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de kleine K
Terwĳl ik bezig was het artikel over Birgitte Christens
voor dit nummer te schrĳven, kwamen de begrippen
fantasie, passie en doorzettingsvermogen
naar voren als kernbegrippen voor haar werk. Nu zĳn
dat natuurlĳk begrippen die op zo ongeveer elke menselĳke activiteit van toepassing kunnen zĳn, maar toch.
Zeker voor ons keramisten in de huidige crisistĳd.
De combinatie van deze drie is een voorwaarde voor
succes. Een soort trias artistica.
Fantasie komt van het Griekse werkwoord φαινειν
(phainein, passieve vorm φαινομαι, phainomai, vergelĳk het Nederlandse fenomeen), dat verschĳnen betekent. Dus in oorsprong wat er in de geest verschĳnt,
maar ook verwerkt wordt.
Passie (Latĳn: passio, hartstocht, lĳden) is de hartstocht, de onweerstaanbare drang naar iets of iemand.
Voor doorzettingsvermogen is natuurlĳk geen etymologische afleiding nodig. Het is het vermogen om vast te
houden aan het bereiken van een bepaald doel.
Vooral dat vasthouden valt ons in deze crisistĳd zwaar.
Mĳ tenminste wel. Alle persoonlĳke kracht die we hebben, is nodig om door te blĳven zetten. Maar we doen
het, dat is bĳvoorbeeld goed te zien bĳ de kunstenaars
die in dit nummer hun werk laten zien. En tegelĳkertĳd
prikkelt de crisis onze fantasie.
Zoals de fantasie van Anne Verhoĳsen, die een vliegtuig uit klei ging maken. Doorzettingsvermogen wanneer je flinterdun, zacht porselein over een opgeblazen ballon wilt leggen, zoals Guy Van Leemput. En
passie als je eindeloos met gietporselein bezig wilt
zĳn, zoals Martha Pachón Rodríguez.
Over hun hartstocht en die van Birgitte Christens,
Marc Alberghina en vele anderen kunt u in dit nummer
uitgebreid lezen.

Mels Boom
Op de vorige pagina: Birgitte Christens, Acid Rain, 2019, 64 x 64 x 24 cm, foto: Andrew Seito
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Birgitte Christens
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Op de vorige pagina: Healthy Lungs, 2017, 38 x 33 x 8 cm, foto: Dorte Krogh
▲ Call Girl, 2013, 38 x 45 x 16 cm, foto: Frederik Petersen
Op de volgende pagina: ▲ en ▼ Threat is Here, 2019, complete installatie 350 x 210 x 100 cm, foto: Andrew Seito

Puffy jacks
In 2019 maakte Birgitte tĳdens haar artist-inresidency bĳ het EKWC negen beelden van twee
verschillende jassen. Gegoten in steengoed.
‘Oorspronkelĳk waren ze geïnspireerd op de toenemende luchtvervuiling, de protesten in Hong
Kong en de in vrachtwagens verborgen immigranten. Het coronavirus gaf begin 2020 ook nog
een heel andere lading aan het werk. Gezichtsmaskers werden multifunctioneel. De puffy jacks
in Threat is Here zĳn universeel, niet voor rĳk of
arm, niet specifiek voor een geslacht, leeftĳd of
ras. Zo kon ik de mens in onze moderne maatschappĳ weergeven.’

Objets trouvés
Als Christens een idee voor nieuw werk heeft,
doet ze eerst uitgebreid onderzoek: boeken en
artikelen lezen, foto’s bekĳken. ‘Ik doe een soort
brainstorm op papier en maak schetsen. Dan ga
ik op zoek naar voorwerpen die ik gebruiken kan.

Soms heb ik al wel het een en ander liggen, want
ik ben voortdurend op zoek en verzamel van alles. Deze objets trouvés combineer ik met onderdelen uit keramiek. Voor sculpturen gebruik ik
meestal steengoed, porselein voor dingen die ik
ga gieten en papierporselein voor grotere sculpturen.’

De wereld in
De neiging tot eclectisch werk zat er bĳ Birgitte al
vroeg in. Na haar middelbare school wilde ze een
creatieve opleiding gaan volgen en ging op onderzoek uit: ze ging cursussen schilderen, textiel,
pottenbakken en dergelĳke volgen in Randers en
Kopenhagen. ‘Zo vond ik het materiaal dat me
het beste paste: klei. Het is tactiel en fijn om
ruimtelĳk mee te werken en tegelĳkertĳd technisch veeleisend. Misschien ook daarom is het
altĳd weer spannend om een oven te openen.
Heeft al die moeite wat opgeleverd of heb ik iets
verkeerd aangepakt?’
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▲ Feed Me!, 2017, 86 x 77 x 110 cm, foto: Dorte Krogh
Op de volgende pagina: Palm Oil Fruit - Food Consumption, 2018, 40 x 24 x 24 cm, foto: Per Andersen

Bredere visie
Een jaar lang deed Christens fulltime pottenbakken en was toen klaar om zich in te schrĳven
voor de verdere opleiding bĳ een kunstacademie.
Ze kon kiezen uit kunstacademies in Denemarken, Zweden en Noorwegen en koos in 2004
voor de laatste, want die leek het meest experimenteel, meer gericht op hedendaagse kunst.
De opleidingen in de andere landen waren meer
gebaseerd op ambacht en design. ‘In Noorwegen
is het niet zo belangrĳk met welk materiaal je
werkt, het gaat om wat je ermee doet. Het is er
ook vrĳer; traditie en normen spelen een minder
belangrĳke rol. Aan de Bergen Academy of Art
and Design (2004-2007) is mĳn kĳk op de keramiek ook veranderd. Oorspronkelĳk dacht ik
keramisch ontwerper te worden, want in Denemarken ligt dat voor de hand. Maar in Noorwegen
ging ik breder kĳken en werd mĳn werk meer gericht op beeldhouwen en installaties.’
In deze periode studeerde ze ook vier maanden
aan het Central Saint Martin College of Arts &

Design in Londen. Na het behalen van haar BA in
Bergen ging ze naar Zweden om verder te studeren aan de School of Design & Crafts (Göteborg
University), waar ze in 2009 haar MA in keramiek
haalde.
Na haar studie werkte Birgitte voor bekende kunstenaars als Nina Hole en Signe Schjøth en bovendien een zestal jaren in de keramiekproductie
bĳ Ditte Fischer. In 2015 en 2019 deed ze een
artist-in-residency bĳ het EKWC.

Doorzetten
Voor Birgitte zĳn fantasie, passie en doorzettingsvermogen kernbegrippen. ‘Mislukkingen horen erbĳ. Gewoon opnieuw beginnen ook. Het goede
aan artist-in-residencies is, dat je ziet hoe het proces voor andere kunstenaars verloopt, met alle
ups en downs. Niet alleen bĳ de productie, maar
ook bĳ de verkoop. Afgewezen worden in deze
business is een never ending story, dus je moet
gewoon blĳven kĳken naar de mogelĳkheden en
je niet uit het veld laten slaan.’
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Guy Van Leemput
De schoonheid van getallen
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Hĳ is idolaat van de rĳ van Fibonacci en wiskundeleraar van beroep.
Maar zĳn tweede passie is altĳd keramiek geweest. En nu – na jaren –
vallen alle puzzelstukken samen...
Guy Van Leemput (1967, Herentals, België) is
wereldwĳd bekend om zĳn fragiele, papierdunne
porseleinen kommen, met eindeloos veel geduld
gevormd door kleine stukjes porseleinklei aan te
brengen rond een opgeblazen ballon. Een intuïtief en meditatief proces. ‘Mĳn werk groeit vanuit
mĳn binnenste, vanuit mĳn buik, niet door te denken. Elk werkstuk is een reis naar binnen.’ Na
zĳn tweede artist-in-residency in Sanbao, Jingdezhen, in 2017, sĳpelde dan toch de wiskunde zĳn
werk binnen. Hĳ begon wiskundig onderzoek te
doen en – na schetsen op papier – ingewikkelde
patronen te tekenen op de ballonnen: rasters en

cirkels. Zo ontstonden Windows on the World en
Circles of Mind (beide 2017), het begin van enkele nieuwe series. ‘De wiskunde die ik vroeger
weg duwde wanneer ik als keramist aan de slag
ging, heeft eindelĳk zĳn plaats gekregen. Ik ben
nu veel minder in twee stukken ‘gekloven’.’

Fascinatie voor patronen
Van Leemput is min of meer gelĳktĳdig begonnen
met wiskunde en met keramiek. De zomer voordat hĳ zĳn wiskundestudie aan de universiteit
begon, vroeg hĳ een lokale keramist of hĳ daar
kon komen werken, niet tegen betaling maar om

Op de vorige pagina: You are My Illusion, 2020, Ø 26,5-27 x 18,5 cm ▼ Windows on the World, 2017, Ø 27 x 19 cm
Op de volgende pagina: Circles of Mind, 2017, Ø 15,5 x 10 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders vermeld: Dirk Theys
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te leren. En hĳ bleef dat ook tĳdens zĳn studie
gedurende de weekenden doen. Zĳn werk als
wiskundeleraar en het hebben van een jong
gezin duwden het zelf maken van keramiek wat
naar de achtergrond, maar na de dood van zĳn
beste vriend realiseerde Guy zich dat hĳ het
serieuzer aan wilde pakken. Acht jaar lang bezocht hĳ de academie in Herentals en volgde verschillende masterclasses. Zo’n tien jaar geleden
vestigde hĳ zĳn eigen atelier. Jarenlang maakte
hĳ robuuste werken, houtgestookt steengoed.
Grote bekendheid kreeg hĳ toen hĳ overstapte op
flinterdun porselein – eveneens houtgestookt.
Al op jonge leeftĳd raakte Van Leemput gefascineerd door patronen: ‘Vooral door patronen in de
natuur, zoals de schikking van zaden bĳ een
zonnebloem, de schubben op een grote dennenappel of de ordening van stekels op een cactus.
Voortvloeiend uit oplossingen die de natuur gevonden heeft voor ingewikkelde problemen. Later
begreep ik dat je via wiskunde kunt onderzoeken
hoe die patronen tot stand komen. Ik leerde hoe
ons oog in elke zonnebloem twee tegengestelde
reeksen van spiralen ziet; als je ze telt, blĳken de
aantallen steeds twee opeenvolgende getallen te
zĳn in de rĳ van Fibonacci. Nog later ontdekte ik

dat het de gulden snede is die de basis vormt
voor de Fibonacci-getallen en al die fraaie patronen. En dat onze hersenen (en zeker de mĳne)
alles willen ordenen, structureren en catalogiseren. Ons oog wil altĳd patronen zien, dat is waarschĳnlĳk evolutionair zo bepaald.
Toen ik het werk van Escher leerde kennen, vond
ik dat erg interessant, vooral zĳn oneindigheidsbenaderingen, maar ook hoe hĳ tegels vervormde tot boeiende dieren die in elkaar passen. Het
motiveerde mĳ om zelf ook uitgebreid onderzoek
te doen naar tegels. Inspirerend waren ook de
Penrose-tegels. En natuurlĳk de Mandelbrotverzameling, fractalen...’ Zo ontwikkelde Guy
langzamerhand een ‘gereedschapskist’ om zelf
aan de slag te gaan.

En dan valt alles samen...
‘Ik wil de natuur niet imiteren maar begrĳpen.
Patronen herkennen en daarop variëren. Daarbĳ
gaat het niet om het eindresultaat maar om de
zoektocht: ik wil weten hoe een bepaalde structuur ontstaat. Via de wiskunde kun je die patronen vinden. Het laatste werk van Escher gaat
over slangen. Cellen die verjongen, van klein
naar groot en dan weer terug naar klein. De
slangen zĳn Eschers oplossing om twee dingen

▼ Elk werk begint met een stempel waarin viermaal het symbool pi is verwerkt, waarmee Van Leemput zĳn wiskundige
achtergrond verraadt. Het zo ontstane teken lĳkt sterk op een Keltische knoop, al even intrigerend, foto Guy Van Leemput
Op de volgende pagina: ▲ A Bigger Mind, 2020, Ø 27,5-28 x 18,5 cm. ‘Bĳ deze kom heb ik gewerkt met de Fibonaccispiralen’ ▼ Big Mind Circles, 2020, Ø 25,5-26,5 x 16,5 cm

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 75 | maart 2021 | 15

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 75 | maart 2021 | 16

▲ You are My Quarantine, 2020, Ø 25-30 x 20 cm. Op de volgende pagina: detail

aan elkaar te verbinden zonder dat iemand ziet
dat het niet klopt. Ik heb geprobeerd daarmee
verder te gaan, maar dat is voor mĳ toch niet de
oplossing. Ik heb dat losgelaten en ben teruggegaan naar de rĳ van Fibonacci. Ik heb allerlei wiskundig onderzoek gedaan en ik zocht (en vond)
hoe ik het onderliggende ‘regelmatige’ rooster
kon vergroten en verkleinen op bepaalde plaatsen. En nu wil ik ook dat terug loslaten en helemaal vrĳ zĳn: met alles wat ik in mĳn achterhoofd
weet, gewoon maken en als toeschouwer kĳken
wat het wordt. Ik zoek nu – vooral het laatste half
jaar – mĳn vrĳheid binnen die strakke patronen.’
Van Leemput zoekt sowieso geen wiskundige
perfectie: ‘Heel ritmisch is voor mĳ niet zo interessant. Mĳn kommen zĳn nooit honderd procent
symmetrisch; perfecte cirkels, rechte hoeken en
lĳnen zĳn saai. Mĳn kommen moeten minstens
even boeiend zĳn als het echte leven. Het toeval
moet ook een rol kunnen spelen. Zo teken ik altĳd met de losse hand, ook lĳnen. Bovendien
begint een kom bĳ het drogen een beetje te
bewegen en dat is nog meer het geval in de
(hout)oven, voor mĳ een wezenlĳk onderdeel van
het creatieproces. De kommen worden gebakken
op een temperatuur van 1260 ºC, ondersteboven
op een meekrimpende ‘paddenstoel’. Op sintertemperatuur wordt de porseleinklei vloeibaar en

door de zwaartekracht en door kleine afwĳkingen
vervormen de kommen. Boven de deur in mĳn
atelier hangen drie gedroogde beukenblaadjes,
samengebonden door een stukje ĳzerdraad. De
nerven van het blad bepalen hoe het blaadje zal
vervormen als het droogt. Zo zoekt ook de kom
zĳn eigen vorm, die bepaald wordt door de structuur van de patronen die ik heb aangebracht met
mĳn boetseerstokje. Dat is goed te zien in You
are My Quarantine, gemaakt in 2020.
En dan is er het licht. Bĳvoorbeeld bĳ de Illusions
zie je elke keer wat anders, ook afhankelĳk van
het licht. Misschien wil ik daar wel naartoe, met
eenvoudige patronen – zoals de tegels van Penrose – de hersenen bezighouden. Elke kom moet
op elk moment van de dag anders zĳn, je verbaasd doen zĳn...’

Yna van der Meulen
Werk van Guy Van Leemput is van 7 maart tot en
met 30 mei te zien tĳdens de NVK Keramiek
Triënnale 2021 in het CODA Museum, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn (NL) en van 27 tot en
met 30 mei via Valcke Art Gallery op Collectible,
Vanderborght Gebouw, Rue de l’ Ecuyer/Schildknaapstraat 50 in Brussel (BE).
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Een stukje wiskunde...
De gulden snede draait om de ‘ideale verhoudingen’ en wordt – bewust of onbewust – veel
gebruikt in de kunst en de architectuur. Niet alleen een lĳn, maar ook een cirkel kan volgens de
gulden snede worden verdeeld, wat een hoek
oplevert die in de natuur veel voorkomt, zoals
bĳ de verdeling van bloembladeren en zaden,
waarmee optimaal gebruik kan worden gemaakt
van de zoninval.

De Britse wis- en natuurkundige Roger Penrose
(1931) (her)ontdekte dat een vlak op oneindig
veel manieren kan worden ‘betegeld’ met slechts
twee ‘tegels’, zonder overlappingen en gaten.
Ook bĳ dit ontwerp is gebruik gemaakt van de
gulden snede. Maar dit principe werd al vĳf
eeuwen eerder in de islamitische architectuur
gebruikt.

De gulden snede:
a staat tot b als a+b staat tot a
De rĳ van Fibonacci begint met 0 en 1 en vervolgens is elk volgende element van de rĳ steeds
de som van de twee voorgaande elementen. De
verhouding tussen twee opeenvolgende getallen
komt steeds dichter in de buurt van de gulden
snede. De rĳ of reeks is genoemd naar de
Italiaanse wiskundige Fibonacci (bĳnaam van
Leonardo van Pisa, ca. 1170-1250), die als
eerste in het Westen dit inzicht gebruikte bĳ de
beschrĳving van de groei van een konĳnen- of
bĳenpopulatie. Maar de reeks wordt enkele
eeuwen voor onze jaartelling al genoemd in een
Sanskriet geschrift.

Een fractal of fractaal is opgebouwd uit delen die
min of min gelĳkvormig zĳn met de figuur zelf.
De term werd in 1975 geïntroduceerd door de
Pools-Franse wiskundige Benoît Mandelbrot.
Een van de bekendste fractals of fractalen is de
Mandelbrotverzameling, die een belangrĳke rol
speelt in de chaostheorie, maar ook bekend is
om haar esthetische eigenschappen.

De Fibonacci-spiraal, gebaseerd op de rĳ van
Fibonacci

Mandelbrotverzameling

Voorbeeld van een Penrose-betegeling
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Marc Alberghina
Onder de huid
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Met een fijnzinnig gevoel voor vormen brengt Marc Alberghina met
evenveel gemak maatschappelĳke controverses voor het voetlicht als
een hommage aan de vormen van het vrouwelĳke lichaam. Het
resulteert in indringend werk dat door zĳn geraffineerde samenspel van
vorm, kleur en thematiek onder de huid van de toeschouwer kruipt.
Het Zuid-Franse stadje Vallauris kent een lange
keramiektraditie. Halverwege de jaren tachtig
waren er nog tientallen keramiekwerkplaatsen.
Dat Marc Alberghina (Vallauris, Frankrĳk, 1959)
als zeventienjarige in een keramiekwerkplaats
ging werken, was daarom niet uitzonderlĳk.

Eerste werken
Bĳna dertig jaar zou Marc in keramiekwerkplaatsen blĳven werken om zĳn brood te verdienen.
‘Mĳn eerste eigen werk maakte ik pas rond mĳn
dertigste, vooral installaties waren dat. Daarvoor
gebruikte ik allerlei materialen, maar geen keramiek. Doelbewust niet. Indertĳd was daar geen
vraag naar. In de galeries werd het nauwelĳks
aangeboden. Het werk van de keramisten uit de

jaren vĳftig stond inmiddels al wel in de musea,
maar als het om contemporaine kunst ging,
speelden ze een ondergeschikte rol.’

De grote stap
Twintig jaar later ligt dat anders. ‘Toen ik in 2006
de biënnale van Vallauris bezocht, zag ik heel ander werk. Dat inspireerde me. Ik kon me ineens
voorstellen hoe ik keramiek kon gebruiken om
contemporaine kunst te maken. Alles viel op z’n
plek. Daar kwam nog bĳ dat ik bĳna vĳftig werd.
Ik hield mezelf voor: Als je nog iets tot stand wilt
brengen, is dit het moment. Doe wat je kunt en
ga tot het uiterste. Mocht het niets worden, dan
hoef je in elk geval geen spĳt te hebben.’

Op de vorige pagina: Sucreries douces..., 2019, aardewerk, glazuur, 160 x 50 cm, foto: Dorian Teti
▼ Nougatine, 2008, aardewerk, glazuur, 20 x 22 x 17 cm, foto: Claude Germain
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Verschuivingen
‘In mĳn werk speelt Vallauris een belangrĳke rol.
Ik kĳk naar de wereld via onze stad. Die heeft
een rĳke keramiekgeschiedenis. De negentiendeeeuwse werkplaatsen maakten werk dat in trek
was bĳ de voorname bourgeoisie. Daarna kwamen er fabrikanten bĳ en na de oorlog vonden
keramisten als Roger Capron nieuwe manieren
om keramiek toe te passen. Toen deed het toerisme z’n intrede. Men ging alledaags, makkelĳk
verkoopbaar keramiek produceren dat verder
geen enkele artistieke waarde had. De oude vakkennis ging verloren en de stedelingen verloren
hun identiteit.’

Feestmaal
Dit ging Marc zeer aan het hart. Le Festin (Het
feestmaal), dat hĳ in 2008 onder de noemer Het
kannibalisme van Vallauris in Parĳs exposeerde,
laat zien hoe hĳ zĳn visie op deze ontwikkeling in
zĳn werk tot uitdrukking brengt. ‘Het was een uit-

werking van mĳn gedachten over de wĳze waarop het gulzige toerisme, dat zich te goed doet
aan al het moois dat de stad te bieden heeft, de
identiteit van haar bewoners uitholt.’

Nestbevuiler?
Het werk werd opgemerkt en Marc kreeg de
uitnodiging het in Vallauris te exposeren. ‘De
keramisten van Vallauris waren helemaal niet
tevreden over dat werk. Ik kwam zelf uit Vallauris;
door dat werk bevuilde ik mĳn eigen nest, vonden
ze. Ze vielen me verbaal aan. Collectief. Mĳn
werk zelf kreeg het ook te verduren: toen ik Le
Festin op de biënnale presenteerde, was het gebroken. Moedwillig.’

Zondebok
Marc laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. Integendeel. ‘Al die negativiteit... als mensen zo
doen, vind ik dat wel vermakelĳk eigenlĳk. Het
bracht me ertoe om met het thema zondebok aan

Op de vorige pagina: Vallau... rien, 2020, h 230 cm, foto: Gaby Giordano
▼ Le Festin, 2008, aardewerk, glazuur, 60 x 100 x 50 cm, foto: Claude Germain
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Op de vorige pagina: Séduire et horrifier, 2013, aardewerk, glazuur, 40 x 180 x 75 cm, foto: Claude Germain
▲ Usine et cercueil, 2013, aardewerk, glazuur, 60 x 80 x 60 cm, foto: Cedric Lambert

het werk te gaan.’ Zĳn volgende tentoonstelling
wordt een reactie op de commotie die de vorige
expositie teweeg heeft gebracht. Zo reflecteert
Marc via zĳn werk niet alleen op maatschappelĳke ontwikkelingen, maar speelt zĳn keramiek
daarin zelf een actieve rol.

Actueel
‘Ik geloof dat het de rol van de kunstenaar is om
zich door de wereld om hem heen te laten inspireren en iets in beweging te zetten. Ik heb in mĳn
stad iets in beweging gezet. Nadat ik in 2016 was
gelauwerd, kwamen mensen uit Vallauris me een
hand geven. Ik werd gevraagd om docent te worden op de keramiekopleiding. Doordat ik erken-

ning had gekregen, is de houding van de stad
tegenover mĳ volledig veranderd. Dat is interessant.’

Verstilde tĳd
Opvallend is de geraffineerde wĳze waarop Marc
met glazuur werkt. Het is alsof in zĳn werk de tĳd
plotseling is stilgezet, de zwaartekracht is uitgeschakeld. ‘Het glazuur bepaalt voor mĳ de betekenis van een werk, misschien nog wel meer dan
het sculpturale. Toen ik begon, heb ik de loodglazuren opgekocht die in de jaren tachtig en negentig werden gebruikt. De keramisten dankten die
af omdat ze niet meer in tafelservies mochten
worden verwerkt. Voor mĳ vertegenwoordigen
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deze glazuren de vakkennis van de vroegere
keramisten. Door ze toe te passen, wil ik hun
savoir-faire levend houden. Daarnaast boeit mĳ
de intensiteit van de kleuren. Vaak voeg ik extra lood toe, zodat ze nog meer gaan vloeien.
Zodra mĳn oven de juiste temperatuur bereikt,
ergens tussen de 960 en de 980 ºC, schakel ik
hem uit, waardoor de temperatuur plotseling
daalt en de druppels glazuur gefixeerd worden.’

Suikergoed
Voor sommige werken was het glazuur leidend,
bĳvoorbeeld in de serie Sucreries douces... uit
2019. ‘Op internet vind ik soms materiaal dat
me interesseert. Wanneer het dan uit Vallauris
komt, zoek ik een chemicus op om te proberen

het recept te achterhalen. Als dat lukt, laat ik
mĳ door het glazuur inspireren om nieuw werk
te maken. Zo is het gegaan met Sucreries douces... Dat glazuur had voor mĳ iets heel vrouwelĳks. Het nodigde me uit om werk met een
heel seksuele lading te maken, een hommage
aan de vrouw, werk over seks zonder vulgair te
worden.’

Direct
Het werk komt heel direct binnen. ‘Daar houd ik
van: dat het heel direct werkt. Ik houd ervan
dat de toeschouwer zich er op een gegeven
moment mee kan identificeren, dat het hem of
haar onder de huid kruipt.’

Sander Hendriks

Op de vorige pagina: Sucreries douces..., 2019, aardewerk, glazuur, 60 x 45 cm, foto: Dorian Teti
▼ Sucreries douces..., 2019, aardewerk, glazuur, 60 x 45 cm, foto: Dorian Teti
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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:
12-17/4: Terra Sigillata 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 maart

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

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 31 maart 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Martha Pachón Rodríguez
Op zoek naar het licht
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Porselein is de grote liefde van Martha Pachón Rodríguez. Ze bouwt er
haar werken met eindeloos geduld en grote nauwkeurigheid mee op.
Om het karakter van het materiaal ten volle te laten spreken, is het
toevoegen van glazuur voor haar uit den boze.
Martha Pachón Rodríguez (Colombia, 1967) ontmoette ik voor het eerst bĳ een tentoonstelling in
het keramiekcentrum van Giroussens in ZuidFrankrĳk, rond 2010. Haar werk maakte indruk
door de heel eigen benadering van het materiaal.
Het waren toen vooral ronde vormen, waarin delen uitgespaard waren en gevuld met kleine,
kleurige elementen. Opvallend was de kwaliteit
van de afwerking van het porselein, zorgvuldig
geschuurd tot een zĳdezacht oppervlak. ‘Ik begin
al te schrapen en te schuren als het werk helemaal droog is en ik blĳf de hele tĳd aan het oppervlak werken, ook na de laatste stook. Juist
dan krĳg ik het mooie, zachte oppervlak dat ik
hebben wil. Glazuren hoeft voor mĳ helemaal

niet. Dat bederft het karakter van het porselein,
vind ik. Het is dan net alsof ik het in een gevangenis stop…’

Beeld en verhaal
De originele benadering van het werk is voor een
deel te danken aan de Afrikaanse, Spaanse en
indiaanse invloeden die Martha in haar jeugd ondervond. Het vele reizen en haar huidige Italiaanse omgeving in de buurt van Ravenna – ze
trouwde in 2000 met de keramist Luciano Laghi –
hebben daar ook zeker aan bĳgedragen. Het
gaat dan niet alleen om visuele indrukken, zoals
ceremoniële kleding, maar ook om verhalen,
zoals die van de oudere vrouwen bĳ haar in de

Op de vorige pagina: uit de serie Floating World, 2020
▼ Uit de serie Sea Urchins, nerikomi techniek, porselein, pigment
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▲ Uit de serie Sea Flowers, 2019, porselein, pigment, mishima techniek

buurt, die ze elkaar tĳdens het kantklossen vertelden. Het werk dat ik destĳds voor het eerst zag,
was geïnspireerd door de natuur, net als de Sea
Urchins op de vorige pagina.

Licht
Volgens Martha is ze op zoek naar licht en ze refereert aan het werk van bekende schilders als
Caravaggio, Rembrandt, Vermeer, Gauguin,
Braque, Morandi en Hopton. ‘Bĳ die intuïtieve
zoektocht vind ik de vormen, volumes en kleuren
voor mĳn werk. Ik maak dan series met dezelfde
grondgedachte en ik breng die vaak samen tot
een installatie. Op die manier spreekt het werk
meer, maar het heeft natuurlĳk ook te maken met
mĳn passie voor fotografie. Soms plaats ik een
figuur bĳ de installatie en geef deze zo een sfeer
als in de schilderĳen van Caravaggio.’

Magie
Misschien verbeeld ik het me, maar haar werken
met die kleurige accenten hebben wat magisch
indiaans. ‘Voor mĳ als kind was magie vanzelfsprekend betoverend. Ik herinner me het boek
met verhalen uit Afrika, onder andere over een
kind dat kon pottenbakken. Dat vond ik magisch
en zo wilde ik ook wel kunnen toveren.’
Later ging Martha op keramiekcursus en leerde
de eerste beginselen van het werken met klei. Na
de middelbare school schreef ze zich in voor de
kunstopleiding, afdeling keramiek, aan de Universidad Surcolombiana in Neiva in de Andes in het
westen van Colombia. Al tĳdens haar afstuderen
had ze succes en werd ze uitgenodigd voor een
tentoonstelling, gesponsord door de grootste
bank van Colombia. Ze begon haar atelier en gaf
les in de omgeving.
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Na haar huwelĳk met Laghi studeerde Martha
verder aan het Istituto Statale d’Arte G. Ballardini
in Faenza. Daar ontwikkelde ze haar huidige palet: porselein als materiaal en Japanse techieken
als nerikomi en mishima, met gebruikmaking van
drukmallen. Tegenwoordig giet ze het porselein
ook en varieert de wanddikte, waardoor verschil-

len in transparantie ontstaan. Zo wordt een illusie
van diepte bereikt, die nog versterkt wordt door
het kleurgebruik aan de buitenkant van het werk.

Op de volgende pagina laat Martha stap voor
stap zien hoe ze een stuk maakt.

Op de vorige pagina: ▲ Uit de serie Floating World, 2020 ▼ Uit de serie Water Garden, 2019, porselein, pigment, staal, leds
▼ Uit de serie Seins Oursins, 2008, porselein, pigment
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1. Eerst moet ik het slib aanmaken.
Gewoonlĳk meng ik 10 kilo bone china
porseleinpoeder met 3 liter water en
0,5 gram deflocculant. Ik laat het
mengsel een dag rusten en dan pas
zeef ik het.
2. Ik gebruik mallen (twee of meer delen). Soms vouw ik plakken gegoten
porseleinplaat en maak zo een werkstuk.
Inmiddels weet ik, door het nemen
van proeven, hoe lang het slib in de
mal moet blĳven voor ik hem weer uitgiet.
3. Ik laat de gieteling langzaam drogen, zowel binnen als buiten de mal,
in totaal minstens een week.
De gietelingen zĳn heel breekbaar tĳdens het droogproces en ik moet dus
heel voorzichtig zĳn.
4. Als het stuk helemaal gedroogd is,
begin ik te schrapen met een klein
mesje of een lomertje en maak zo ondiepe reliëfs en perforaties waardoor
cirkels of ovalen ontstaan. Dat is een
nauwkeurig werkje dat geduld en concentratie vereist.
5. Soms schraap ik nog aan de binnenkant met verschillende soorten
metalen gereedschap en werk het
stuk daarna af met een vochtige
spons. Dan laat ik het weer een dag
drogen.
6. Ik stook biscuit op 900 ºC en daarna ga ik de vorm corrigeren en verfijnen. Het stuk wordt zo veel dunner.
Vervolgens controleer ik alles nog
eens goed.
7. Het stuk ziet er heel sterk uit, maar
is toch nog erg broos.
Voor de tweede stook bĳ 1280 ºC
maak ik het werk helemaal goed
schoon en zet het dan in een steengoed mal. Die is kegelvormig, zodat
het stuk niet vervormt tĳdens het bakken.
8. Na de tweede stookbeurt schuur ik
het stuk, maak het nog eens goed
schoon en dan is het klaar.
9-10. En hier is het resultaat: Chalice
(uit de serie Floating World), 2021,
Ø 20 x 16 cm.

9

10

Objectfoto’s: Raffaele Tassinari
Procesfoto’s: Giovanna Pelliconi
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Mĳn vliegtuig
Anne Verhoĳsen maakte bĳ het EKWC een vliegtuig uit klei.
Daarbĳ werd ze geassisteerd door Ad van Lieshout, die hier
vertelt hoe dat allemaal in zĳn werk ging.

WAT & HOE

Het was de tweede keer dat Anne
Verhoĳsen in Oisterwĳk neerstreek bĳ
Sundaymorning@ekwc en eveneens de
tweede keer dat ik haar assisteerde. Nu
met een heel ander project: een vliegtuig
van keramiek, gedeeltelĳk bedekt met
postzegeltransfers.

Concept
Het idee vormde zich toen Anne al dromend op de bank een vliegtuig zag overkomen. Vliegtuigen symboliseren de mogelĳkheid om letterlĳk de wereld groter te
maken. Aan de grond genageld door de
lockdown besloot ze haar eigen vliegtuig
te construeren. Ze ging direct aan de
slag, bestelde speelgoedvliegtuigjes en
maakte schetsen en kleimodellen. Als
kind correspondeerde ze met een penvriendin uit Londen en zo begon ook haar

postzegelverzameling. Postzegels zĳn
kleine schilderĳtjes die verhalen vertellen en op die manier het onbekende
dichterbĳ kunnen brengen. Zo ook bĳ
het idee voor het vliegtuig.

Opbouw
Zo’n concept omzetten naar een echt
object is natuurlĳk totaal iets anders.
Na overleg met diverse adviseurs van
Sundaymorning@ekwc viel het besluit
om gebruik te maken van verschillende
technieken. Als eerste stap moest er
een paar honderd kilo klei geprepareerd
worden, al een hele klus op zich.

Op de volgende pagina’s laat ik de
verschillende fasen van Annes werkproces zien.

Mĳn vliegtuig, 2021, 200 x 180 cm, foto: Ad van Lieshout
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1. Na het prepareren van de klei stond
het maken van krimpplaten voor de
romp en vleugel op het plan. Deze
waren nodig om de thermische schok
tĳdens de stook op te vangen en ter
bescherming van de ovenplaten.
2. De vleugel ontstond door stukken
klei samen te drukken tot een dikke,
hechte plaat om hieraan later de motoren (opgebouwd uit rollen) te bevestigen. Een secuur werk omdat er
absoluut geen luchtbellen in mochten
komen.
3-4. Hierna kwam de romp aan de
beurt. Deze werd gevormd in een
drukmal, gefreesd uit een groot blok
polystyreen en verstevigd met een
houten bekisting. Aangezien het
droogproces bĳ dit malmateriaal anders verloopt dan bĳ gips, moest er regelmatig gelucht worden. Een aantal
dagen drogen in de mal zorgde voor
de stevigheid die nodig was om verder
te gaan.
5-6. Vervolgens konden we de horizontale en verticale staartvlakken aan
de romp bevestigen.
De staartvlakken zĳn opgebouwd uit
dun uitgerolde platen klei. Het vastzetten daarvan vroeg de nodige aandacht, omdat elk staartvlak uit twee
platen bestond, met daartussen een
holle ruimte.
De oplossing lag voor de hand: plaats
er tĳdelĳk dunne latjes in en ondersteun de horizontale vlakken met stapelmateriaal.
7. Aansluitend werden zowel de romp
als de vleugel voorzichtig (op de
krimpplaat) op de uitrĳdbare ovenbodem geplaatst, gereed voor de stook.
Tĳdens het droogproces ontstonden
enkele scheuren in de staartvlakken.
Gelukkig bleken dit oppervlaktescheuren te zĳn en de reparatie verliep zonder problemen.
8-9. Na twee spannende dagen kwam
het werk ongeschonden uit de biscuitstook.
Ter voorbereiding op het glazuren
stond er een schuur- en reinigingsbeurt op het programma.
10. Omdat de motoren een andere
kleur zouden krĳgen, werden ze eerst
afgeplakt.
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11. Het glazuren ging op rolletjes.
12. Na eerst een dikke laag erop gekwast te hebben, volgden er nog
meerdere dunne gespoten lagen glazuur om alles te egaliseren.

11

12
13. De motoren konden nu hun
citroengele kleur krĳgen. Het aanbrengen hiervan was geduldig
precisiewerk.
14-15. Na wederom twee opwindende
dagen bleek de glazuurstook succesvol te zĳn geweest.

13

14
16. Na afkoeling begon Anne met het
aanbrengen van de vele transfers.
Ook dit vereiste een vorm van nauwkeurigheid. Het is belangrĳk dat er
niets tussen het geglazuurde oppervlak en het transfer zit. Lucht, stof of
water branden anders een gat in het
transfer.

15

16
17-29. De laatste stook ging tevens
voorspoedig en na drie maanden hard
werken hangt het vliegtuig er prachtig
bĳ. Een kunstwerk om trots op te zĳn.

17

18

19

20
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Het proces heeft ons beiden veel gebracht.

21

22

Door de kleurbepaling, de transfers en
de manier van presenteren heeft Anne
zich een door de computer gegenereerd beeld weer toegeëigend. Ze
heeft een nooit gedroomde reis gerealiseerd binnen de muren van het atelier.
Als assistent was het technische
aspect alsmede de planning een uitdaging. Desondanks zie ik het als een
bĳzondere ervaring die ik niet had willen missen.

23

24

25

26
27-28. Detailopnames van de vele
postzegeltransfers die op de staart
aangebracht zĳn.

27

28

Het werk dat Anne tĳdens haar drie
maanden durende artist-in-residency
bĳ Sundaymorning@ekwc heeft vervaardigd, is dit najaar te bezichtigen
bĳ:

Nieuw Dakota
Ms. van Riemsdĳkweg 41b
1033 BC Amsterdam
020 3318311

29

Foto’s 1 t/m 16: Anne Verhoĳsen,
foto’s 17 t/m 29: Ad van Lieshout
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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

Boek gezocht: Ash Glazes van Phil Rogers
Aty Köhne, atykohne@gmail.com, 06-533 85 077

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 was benieuwd naar de maker. Inmiddels is deze vraag door twee personen beantwoord: de vaas is gemaakt door Lucie Q. Bakker

Foto van de maand

Émile Gallé (1846-1904), schaal, Musée d’Orsay, Parĳs, 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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Podium
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Huid & Haar
Keramiekmuseum Princessehof presenteert Huid & Haar: Aanwinsten
hedendaagse keramiek 2015 – 2021
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. De tentoonstelling is een weergave
van Rumpffs liefde voor keramiek. Zĳ neemt in
het najaar afscheid van het Princessehof.
Curator Rumpff selecteerde voor deze groepstentoonstelling werken van Cristian Andersen,
Erik Andriesse, Adriana Baarspul, Claude Champy, Tal R, Navid Nuur, Johannes Nagel, Nicholas
Pope, Olivier van Herpt, Oscar Santillan, Shahpour Pouyan, Per B. Sundberg, Rachel de Joode
en Johnny Rolf. Wig II van Sundberg is de laatste
in een collectie van hedendaagse aankopen en
schenkingen die conservator Tanya Rumpff heeft

geïnitieerd. ‘Wat ik van deze werken zo bĳzonder
vind, is het onverwachte, het onbereikbare en het
mysterieuze. Een keramist weet nooit wat er uit
de oven komt, je krĳgt er eigenlĳk je vingers niet
achter. En dat vind ik nou juist het fascinerende
van keramiek. Het heeft iets alchemistisch, alsof
je een tovenaar aan het werk ziet.’ Aldus Rumpff.

Experiment
Huid & Haar laat een breed, internationaal verzamelgebied zien. Naast een diversiteit in vorm,
functie en herkomst tonen de werken ook in welke mate hedendaagse keramisten experimenteren in hun werkwĳze. Bĳvoorbeeld het samenspel
van fotografie en het sculpturale van Rachel de
Joode (Nederland,1979). Zĳ fotografeert oppervlaktes van klei, gips, huid en aarde en print deze

Op de vorige pagina: Rachel de Joode (Nederland, 1979), Soft Inquiry X, 2015, aardewerk, forex, inkjetprint, lak,
Keramiekmuseum Princessehof, verworven met steun van het Mondriaan Fonds ▼ Shahpour Pouyan (Iran, 1979),
zonder titel, 2017, steengoed, foto: Keramiekmuseum Princessehof
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op keramiek. Sky Excavation van Oscar Santillan
(Ecuador, 1980) komt voort uit klei van vier verschillende buitenaardse grondsoorten (Venus,
Mars, Mercurius en de maan). De samenstelling
van de grondstoffen is een samenwerking tussen
de Ecuadoraanse kunstenaar en sterrenkundigen. De tentoonstelling is een ode aan keramiek
van deze tĳd, in al zĳn vormen. Van organisch tot
experimenteel en van Oost tot West.

Persoonlĳke verhalen
Meer dan welk ander medium ook is keramiek
van alle tĳden en van iedereen, verleidelĳk en
praktisch, als design en gebruiksvoorwerp, een
spiegel van de cultuur waaruit zĳ voortkomt. De
kunstenaars kiezen voor keramiek vanwege de
directheid en de kneedbaarheid, de veranderlĳkheid van het materiaal, die na het risicovolle
stookproces juist in het geheel niet meer manipuleerbaar is. Behalve de werken zelf spelen ook
de verhalen rondom de verwerving een rol. Alle
aanwinsten zĳn onder de vleugels van conservator Tanya Rumpff aan de collectie toegevoegd. In
de tentoonstelling vertelt ze over haar fascinatie
voor keramiek en de filosofie achter deze verwervingen.

Collectie Nederland
Een museumcollectie staat nooit stil, met dank
aan fondsen en schenkingen van particulieren.
De beeldende keramiek heeft zich ontwikkeld tot
een dynamische en geliefde discipline binnen de

hedendaagse kunst. Het nationale Keramiekmuseum Princessehof heeft zich de laatste jaren tot
toonaangevend museum op dit terrein ontwikkeld. Met als hoogtepunten de tentoonstelling In
Motion (2017) en Human After All (nu te zien).
Curator Tanya Rumpff speelt hierin een leidende
rol. Op de tweede verdieping van het museum
staan de hedendaagse kunst en actueel design
centraal, met vier tot vĳf solopresentaties per
jaar, zoals de afgelopen jaren van Jennifer Tee,
Babs Haenen, Lennart Lahuis, Anne Wenzel,
Floris Wubben en Johan Tahon. Het museum
ontwikkelt zĳn collectie actief, ook als inspiratiebron voor nieuwe generaties ontwerpers en kunstenaars. Het Princessehof wil een podium zĳn
voor de ontwikkeling van keramiek als zelfstandige discipline in de beeldende kunst en ervoor
zorgen dat deze ontwikkelingen goed vertegenwoordigd worden in de Collectie Nederland.
T/m 31 oktober
Huid & Haar: Aanwinsten hedendaagse keramiek 2015 – 2021
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17 uur
Olivier van Herpt (Nederland, 1989), vaas (serie), 2018,
porselein, gemaakt met 3D-printer, Keramiekmuseum
Princessehof, verworven met steun van het Mondriaan
Fonds
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Kom erbĳ
Voorjaar 2020 kreeg Margreet de Vries van de kunstcommissie van het
Witte Kerkje te Odĳk de opdracht om een kunstwerk te maken ter
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het kerkje.
Bĳ het lezen van de mogelĳke uitgangspunten
voor het kunstwerk, zoals ze door de kunstcommissie waren geformuleerd, maar ook van de informatie over de kerkgemeente op de website,
kreeg Margreet al gelĳk de ideeën aangereikt.
Ideeën die passen bĳ het keramische werk dat zĳ
tot nu toe gemaakt heeft. Zĳ las zinnen zoals:
- de protestantse gemeente Odĳk wil een open
en naar buiten gerichte gemeenschap zĳn
waar iedereen welkom is (dus de spiraalvorm)
- het kunstwerk mag als uitnodiging fungeren
(dus de tekst op de waterschaal)
- het mag een gebruikersfunctie hebben (dus
de zitelementen)
- de verbondenheid van het kerkje met de
Kromme Rĳn (dus water, beweging)
- de plaats van de geloofsgemeenschap in het
dorp: de kerk als ‘herberg’, die de mensen
gelegenheid biedt om hun verhaal te vertellen
en naar dat van anderen te luisteren; een
gemeenschap waar mensen omzien naar
elkaar (dus een tekst op het eerste zitelement)
Dit alles heeft geleid tot het kunstwerk Kom erbĳ
en luister naar elkaar zoals dat herfst 2020 op het
grasveld bĳ het Witte Kerkje in Odĳk geplaatst is.

Het werk bestaat uit twaalf keramische zitelementen, die in een open cirkel – eigenlĳk het begin van een spiraalvorm – zĳn geplaatst. Het
nodigt de mensen uit om ‘binnen’ te komen: om
daar met elkaar te praten, te luisteren, te mĳmeren en zo ‘om te zien naar elkaar’.
De bovenkanten van de zitelementen zĳn afgewerkt met diverse blauwe tinten glazuur en
vormen samen een blauwe golf, als het water
van de Kromme Rĳn. Naar binnen toe worden ze
steeds een beetje lager en veranderen ze van
kleur.
De zitelementen staan allemaal enigszins uit het
lood, richting het midden. Hierdoor wordt beweging gesuggereerd: beweging van het water (van
de Kromme Rĳn), maar ook van de geloofsgemeenschap.
In het midden is op een voetstuk een grote waterschaal geplaatst. Een schaal waarin het
regenwater blĳft staan. Water beweegt bĳ een
zuchtje wind, water weerspiegelt en is altĳd
levendig. De voet van de schaal is afgewerkt met
een laagje klei uit het Kromme Rĳngebied. Deze
klei is gedolven aan de Achterdĳk in Odĳk.
Bĳna vĳfhonderd kilo steengoedklei is de laatste
maanden door Margreets handen gegaan. Alle
delen zĳn hol opgebouwd, waarbĳ haar vingerafdrukken zichtbaar gebleven zĳn op de bronsgekleurde opstaande wanden. Ieder deel is
minstens twee keer in de oven geweest, een
enkel stuk nog een derde keer, omdat zĳ niet
tevreden was met de kleur. Het was een hele
uitdaging om stukken van gemiddeld vĳfendertig
kilo in en uit de oven te tillen!
Het hele werk was eigenlĳk een enorme uitdaging, zowel beeldend als fysiek en ook technisch,
maar wel een waar zĳ met veel genoegen op terug kĳkt!
Margreet de Vries
Zeisterweg 34, 3984 NL Odĳk
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Galeries en musea zĳn misschien open; check of breng een virtueel bezoek door
op de gele button te klikken!

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 9
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.

t/m 5 september
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

t/m 5 september
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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This is not a Teapot
Sinds ze met porselein kennismaakte, wilde
Wilma Bosland naar het Chinese centrum van
het porselein, Jingdezhen, om daar binnen de
historische context met dit materiaal te werken.
In 2019 werd dat mogelĳk middels een werkperiode in Sanbao, Jingdezhen, georganiseerd
door Galerie Terra Delft.
Na het verblĳf in Jingdezhen werd er bĳ Toonbeeld in Castricum een workshop Theeservies
draaien op Chinese wĳze gegeven door Li Zhen
uit Jingdezhen en Simone Haak. Wilma merkte
de sculpturale kwaliteiten van de theepot als object op, evenals de verschillende manieren
waarop de diverse onderdelen kunnen worden
gemonteerd. Daardoor verplaatste Bosland haar
focus van organisch en lichamelĳk naar minimalistisch en abstract. Het werk is meer constructief en architectonisch geworden.
Werken met porselein vraagt ervaring en kennis
van de techniek en nodigt uit tot het toepassen
van glazuren, die middels de stooktemperaturen
een signatuur kunnen afgeven. Om de glazuurkarakters te beheersen, heeft Wilma een maand
getest in het EKWC. Inmiddels is er een intrigerende serie werken tot stand gekomen, zoals te
zien bĳ deze expositie This is not a Teapot.
6 maart t/m 4 april
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 3Dgeprinte 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 komend najaar
afscheid van het Princessehof.

t/m 31 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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Claire Lindner

Triënnale NVK

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.

De NVK organiseert weer de Keramiek Triënnale. Daarbĳ is het werk van 48 kunstenaars uit
Nederland, België, Frankrĳk, Duitsland, Engeland en Luxemburg te zien, geselecteerd uit
driehonderd inzendingen. Er is geen thema aan
de tentoonstelling verbonden; de deelnemers tonen actueel, recent werk. De geselecteerde
kunstenaars staan garant voor kwalitatief hoogstaand werk en een gevarieerde tentoonstelling
waarin uiteenlopende aspecten van keramiek
aan bod komen: beelden, wandobjecten en installaties.

‘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 7 maart
Galerie 12WYK
Lange Koepoortstraat 30
2000 Antwerpen
België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

lees
meer

Met deze internationale tentoonstelling geven
CODA Museum en de NVK een stand van zaken op het gebied van de hedendaagse keramische sculptuur.

7 maart t/m 30 mei
CODA Museum Apeldoorn
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
Open: zie website

lees
meer
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Hugo Meert – Unbreakable

Maria ten Kortenaar

Hugo Meert is afgestudeerd aan de kunstacademie Sint-Lukas Brussel en is sinds 2013 docent
pottenbakken aan de Academie van Charleroi.

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.’

De creaties van Hugo Meert zĳn vaak heel herkenbaar. Hĳ haalt zĳn inspiratie uit de functie,
schoonheid en vormgeving van het object. Door
zĳn andere kĳk op werk en archetypen veranderen alledaagse voorwerpen in woordspelingen
en beelden, waarbĳ humor de ernst van het vak
relativeert.

20 maart t/m 7 november
Keramis
1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière
België
Open: dinsdag 9 - 17, woensdag t/m
zondag 10 - 18

lees
meer

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
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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.

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

lees
meer

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

lees
meer
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De dieren van Leen Muller

This is the sound of C

Kronkelende salamanders op vazen, beeldjes
met kleurrĳke papegaaien en lieflĳke konĳnen
op boekensteunen. Vanaf eind jaren twintig laat
Leen Muller de dierenwereld terugkomen in
plastieken (gegoten sculpturen) en sieraardewerk. Zĳn ontwerpen voor Plateelbakkerĳ ZuidHolland worden in uiteenlopende variaties gemaakt.
Leen Muller werkt van 1898 tot 1936 als plateelschilder en -ontwerper bĳ Plateelbakkerĳ ZuidHolland. In deze lange loopbaan drukt hĳ zĳn
artistieke stempel op het assortiment van de
Goudse fabriek. Kleinzoon Frits Muller verzamelt later het vele werk van zĳn grootvader. In
2016 schenkt hĳ zĳn grote verzameling aan
Museum Gouda. In de vitrines is een deel van
deze schenking te zien zodra het museum weer
open gaat.

Curator Kris Campo heeft de reputatie eigenzinnige keuzes en verrassende combinaties te maken. In deze tentoonstelling brengt ze werk van
acht hedendaagse kunstenaars uit binnen- en
buitenland bĳ elkaar, wars van elk in hokjes denken. Ze combineert figuratieve sculpturen met
wervelende keramische potvormen, textiel- en
schilderkunst in expressieve taferelen. Daarmee
geeft ze aan dat de klassieke indeling van
kunstvormen aan de hand van discipline of
materiaal, weinig relevant is. Wat telt is de
expressie en de impact van het beeld dat de
kunstenaar creëert.

3 maart t/m 29 augustus
Museum Gouda
Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda
Open: zie website

lees
meer

Deelnemende kunstenaars: Johannes Nagel,
Anne Marie Laureys, Babs Haenen, Clémence
Van Lunen, Coline Rosoux, Klaas Rommelaere,
Michel Gouery en Robin Vermeersch.
6 maart t/m 30 mei
Cultuurcentrum Zwaneberg
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg, België
Open: dagelĳks 14 - 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!

Haagse Bluf
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 24 mei

O.a. Sofi Van Saltbommel

Marĳke van Vlaardingen

Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
t/m 6 maart

De kleine toonzaal, Eemlandweg 7
1271 KR Huizen
1 maart t/m 25 mei

O.a. Natasja Alers - Intersecion

Goedewaagen’s keramisch erfgoed

Rademakers Gallery, KNSM-Laan 291
1019 LE Amsterdam
t/m 27 maart

Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw-Buinen
t/m 28 juni

Saraï Delfendahl

Kunstglazuur experimenten

Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
t/m 10 april

Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw-Buinen
t/m 28 juni

Yves Malfliet

Piet Stockmans 80

Galerie 12WYK, Lange Koepoortstraat 30
2000 Antwerpen (BE)
11 maart t/m 10 april

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

O.a. Karima Duchamp

Jingdezhen – 1000 jaar porselein

Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
20 maart t/m 24 april

Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
t/m 5 september

Vĳf keramisten SKNN

Vier decennia BKR

Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Homecenter
Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
t/m 6 mei

Purmerends Museum, Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
t/m 19 september

Pronkjewails

O.a. Pepĳn van den Nieuwendĳk
Klik hier
voor nog meer informatie:
Zeeuws Museum, Abdĳ(plein)
wie, wat, 4331
waarBK
inMiddelburg
de wereld van de
keramiek
doorlopend

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

Bas van Beek: Moord en Brand
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 24 mei

Collectie Steyaert

UwKeramis,
evenement
ook
in KleiPers?
1 Place des
Fours-Bouteilles
7100resolutie
La Louvière
Stuur tekst, hoge
foto (BE)
van een keradoorlopend
misch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.

Bl
ĳ
m
W et
or de
d k
vr le
ie ine
nd K
! ?

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

Samenstelling, grafische vormgeving en
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen bĳ:
Marc Alberghina, Birgitte Christens, Elvira
Groenewoud, Sander Hendriks, Ad van
Lieshout, Yna van der Meulen, Martha
Pachón Rodríguez, Guy Van Leemput,
Anne Verhoĳsen en Margreet de Vries.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

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

Abonnementen
kunnen alleen online afgesloten worden. 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.

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