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Na meer dan een jaar lang op de vierkante centimeter
geleefd en gewerkt te hebben, viel van de week deze
kop in een krant op: ‘Vanaf juni massaal op doe-
vakantie in Europa. Reisbranche hoopvol.’ Een stukje
vrĳheid terug?! De keramiekworkshops in met name
Frankrĳk zullen ervan profiteren, hoop ik. Bĳ inreis is
een PCR-test vereist, later wellicht een vaccinatie-
bewĳs.

Het lĳkt me ook heerlĳk, weer keramiek te maken en
samen van al het goede te genieten onder de Franse
zon. Of ergens anders: vrĳheid om te reizen naar
Japan of China, net als Kathy Erteman in het verleden
deed om een helpende hand uit te steken naar
ambachtelĳke Tibetaanse potters. Of naar Zuid-Korea
om te zien hoe Jong Min Lee het oppervlak van zĳn
objecten opensnĳdt en daar drie tot vĳf maanden per
stuk mee bezig is. Fantastisch!

Toch is ook de beperkte vrĳheid in het atelier van nu
voor veel keramisten genoeg om mooi en geïnspireerd
werk te maken. Zoals de sprookjesfiguren van
Ludmilla van der Spoel, de corona tulpenvazen van
Tineke van Gils en de keramische aanklachten van
Lauren Duffy. Het is een geruststellende gedachte dat
sommige dingen gewoon doorgaan, zoals de jaarlĳkse
uitreiking van de Henry van de Velde prĳs. Margot
Thyssen was een van de winnaars met het servies
Lyne, laag voor laag gegoten in haar eigen atelier.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Jong Min Lee, zonder titel, 2014, Ø 29 x 33 cm, foto: Ye Gum Hae
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Inspiratie



Ludmilla van der Spoel
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Op de vorige pagina: Inverted God 3, 45 x 45 x 75 cm
▲ Do Roll Like Seas in the Northern Breeze, 25 x 30 x 16 cm

Op de volgende pagina: Swantke Wilts, 82 x 31 x 30 cm

Confrontatie
De werken tonen een heimwee naar een droom-
realiteit waar alle zwaarte opgeheven wordt, het
is een vlucht uit de mensenwereld. Van der Spoel
heeft veel reizen ondernomen naar onherberg-
zame gebieden in Ierland en Zweden. Vooral in
Ierland werd haar duidelĳk, dat de droomland-
schappen waar ze heimwee naar had, werkelĳk
bestaan. Ze geniet van de confrontatie tussen
haar eigen nietige bestaan en het majestueuze
landschap. Het indringende gevoel dat de mythe
een afspiegeling is van de werkelĳkheid, geeft
een diepere universele waarheid en de rol van de
mens daarin.

Op dit moment verbeeldt Ludmilla 24 zogenaam-
de heksen die in de zestiende eeuw in Wester-
wolde (Groningen) verdronken of verbrand zĳn.
Een ervan gaat over het verhaal van Swantke,
die van hekserĳ verdacht werd. Om aan te
tonen dat dit werkelĳk zo was, werd ze met haar

beweging. Een conceptuele benadering was
dus vereist, het beeld kon altĳd met minder mid-
delen opgebouwd worden.
Na de academie hernam Ludmilla haar vrĳheid
met een beeldtaal die haar verlangen verbeeld-
de om het onbereikbare te voelen en te verwe-
zenlĳken. Ze maakt expliciete keuzes om aan te
tonen dat de natuur bezield is en dat we er af-
hankelĳk van zĳn. Ze vertelt dat de mens zich-
zelf vergiftigt door de manier waarop hĳ omgaat
met de natuur. ‘We zouden onszelf kunnen red-
den door stil te staan,’ zegt ze, ‘verwondering
toe te laten en te beseffen dat we één zĳn met
de natuur. We staan op een kantelpunt.’
Ludmilla laat een mens en een pooldier in klei
versmelten en plaatst deze figuur op kleine stuk-
jes drĳfhout die ze op het strand vond. Dat aan-
gespoeld zĳn en samen liefde uitdragen, maakt
voor haar duidelĳk dat we hybride kunnen zĳn
met dier en natuur.

https://www.ludmillavanderspoel.com
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▲ Inverted God 1, 50 x 48 x 46 cm
Op de volgende pagina: Beyond the Utterance of the Human Tongue, 31 x 18 x 13 cm

handen kruislings aan haar voeten geknoopt en
in het water gegooid. Als ze zonk was ze geen
heks, als ze bleef drĳven werd het de dood op de
brandstapel. Ludmilla wil het einde van het ver-
haal herschrĳven. Het water als gedroomde red-
ding. Ze zet in haar sculpturen alles opnieuw in
scène, maar dan met een goede afloop en met
een landschap dat de hoofdfiguren omarmt.

Bouwen en schilderen
De start van een werk is een grove schets of
soms een tekening. Dan volgt het massief opbou-
wen: broden klei stapelen en er met de hand op
slaan. Door weghalen en toevoegen vormt Lud-
milla het beeld. Zodra het hard genoeg is, ver-
deelt ze het werk in stukken en holt deze uit.
Daarna voegt ze deze weer samen en kĳkt naar
de lĳnvoering die organisch moet kloppen. Het is
een soort puzzel waarbĳ ze onderdelen kan ver-
wisselen. Soms laat ze voor een stevige con-
structie binnenin stukken zitten. Ze gebruikt als
klei Creaton 474, waarmee ook groter werk ge-
maakt kan worden en dat bestand is tegen een

rakustook. Incidenteel werkt ze met porselein en
papierklei. Ze glazuurt haar stukken altĳd, dat
fixeert het werkstuk en maakt de kleuren inten-
ser. Dat vindt ze vaak niet genoeg en dan gaat ze
verder met opglazuur. Ook voorstellingen worden
met opglazuur geschilderd. Daarmee is zowel fijn
als grof te werken en lopen details niet dicht. Eer-
der werkte Ludmilla ook wel met engobes, maar
die zĳn minder verfijnd. Ze bakt op verschillende
temperaturen, maar de eindbak is vaak op
1060 ºC. Voor het maken van de sneeuw in de
landschappen gebruikt ze zinkglazuur en als het
stuk dan warm uit de oven komt, spuit ze er nog
een laagbakkend, wit glazuur overheen.

Ons aardse leven is dualistisch: licht bestaat niet
zonder donker, samen vormen de tegenstellingen
een geheel. Ludmilla droomt van een bewustzĳn
dat non-dualistisch is, dat er een begrip ontstaat
dat positief niet zonder negatief kan bestaan. Al-
les is bezield en draagt ‘het ene’ in zich.

Netty van Osch

https://www.ludmillavanderspoel.com
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Kathy Erteman
Vorm en huid
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De minimalistisch vormen van het werk van Kathy Erteman worden
verzacht door de rĳk geschakeerde huid. Die combinatie geeft haar
stukken een eigen complex karakter: beheerst en tegelĳkertĳd
spontaan. De kleuren en texturen doen denken aan het werk van

kunstenaars als Albers en Rothko.

Voor Kathy Erteman (Californië, Verenigde Sta-
ten, 1952) is het modernisme van grote invloed
geweest op de ontwikkeling van haar werk. ‘Mĳn
familie komt uit Europa en thuis was de inrichting
navenant strak. Die achtergrond is gebleven. Ik
verdiepte me later in Europees en Japans am-
bacht en design. Een belangrĳke invloed heeft
ook de kennismaking met het werk van Lucie Rie
en Hans Coper gehad. Ik kon tĳdens een reis
naar Nederland op uitnodiging van de conserva-
tor de keramiekcollectie in de kelder van het

Boĳmans Museum in Rotterdam bekĳken. Dat
werk was in die tĳd eigenlĳk onbekend in de VS
en het sloot helemaal aan bĳ mĳn ideeën over
esthetiek, over vorm en oppervlak.’
Deze achtergrond is niet alleen te zien in haar
vrĳe werk, maar ook in de ontwerpen die ze
maakt voor bedrĳven. ‘Ik ontwerp serviesgoed en
doe binnenhuisprojecten. Ik heb veel ervaring
met keramische productieprocessen en kan dus
goed de vertaling maken van studiokeramiek
naar fabrieksmatige productie.’

Op de vorige pagina: Saint Rosa, 2012, handgedraaid, 29 x 25 x 25 cm, foto: Kimera Wachna
▼ White Ledge, 2019, 19 x 36 x 19 cm, foto: Alan Wiener. Op de volgende pagina: Brush and Bleed Drum Vessel,

2020, 27 x 27 x 9 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Kathy Erteman
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▼ 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 Fibonacci-

spiralen’ ▼ Big Mind Circles, 2020, Ø 25,5-26,5 x 16,5 cm

Sluĳters
Kathy groeide op in een gezin waar artisticiteit
en kunst een belangrĳke rol speelden. ‘Mĳn moe-
der was illustrator en daarna modeontwerpster.
Er was altĳd materiaal om mee te werken en ik
werd aangemoedigd om mĳn hart te volgen. Ik
was vaak creatief bezig, in mĳn eigen hoekje.
Mĳn vader was kunstliefhebber, maar zelf niet
productief. Hĳ had twee ooms in Amsterdam,
voor de oorlog fervente en bekende schilderĳen-
verzamelaars. Thuis in Los Angeles hadden we
een paar overgebleven schilderĳen uit hun collec-
tie. Een ervan is nog altĳd in mĳn geheugen ge-
grift: het Beeldhouwersatelier door Jan Sluĳters.

Groot, mysterieus en kleurrĳk. Het heeft een gro-
te invloed gehad op mĳn leven als kunstenaar.
Toen ik ouder werd, dagdroomde ik over het le-
ven in zo’n atelier. Ik zie er nog steeds mĳn huidi-
ge leven in terug.’

Omweg
Op school had Erteman klei al vroeg ontdekt en
leerde er draaien; ze was niet van de schĳf weg
te slaan. Dat bleek wel tĳdens haar studie aan de
Universiteit van Californië (UCLA). ‘Ik besefte
opeens dat ik mĳn passie serieus moest gaan ne-
men, toen ik me tĳdens mĳn studie ging haasten

▼ Mood Vessels, 2020
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om gauw terug te kunnen gaan naar het kera-
miekatelier. Dus schreef ik me in voor het Ba-
chelor of Fine Arts programma aan de California
State University Long Beach, waar ik in keramiek
afstudeerde.’ Ook daarna bleef Kathy, na een
aantal stages, workshops en cursussen, steeds
haar artistieke ontwikkeling en technische
vaardigheden ontwikkelen, onder andere door
artist-in-residencies, ook in het buitenland, zoals
Israël, Singapore en India.

Techniek
Kathy werkt in series. ‘Ik wacht niet op inspiratie,
dat levert niks op. Ik heb een idee, maak wat
schetsen, kĳk wat ik nodig heb en begin het

maakproces. Ik gebruik wit steengoed, porselein
en soms wit aardewerk. Meestal stook ik op
1240 ºC (kegel 6). Ik bouw de huid op met slib en
glazuur. Ik meng mĳn eigen glazuren, maar koop
ook wel kant-en-klaar materiaal.’

Het werken met klei blĳft toch vaak vallen en op-
staan. ‘Maar in ieder geval elke keer weer op-
staan. Ik zeg altĳd: de eerste is gratis. Je
probeert iets nieuws en het lukt: het resultaat is
goed en kwam makkelĳk. Maar daarna lukt het
niet meer. Je bent dan maanden of jaren bezig
om dat resultaat weer te bereiken! Dat is klei.
Een collega zegt dat dat straks op mĳn grafsteen
zal staan: de eerste is gratis…’

▲ Pink Dot Drum Vessel, 2020, 27 x 31 x 15 cm
Op de volgende pagina: Half Night Vessel, 2020, 25 x 23 x 20 cm

https://www.kathyerteman.com
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Kathy Erteman over haar Cinture Vessel: ‘Dit
is een met de hand opgebouwde sculpturale
vorm. Hĳ verwĳst naar de menselĳke figuur en
emotionele gebaren, abstract vertaald in een mi-
nimalistische vorm.

De zachte, opgerolde rand van de anders zo
strakke, rechtopstaande vorm is als het ware een
soort zelfbeschermende krul naar binnen. De
contrasterende zwarte stroken suggereren armen
in een troostende omhelzing.

In deze onzekere tĳden biedt het werken in de
studio met een materiaal waarvan ik de uitkomst
min of meer kan sturen, veel troost. Emoties wor-
den herinneringen die in het werk worden veran-
kerd, en ik leg ze vast voor later, wanneer de
complexiteit van deze tĳd beter begrepen zal
worden.

Het stuk is met de hand opgebouwd en de bo-
venrand is gedraaid. Ik voeg stroken steengoed-
klei op dezelfde manier samen als bakstenen en
zo kan ik groter werk bouwen dan op de draai-
schĳf mogelĳk zou zĳn. De voegen blĳven door
het afgewerkte oppervlak heen zichtbaar, als huid
over een ribbenkast.

De vorm van de bovenrand maak ik na het draai-
en ovaal om hem precies op de opening van het
onderste deel te laten passen. Dan maak ik de
twee delen aan elkaar. In een later stadium breng
ik glazuren aan om de gewenste textuur en kleur
te bereiken.’

▲ Cinture Vessel, 2020, steengoed, met de hand
opgebouwd en voor een deel gedraaid,

50 x 38 x 23 cm, foto: Alan Wiener

▼ Snow and Tar Vessel, 2020,
20 x 69 x 18 cm, foto: Alan Wiener
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Nixi
Sinds 2007 heeft Kathy ontwikkelingswerk in
Yunnan (Zuidwest-China) gedaan. ‘Inmiddels is
het gestopt, maar ik zou graag weer een dergelĳk
project doen. Destĳds werd ik ervoor gevraagd
door Aid to Artisans, een non-profit organisatie
die over de hele wereld trainingen geeft aan am-
bachtslieden om hun economische situatie en
technische vaardigheden te verbeteren.’

Als keramist en ontwerper had Erteman de ken-
nis en kunde om het project te begeleiden. ‘Toen
ik naar China vertrok voor een project van twee
weken, had ik heel weinig informatie, maar de
samenwerking met de lokale Tibetaanse Nixi
pottenbakkers bleek prima te gaan. Het was een

echte uitwisseling tussen ambachtslieden – over
techniek, kwaliteit en marketing – en uiteindelĳk
bleef ik tien jaar betrokken bĳ het project.’

Met een aantal Nixi pottenbakkers reisde Kathy
naar Jingdezhen (Jiangxi, China) voor trainingen
en kennismaking met de bredere Chinese kera-
miekscene. De potters bezochten met haar ook
de VS om te zien hoe Amerikaanse collega’s wer-
ken. ‘Het leven van de Nixi pottenbakkers is echt
veranderd. Ze merken dat hun traditionele am-
bacht gewaardeerd wordt en ze zĳn in staat
geweest om de traditie voort te zetten en te mo-
derniseren, zonder er afbreuk aan te doen. Op die
manier zĳn ze een stuk welvarender dan vroeger.’
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Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne

Werken onder leiding van professionele keramisten
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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
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Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren

voor 15 april

Dit jaar al bĳgedragen?

Bedankt!!!

Zo kunnen we weer verder...

Mis geen nieuwe films
van de kleine K

Neem hier een abonnement
op ons YouTube-kanaal

https://www.hazelaar.nl
http://www.laceramique.com
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA


Maak de keramiekwereld
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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
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Stichting k+K

Een betaalverzoek staat voor u klaar
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Knowhow



Lauren Duffy
Relateren met klei
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Hoe wĳ ons tot dieren verhouden, en dan met name tot de kip, stelde
Lauren Duffy vanuit allerlei gezichtspunten aan de orde. Tot ze besefte
dat ze het relateren niet louter thematisch wil behandelen, maar tot de

grondslag van haar werk wil maken.

Wie het vroege werk van Lauren Duffy (Verenig-
de Staten, 1985) bekĳkt, ontdekt tussen de klas-
sieke vormen ineens een keramisch wensbotje
en een dĳbeen. Ze markeren het begin van haar
fascinatie voor de kip.

Popa Culture
‘Door Katrina waren we al onze spullen kwĳtge-
raakt. Ik had alleen nog een tas met spulletjes uit
mĳn kindertĳd, die ik had meegenomen naar col-
lege. Daarin zaten figuurtjes die je kreeg als je
een kindermaaltĳd bestelde bĳ Popeyes, een ke-
ten van kiprestaurants. Om een herinnering te
hebben, wilde ik daarmee iets doen. Doordat ik
belangstelling had voor archeologie en antropolo-
gie, besloot ik rond die Popeye-figuurtjes een fic-

tieve cultuur te maken. Daarin draaide alles om
de kip. Ik had een hele mythologie verzonnen
over de god Chiki, die uit de hemel neerdaalde,
compleet met sjamanen die kippenbotjes ge-
bruikten. Voor dat project heb ik een kip gehaald
en heb ik in keramiek alle botjes nagemaakt. Die
grotere botten waren daar een spin-off van.’

Van campy naar genetica
Daarna speelde de kip lange tĳd de hoofdrol in
haar werk: Lauren verkende de relatie binnen-
kant-buitenkant in een serie opengewerkte on-
derlĳven, verlegde haar belangstelling naar
lichaamsmodificatie en ging figuren met buiten-
sporig ontwikkelde borstpartĳen maken. ‘Aanvan-
kelĳk waren die figuren vooral campy, maar

Op de vorige pagina: Hanging Weights, 2018, steengoed, onderglazuur, staal, 15 x 12,5 x 9 cm
▼ Popa Culture: Shaman Prayer Dolls, 2008, gietklei en steengoed, luster, circa 4 x 2,5 x 12,5 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Lauren Duffy
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nadat ik een boek over onze relatie met dieren
had gelezen, werd het serieuzer. Ik verdiepte me
in genetische modificatie en maakte Portion Pets:
werk over gemodificeerde kippen die zich, om ze
als huisdier te kunnen houden, gedroegen als
hondjes en geen veren meer hadden omdat dat
niet proper is.’

Aandacht voor anatomie
‘Het was veel werk om te zorgen dat die figuren
op hun sprieterige pootjes konden staan. En de
anatomie moest kloppen. Om dat te bereiken,
stak ik botjes in het lĳf en plooide ik daar de huid
overheen. Daarna moest ik allerlei steuntjes
plaatsen, zodat die uitsteeksels niet afbraken.
Tegelĳkertĳd moest ik voorkomen dat de tenen tĳ-
dens het drogen omhoog krulden. Daarvoor ge-
bruikte ik gewichtjes van zand, die ook weer niet
té zwaar moesten zĳn, want dan brak de poot
alsnog.’

Beweegruimte
Op deze manier maakt Lauren onder andere
Concentrate, Confine, Commodify. Hierin stelt ze
aan de orde hoe weinig leefruimte wĳ dieren in
de bio-industrie geven. Het zet haar aan het den-
ken over de ruimte waarin zĳzelf als kunstenaar
beweegt en ze realiseert zich dat ze het relateren
niet louter een thema van haar werk wil laten zĳn,
maar een onderdeel van het werk zélf wil maken.
‘Tĳdens mĳn studie heb ik in de horeca gewerkt.
Ik vond het geweldig om mensen blĳ te maken
door ze lekker eten voor te zetten. Ik besefte dat
ik mĳn eigen werk nooit zo heb bekeken: dat ik
kunst nooit gezien heb als een dienst, een middel
om verbinding met een ander individu te maken.’

Portraits of a Place
In Portraits of a Place is dat nu juist wél het uit-
gangspunt. ‘Iemand schrĳft op waar hĳ of zĳ blĳ
van wordt. Dat gebruik ik als inspiratie om een

Op de vorige pagina: Popa Culture: Gilded Sweet Infant Alter Icon, 2008, zoutgestookt steengoed, luster, 33 x 20 x 20 cm
▼ Portion Pets: A Favorite Toy, 2011, steengoed, superlĳm (voor glans op nagels, snavel enz.), 38 x 56 x 25 cm
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keramisch werkstuk te maken. Daarop reageren
zĳ dan weer door iets te schrĳven of een kunst-
werk te maken. Daarna maken we een foto van
de betrokkene en de werkstukken. Die onderde-
len samen vormen het werk.’

Nieuwe uitdaging
‘Soms word ik uitgedaagd om een nieuwe werk-
vorm toe te passen. Paulette, een collega van
me, schreef dat ze van een stamoudste haar
Mohawk naam had gekregen. Kahsto’sera’a.
Je bent vol licht. De tĳd van rouw is voorbĳ.
Je bent een gevederd wezentje, had hĳ gezegd.
Het was hartje winter. Op de voederplanken zie
je hier dan veel matkopjes. Naar aanleiding van

wat ze schreef, heb ik toen een vogeltje gemaakt
dat een zonneschĳf draagt. De vleugels waren
een hele uitdaging. Ik wilde dat je kon zien dat de
veren over elkaar heen vielen. Dat heeft goed uit-
gepakt, vind ik.’

Holistisch
‘Deze meer holistische benadering, daar word ik
echt blĳ van. Door los te laten dat keramiek cen-
traal moet staan, door los te laten dat het erom
gaat één keramisch object te maken, wil ik de
reikwĳdte van mĳn kunst juist verruimen: wat ik
maak moet kunst worden, niet per se een kera-
misch object. Ik vind dat ik er op deze manier
veel meer betekenis uithaal.’

Op de vorige pagina: At Rest, 2011, steengoed, 35,5 x 38 x 45,5 cm
▲ Poxy Chick en Cloaca Chick, 2010, steengoed, onderglazuur, glazuur, nagellak (Poxy Chick), 35,5 x 25,5 x 28 cm
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Hanging Weights
En de kip? ‘In Hanging Weights is vleesafval het
vertrekpunt. Ik heb vaak verhalend werk ge-
maakt. Ditmaal stel ik mezelf de vraag: kan ik
ook vormgericht werk maken? In dat opzicht leg
ik een overeenkomst tussen vleeshaken en de
trapezes waaraan acrobaten zwieren. Ik heb
stalen standaards laten maken, cilinders van
klei gemaakt en die tot allerlei hangende vor-
men gevouwen. Aan de uiteinden heb ik klau-
wen gemaakt, want dat is een onderdeel van
ons voedingssysteem waar we niet graag naar
kĳken: de poten.’

Nieuwe ervaringen
‘Het is een interessante manier om mĳn ideeën
over vorm te onderzoeken. Na de eerste serie,
waarin ik vrĳ klein werkte, ben ik aan een twee-
de begonnen. Die wordt groter. Door de schaal-
verandering ging de klei heel anders werken.
Het is interessant om dat te ervaren. Ondertus-
sen heb ik alweer een aantal werken gereed. Ik
kĳk uit naar het moment dat ik die ergens kan
tentoonstellen...’

Sander Hendriks

Op de volgende pagina’s laat Lauren zien
hoe zĳ een werk maakt in de serie Hanging
Weights.

Op de vorige pagina: Stress, steengoed, 2011,
40,5 x 43 x 35,5 cm

▼ Uit de serie Portraits of a Place, vlnr met de klok
mee: Kahsto’sera’a, Left Behind but not Forgotten,

Top of the Pile, Great Hugger
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1. Ik stel de kleipers zo in dat ik een
cilinder met een dunne wand krĳg.

2. Om een goede cilinder te krĳgen,
gebruik ik donkere klei die het midden
houdt tussen aardewerk- en steen-
goedklei en maximaal gestookt kan
worden op 1160 ºC.

3. De klei moet zacht zĳn, zodat ik een
mooie cilinder kan persen, maar tege-
lĳk zo stevig dat hĳ straks niet aan
mĳn handen blĳft plakken.

4. Ik houd de cilinder, die dun is en
zacht, heel voorzichtig vast. Knĳp ik te
hard, dan druk ik hem plat en is hĳ
niet meer goed bruikbaar.

5. Ik gebruik een stukje rondhout om
de cilinder te buigen. In verband met
de krimp is de diameter iets groter dan
die van de metalen standaard.

6. Bĳ het vouwen van de cilinder is
uiterste concentratie vereist: het moet
in één keer goed gaan. De zachte klei
staat een herkansing niet toe.

7. Het is telkens weer een uitdaging
om een boeiende vorm in de cilinder
aan te brengen.

8. Na afloop keur ik het resultaat.

9. Ik leg de vorm opzĳ, zodat ik er
straks de tenen aan kan zetten.

10. Vaak maak ik meerdere vormen
tegelĳk.
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11. Het vouwen van de tweede vorm
verloopt volgens hetzelfde procedé.

12. Terwĳl de basisvormen liggen te
wachten, begin ik aan de tenen. Deze
maak ik van rolletjes, die ik naar wens
afkort. Elke poot krĳgt drie ‘vingers’ en
één kortere ‘duim’.

13. Met een lomer strĳk ik de tenen
glad. Daarna gebruik ik een spatel om
de nagel te vormen.

14. De huidplooien en gewrichten geef
ik vorm met behulp van een hobby-
mes. Om de tenen te bevestigen, druk
ik de uiteinden van de cilinder iets in
elkaar en maak daarin twee parallelle
groeven. Aan de ‘gewrichten’ die op
deze manier ontstaan, kan ik dan de
tenen bevestigen. Soms is wat
extra klei nodig om de overgang
vloeiend te maken.

15. Het resultaat: Hanging Weights
2.1, 2021, steengoed, onderglazuur,
roestvrĳ staal, 34 x 19 x 7,5 cm.



Jong Min Lee
Uitdaging en volharding
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Midden in de natuur van de bosrĳke Zuid-Koreaanse bergen werkt Jong
Min Lee aan zĳn keramische vormen en structuren. Zĳn studio is

gelegen in Anseong, zeventig kilometer ten zuiden van Seoul. Hĳ ziet
een enkel hert de berg afdalen. Hĳ hoort het kabaal van wilde katten,
fazanten en mussen. Hĳ voelt de koele wind van de nacht onder de
sterrenhemel. Uren, dagen, maanden werkt hĳ gestaag aan de wit

porseleinen sculptuur die hĳ onder handen heeft, tot het moment van
voltooiing.

Jong Min Lee (Zuid-Korea, 1982) groeide op in
de Zuid-Koreaanse havenstad Busan. Zĳn vader
verzamelde Koreaanse schilderkunst en kera-
miek. Gevoel voor kunst kreeg Lee dus van huis
uit mee.
Een vroege jeugdherinnering beschrĳft hoe Lee
ooit een keramisch voorwerp van zĳn vader om-
stootte en brak. Het werd zorgvuldig gerepareerd
met rĳstpasta. Hĳ was een observerend kind en
geboeid door het proces van demonteren en
monteren. Zĳn vader was tandarts, een beroep
dat veel behendigheid, geduld en precisie vereist.

Antwoord in het museum
Jong Min volgde de kunstnĳverheid opleiding aan
de gerenommeerde Chung-Ang Universiteit. Na
een kort studieverblĳf in Europa keerde hĳ van-
wege familieomstandigheden terug naar Korea.
In Europa heeft hĳ ervaren dat het bezoeken
van musea en kunstgaleries de beste voedings-
bodem is voor zĳn artistieke ontwikkeling. Lee: ‘Ik
realiseerde me dat het antwoord in het museum
ligt.’ Daar ziet en vindt hĳ al het materiaal dat zĳn
geest voedt en verruimt.

Op de vorige pagina: zonder titel, 2014, Ø 29 x 33 cm
▼ Zonder titel, 2015, Ø 24 x 34 cm. Alle stukken in dit artikel zĳn gedraaid uit porselein en met de hand ingesneden

Objectfoto’s bĳ dit artikel: Ye Gum Hae
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René Lalique
De kennismaking met het werk van de Franse
kunstenaar René Lalique (1860-1945), exponent
van de Art Nouveau, maakte grote indruk. Het
werk van Lalique doet volgens Lee de grens tus-
sen kunst en ambacht vervagen. Hem werd toen
duidelĳk dat hĳ ook die weg wilde bewandelen.

Maanpot
Toen hĳ begon met pottenbakken in 2007 was
Lee voornamelĳk gericht op traditionele vormge-
ving en technologie. Hĳ maakte wit porseleinen
vormen, waaronder de Maanpot en de Pruimen-
likeurfles. De Maanpot is een bekende vorm uit
de Joseondynastie, een vorstenhuis dat meer
dan 500 jaar regeerde (1392-1897) en nog
steeds bepalend is voor de Koreaanse cultuur.
De naam van de pot is ontleend aan de vorm en
de kleur van het glazuur dat doet denken aan de
maan.

Seong Keun Jeon
Als student ontmoette Lee, in een winkel voor
pottenbakkersmaterialen, de door hem bewon-
derde Koreaanse keramist Seong Keun Jeon.

Diens werk bestaat uit dubbelwandig openge-
werkt wit porselein. Jeon nodigde Lee bĳ deze
gelegenheid uit voor een maaltĳd. De beroemde
meester vertelde dat het hem plezier deed een
student te ontmoeten die ook met wit porselein
werkt. Na de dood van Jeon in 2015 mocht Jong
Min Lee op de tentoonstelling The Power of
(Extra)Ordinary in de beroemde galerie van de
Korea Craft & Design Foundation in Seoul zĳn ei-
gen werk tentoonstellen naast dat van zĳn grote
voorbeeld.

Eigen stĳl
Bĳ het doorgronden van de traditie ontstond een
eigen stĳl van vorm en decoratie die tot bloei
kwam in 2013. Door de bolling verder op te bla-
zen, de hals te verlengen en de opening te ver-
nauwen, zocht Lee de grenzen van materiaal en
techniek. Hĳ ontdekte de beste klei en de beste
vorm om het decoratieve snĳwerk zo optimaal
mogelĳk tot zĳn recht te laten komen. Vanaf 2014
krĳgen de patronen op de sculpturale vormen
meer structuur.

Op de vorige pagina: zonder titel, 2014, Ø 29 x 33 cm; linksboven het bovenaanzicht
▲ Zonder titel, 2018, Ø 28 x 34 cm

http://www.vleev.com
http://jeonseongkeun.blogspot.com
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Ook het volgen en doorgronden van de nieuwste
ontwikkelingen vindt hĳ belangrĳk. Het is zĳn doel
om met respect voor geschiedenis, cultuur en tra-
ditie een nieuwe vorm te creëren die tĳdloos is en
de hedendaagse trends overstĳgt: ‘gewoon
prachtig’.

Van de nood een deugd
De gevolgen van de COVID-19 crisis legden het
leven van tentoonstellingen stil, maar boden Lee
de gelegenheid zĳn eigen werk te observeren.
Zo kwam hĳ er toe om de grenzen van zĳn ont-
werpen naar een nieuw niveau te brengen. De
basisvorm werd sculpturaler, volumineuzer en de
dikkere wanden kregen een delicaat snĳwerk.
De patronen, geïnspireerd op alles wat hĳ waar-
neemt in de natuur, vertolken een nieuwe ener-
gie.
Hoe moeilĳker de pogingen zĳn, des te meer vol-
doening geeft het om het te vervolmaken. Een
proces van uitdaging en volharding.

Auto
Bewonderaars van de kunst van Lee ervaren
schoonheid, rust en troost. Het is in vele collec-
ties te vinden. Ook bĳ de Duitse autodesigner
Peter Schreyer, die zich liet inspireren door een
kunstwerk van Lee bĳ het ontwerp van een ge-
stroomlĳnd model voor de Hyundai Kia.

Lee exposeert over de hele wereld. Hĳ geniet van
de ontmoetingen met liefhebbers. Maar de kunst
ontstaat in afzondering van het atelier. Een ver-
dieping hoger woont hĳ met zĳn gezin. Zĳn doch-
ter van tien jaar krĳgt in het weekend les op de
draaischĳf, zĳ wil ook keramiek maken als ze
groot is.

Elisabeth Eyl

Op de volgende pagina’s laat Jong Min stap
voor stap zien hoe hĳ een stuk maakt.

Op de vorige pagina: zonder titel, 2019, Ø 22 x 37 cm
▼ Porselein als inspiratie voor het ontwerpen van auto’s
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Mĳn klei komt uit de fabriek. De sa-
menstelling is dezelfde als die van
gietklei.
Ik snĳd er dunne plakjes van en laat
die drogen. Dan week ik ze in water
om alle ĳzerdeeltjes eruit te spoelen.
Vervolgens meng ik de gezuiverde klei
met 5 tot 11% zirkoonoxide, afhanke-
lĳk van de grootte van het object en
het gewenste patroon.

1-2. De draaischĳf draait langzaam
om de dikte van de wanden goed te
kunnen controleren. De wanden moe-
ten dik zĳn, deels omdat de klei zacht
is en deels vanwege het latere snĳ-
werk.
Een basisvorm van minder dan 40 cm
hoog kan ik in één keer draaien. Daar-
boven moet ik in twee delen draaien,
zoals bĳvoorbeeld bĳ een Maanpot.
Dan draai ik twee losse delen, de bo-
dem en de bovenkant, en voeg die sa-
men. De bodem maak ik relatief dik.

3-4. Zo vorm ik de standring. Dit doe
ik zodra de klei leerhard is.

5. De kleine opening aan de boven-
kant van het object is gemaakt met
een gereedschapje dat lĳkt op een
klein rietje. Het kleine gaatje vergroot
het gevoel van traditie van het kera-
mische kunstwerk en bepaalt de
functie.

6. Ik maak een stookmal die even
droog is als mĳn kunstwerk. Ik werk
gewoonlĳk met twee tot vier basis-
vormen van verschillende grootte,
zodat ik het kan afstemmen op de
onderkant van het object waar ik
mee bezig ben.
Nadat ik een vorm van de draaischĳf
heb gesneden, maak ik de basis
schoon en beslis welk snĳwerk ik zal
uitvoeren.
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7. De afgewerkte stukken laat ik onge-
veer drie maanden drogen. Dat duurt
zo lang vanwege de grote wanddiktes.
Een helemaal droge basisvorm is dan
van wit naar bruin verkleurd. Voordat
ik met het snĳwerk kan beginnen,
maak ik het oppervlak glad.

8. Voor het snĳwerk maak ik eerst een
ruwe schets en bepaal zo de plaats
van het patroon. Met de eerste insnĳ-
dingen creëer ik een klein beetje diep-
te.
Wanneer het snĳwerk serieus wordt,
verander ik om de paar uur van hou-
ding, zodat ik niet te lang op één
plaats blĳf. Het snĳwerk voer ik
gewoonlĳk in vĳf tot zeven stadia uit.
Het belangrĳkste is voor mĳ hoe lang
ik de werkhouding kan volhouden.

9-10. Ik kerf patronen terwĳl ik het
voorwerp draai. Ik ondersteun het met
een spons om te voorkomen dat het
breekt en om vervorming door de druk
te verminderen.
Het hele snĳproces neemt tussen de
dertig en vĳftig dagen in beslag.

11. De patronen van het snĳwerk
ontstaan als het ware organisch op
grond van de eerste schetsen die ik
heb aangebracht. De structuren heb-
ben dus geen vastomlĳnd patroon.
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12-13. Tot 2018 werkte ik alleen met
een gasoven. Tegenwoordig gebruik ik
een elektrische oven voor de biscuit-
stook. Geleidelĳk – rekening houdend
met de wanddikte en de nauwe ope-
ning – voer ik in 36 uur de tempera-
tuur op tot 960 ºC. Na het stoken laat
ik het werk ongeveer twee dagen in
de dichte oven afkoelen.

14. Ik meng mĳn transparante glazuur
(54% veldspaat, 6% krĳt, 11% kaolien,
29% kwarts) en zeef het mengsel met
een mesh 150 zeef. Het glazuur wordt
buiten gespoten, terwĳl ik het object
blĳf draaien. Door meerdere malen
dun te spuiten, weet ik zeker dat het
glazuur in de kleinste insnĳdingen te-
rechtkomt. Daarna leg ik het werkstuk
weer op de modelleertafel en schraap
het overtollige glazuur weg, zodat het
snĳwerk de oorspronkelĳke vorm
terugkrĳgt. Dat kost me twee tot drie
dagen.

15. Na het glazuren en schoonmaken
van het kunstwerk plaats ik één afzon-
derlĳk object in de oven en steek vier
branders aan. De temperatuur wordt
opgevoerd tot 170 ºC en gedurende
deze tĳd regel ik de reductie via de
luchttoevoer. De gasdruk wordt opge-
voerd tot 950 ºC is bereikt. Dan wordt
de zuurstoftoevoer volledig geopend,
het geglazuurde voorwerp oxideert en
krĳgt een doorzichtige blauwachtige
tint. De temperatuur wordt dan gelei-
delĳk opgevoerd tot 1260 ºC. Daarna
worden de branders uitgeschakeld.
Tĳdens het bakproces krimpen de
voorwerpen zo’n 25%. Ze blĳven nog
ongeveer drie dagen in de oven om af
te koelen.

16. Ongeveer 75% van het werk over-
leeft het stookproces. Als ergens tĳ-
dens het hele proces iets foutgaat,
begin ik weer van voren af aan.
Omdat elke basisvorm anders is, ont-
staan telkens weer nieuwe patronen
en structuren.
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Vanwege Corona hanteren wij de ‘1,5 meter afstandregel’

Mis geen nieuwe films
van de kleine K

Neem hier een abonnement
op ons YouTube-kanaal

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

http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
https://www.silexshop.nl
https://www.carolinepeeters.nl
mailto:info@carolinepeeters.nl
mailto:atykohne@gmail.com


Ook deze meest recente grote K is een bron van
inspiratie en knowhow en mag in geen enkel
atelier ontbreken.

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

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

Het grote K boek 3

HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow
BOEK, Mels Boom, 2020, Stichting k+K,
256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback,
genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig.

ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

De grote K deel drie
De meest recente toevoeging aan de serie
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Wie kan ons vertellen wie de
keramist is die deze tegels
heeft gemaakt? Links de
voorkant, rechts de achter-

kant met merkteken.

Uw antwoord kunt u via deze
link mailen.

Hartelĳk dank!

http://colpaertonline.be
mailto:inspiratie@ceramic.nl
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B o e k b e s p r e k i n g
Poetic Ceramics
Het werk van Judith Bloedjes past helemaal bin-
nen de Nederlandse minimalistische traditie. Zĳ
heeft een geheel eigen beeldtaal weten te ont-
wikkelen, die zich beweegt op het grensvlak van
ambacht en design: ingetogen vormen met een
industriële uitstraling, uitgevoerd in romig zacht-
wit Limoges porselein. Doorademd met haar
liefde voor het materiaal en voor het ambacht.

Kort geleden verscheen een monografie over
haar werk, een overzicht van de laatste twintig
jaar. Haar werk is in die twintig jaar soberder
geworden, meer ingetogen. En monumentaler.
Twintig jaar geleden maakte Judith vooral ser-
viesgoed en gebruikte ze veel kleur. Andere ma-
terialen werden toegevoegd, zoals bladgoud,
zink of vilt. Maar ze voelde de behoefte aan vol-
ledige onafhankelĳkheid. Om dat te maken wat
ze zelf wil. Steeds iets nieuws. Het mondde uit
in sieraden, abstracte objecten, installaties en
performances. Het zilver in haar sieraden en het
aluminium in haar installaties zĳn er alleen nog
ter ondersteuning. Porselein speelt de hoofdrol.

Centraal in haar werk staat de cirkel, symbool
van perfectie. Maar hoe snel kan dat niet fout
gaan op de draaischĳf. Juist dat moment, het
moment dat een prilgedraaide vorm uit balans
dreigt te schieten, dat moment gebruikt Judith
vaak om haar cirkelvormen een twist te geven.
En zo varieert haar werk van uiterst strakke,
formele vormen tot stromende, haast tot leven
gekomen wezens, vol beweging. Een logisch
vervolg erop zĳn haar performances, waarbĳ
de porseleinklei nat op de huid wordt aange-
bracht en haar meer formele sieraden hun
eigen dans uitvoeren. Verstilde beweging,
beweging in stilte.

Judith componeert verschillende elementen in
een sieraad tot een abstract wit miniatuurland-
schapje, gevat in zilver. Evenzo schikt ze een
vaassieraad met een of enkele bloemen in een
vaas, of voegt ze een beker, een kaarsenhouder
en wat ringen samen tot een ton sur ton compo-
sitie. Schilderachtige, verstilde scènes. Kleine
verhaaltjes, net als haar performances. Net als
dit boek, waarin de bĳzonder fraaie opmaak en
fotografie haar werk optimaal voor het voetlicht
brengen. Pure poëzie.Yn

Yna van der Meulen

https://www.judithbloedjes.nl


Judith Bloedjes / Poetic Ceramics, bĳdragen van
Carin Reinders, Machteld Leĳ, Piet Augustĳn en
Maria Schüly, uitgegeven door Studio 12, Lei-
den, 2021, 148 pagina’s, Nederlands, Engels en
Duits, full colour, hardcover, gebonden, ISBN:
9789081595100, prĳs € 24,99 excl. verzendkos-
ten, ook te bestellen via www.judithbloedjes.nl.

Tot en met 20 juni is in de tentoonstelling Poetic
Ceramics in het CODAMuseum in Apeldoorn
– deels parallel aan de NVK Triënnale – een
overzicht van haar sieraden te bewonderen,
naast monumentale objecten die in haar perfor-
mances werden gebruikt, en (wand)installaties.
Het museum heeft tevens besloten om een aan-
tal van haar werken op te nemen in zĳn collectie
eigentĳdse sieraden, de grootste ter wereld.
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Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!

F o t o v a n d e ma a n d
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Antiekmarkt Vossenplein, de Marollen, Brussel, foto: Mels Boom
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Galerie 12WYK organiseert een solotentoonstelling van de bekende
Belgische keramist Yves Malfliet.

Yves Malfliet

Men neme een halve bak gemengd aardewerk
en porselein uit grootmoeders Wunderkammer
en een halve bak eigen baksel, overgiet dat met
een saus van levendig glazuur, bak het in de
oven... et voilà: la condition humaine. Zo zou in
een satirisch programma het recept voor een
‘echte’ Yves Malfliet (1962) kunnen luiden. Na-
tuurlĳk ga je dan voorbĳ aan het kunstenaar-
schap van de maker, de zeggingskracht en
vooral de gelaagdheid van het werk. Malfliets
beelden zĳn intrigerend, onverwacht en anekdo-
tisch. Zĳn werken zĳn theatraal en dikwĳls ver-
vreemdend dubbelzinnig: Achter het masker van
het amusement gaat dikwĳls heel wat sarcasme,
bittere realiteit en narratieve absurditeit schuil.
Dikwĳls maakt Malfliet gebruik van bibelots die
figureren als acteurs in zĳn beeldentaal. Zĳn

Op de vorige pagina: Slinger Singer Naaimachien, 2020 ▼ Eistraum, 2020
Op de volgende pagina: Boe zei de koe en ze ging naar huis, 2020

werken vragen een relativerende benadering,
want met zĳn spontane, eclectische, improvise-
rende stĳl positioneert Yves Malfliet zich als een
3D ‘cabaretier’, waar de werken het statuut
krĳgen van een hedendaags sprookje met opera
clichés, balancerend tussen naïviteit, het sacrale
en het mystieke, waarbĳ de conceptuele, narra-
tieve slagkracht het vakmanschap overstĳgt...

Jeannette Van Rossum

T/m 10 april
Galerie 12WYK
Lange Koepoortstraat 30
2000 Antwerpen, België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17 uur
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Tentoonstelling CODA Museum in Apeldoorn
Keramiek Triënnale 2021

CODAMuseum in Apeldoorn presenteert tot en
met 30 mei de Keramiek Triënnale 2021, een ten-
toonstelling geïnitieerd door de Nederlandse Vak-
groep Keramisten (NVK). De Keramiek Triënnale
toont het werk van 48 kunstenaars uit Nederland,
België, Frankrĳk, Duitsland, Engeland en Luxem-
burg. Deze zĳn geselecteerd uit 300 inzendingen.
Er is geen thema aan de tentoonstelling verbon-
den, de deelnemers tonen actueel, recent werk.

▼ Mels Dees, Cairn, 2019, houtgestookt steengoed, fotoprint, hout, epoxyhars, afmetingen variabel,
op foto 210 x 155 x 210 cm. Op de volgende pagina: Dineke Oosting, Dolly, 2020, steengoed, glazuur, plastic, textiel,

151 x 65 x 67 cm

De geselecteerde kunstenaars staan garant voor
kwalitatief hoogstaand werk en een gevarieerde
tentoonstelling waarin uiteenlopende aspecten
van keramiek aan bod komen: figuratie naast ab-
stractie, de potvorm naast de sculptuur, losse ob-
jecten naast vloer- en wandinstallaties. Met deze
internationale tentoonstelling geven CODAMu-
seum en de NVK een stand van zaken op het ge-
bied van de hedendaagse keramische sculptuur.
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De Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK)
houdt in 2021 voor de vĳfde keer een grote kera-
miekmanifestatie. De oorspronkelĳke biënnale,
die in 2010 begon in Zeewolde, is in 2015
omgezet in een triënnale die plaats heeft in
CODAMuseum. De NVK besloot in 2010 tot het
programmeren van een terugkerend evenement
waar een tentoonstelling en educatieve activitei-
ten voor het onderwĳs en jeugd onderdeel van
uitmaken. De NVK wil zo niet alleen keramiek
promoten en laten zien wat de mogelĳkheden
van en met klei zĳn, maar ook de keramist en
beeldend kunstenaar een platform bieden voor
het tonen van de ontwikkelingen binnen hun vak-
gebied.
De selectie voor de tentoonstelling werd gedaan
door een internationale jury die bestond uit Carin
E.M. Reinders (directeur-bestuurder CODAMu-
seum in Apeldoorn), Nick Renshaw (beeldend
kunstenaar / keramist), Manita Kieft (keramist),
Gerda Brust (hoofdredacteur tĳdschrift Vormen
uit Vuur) en Nora Leĳen (conservator toegepaste
kunst en vormgeving Museum Boĳmans Van
Beuningen Rotterdam).

▼ Frank Vanhooren, The crowd, 2020, keramiek, elk h 25 x 20 x 25 cm, totale oppervlak 1 m², foto: Saidya Vanhooren

Drie van de geselecteerde kunstenaars werden
beloond met een werkstipendium. De prĳswin-
naars, Pieter Joost Bruyniks, Bob Lejeune en
Mels Dees, werden tĳdens de opening bekendge-
maakt. Bĳ de tentoonstelling is een catalogus
verschenen en er is een aktiviteitenprogramma.

Deelnemende kunstenaars (geboorteland): Ana
Maria Asan (RO), Tanneke Barendregt (NL),
Mignon van Bendegem (NL), Mariëlle van den
Bergh (NL), Rob Bĳleveld (NL), Wilma Bosland
(NL), Petra Bouman (NL), Pieter Joost Bruyniks
(NL), Mike Byrne (IE), Liesbeth Daale (NL), Mels
Dees (NL), Heidi Degenhardt (DE), Alida Everts
(NL), Margreet Hajee (NL), Peter Hiemstra (NL),
Adele Howitt (GB), Conny Jongmans (NL), Cecil
Kemperink (NL), Marga Knaven (NL), Peter
Krynen (NL), Tiny Laarakker (NL), Reinier
Lagendĳk (NL), Nusa Lapajne (Slovenië),
Thérèse Lebrun (BE), Guy Van Leemput (BE),
Bob Lejeune (NL), Doris Leuschner (DE), Joris
Link (NL), Susan Melo (Chili), Dineke Oosting
(NL), Karin van Paassen (NL), Ellen Pattenier
(NL), David Roosenberg (NL), Claudia Rösener
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(DE), Jitse Sikkema (NL), Olav Slingerland (NL),
Esther Stasse (NL), Gertjan van der Stelt (NL),
Mehmet Gökhan Taşkin (TR), Edith Tergau (NL),
Margot Thyssen (BE), Frank Vanhooren (BE),
Mirjam Veldhuis (NL), Mariëtte van der Ven (NL),
Dorothee Wenz (DE), Jutta Widmer (DE),
Christian Wisse (NL) en Ellen van der Woude
(NL).

T/m 30 mei
Keramiek Triënnale 2021
CODAMuseum
Vosselmanstraat 299
7311 CLApeldoorn
+31 (0)55-5268400
Open: zie website, gezien mogelĳk gewĳzigde
omstandigheden

Op de vorige pagina: ▲ Susan Melo, The Enthusiasm, 2019, beschilderd steengoed, 121 x 114 x 55 cm,
foto: Tom Feenstra ▼ Adele Howitt, Hypericum Perforatum, 2020, steengruis porselein, trekken, casten, drukmal,

handopbouw, 35 x 50 x 50 cm
▼ Christian Wisse, I Try (detail), 2020-2021, steengoed, glazuren, 60 portretten, totaal 200 x 600 cm, diepte 5 cm

https://www.christianwisse.nl
https://www.coda-apeldoorn.nl


Cor Unum richt Creatief LAB in als residentie voor ontwerpers
Designers in residence

Veel hedendaagse ontwerpers hebben de voor-
bĳe jaren in samenwerking met Cor Unum het in-
ternationale designpodium betreden. Ontwerp en
ambacht gingen hand in hand en vormden sa-
men de basis van nieuwe keramische productie-
technieken. Daar was volop ruimte voor, ook in
financiële zin. Immers, het resultaat van onder-
zoek, ontwikkeling en co-producties met toonaan-
gevende designers vormde de basis van presen-
taties tĳdens (inter)nationale designevents en
-beurzen. Zo konden alle inspanningen en kosten
vooraf terugverdiend worden, dankzĳ verkopen
tĳdens deze evenementen. Tot COVID-19 de we-
reld veranderde.

Door de coronacrisis is de situatie van veel de-
signers zeer kwetsbaar geworden. Een presenta-
tiepodium in de vorm van beurzen of exposities
wordt gemist, de verkooppunten zĳn tĳdelĳk weg-
gevallen. Tegelĳkertĳd is er voor designers weinig
financiële ruimte om samen met Cor Unum vrĳe-
lĳk te experimenteren, terwĳl de ambitie en wil tot
samenwerking zowel van de kant van de desig-
ners als van Cor Unum steevast overeind blĳft.
Die ambitie kreeg dan ook inhoud met de wens
om een designers-in-residence locatie te realise-
ren, waar designers de ruimte en de vrĳheid krĳ-
gen om hun ontwerptaal en onderzoek om te
zetten in keramisch design.

De realisatie van dit idee werd mogelĳk gemaakt
dankzĳ een ontwikkelsubsidie van Brabant C
en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er is een
separate ruimte aan de Parklaan ingericht als
designers-in-residence locatie. Dankzĳ de me-
dewerking van de verhuurder van de residentie,
Brabant Wonen, kan een vĳftal ontwerpers de
komende maanden bĳ toerbeurt gebruik maken
van deze werkplek. De voor dit project geselec-
teerde ontwerpers – Kiki van Eĳk, Yuri van Pop-
pel, Studio Rens, Alex de Witte en Joost van
Bleiswĳk – zien zo weer kansen in een design-
en kunstwereld die volgens Kiki voorgoed zal
veranderen. De functie van beurzen en galeries
is al aan het veranderen en de industrie veran-
dert ook. De hele wereld moet in feite opnieuw
worden vormgegeven, zo ook het economisch
model, aldus Van Eĳk.

De collectie die tĳdens de residence periode tot
stand komt, gaat deel uitmaken van de Cor
Unum collectie en wordt onderdeel van hun
beurspresentaties in binnen- en buitenland. Het
proces naar de eindproducten van de residenten
wordt gedeeld via online presentaties en inter-
views on the job: Yuri van Poppel op 31 maart,
Kiki van Eĳk en Joost van Bleiswĳk op 15 april,
Alex de Witte op 20 mei en Studio Rens op 25
juni, telkens om 14.00 uur.
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Verstilde kunst bĳ
Kadmium / Prinsenkwartier

Verstilling, (reis)herinneringen, beeldende poëzie.
Uiteenlopende aanduidingen en kenmerken die
van toepassing zĳn op het werk van Yuk Kan
Yeung (1959) en Antonius Nĳssen (1955-2018).
Werkend vanuit verschillende achtergronden
̶ Yuk Kan Chinees, Antonius het Brabantse
platteland ̶ groeiden ze in hun kunst steeds
meer naar elkaar toe. Schilderĳen van Nĳssen en
tekeningen en porseleinwerken van Yeung zĳn nu
te zien in de tentoonstelling Verstilling - The Bliss
of Solitude bĳ Kadmium / Prinsenkwartier in Delft.

Bedachtzaam tekenend en schilderend, werkend
aan een ingetogen oeuvre waarin de neerslag
van hun reizen op subtiele wĳze tot een geheel
eigen beeldtaal werd omgezet, kwamen ze
allebei tot kunstwerken waarin een balans werd
bereikt tussen vorm, kleur en inhoud. Reizen die
zowel fysiek als emotioneel konden zĳn, zowel
echt gemaakt als in de geest beleefd. Emotionele
landschappen als resultaat van poëtische reizen.

De landschappelĳke toets wordt bĳ Yuk Kan
Yeung gekenmerkt door een fragiele lĳnvoering
met pastelachtige, aardse kleurschakeringen, bĳ
Antonius Nĳssen door kleurvlakken die niet laten
zien hoe een landschap eruit ziet maar hoe het
aanvoelt. Ieder werk als een ontmoetingsplaats
van emoties. Wederzĳdse beïnvloeding kon door
het werken op één atelier niet uitblĳven en dat uit
zich vooral in het karakter van het werk waarin
verstilling het sleutelwoord is geworden. Curator
van de tentoonstelling is Piet Augustĳn.

Mogelĳk van 1 t/m 30 april; zie website
Verstilling - The Bliss of Solitude
Kadmium
Prinsenkwartier
St. Agathaplein 4
2611 HR Delft
Open: dinsdag t/m vrĳdag 11 - 17.30 uur,
zaterdag en zondag 11 - 17 uur
www.kadmium.nl - www.prinsenkwartier.nl
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Yuk Kan Yeung, Gentle Collision XIV, 2019, porselein, 10,5 x 31,5 x 25 cm. Op de volgende pagina: Antonius Nĳssen,
Manuscript series, 2008, acryl op canvas op paneel, diverse afmetingen

http://www.yeungyukkan.com
https://www.kadmium.nl
https://www.prinsenkwartier.nl
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More Organics
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen organi-
seert 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 door-
gaat. Bladeren die verkleuren en eraf vallen, de
knoppen die in het voorjaar weer zullen uitlopen
en ons dan weer verwennen met prachtige vor-
men, kleuren en geuren. Bloemen, bladeren,
vruchten hebben de meest wonderlĳke vormen.
De schoonheid van de plantenwereld kan over-
weldigend zĳn en is al eeuwenlang een belang-
rĳke inspiratiebron voor kunstenaars. Zo ook in
deze expositie. Laat je troosten door de natuur
en kom genieten van haar schoonheid, vastge-
legd in keramiek door kunstenaars uit binnen-
en buitenland.

t/m 16 mei
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: kĳk op de website

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 levens-
boom 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

William Cobbing, Long Distance, 2018, filminstallatie, met dank aan de kunstenaar

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

https://tiendschuur.net
https://www.princessehof.nl
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Kim Habers
Voor het nieuwe werk liet Habers zich inspireren
door het Amazonegebied. Met catastrofale bos-
branden, 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 porse-
lein in de installatie van Habers, in combinatie
met flikkerend licht, is een verbeelding van het
brandende Amazonegebied. Door de overwel-
digende grootte en complexiteit van het werk
hoopt Habers de toeschouwer stof tot nadenken
te geven.

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

Koen Theys
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.

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

https://www.princessehof.nl
https://www.princessehof.nl
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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 werkpe-
riode in Sanbao, Jingdezhen, georganiseerd
door Galerie Terra Delft.
Na het verblĳf in Jingdezhen werd er bĳ Toon-
beeld 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 ob-
ject op, evenals de verschillende manieren
waarop de diverse onderdelen kunnen worden
gemonteerd. Daardoor verplaatste Bosland haar
focus van organisch en lichamelĳk naar minima-
listisch en abstract. Het werk is meer construc-
tief 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 glazuur-
karakters te beheersen, heeft Wilma een maand
getest in het EKWC. Inmiddels is er een intrige-
rende serie werken tot stand gekomen, zoals te
zien bĳ deze expositie This is not a Teapot.

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

Stephanie Roos
Hier zien we een kunstenaar die keramist is in
hart en nieren en zuiver realistische sculpturen
maakt. Een waar genoegen voor een galerie
voor keramische kunst zoals Terra Delft. Deze
werken brengen de verschillende aspecten van
keramische kunst samen: idee – techniek –
expressie.

Sommige portretten zĳn naar model gemaakt,
andere zĳn zelfportretten. Stephanie beschrĳft
haar benadering als een meer psychologische
manier om in menselĳke uitdrukkingen te dui-
ken. Ze is niet op zoek naar het grote gebaar,
maar naar een magisch moment dat de persoon
vangt. De portretten zĳn geïnspireerd op het
boek Killing Commendatore van Haruki Muraka-
mi.

10 april t/m 8 mei
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

https://www.terra-delft.nl/
https://www.terra-delft.nl/
https://www.terra-delft.nl
https://www.terra-delft.nl
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Triënnale NVK
De NVK organiseert weer de Keramiek Triën-
nale. Daarbĳ is het werk van 48 kunstenaars uit
Nederland, België, Frankrĳk, Duitsland, Enge-
land en Luxemburg te zien, geselecteerd uit
driehonderd inzendingen. Er is geen thema aan
de tentoonstelling verbonden; de deelnemers to-
nen actueel, recent werk. De geselecteerde
kunstenaars staan garant voor kwalitatief hoog-
staand werk en een gevarieerde tentoonstelling
waarin uiteenlopende aspecten van keramiek
aan bod komen: beelden, wandobjecten en in-
stallaties.

Met deze internationale tentoonstelling geven
CODAMuseum en de NVK een stand van za-
ken op het gebied van de hedendaagse kerami-
sche sculptuur.

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

Yves Malfliet
Men neme een halve bak gemengd aardewerk
en porselein uit grootmoeders Wunderkammer
en een halve bak eigen baksel, overgiet dat met
een saus van levendig glazuur, bak het in de
oven... et voilà: la condition humaine. Zo zou in
een satirisch programma het recept voor een
‘echte’ Yves Malfliet (1962) kunnen luiden. Na-
tuurlĳk ga je dan voorbĳ aan het kunstenaar-
schap van de maker, de zeggingskracht en
vooral de gelaagdheid van het werk. Malfliets
beelden zĳn intrigerend, onverwacht en anekdo-
tisch. Zĳn werken zĳn theatraal en dikwĳls ver-
vreemdend dubbelzinnig: Achter het masker van
het amusement gaat dikwĳls heel wat sarcasme,
bittere realiteit en narratieve absurditeit schuil.
Dikwĳls maakt Malfliet gebruik van bibelots die
figureren als acteurs in zĳn beeldentaal. Zĳn
werken vragen een relativerende benadering,
want met zĳn spontane, eclectische, improvise-
rende stĳl positioneert Yves Malfliet zich als een
3D ‘cabaretier’, waar de werken het statuut
krĳgen van een hedendaags sprookje met opera
clichés, balancerend tussen naïviteit, het sacra-
le en het mystieke, waarbĳ de conceptuele, nar-
ratieve slagkracht het vakmanschap overstĳgt...

t/m 10 april
Galerie 12WYK
Lange Koepoortstraat 30
2000 Antwerpen
België
Open: vrĳdag t/m zondag 13 - 17

https://www.12wyk.com
https://www.coda-apeldoorn.nl
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Uitdaging in porselein
Gitta Radtke uit Duitsland, Lut Laleman uit Bel-
gië 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 bĳ-
zonder verfijnde, transparante en fragiele objec-
ten. De expositie toont deze per kunstenaar
sterk verschillende objecten, gemaakt met een
eindeloos geduld en uiterste precisie.

5 april t/m 31 mei
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: zondag 13 - 17 en op afspraak

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 (Neder-
land, 1989). Keramiekmuseum Princessehof in
Leeuwarden presenteert een eclectische selec-
tie 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 kera-
miek 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

https://galeriedelcampo.nl
https://www.princessehof.nl
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Mies van den Brûle
Mies van den Brûle maakt op de draaischĳf haar
basisvormen, die nadien met de hand verdraaid
worden tot een nieuwe verschĳningsvorm. In
haar werk streeft zĳ ernaar om beweging in ge-
stolde vorm te ‘vangen’. Uit gedraaide onderde-
len worden vormen opgebouwd tot één object,
waarin bewegingloze beweging gesuggereerd
wordt. Timing en het zoeken naar de haalbare
grenzen in de klei vormen een aangename uit-
daging voor Mies.
De open ruimtes die ontstaan in het werk, zĳn
een net zo belangrĳk onderdeel van de vorm als
het object zelf. De huidafwerking met sinteren-
gobe is ingetogen om de vorm in zĳn kracht te
ondersteunen.
Architectonische en industriële vormen, maar
ook de abstractievorm van patronen in de na-
tuur, inspireren haar.

5 april t/m 16 mei
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

Hugo Meert – Unbreakable
Hugo Meert is afgestudeerd aan de kunstacade-
mie Sint-Lukas Brussel en is sinds 2013 docent
pottenbakken aan de Academie van Charleroi.

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

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

http://www.keramis.be
http://www.theemaas.nl
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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.

Naast zĳn ernstige ontwerpen valt het vrolĳk-
protserige werk van Hanneke Giezen (1967) op,
vol humor, vormlust, overdaad en kitsch. Hoe-
wel 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 gebruiks-
functie. Binnen die series experimenteert hĳ met
vormen.

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

Mechtild Poschlod
Poschlod (Gelsenkirchen, DE, 1958) maakt
voornamelĳk gedraaid werk, maar ook met de
hand opgebouwd. De klassieke vormen verra-
den haar opleiding (1982-1987) aan de Kasseler
Schule für Keramik, een van de belangrĳkste
Duitse keramiekopleidingen. Die ontstond uit de
keramiekafdeling van de Kunsthochschule Kas-
sel 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.

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

https://www.lawei.nl/kunst
http://loes-reinier.com
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De dieren van Leen Muller
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 sieraarde-
werk. Zĳn ontwerpen voor Plateelbakkerĳ Zuid-
Holland worden in uiteenlopende variaties ge-
maakt.
Leen Muller werkt van 1898 tot 1936 als plateel-
schilder en -ontwerper bĳ Plateelbakkerĳ Zuid-
Holland. In deze lange loopbaan drukt hĳ zĳn
artistieke stempel op het assortiment van de
Goudse fabriek. Kleinzoon Frits Muller verza-
melt 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.

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

This is the sound of C
Curator Kris Campo heeft de reputatie eigenzin-
nige keuzes en verrassende combinaties te ma-
ken. In deze tentoonstelling brengt ze werk van
acht hedendaagse kunstenaars uit binnen- en
buitenland bĳ elkaar, wars van elk in hokjes den-
ken. 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.

Deelnemende kunstenaars: Johannes Nagel,
Anne Marie Laureys, Babs Haenen, Clémence
Van Lunen, Coline Rosoux, Klaas Rommelaere,
Michel Gouery en Robin Vermeersch.

t/m 30 mei
Cultuurcentrum Zwaneberg
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg, België
Open: dagelĳks 14 - 17

https://www.museumgouda.nl/nl
https://www.zwaneberg.be/thisisthesoundofc
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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

Haagse Bluf
Kunstmuseum Den Haag

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

Marĳke van Vlaardingen
De kleine toonzaal, Eemlandweg 7

1271 KR Huizen
t/m 25 mei

Poetic Ceramics - Judith Bloedjes
CODAMuseum

Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn
t/m 20 juni

Goedewaagen’s keramisch erfgoed
Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw-Buinen

t/m 28 juni

Kunstglazuur experimenten
Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw-Buinen

t/m 28 juni

Piet Stockmans 80
Studio Pieter Stockmans, C-mine 100

3600 Genk (BE)
t/m 30 juni

Jingdezhen – 1000 jaar porselein
Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1

2611 HR Delft
t/m 5 september

Keramik der ersten Stunde
Keramion, Bonnstraße 12

50226 Frechen (DE)
t/m 12 september

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

klikken!

O.a. Natasja Alers - Intersection
Rademakers Gallery, KNSM-Laan 291

1019 LE Amsterdam
t/m 27 maart

Saraï Delfendahl
Puls Contemporary Ceramics

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

O.a. Sofi Van Saltbommel
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

9000 Gent (BE)
t/m 17 april

O.a. Karima Duchamp
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

9000 Gent (BE)
t/m 24 april

O.a. Nelleke Lengkeek
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
t/m 25 april

Vĳf keramisten SKNN
Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Homecenter

Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
t/m 6 mei

O.a. Patrick Bergsma
Galerie Franzis Engels, Nieuwevaart 200

1018 ZN Amsterdam
t/m 7 mei

O.a. Marianne van Heeswĳk
Sprookjes bestaan, Galerie Kempro
Dr. Ruttenpark 10, 6029 TK Sterksel

t/m 9 mei

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 9 mei
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http://www.artksp.be/MARKETIGCM2021.html
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.dekleinetoonzaal.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.coda-apeldoorn.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.keramischmuseumgoedewaagen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://pietstockmans.com/Events-Detail.aspx?event=25466121-3af7-4663-b30e-e503679fe963
https://prinsenhof-delft.nl
https://www.keramion.de
https://www.rademakersgallery.com/exhibitions/
https://valcke-artgallery.be
https://www.pulsceramics.com
https://valcke-artgallery.be
https://valcke-artgallery.be
https://valcke-artgallery.be
https://www.galeriehuisterheide.nl
https://valcke-artgallery.be
https://www.homecenter.nl/keramiek-galerie
https://valcke-artgallery.be
https://www.franzisengels.nl
https://valcke-artgallery.be
https://www.kempro.nl
https://valcke-artgallery.be
https://www.groningermuseum.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Vier decennia BKR
Purmerends Museum, Kaasmarkt 20

1441 BG Purmerend
t/m 19 september

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

4331 BK Middelburg
doorlopend

Collectie Steyaert
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
doorlopend

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

keramiek

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

van de maand.
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https://www.purmerendsmuseum.nl
https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl
https://www.keramis.be
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Fritz Rossmann (1958-2021)
Op 9 maart overleed Fritz Rossmann. Veel
Nederlandse keramisten zullen hem gekend
hebben, want hĳ was een bekend gezicht op
Keramisto en bĳ workshops zoals die in Cordes-
sur-Ciel. Ook zĳn collega’s van de Keramikgrup-
pe Höhr-Grenzhausen, met wie hĳ sinds 1992
hun grote atelier deelde, zullen hem missen.

Fritz was nieuwsgierig, spontaan en aimabel. Al-
tĳd had hĳ tĳd voor een praatje op de markt en
voor een geduldige uitleg van een techniek.

Zĳn nieuwsgierigheid deed hem experimenteren,
vooral met zĳn favoriete technieken: draaien en
glazuren voor hoge temperatuur. Hĳ liet zich
daarbĳ inspireren door de oude Chinese Song-
keramiek met haar serene en eenvoudige vormen
en bereikte daarbĳ prachtige resultaten, vooral in
de voorbĳe tien jaar: combinaties van zwart en
blauwgroen op strakke vormen. Meestal waren
het kommen, bekers, schalen en vazen. ‘Ik pro-
beer in mĳn werk,’ vertelde hĳ me, ‘vergeleken
met de oude Songtraditie, een grotere schoon-
heid te bereiken. Of dat gelukt is, beslist uiteraard
een ander. Het gaat me vooral om die schoon-
heid en de functionaliteit staat bĳ mĳ minder op
de voorgrond, deze is als het ware mooi meege-
nomen.’ Hoewel, als je een kom van Fritz aan je
lippen zet, kan het niet anders of hĳ heeft er over
nagedacht.

Fritz’ werk is populair. Hĳ kreeg er diverse prĳzen
voor, onder andere in Mino, Japan en in Gyeong-
gi, Zuid-Korea. Het is ook aanwezig in tientallen
museale collecties, van Duitsland (Hetjens) tot
China (Hangzhou).

Ik mocht Fritz twee keer interviewen, in 2012 voor
Keramisch Magazine Klei en in 2017 (met video)
voor de kleine K (K30). Dat laatste nummer kunt
u hier downloaden.

Klik hier voor de video die ik met
Fritz Rossmann maakte

https://inspiratie.ceramic.nl/K/K30/K30.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zHN8RYwzdNU
https://www.youtube.com/watch?v=zHN8RYwzdNU
https://www.porzellan-fritz-rossmann.com
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Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?

De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek

en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

http://inspiratie.ceramic.nl/Boeken/boekenoverkerami.html
https://inspiratie.ceramic.nl
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://dekleinek.myonline.store
https://www.klei.nl/winkel
https://dekleinek.myonline.store
https://www.klei.nl/winkel
https://dekleinek.myonline.store
https://dekleinek.myonline.store
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C o l o f o n
De kleine K
Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals. Onafhanke-
lĳk, met informatie waar u wat mee kunt.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

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

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

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

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

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

Inhoud
Samenstelling, grafische vormgeving en
teksten (tenzĳ anders aangegeven): Mels
Boom. Fotoverantwoording: als door kunste-
naars geleverd. Aan deze uitgave droegen bĳ:
Lauren Duffy, Kathy Erteman, Elisabeth Eyl,
Elvira Groenewoud, Sander Hendriks, Jong
Min Lee, Yna van der Meulen, Netty van Osch,
Ludmilla van der Spoel en Jeannette Van
Rossum.

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

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

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

opmerkingen

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/2021%20de%20kleine%20K%20-%20tarieven.pdf
mailto:inspiratie@ceramic.nl
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