat hĳ met zĳn redenering actief op zoek kan gaan naar een boodschap die ik erin verstopt heb en daarmee met
iemand in discussie kan gaan. Hĳ hoeft daarom
niet dezelfde redenering te volgen die ik gemaakt
heb, hĳ mag zĳn eigen verhaal eraan geven. Iedere kĳker zit trouwens in zĳn eigen levensfase,
met zĳn eigen levenservaring en zal daardoor
een sculptuur op een andere manier bekĳken.
Daarom vind ik dat de uitstraling van het werk primair moet staan en niet de inhoud die ik eraan
geef.

verloopt niet altĳd van een leien dakje, maar met
veel zelfkritiek kan een idee groeien, je boekt dan
vaak betere resultaten. Die ervaring heb ik opgedaan bĳ het maken van The Pearl and the Swines (Parels voor de zwĳnen, 2019).
Het is een driedelige, met de hand opgebouwde
sculptuur van steengoedklei, waaraan ik begonnen ben in 2017 en die ik uiteindelĳk twee jaar later in 2019 als klaar beschouwde. Het vertelt een
verhaal van jaloezie en hebzucht, misbruik en
gewetenloosheid en het streven naar macht. Allemaal woorden die een goede samenleving, in de

▼ The Pearl and the Swines (beer Narcissus, detail), 2019
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▲ The Pearl and the Swines (zeug met stoel, details), 2019

wereld of in een gezin, doen wankelen. Ik leid jullie even door mĳn gedachtegang…
Het deel Narcissus, de fallus-varkensbeer, symbool van misbruik en macht, was aanvankelĳk
pastelkleurig. Om een link te leggen met rĳkdom,
had ik het bekleed met kleine zwarte logo’s van
een peperduur handtassenbedrĳf. Maar door die
bleke huid was de uitstraling niet krachtig genoeg. Ik werd er bovendien op gewezen dat het
gebruiken van een bedrĳfslogo wel eens voor
problemen zou kunnen zorgen. Dus heb ik de logo’s weggewerkt onder een laagje zwarte vezels.
Het ontwerp is nu sterker en de vormgeving komt
veel beter tot zĳn recht.
Maar die vormgeving werd opnieuw verstoord
door de mennende, antropomorfe figuur die ik
erop gepresenteerd had, het symbool van hebzucht en gewetenloosheid.
Dat heeft me ertoe gebracht, om voor haar een
gestoelte te maken, dat dienst kon doen als een
soort troon. Dat was veel beter, want dat benadrukte het gevoel van verhevenheid. De twee
beelden, de beer en de zeug, konden zo naast
elkaar opgesteld worden als partners in crime.
Daarna wist ik het geheel nog kracht bĳ te zetten
met een kort filmpje. Onverwachts resulteerde alles tot een installatie en toen pas was ik tevreden
met het resultaat.
Het is een foto van een slaapkamer, gefocust op
een oubollige commode, heel statisch. In de spiegel zie je iemand die, mogelĳk als afscheid, nog
een foto neemt van de bĳna verlaten kamer. De
verzwegen verhalen van het huis komen naar boven. Misschien is deze foto een laatste herinnering aan een ouderlĳk huis dat even later te koop
aangeboden wordt. Dit plaatje is een link naar familieruzies die vaak ontstaan na het overlĳden
van de ouders. Na verloop van tĳd wordt de toe-

schouwer verstoord door een geluid. Een bleke
hand die een parelsnoer wegritst komt enkele keren in beeld. Na een korte pauze hoor je dat het
snoer gebroken is, je ziet alle parels als een kletterende regen op de grond vallen en van elkaar
wegrollen. Jaloezie en hebzucht hebben alles kapotgemaakt.
Bĳ het deel Zeug met stoel zit de vadsige antropomorfe dievegge met verheven hoofd op haar
troon en steunt op een dievenhandschoen. Daaronder ligt een gedicht dat via een transfer in een
laagje glazuur gebrand is. Een goede vriend,
schrĳver en dichter Ivo Konings, heeft het gedicht
speciaal voor dit project geschreven.
De figuur is gekleed in een strak pakje met een
print van edelstenen. U ziet de welvaart door
haar dikke buik. Ze toont ons haar rĳkdom die ze,
gulzig als een veelvraat, tot zich genomen heeft.
Ze kĳkt ons aan met haar gegeerde dollartekens
en kan niet wachten tot haar opgeslokte parelsnoer helemaal uitgescheiden is. Ze wil ons haar
rĳkdom tonen met veel bling bling en hoopt daardoor op veel aanzien. Haar hoofd, versierd door
een gouden kroon en oorringen, zit verborgen
onder een masker, maar haar hautaine gezicht
blĳft herkenbaar, er is geen schaamte.

Goud als koopkracht
Het is een systeem dat ervoor moet zorgen dat
iedereen in deze wereld de honger kan stillen, de
dorst kan lessen en zichzelf ergens te slapen kan
leggen met bescherming tegen gevaren in alle
weersomstandigheden. Te weinig geld betekent
armoede, te veel betekent luxe. Waarom slagen
we er niet in om op deze wereld tĳdens ons korte
leven, deze eenvoudige balans in evenwicht te
houden?
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Op de vorige pagina: ▲ In Equilibrium nr. 10, 2019, steengoed, 36 x 25 x 16 cm ▼ In Equilibrium nr. 11, 2019,
steengoed, 48 x 23 x 23 cm
▲ In Equilibrium nr. 4, 2019, steengoed, 32 x 21 x 19 cm
Op de volgende pagina: ▲ In Equilibrium nr. 2, 2019, steengoed, 35 x 25 x 18 cm ▼ In Equilibrium nr. 3, 2019,
steengoed, 37 x 25 x 20 cm

Lĳnenspel
Ik concentreer me tegelĳkertĳd ook heel graag op
totaal ander werk, op een eenvoudig boeiend lĳnenspel van drie dimensies. Dan daag ik me uit
om alle zwaar beladen onderwerpen achter me te
laten en speel ik zorgeloos met licht en schaduw.
Dat geeft me emotionele rust. Zoekend naar
esthetica geniet ik ervan om me over een totaal
andere grens heen te trekken. Naar iets interessants, iets verrassends, iets fascinerends. Iets
nieuws in zĳn eenvoud.

Werk van Reinhilde is in permanentie bĳ:
Galerie Marc Heiremans
Graaf van Egmontstraat 1
2000 Antwerpen (BE)
Valcke Art Gallery
Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
Les Ateliers Galerie de l’O
Waterstraat 56
1190 Vorst (BE)

Ik begrĳp dat een toeschouwer in iemands oeuvre zoekt naar een herkenbare stĳl of techniek en
dat het heel verwarrend is om dat niet te vinden.
Maar voor mĳ primeert het gevoel en ik heb geen
enkele ambitie om, jarenlang en slaafs, een herkenbaar product te produceren om naamsbekendheid te verwerven... dat interesseert me niet.
Ik wil gewoon ten volle genieten en plezier blĳven
beleven aan het creatieproces.

Komende groepsexposities:
21 mei t/m 12 september
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
9 t/m 26 september
Homo Faber, Venetië (IT)
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LA CÉRAMIQUE
KERAMIEKCURSUSSEN IN FRANKRĲK
Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne
Werken onder leiding van professionele keramisten

In 2021 onder andere:
13-20/2, 21-28/2: Voorjaar in La Borne – 12-17/4: Terra Sigilata met Fernand Everaet – 30/4-8/5: Draaien
en stoken – 31/5-8/6: Porselein uit de zoutoven met
Susanne Lukacs-Ringel – 2-10/7: Draaiweek +
12-20/7: Pep Gomez: Ruig en spontaan – 16-23/10
en 24-31/10: Draaiweek in La Borne

Klik hier voor alle cursussen
of kĳk op www.laceramique.com | +33 (0)563537297

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren
voor 15 februari

Marjan de Voogd Porcelain
Amsterdam
Zaterdag 20 februari open studio dag van 11.00 tot
19.00 uur. Bel of mail me of het doorgaat i.v.m.
Covid-19
Marnixstraat 201, Jordaan, Amsterdam
marjan@marjandevoogd.nl
+31 (0)20 625 52 45

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

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 4 maart 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Een scharnier in klei maken

WAT & HOE

Caroline Peeters maakt objecten om te vullen, met verhalen
en herinneringen. Dingen die je bewaren wilt. Aan de
buitenkant is te zien dat er iets speciaals in het object zit:
door in de klei ingedrukte voorwerpen en het gebruik van
bamboe, metaal en glazuur.
Als ik het werk van Caroline Peeters zie,
moet ik denken aan een klein meisje van
een jaar of zes. We praatten tientallen jaren geleden over wat geheimen eigenlĳk
zĳn en ze zei: ‘Daar heb ik een doosje
voor.’ Ik zou het nooit meer vergeten. Het
idee dat je ze in een doosje zou kunnen
doen. Aandoenlĳk en poëtisch.

Op de volgende pagina’s laat Caroline zien hoe ze een scharnier van
klei maakt.
Kleine machine, 2020, witte klei, groene engobe
en wit glazuur, 1200 ºC, bamboestokjes en touw
25 x 12,5 x 11,5 cm. Foto’s: Caroline Peeters

Net zo poëtisch en mysterieus zĳn Caroline’s dozen. ‘De dozen zĳn een terugkerend thema. Het feit dat, los van wat ik
er in stop, iemand anders altĳd zĳn eigen
wereld in een doos kan verbergen, geeft
mĳ enorme voldoening en inspiratie.
Daarnaast is in de loop van de tĳd het
maken van de dozen een zoektocht
geworden naar de achtergronden van
mĳn fascinatie voor bewaren en de onderliggende drĳfveer: het vangen van de
herinnering.’

Fotobĳschriften

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 74 | februari 2021 | 34

Ik laat zien hoe ik een scharnier maak
voor een van mĳn dozen. Daar heb ik
een paar dingen voor nodig: een stokje (iets dikker dan de bout die er later
doorheen moet passen: klei krimpt!),
een soepel plakje klei, kleislib, een rolletje zachte klei, een mesje en een
boetseerhoutje.
1

3

2

4

1. Ik zorg ervoor dat het plakje klei
echt soepel is, eventueel door het nat
te sproeien. Ik rol het uiteinde van de
plak om het stokje. Dat is meer boetseren dan omvouwen.
2-3. Ik kras de klei in en breng slib
aan waar de delen elkaar gaan raken.
Dan druk ik de naad dicht.
4. De ontstane hoek vul ik op met het
rolletje zachte klei. Ik let op dat ik
geen lucht insluit.
5. Ik haal de overtollige klei aan de
kanten weg.
6. Met een boetseerhoutje druk ik de
klei in vorm.

5

6
7-8. Ik werk de vorm verder af met
mĳn duim en het boetseerhoutje.

7

8
9-10. Na het oppervlak nog wat gladder gemaakt te hebben, breng ik het
verder in vorm met mĳn mesje, dat
precies de goede ronding heeft.

9

10
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11. Dan maak ik het oppervlak verder
glad.
12. Ik beweeg het stokje regelmatig
heen en weer en draai het wat om
vastplakken te voorkomen.

11

12
13. Ik werk de uiteinden netjes af.
14. Dan haal ik het stokje eruit en leg
het werk even weg om wat te drogen.

13

15

14

16

15. De klei is nu stevig genoeg en ik
kan de scharnierdelen afmeten, zodat
ze precies even breed worden.
16. Ik steek het stokje weer terug en
dan snĳd ik met mĳn mesje de delen
nauwkeurig af. Een paar keer, telkens
dieper en terwĳl ik het mesje goed
haaks houd. Ik zorg ervoor dat de
snede helemaal rond gaat.

17-18. Ik maak de scharnierdelen los
en schuif ze in de goede stand weer
op het stokje.

17

18
19. Ik moet wat ruimte tussen de
schakels laten om ze straks goed te
laten draaien.
20. Ik plaats de scharnierdelen op
blokjes om wat afstand tot het draaivlak te krĳgen.

19

20
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21-22. Ik kĳk even of alles aan de
maat is, kras in en monteer de blokjes
weer met wat slib.

21

22
23-24. Ik werk de delen af met mĳn
mesje en met de hand.

23

24
25. Dit is het doosje waar het scharnier boven op gemonteerd gaat worden. Dit deksel scharniert in het
midden.
26. Daar komt het scharnier dus. Ik
pas even wat de goede plaats is.

25

26
27. Ik check of het zo gaat werken.
28. De as van het scharnier moet
recht boven de naad zitten, want anders gaat het bĳ het draaien aanlopen.

27

28
29. Ik teken de juiste plaats af met
mĳn mesje.
30. Dan kan ik inkrassen en de delen
met slib monteren.

29

30
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31. Nog even controleren of alles
goed werkt.
32-33. Met mĳn boetseerhoutje werk
ik de naden af.

31

32
34. Dan kan ik het deksel op zĳn
plaats leggen.

33

34
35-36. Nu kan het houtje erin en... het
werkt! Ik verwĳder het stokje als ik het
geheel te drogen zet.

35

36
En zo zien de scharnieren eruit in een
afgewerkt product: Rugzak nr 3,
2017, zwarte klei, crème glazuur en
goudbrons engobe, 1200 ºC, elastiek,
leer, band, touw, 32 x 15 x 42 cm.
Foto’s: Caroline Peeters.

Klik hier voor de complete video
37
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Vanwege Corona hanteren wij de ‘1,5 meter afstandregel’

Eindhoven: DOZEN BOUWEN IN KLEI
BĲ CAROLINE PEETERS
Ook gefascineerd door doosjes, schatkisten, boxen en
alles met een deksel?
Kom in de zomer een driedaagse masterclass bĳ me
volgen. Persoonlĳke begeleiding in groepen van 6-8 pers
+ inspirerende presentatie + vooraf gerolde platen +
gezellige lunch + mogelĳkheid voor diner
Data: 2+3+4 juli, 9+10+11 juli, 16+17+18 juli 2021
Info: www.carolinepeeters.nl
info@carolinepeeters.nl I +31 (0)6-38813484

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

De grote K deel drie
De meest recente toevoeging aan de serie
Ook deze meest recente 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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Onlangs heeft een lezer uit een collectie een vaas gekregen en zĳ is benieuwd naar de maker. Misschien herkent iemand het monogram dat op de onderkant is ingekrast. De tamelĳk dun gedraaide
vaas (Ø 12 x 20,2 cm) is waarschĳnlĳk in de jaren zestig van de vorige eeuw gemaakt. Het glazuur is
donkergrĳs en metalig.
U kunt uw antwoord hier melden.

Foto van de maand

Detail van een Imari schaal, tentoongesteld in een ryokan in Uchiko, Shikoku, Japan, 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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More organics
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen organiseert een expositie met
organische keramische kunst. Over de natuur die schoonheid biedt,
verwondering en troost. Dat laatste kunnen we in deze tĳd goed
gebruiken.
De natuur die ondanks alles altĳd doorgaat, stelt
ons telkens weer gerust. Bladeren die verkleuren
en vallen, knoppen die in het voorjaar weer zullen
uitlopen en ons dan weer verwennen met prachtige vormen, kleuren en geuren. Bloemen, bladeren en vruchten hebben de meest wonderlĳke
vormen. De schoonheid van de plantenwereld
kan overweldigend zĳn en is al eeuwenlang een
belangrĳke inspiratiebron voor kunstenaars. Zo
ook in deze expositie. Laat je troosten door de
natuur en kom genieten van haar schoonheid,
vastgelegd in keramiek door kunstenaars uit
binnen- en buitenland.

Kunstenaars van alle tĳden en van alle mogelĳke
disciplines vangen de natuur in hun werk.
Schilderĳen, tekeningen en foto’s zĳn het meest
bekend. Maar deze expositie toont aan dat dit
thema ook sculpturaal op prachtige wĳze kan
worden verbeeld. In 2016 organiseerde Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen ook al een
expositie rondom dit thema. Reden voor een
tweede editie is dat er nog zo veel meer kunstenaars zĳn die dit onderwerp als thema nemen. Ze
vertalen elk op unieke wĳze de natuur naar
prachtige keramische beelden.

Op de vorige pagina: Corrie Bain, Pink Cycus Llamelae, 2019, 14 x 14 x 10 cm, foto: Corrie Bain
▼ Thérèse Lebrun, Concretion, 2018, Ø 16 x 15 cm, foto: Paul Gruszow
Op de volgende pagina: Nausika Raes, Autumn Garden (detail), 2020, 25 x 12 cm, foto: Nausika Raes
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Zo zĳn er levensechte, fragiele bloemen van porselein te zien, gemaakt door Nausika Raes (BE).
Ze zĳn veilig beschermd onder een ouderwetse
glazen stolp of ingelĳst achter glas te bewonderen.
Eliane Monnin uit Frankrĳk maakt ingetogen vormen die een gestileerde plantenwereld laten
zien. Met subtiele tinten en decoratieve vormen
en patronen die doen denken aan bloemknoppen, cactussen en succulenten.
Dezelfde subtiele tinten, maar dan geschilderd,
zĳn te vinden in het werk van Claudia Winter
(DE). Zĳ voorziet haar werk van bloemen met
slechts enkele vlotte penseelstreken, met als resultaat sfeervolle en impressionistische decors.
De Deense Malene Hartmann Rasmussen maakt
uitbundige en zeer realistische keramische bloemen en planten met fel gekleurde glazuren.
Vervolgens combineert zĳ de plantaardige onderdelen tot nieuwe surrealistische, sprookjesachtige voorstellingen. De Scandinavische verhalen
over trollen en elfjes komen in haar werk tot leven.

Speels en bont zĳn ook de werken van Wietske
van Leeuwen (NL). Zĳ bouwt met paprika’s en artisjokken schalen. De smaak- en geurpapillen
van de bezoeker worden uitgedaagd door haar
torens van knoflookbollen en andere smakelĳke
groentecombinaties.
Ook vrolĳk is het decoratieve slibgoed van
Johann Fine, of beter terre vernissée, want hĳ is
een Franse keramist. Het zonnige Zuid-Franse
Moustiers-Sainte-Marie wordt weerspiegeld in
zĳn uitbundige werk vol klaprozen, irissen en
kamperfoelie.
Nog meer Franse sferen zĳn te genieten in het
werk van Sylvie Piaud, met warme en levendige
decoraties, waarbĳ de meer gestileerde bloemenen plantenpatronen van haar werk af lĳken te
dansen.
Naast deze bonte keramische uitspattingen is er
nog heel ander werk te zien. Puur wit, maar wel
degelĳk organisch. Zo is er het werk van Corrie
Bain (GB) met enorme bloemhoofden gemaakt
van talloze tere porseleinen blaadjes. Een zo’n
sculptuur maken kost zo’n vĳf maanden werk.

▼ Malene Hartmann Rasmussen, Corn Dolly Eyes, 2018, 20-32 cm, foto: Sylvain Deleu
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Ook enorm arbeidsintensief zĳn de fascinerende
en complexe porseleinen structuren van Nuala
O’Donovan uit Ierland. In haar werk zĳn blad- en
bloemstructuren te zien die kunstmatige vormen
overwoekeren, net zoals klimop een gebouw kan
bedekken. Naast bouwsels van blaadjes maakt
zĳ ook organische structuren die doen denken
aan skeletten en koralen.

Het werk van Christine Möhring (DE) tot slot,
doet ook denken aan celstructuren en organische
groeivormen. Een deel is geïnspireerd op koraal,
wat strikt genomen geen planten zĳn, maar diertjes en hun van kalk gemaakte huisjes. Maar natuurlĳk en organisch is het zeker. Haar vormen
lĳken letterlĳk te groeien op de wanden van de
expositiezaal.

Terwĳl O’Donovan de complexiteit benadrukt,
maakt Barbro Åberg uit Denemarken de organische vormen juist eenvoudiger. Zĳ versobert de
originele voorbeelden naar prachtige gestileerde
en meer robuuste sponsvormen en koralen.

Vanaf vrĳdag 20 januari is de expositie te zien.
De opening zal vanwege corona zonder publiek
plaatsvinden. Conservator Sacha Odenhoven
verzorgt een inleiding die na afloop op de website
kan worden teruggekeken.

Thérèse Lebrun uit België haalt ook inspiratie uit
de zee. Haar tere, bĳna transparante porseleinen
werk herinnert aan zeepokken, koralen en zaaddozen of uitvergrotingen van cellen.

Een aantal kunstenaars zal tĳdens de expositie
persoonlĳk aanwezig zĳn en demonstraties, lezingen en/of rondleidingen verzorgen.
Kĳk voor meer informatie op de website.

Het werk van Edith Tergau (NL) is zeer zeker
geïnspireerd op de organische wereld, maar dan
gezien door een vergrootglas, of beter nog door
een microscoop. Haar werk laat wonderlĳke celachtige sculpturen zien, die duizenden malen
vergroot en vastgelegd zĳn in keramiek.

T/m 16 mei

More Organics
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: kĳk op de website

Op de vorige pagina: Eliane Monnin, Arbol, 2019, h 55 cm, Eliane Monnin
▼ Barbro Åberg, Speaker IV, 2019, 23 x 15 x 13 cm, foto: Lars Henrik Mardahl
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Uitdaging in porselein
Gitta Radtke uit Duitsland, Lut Laleman uit België en Wim Borst uit
Nederland gaan alle drie op hun eigen manier de uitdaging aan met
weerbarstig porselein. Want alle drie weten zĳ als geen ander dat
porselein kan leiden tot bĳzonder verfijnde, transparante en fragiele
objecten. Galerie del Campo toont vanaf 7 februari deze per kunstenaar sterk verschillende objecten, gemaakt met een eindeloos geduld
en uiterste precisie. Galeriehouder Lizette Groffen vertelt er meer over.
Tĳdens haar opleiding, en ook nadat ze voor
zichzelf ging werken, maakte Gitta Radtke voornamelĳk serviesgoed. ‘Dan kom je al snel in een
vicieuze cirkel terecht van steeds weer hetzelfde
maken.’ Dat was het moment dat ze begon te
Gitta Radtke (Gütersloh, Duitsland, 1992) volgde haar eerste keramiekopleiding aan de École
des Beaux-Arts in Luxemburg. Daarna werkte
ze in verschillende werkplaatsen in Duitsland,
Ierland en Luxemburg. Ten slotte studeerde ze
Keramik-Design aan de Fachhochschule in Krefeld. Gitta kreeg o.a. de Niederrheinischer Keramikpreis der Stadt Krefeld en heeft geëxposeerd
in verschillende galerieën in zowel Duitsland als
Nederland.

werken met porselein. Dat bleek al snel een goede keuze. Porselein is een prachtig, delicaat materiaal en Gitta drukt de bĳzondere eigenschappen, het zĳdezachte oppervlak en de fragiele
transparantie, uit in haar werk. En tegenwoordig
werkt ze nog uitsluitend met porselein. Haar werk
heeft een spontane beweging. De objecten vormen golvende lĳnen, die ze met de hand construeert met extreem dunne platen porselein. Om
dit te bereiken, mengt ze vlas door het porselein.
Gitta maakt unieke schaalvormen, maar ook objecten waarvan, zoals ze zegt, ‘de waarde in de
ogen van de toeschouwer ligt’. Het werken met
porselein is voor haar een dynamisch en experimenteel proces. Nieuwe ideeën worden bĳna altĳd ontwikkeld op basis van reeds gerealiseerd
werk. Momenteel werkt ze aan lichtobjecten.
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Lut Laleman zucht als ze vertelt hoe haar werk is
opgebouwd. De vormen – cilinders, trechtervormige kelken of niervormen, vaak in paren – lĳken
eenvoudig, maar hebben een complexe structuur.
Het ritmisch aanbrengen van talloze minuscule
Lut Laleman (Dirksmuide, België, 1958) studeerde aan de Koninklĳke Academie voor Schone Kunsten in Dendermonde (BE) en specialiseerde zich vervolgens in het met de hand
vervaardigen van porselein. Lut heeft verschillende prĳzen gewonnen, waaronder de Special
Judges Award, 8th Ceramics Talent Award 2016
van de Nassauische Sparkasse, Westerwald
Museum (DE) en ze heeft in veel galeries zowel
binnen als buiten Europa geëxposeerd.

deeltjes porselein, waarbĳ alleen de kleuren
zwart en wit worden gebruikt, is een bewust proces dat zeer arbeidsintensief is en veel tĳd kost.
De manier waarop ze de draden van porselein
verwerkt, speelt een belangrĳke rol bĳ de originaliteit ervan. Haar recente werken zĳn ondiepe
platen die uit twee lagen bestaan en daardoor
niet meer transparant zĳn. In wiskundige reeksen
worden de zwarte en witte puntjes op een basislaag bevestigd. Er ontstaat dan een fijn patroon.
De complexiteit van de patronen en de grootte
van de vormen vragen veel precisie en geduld.
Elke handeling moet op het exacte moment worden uitgevoerd. De techniek wordt niet alleen gebruikt om vormen te creëren, het wiskundige
ritme van de patronen is het concept van het
werk geworden.
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Voor Wim Borst is de ontwikkeling van zĳn keramiek een zoektocht binnen een strak afgebakend
gebied van abstracte geometrische vormen. De
kubus en rechthoek zĳn veel voorkomende
vormelementen: staand in de ruimte, verdeeld,
gekanteld of aan de muur. Hĳ raakte in 2016 tĳdens een werkperiode in Sanbao (Jingdezhen) in
China gefascineerd door porselein. Vanaf 2018 is
hĳ de uitdaging aangegaan om met porselein te

Wim Borst (Gouda, Nederland, 1946) is autodidact. Van 1974 tot 2011 doceerde hĳ keramiek
aan de Volksuniversiteit in Haarlem en was hĳ
gastdocent aan de Nederlandse Keramiekopleiding in Gouda.
Wim heeft voor zĳn werk diverse prĳzen gewonnen en exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Zĳn werk is ook opgenomen in musea,
waaronder het Princessehof in Leeuwarden
(Nederland).

werken en het kostte hem meer dan een jaar om
de technische aspecten van het weerbarstige
materiaal te overwinnen. Hĳ experimenteerde
veel met het aanbrengen van oppervlaktestructuren op porseleinen blokjes. De resultaten van
grafische patronen, gegraveerde lĳnen en de resulterende contrasten van de sneeuwwitte huid
zĳn fascinerend. De Nederlandse kunstenaars
Jan Schoonhoven en Ad Dekkers zĳn een grote
inspiratiebron voor Wim. Kenmerkend voor hun
werk zĳn ritme en regelmaat en herhaling van gelĳkaardige elementen. En na een werkperiode bĳ
het EKWC in 1998 is zĳn wens uit die tĳd om dit
thema op een subtiele manier in porselein vorm
te geven nu vervuld.
7 februari t/m 31 mei

Uitdaging in porselein
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: kĳk op de website
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William Cobbing, Long Distance, 2018, filminstallatie, met dank aan de kunstenaar

Human After All
Internationaal gevestigde kunstenaars en
opkomend talent uit Oost en West tonen
omvangrĳke sculpturen en installaties. Alle
werken raken aan de complexe menselĳke aard:
La Condition Humaine, de mens met zĳn
beperkingen, nietig of zelfbewust, mooi of
wreed.
De tentoonstelling doet een beroep op primaire,
bĳna dierlĳke eigenschappen. Bĳvoorbeeld de
personages in het videowerk van Djurberg en
Berg, die macht uitoefenen of juist onderdanig
zĳn. William Cobbing laat in zĳn werk mensen
zien die nader tot elkaar proberen te komen,
maar de klei zit tussen hen in en blokkeert het
contact. Op het eerste gezicht is de installatie
van Liliana Porter aandoenlĳk. Maar wie langer
kĳkt naar de ravage die is aangericht door de
schattige miniatuurmensen, ontdekt een diepere
laag van creatie en vernietiging. In de levensboom van de jonge, doorbrekende kunstenares
Kris Lemsalu groeien kleinere karakters uit de
handen van de hoofdfiguur, symbolisch voor de
levensloop. Sharon van Overmeiren put net als
Lemsalu inspiratie uit volksculturen. Men denkt
iets te herkennen, maar haar sculpturen laten
zich lastig definiëren.

t/m 5 september
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

More Organics
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen organiseert een expositie met organische keramische
kunst. Over de natuur die schoonheid biedt,
verwondering en troost. Dat laatste kunnen we
in deze tĳd goed gebruiken. De geruststellende
aanblik van de natuur die ondanks alles doorgaat. Bladeren die verkleuren en eraf vallen, de
knoppen die in het voorjaar weer zullen uitlopen
en ons dan weer verwennen met prachtige vormen, kleuren en geuren. Bloemen, bladeren,
vruchten hebben de meest wonderlĳke vormen.
De schoonheid van de plantenwereld kan overweldigend zĳn en is al eeuwenlang een belangrĳke inspiratiebron voor kunstenaars. Zo ook in
deze expositie. Laat je troosten door de natuur
en kom genieten van haar schoonheid, vastgelegd in keramiek door kunstenaars uit binnenen buitenland.
t/m 16 mei
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
lees
5932 AG Tegelen:
meer
Open: kĳk op de website
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Koen Theys

Kim Habers

Uitbundig en barok; de werken van Koen Theys
zĳn opvallende, kleurrĳke verschĳningen. Maar
achter die façade gaat een scherpe, kritische
ondertoon schuil. Met het werk The Mining of
the Natural Resources II toont Theys een
schatkist gevuld met goudstukken, diamanten
en juwelen. Het is een overdadig tafereel
volledig gemaakt van klei, letterlĳk het slĳk der
aarde. Het werk toont op deze manier een groot
contrast tussen de rĳkdom die het verbeeldt en
de aardse materialen waarvan het gemaakt is.

Voor het nieuwe werk liet Habers zich inspireren
door het Amazonegebied. Met catastrofale bosbranden, grootschalige industriële ontbossing
en het uitputtend delven van grondstoffen zĳn
de ecologische gevolgen in Brazilië groot. Ook
de inheemse bevolking wordt in haar cultuur en
bestaan bedreigd. Het zwartgeblakerde porselein in de installatie van Habers, in combinatie
met flikkerend licht, is een verbeelding van het
brandende Amazonegebied. Door de overweldigende grootte en complexiteit van het werk
hoopt Habers de toeschouwer stof tot nadenken
te geven.

De dertien excentrieke maskers van Not One of
Us zĳn gebaseerd op verschillende culturen.
Een van de gezichten hangt apart, als verstoten
uit de groep. Maar waarom? Het werk is een
reflectie op groepsvorming. Op hoe we onze
identiteit afspiegelen aan de massa en hoe dit
ons gedrag beïnvloedt.

13 februari t/m 5 september
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

13 februari t/m 5 september
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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Trio tentoonstelling
Drie keramisten van statuur komen bĳ elkaar:
Mieke de Groot, Martin McWilliam en Michael
Cleff. Zĳ tonen beelden die qua kwaliteit corresponderen, maar verschillen in techniek.
Mieke de Groot maakt abstracte objecten, uitgevoerd in verschillende kleuren en voorzien van
ritmische patronen. Haar autonome werken etaleren haar enorme ervaring met glazuur- en oxidegebruik.
Martin McWilliam is alom geprezen om zĳn poten vaasvormen, waarbĳ hĳ speelt met de dimensies: zĳn werk suggereert een niet bestaande
diepte. Het stoken in een houtoven zorgt voor
een ‘huid’ die ongecontroleerd getekend wordt.
Michael Cleff maakt architectonische vormen die
kunnen hangen en staan. In deze tentoonstelling is een aantrekkelĳke variatie te zien in vorm
en kleur. De basis van zĳn werk is meestal grĳs
en hier wordt vervolgens summier kleur aan toegevoegd.

t/m 13 februari
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

lees
meer

Huid & Haar
Een keramische roze pruik van Per B. Sundberg
(Zweden, 1964), de architectonische sculpturen
van Shahpour Pouyan (Iran, 1979) en 3D geprinte vazen van Olivier van Herpt (Nederland,
1989). Keramiekmuseum Princessehof in
Leeuwarden presenteert een eclectische selectie van hedendaagse aanwinsten. Alle werken
zĳn de afgelopen zes jaar verworven onder
toeziend oog van Tanya Rumpff, conservator
moderne en actuele keramiek.
Huid & Haar: aanwinsten hedendaagse keramiek 2015-2021 is een weergave van Rumpffs
liefde voor keramiek. Zĳ neemt in het najaar
afscheid van het Princessehof.

13 februari t/m 31 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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Claire Lindner
Alles in de wereld loopt door elkaar heen, naar
binnen en naar buiten: de wereld is open, er is
absolute vrĳheid... van beweging. Leven, ervaren of zĳn, het betekent dat alles je weg kan
kruisen.
‘Een terugkerend thema in mĳn werk is het vinden van een verbinding tussen de natuurlĳke en
de organische wereld. Van overbruggende elementen die de indruk geven alsof alles van dezelfde stof is gemaakt. Ik ben op zoek naar
gevoelens veroorzaakt door vorm en beweging,
en de vertaling daarvan in vaste vorm. Alles verbindt en mengt: de binnenkant, de buitenkant,
het fysieke en het psychische, het tastbare en
het ongrĳpbare, de vloeistof en de vaste stof,
het dier, de plant en de mens. De eerste lockdown dwong ons om stil te staan en na te denken. Menselĳke activiteiten werden in de vorige
lente vertraagd en hun leven werd bedreigd...
terwĳl de natuur om ons heen explodeerde. Ik
wilde met deze serie nieuw werk de vitaliteit van
de natuur tot uitdrukking brengen en de aandacht vestigen op haar stille kracht van vernieuwing en veerkracht.’

t/m 20 februari
Galerie 12WYK
Lange Koepoortstraat 30
2000 Antwerpen
België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

lees
meer

Oogappels
In deze tentoonstelling laten zeven
verzamelaars en kenners stukken zien op
verschillende thema’s. Klassiek en modern,
seriewerk en experimenten, het komt allemaal
aan bod.
Ger de Ree, Peter Berben, Hanne Biesemans,
Evert van Gelder, Frans Klein, Marten Boonstra
en Sjoukje Wind vertellen in begeleidende films
over het getoonde werk.

t/m 28 februari
Nederlands Tegelmuseum
Eikenzoom 12
6731 BH Otterlo
Open: dinsdag t/m zondag 13 - 17

lees
meer
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Edith Tergau

Maria ten Kortenaar

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

Haar werk is meteen herkenbaar met zĳn sprekende kleuren en zĳn zwarte lĳnen tussen de
kleine plaatjes porselein, die samen het patroon
van de pot vormen. Meestal is dat abstract,
maar vaak is de inspiratie niet moeilĳk te raden.
Ze gebruikt zo de nerikomi techniek op een heel
persoonlĳke manier en heeft daar internationaal
succes mee.
‘Ik houd van kleur, want daar worden mensen
vrolĳk van. Ik werk uitsluitend met porselein omdat de kleuren daarvan heel helder tot hun recht
komen. In gekleurd porselein kan ik me helemaal verliezen vanwege de oneindige mogelĳkheden. Mĳn objecten zĳn strakke cilinders, het
gaat namelĳk om de sfeer die door de kleuren
wordt opgeroepen. Met de in porselein ingelegde kleuren probeer ik mĳn verhaal te vertellen
en zo mĳn leven weer te geven. Wat ik zie, voel
en meemaak, geef ik vorm, alsof ik een dagboek bĳhoud in porselein. En u krĳgt daarin een
inkĳkje.’

t/m 13 februari
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

14 februari t/m 27 maart
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

lees
meer

lees
meer
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Mechtild Poschlod

De veelzĳdigheid van keramiek
Keramiek is een kunstvorm die verrassend
gevarieerd is in materiaalkeuze, toegepaste
techniek, kleur- en zeggingskracht. De Lawei
toont deze veelzĳdigheid aan de hand van het
werk van een drietal hedendaagse keramisten.
Het werk van Wim Borst (1946) sluit aan bĳ de
Nederlandse geometrisch-abstracte traditie.
Rechthoeken, vierkanten, driehoeken, cirkels en
ovalen typeren zĳn werk.

Poschlod (Gelsenkirchen, DE, 1958) maakt
voornamelĳk gedraaid werk, maar ook met de
hand opgebouwd. De klassieke vormen verraden haar opleiding (1982-1987) aan de Kasseler
Schule für Keramik, een van de belangrĳkste
Duitse keramiekopleidingen. Die ontstond uit de
keramiekafdeling van de Kunsthochschule Kassel door het werk van de beroemde keramist
Walter Popp tussen 1954 en 1977.
De klassieke en zuivere vormen van het werk
worden nog benadrukt door de forse wanddikte
en het dikke, matglanzende glazuur. De goed
afgewogen combinaties geven een gevoel van
rust. Ze zĳn duidelĳk gemaakt door iemand die
het vak beheerst en tegelĳkertĳd een formele
harmonie weet te bereiken.

Naast zĳn ernstige ontwerpen valt het vrolĳkprotserige werk van Hanneke Giezen (1967) op,
vol humor, vormlust, overdaad en kitsch. Hoewel haar sculpturen op gebruiksvoorwerpen
lĳken, kun je ze niet gebruiken.
Kenmerkend voor het werk van Olav Slingerland
(1969) zĳn de heldere kleuren en glanzende
glazuren. Hĳ maakt geen autonome objecten
maar series van werken met vaak een gebruiksfunctie. Binnen die series experimenteert hĳ met
vormen.

14 februari t/m 15 mei
Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1
9203 KL Drachten
Open: zie website

lees
meer

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

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

Inschrĳven keramiekmarkt Haacht

Antoinette van Brussel

Bas van Beek: Moord en Brand

Het Depot, Arboretumlaan 4
6703 BD Wageningen
t/m 31 januari

Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
10 februari t/m 24 mei

De markt vindt plaats op 29 augustus
Inschrĳven kan nog tot 15 mei

O.a. Anne Sey

Piet Stockmans 80

Galerie Zône, Nieuwstraat 17b
2312 KA Leiden
t/m 31 januari

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

Henry van de Velde Award

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk

Gewonnen door Margot Thyssen
Uitreiking: Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, 5 februari

Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)
4331 BK Middelburg
doorlopend

SKNN Groepstentoonstelling

Collectie Steyaert

Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Home Center
Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
t/m 11 februari

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

Humain trop humain
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE)
t/m 21 februari

Der Bartmann lebt
Keramion, Bonnstraße 12
50226 Frechen (DE)
t/m 21 februari

O.a. Sofi Van Saltbommel
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
t/m 6 maart

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

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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Keramiekmarkt Maaseik
die gehouden wordt op 27 juni
Inschrĳven kan
t/m 28 februari
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In Memoriam
Phil Rogers (1951-2020)
Op 22 december overleed Phil Rogers na een
korte ziekte. Hĳ was een ambachtsman pur sang,
een die de kunst van het zoutstoken als geen ander verstond. Met die techniek en zĳn persoonlĳke gevoel voor het werken met klei maakte hĳ
voornamelĳk gebruiksgoed. Mooi, spontaan gemaakt en functioneel. Hĳ stond in de bekende Engelse traditie sinds hĳ – samen met een vriend –
zichzelf in het begin van de jaren zeventig leerde
draaien met Leach’ A Potter’s Book als leidraad.
Hĳ wist de traditie een persoonlĳke invulling te
geven, onder andere beïnvloed door zĳn reizen
naar Korea (klik hier voor een artikel in Ceramic
Review) en Japan, en werd een van de bekendste Britse potters. Vooral het latere langdurige
contact met Korea was van groot belang voor de
keramiek in beide landen.
Rogers maakte niet alleen gebruiksgoed, maar
was ook organisatorisch actief in de keramiekwereld, als lid en bestuurder van vakverenigingen en
als jurylid bĳ wedstrĳden. Hĳ was lid van de IAC
en spande zich in voor potters, zowel in GrootBrittannië (adopt a potter, samen met Lisa Hammond) als in ontwikkelingslanden. Hĳ gaf workshops en demonstraties in verschillende landen.
Bĳ wedstrĳden had Rogers succes met zĳn werk
en zĳn stukken zĳn internationaal in meerdere
musea aanwezig.
Bĳ Phils naam moet ik meteen denken aan zĳn
boek Salt Glazing, een publicatie die alle aspecten van de zoutstook uitputtend behandelt. Het is
voor mĳ persoonlĳk een prima naslagwerk geweest bĳ mĳn pogingen acceptabel sodageglazuurd werk te maken. Phil publiceerde ook
boeken over asglazuur (Ash Glazes) en draaitechnieken (Throwing Pots).
Op youtube zĳn meerdere video’s over Phil en
zĳn werk te bekĳken.

Klik hier voor een video over Phil
Rogers en zĳn werk
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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:
Natasja Alers, Elvira Groenewoud, Lizette
Groffen, Sander Hendriks, Wietske van
Leeuwen, Yna van der Meulen, Caroline
Peeters en Reinhilde Van Grieken.

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
Koop onze boeken
Download verschenen nummers.
Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of het forum voor vragen
en opmerkingen.
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