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Sinds begin april dit jaar heeft de kleine K 7000
abonnees. Opnieuw een mĳlpaal voor ons digitale
keramiekmagazine, dat blĳft groeien. Het voorziet
duidelĳk in een behoefte en onze schrĳvers en
correctoren weten die uitstekend in te schatten.
Dank voor jullie inzet en creativiteit: Patty Ament,
Elisabeth Eyl, Elvira Groenewoud, Sander Hendriks,
Netty Janssens, Yna van der Meulen, Netty van Osch
en Bie Van Gucht. Kwaliteit is daarbĳ van groot
belang: levendige, praktische teksten, tot in detail
geverifieerd, met veel groot fotomateriaal en strak en
duidelĳk vormgegeven.
Ook in dit nummer kunt u weer een interessante mix
aan artikelen lezen:
Over Sangwoo Kim, de Koreaan die in mei bĳ Galerie
Terra Delft zal exposeren. Zĳn bolle vormen zĳn
voorzien van een ragfijne decoratie.
Over Kris Campo, die met een heel eigen, dansende
stĳl series werken maakt.
Over de jonge keramiste Tamar Yogev, die laat zien
hoe zĳ een vaas decoreert in haar heel eigen stĳl.
Over Laurin Schaub, die laat zien hoe hĳ digitale
middelen gebruikt om zĳn werk te maken.
Jolanda van de Grint deelt in Hoe tips uit haar recente
boek.
In Podium vindt u de actualiteit: Het vĳfendertigjarig
jubileum van Galerie Terra Delft en diverse
interessante exposities.

Mels Boom
Op de vorige pagina: Sangwoo Kim, Winter, 2014, 58 x 45 x 47 cm
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Sangwoo Kim
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▲ Acqua, 2020, 50 x 29 x 26 cm
Op de volgende pagina: ▲Traditionele onggi, foto: Pim van Huisseling ▼ Jaune, 2013, 28 x 28 x 25 cm

over die materialen geleerd heb, geeft me vaak
een andere kĳk op klei die tot meer variatie in
mĳn werk leidt. Processen lĳken vaak op elkaar
en een vergelĳking kan nieuwe inzichten geven.’

Deur
Oorspronkelĳk had Sangwoo meer interesse in
het werken met hout. ‘Ik vond het een warm materiaal, maar bĳ het werken met klei bleek het
vaak onverwachte resultaat avontuurlĳker. Dingen als de risico’s bĳ het drogen, de onzekerheid over het resultaat en de verrassingen bĳ
het openen van de ovendeur (toch heel wat anders dan die van de wc…) na de stook heb je
niet bĳ die andere materialen. Daar zie je de
hele tĳd precies wat er gebeurt. Bĳ klei heb je
telkens weer een wachtperiode en dat heeft zĳn
invloed op het proces. Dat wachten… kent u
dat? De ovendeur op een kier en met een zaklamp naar binnen schĳnen? Teleurstelling en
vreugde strĳden om voorrang. Toch maar weer

dichtdoen, even wennen en later helemaal openen. Zo wordt het proces een verhaal.’

Onggi
Na zĳn studie verdiepte Kim zich twee jaar lang
in het maken van de Koreaanse onggi. ‘Die
bewaarpotten zĳn zo groot dat ik er zelf in pas en
in het maken kan ik me helemaal verliezen: het
ritmische beluid van het kloppen op de klei heeft
een hypnotiserend effect. De klei, de ronde pot
en ik worden één. Met als doel het maken van de
mooiste, meest perfect ronde pot ter wereld.’
Sindsdien is al zĳn werk op deze techniek gebaseerd. ‘Onggi zĳn bewaarpotten, gebruiksgoed
dus. Keramiek heeft voor de gewone Koreaan
voornamelĳk een gebruiksfunctie (zie ook het artikel over Koreaanse keramiek in de kleine K
nummer 57) en ik wilde nuttige dingen maken
voor dagelĳks gebruik. Maar toen ik mĳn vrouw
leerde kennen en naar Zwitserland vertrok,
maakte ik kennis met de wereld van de sculptura-
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▲ Spring, 2021, 61 x 40 x 45 cm
Op de volgende pagina: ▲ Spring, 2017, 65 x 39 x 40 cm ▼ Summer, 2021, 67 x 58 x 51 cm

le keramiek. Ik begon de onggi naar eenvoudige,
ronde vormen te vertalen. Rondom het atelier op
de Zwitserse heuvel kon je mooie, rond gepolĳste
rivierkeien vinden en ik legde er een paar bĳ de
ramen van het atelier. Ze werden zo de inspiratie
voor mĳn nieuwe werk.’

Techniek
De basisinspiratie van ronde vormen is er altĳd
voor Kim. Voor hĳ aan het werk gaat, brengt hĳ
zichzelf in de stemming om zich te kunnen focussen. ‘Dat doe ik door bĳvoorbeeld de rozemarĳnstruik voor het atelier aan te raken of veertig
kniebuigingen te doen. Maar de specifieke inspiratie kan ook op een andere manier komen.
Sinds vĳf jaar wonen we in Frankrĳk, in de Bourgogne, en ik ben veel bezig met de verbouw.
Voor het atelier moest een nieuwe ingang gemaakt worden en daarvoor maakte ik een houten

gebogen mal. De lĳnen daarvan vond ik zo mooi,
dat ik ze als motief gebruikte voor een werk in
klei.’
Als materiaal gebruikt Kim porselein en gechamotteerd steengoed. Met de hand bouwt hĳ het
werk op, met rolletjes en platen klei. Het oppervlak bewerkt hĳ met kiezelstenen of stukjes hout
en hĳ brengt er zo ondiepe groeven in aan. Ingekleurd porselein wordt over het oppervlak geschraapt, meestal in meerdere lagen. Door later
materiaal weer weg te schrapen, ontstaan kleurige patronen. Het werk wordt op 1250 ºC gestookt
en ten slotte gepolĳst. Glazuur komt er niet aan te
pas.
Sangwoo Kim exposeert van 15 mei t/m 12 juni bĳ
Galerie Terra Delft, Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft.
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18 uur, zaterdag
11 - 17 uur, 1e zondag van de maand 13 - 17 uur.
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Kris Campo
Spannend evenwicht
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De objecten van Kris Campo zĳn opgebouwd uit gedraaide onderdelen,
op en in elkaar gemonteerd en gestapeld tot een visueel spannend,
evenwichtig geheel. De gekleurde patronen verwĳzen bĳ nader inzien
naar herinneringen en gebeurtenissen uit haar leven.
Je kunt aan de stukken van Kris Campo (België,
1961) zien dat ze iets met dansen heeft. Haar
werken staan in een spannende houding, net alsof er plotseling iets gebeuren kan. Tegelĳkertĳd
roept de mysterieuze decoratie om aandacht: kan
het ontcĳferen ervan iets zeggen over het stuk of
de maker? Dat blĳkt zo te zĳn: de decals zĳn in
patronen verwerkt en de fragmenten verwĳzen,
zoals bĳ Me, My Family & I (2012), naar herinneringen en gebeurtenissen uit haar leven. ‘Hier
dienen mĳn potsculpturen om een eigenzinnig
familieportret te creëren, ondersteund door rĳst-

papieren prints aan de muur – op basis van de
transfers – en begeleid door een geluidscollage,
gekozen door de betreffende familieleden.’

Kneepjes
Keramiek en dans waren al vroeg de belangrĳkste passies van Campo. ‘Dans al heel vroeg,
toen ik negen was. Ook theater vond ik fascinerend. Keramiek kwam later. Als vĳftienjarige was
ik met klei in contact gekomen en volgde cursussen. Tĳdens een workshop draaien in Rattily
(Frankrĳk), kwam ik voor het eerst in aanraking

Op de vorige pagina: Snowlight ‘Up Hill, Down Dale’, 2018, h 22 cm
▼ Me, My Family & I ‘Josephine’, 2012, h 15 cm
Foto’s, tenzĳ anders aangegeven: Stanislas Huaux
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met keramiek als expressievorm. Dat was nieuw
voor me en het stimuleerde me om in 1980 de
opleiding keramiek te gaan volgen aan de academie in Antwerpen en later aan het Sint-Lucas in
Gent. Tegelĳkertĳd volgde ik mĳn andere passie,
deed een avondopleiding theater, en ging regelmatig werken in het keramiekatelier van Maredsous. Antonio Lampecco had daar toen de
leiding. Hĳ heeft mĳ de kneepjes van het vak geleerd.’ Voor de ontwikkeling van haar werk was
ook een workshop (1985) bĳ Camille Virot in
Frankrĳk van blĳvend belang.
Uiteindelĳk bleek het niet mogelĳk om de twee
passies te blĳven combineren. ‘Na een aantal jaren in de film- en theaterwereld gewerkt te hebben, besloot ik in 1991 om toch helemaal voor de
beeldende kunst te gaan. Tot vandaag is dat een
goede keuze gebleken.’

kleurtonen en maakte kom- en schaalvormen die
toen al zichtbaar naar evenwicht zochten. Duidelĳker werd dat bĳ de serie Trias (2006-2008),
waarbĳ ze geen gebruik meer maakte van de
rakutechniek. De inspiratie voor deze serie was
het mythische Triadische ballet van Oscar
Schlemmer en dans en theater in het algemeen.
‘Dit ballet van Schlemmer is een totaalconcept:
vorm, evenwicht, kleur, licht, beweging en decor
hebben allemaal hun eigen plaats en betekenis.
Ze zĳn een onlosmakelĳk onderdeel van het geheel. Een dergelĳk concept gebruik ik ook voor
mĳn werk.’
Later werd Campo’s werk kleuriger, raakte raku
op de achtergrond en verdween het gebruikskarakter helemaal. De objecten werden sculpturaler.

Wankel evenwicht

Het gebruik van decals ontdekte Campo tĳdens
een reis naar China in 2004. ‘Dat werd een kentering in mĳn werk, ik kon een nieuwe expressievorm aanboren. De vorm van mĳn objecten hield
zĳn karakter, maar werd steeds complexer. De

In haar vroegste werk tastte Campo de grenzen
van de vorm af en streefde naar het creëren van
spanning. ‘Evenwicht, kleur en textuur waren
daarbĳ essentieel.’ Ze begon met raku in rustige

Experimenteren met decals

Op de vorige pagina: Me, My Family & I ‘Josephine’ (detail rĳstpapier)
▼ Histriones blauw, 2009, h 19 cm, foto: Philippe Van Nieuwenhove
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Op de vorige pagina: Decades ‘00’, 2015, h 34 cm ▲ Snowlight ‘Familiale’, 2018, h 21 cm
Op de volgende pagina: Snowlight ‘Old School’, 2018, h 26 cm

Techniek
decals maakten het oppervlak rĳker en voegden
betekenis toe. De Chinese decals verknipte ik op
mĳn manier en bracht ze in andere patronen opnieuw aan.’

Totaalconcepten
Sinds 2008 worden de werken in series gemaakt,
waarbĳ de Chinese decals geleidelĳk plaats
maakten voor decals op basis van foto’s, in patronen op het werk aangebracht. De eerste reeksen
waren daarbĳ Trias en Histriones (2008-2010),
gevolgd door Me, My Family & I (2012) en later
Decades (2015). Bĳ deze laatste serie verwĳst de
titel naar de vĳf meest recente decennia in Kris’
leven. Ze refereren aan herinneringen en gebeurtenissen in die vĳftig jaar. ‘De serie vormt met
haar beeldfragmenten een gekleurde biografie’,
zegt ze er zelf over. In 2018 voltooide ze het project Snowlight, waarmee ze haar grote passie
voor bergen en sneeuw uitdrukte. Momenteel
werkt ze aan een project waarbĳ de kleine dingen
des levens aan de orde komen.

Campo bereidt een serie tot in detail voor. ‘Als ik
een idee gekozen en een werktitel verzonnen
heb, ga ik op onderzoek: lezen, tekenen, maquettes maken en natuurlĳk denken over vorm en
techniek. Dan ga ik per object ontwerpen, kleuren
en afbeeldingen uitzoeken.’
De raku objecten draaide Kris vroeger uit een geschikte klei en assembleerde de onderdelen. Ze
werden met engobes en oxides gekleurd en bedekt met een eigen boraxglazuur. De biscuitstook
was op 1150 ºC en de glazuurstook op 960 ºC.
Later is ze overgegaan op T-material, maar bleef
de (porselein)engobes en het basisglazuur gebruiken. De transfers werden uit bestaand materiaal geknipt. De stook werd aangepast: biscuit
op 1000 ºC, tweede stook voor de kleur op
1240 ºC , glazuurstook op 960 ºC en tot slot de
transferstook op 750 ºC.
Ook voor het project waar Campo nu mee bezig
is, gebruikt ze dezelfde technieken, maar gaat in
plaats van draaien uit van handopbouw met platen.
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Inspiratie Momenten

Liliane Van Asselberghs, MMXX005,
2020, h 26 x 28 cm

Liliane Van Asselberghs, MMXX008, 2020, 25 x 21 x 11 cm
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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 mei

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 mei 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Knowhow
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Tamar Yogev
Tussenin
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Opgegroeid tussen twee culturen voelt Tamar Yogev zich ‘tussenin’.
Ook haar werk bevindt zich ergens ‘tussenin’, tussen kunst en design.
‘Waarom zou je kiezen?’
‘‘Tussenin’ is een ‘gevoel’ dat ik heb sinds ik heel
jong was. Wat ben ik? Waar hoor ik?’ Ze werd in
1988 geboren in Roermond, maar groeide op in
Israël. Haar moeder is Nederlands, haar vader
Israëlisch. Tamar groeide op met beide culturen
en voelt zich nog steeds ‘tussenin’. Dat geldt ook
voor het werk dat ze maakt: geen kunst, geen design, maar er ‘tussenin’. ‘Ik houd het graag spannend, het moet niet al te voor de hand liggend
zĳn.’

Veggie Collection
Tamar Yogev heeft een fascinatie voor textuur,
textiel en patronen en ze hanteert verschillende
technieken en materialen om dat tot uitdrukking
te brengen. Voeding – en met name groente –

heeft altĳd een essentiële rol gespeeld in haar leven, niet in de laatste plaats door haar ouders,
die zelf groente kweekten en de nadruk legden
op gezonde voeding – sowieso een hot item in
Israël. Dat bracht Tamar ertoe de relatie te onderzoeken tussen groente, kunst en het menselĳk leven. Het resulteerde in The Veggie Collection,
een nog steeds uitdĳende collectie met onder
meer een installatie, kunstobjecten, lampen, vazen en tegels, die de natuurlĳke textuur van
groenten tot uitdrukking brengen. Ze gebruikt
hiervoor restgroenten en natuurlĳke kleuren en
materialen, daarmee de gezonde leefstĳl onderstrepend die ze onder de aandacht wil brengen.
‘Ik ben een beetje een preacher. We hebben één
lichaam, dat moet tachtig jaar mee. Van fris en

Op de vorige pagina: Cabbage, 2020, steengoed, Ø 23 cm
▼ Tamar Yogev met enkele Waterfall Sculptures (Veggie Sculptures), 2020, steengoed, foto: Jil Potma
Object- en procesfoto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders vermeld: Tamar Yogev; foto op pagina 23: Ingeborg Yogev
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chips word je alleen maar moe, dus houd op om
al die shit in je lichaam te stoppen. Ik wil mensen
stimuleren gezonder te leven, bewuste keuzes te
maken op het gebied van voeding. Het is hoe ik
ben. Koken, werken en leven zĳn met elkaar verbonden. Ik kook veel, heb ook kooklessen gegeven op een basisschool in Groningen. Ik woon in
de Biotoop in Haren, het voormalig biologisch
centrum van de universiteit, naast de Hortus, een
creatieve en ook groene broedplaats met woningen, ateliers, enzovoorts.’
Bĳ The Veggie Collection heeft Tamar gebruik gemaakt van verschillende materialen: gips, epoxy,
polyurethaan, maar vooral steengoed en porselein. ‘Keramiek heb ik één semester gehad bĳ
Minerva. Toen was het ‘pok’! Toen ik zes, zeven
jaar was, heb ik wel keramiek gemaakt; mĳn ouders eten er nog steeds van. Maar pas op de
academie wist ik dat ik daarmee verder wilde.
Keramiek beweegt, hout of metaal niet. Je hoeft
maar een beetje met je vinger te drukken en het
beweegt. Het is een proces dat veel geduld vergt,

dus dat is voor mĳ wel een uitdaging. Wachten
tot het droog is, tot het uit de oven komt, enzovoorts.’

Laat maar ĳzersterk begin
Tamar leefde altĳd al met kunst – haar vader
bouwt van alles met metaal en hout, liefst van
afval, haar moeder beschildert vooral muren en
meubels – ook al tussen kunst en design in. Net
als haar zusje kwam ze pas laat tot het besef dat
ze ook ‘zelf iets wilde maken’. Daarvoor had ze
talloze banen in de horeca – onder meer als barvrouw, serveerster, kok en manager – in Israël,
Centraal-Amerika en in Nederland. Pas op haar
zesentwintigste durfde ze het aan een stap
richting kunst en ontwerp te zetten. Ze volgde
textielontwerp (zeefdruk) aan het Shenkar College of Engineering and Design in Tel Aviv. ‘Al toen
ik bezig was een portfolio samen te stellen om
me aan te melden voor deze studie, zag ik dat alles met textuur te maken had, tussen textiel en
product design in. Toen al.’ Tĳdens haar derde
studiejaar vertrok ze naar Nederland en kon daar

Op de vorige pagina: Cabbage tegels, 2020, steengoed
▼ Veggie lampen, 2019, porselein, elk 24,5 x h 15 cm
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Op de vorige pagina: mix Veggie tegels, bloemkool, druiven en romanesco, 2020, steengoed, elk 12,5 x 12,5 cm
▲ Sculpturen/vazen, 2020, steengoed, elk 14 x h 30 cm
Op de volgende pagina: Undersea Sculpture (detail), 2021, steengoed, 30 x h 15 cm

instromen in het derde studiejaar Product Design
aan de kunstacademie Minerva in Groningen. Ze
koos ervoor textiel daarin op te nemen. In 2019
studeerde ze cum laude af. Tamar werd meteen
uitgenodigd voor de Dutch Design Week 2019 in
Eindhoven en genomineerd voor de Best Young
Talent Award. Tegelfabrikant Albarello bood haar
de mogelĳkheid haar Veggie Tiles verder te ontwikkelen (aldaar te bestellen). Voor 2020 kreeg
ze een solotentoonstelling aangeboden op de
Salone del Mobile in Milaan, in het Nederlandse
paviljoen. Een ĳzersterk begin.

Maar Tamar laat het er niet bĳ hangen. Ze gebruikt de tĳd om heel veel te produceren, op haar
website een online shop te maken en vooral om
nieuw werk te ontwikkelen. Na The Veggie Collection staat een nieuw thema op stapel: Undersea. Onder meer meubels bekleed met tegels,
waarvoor ze een nieuwe samenwerking aangaat.
Een actueel thema: kort geleden vond er een
olieramp plaats voor de kust van Israël. Ook dat
thema ligt haar na aan het hart.

Tja... en toen was er corona... Een solotentoonstelling bĳ DAD Design Stories in Groningen ging
vlak voor de eerste lockdown van start en moest
na drie, vier dagen worden gesloten. De Salone
werd uitgesteld – ze had er toen al een half jaar
lang voor gewerkt en gespaard. Haar grote
droom: ‘De Salone is ‘tussenin’, met veel doelgroepen en wegen…’ De Dutch Design Week
2020 werd virtueel en die van 2021 waarschĳnlĳk
ook. Een koude douche na zo’n vliegende start.

T/m 30 mei is werk van Tamar Yogev te zien in:
Kerk Klein Wetsinge, Klein Wetsinge
Het Spĳslokaal, Warffum
Theeschenkerĳ Domies Toen, Pieterburen
Check op de sites de laatste coronamaatregelen!

Yna van der Meulen

Op pagina 31 en volgende laat Tamar Yogev
zien hoe zĳ een vaas decoreert.
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1. Ik begin met het tekenen van mĳn vormen op
de klei. In dit geval zĳn dat cirkels.

2. Ik breng de textuur aan – van boven naar
beneden, zodat de sliertjes naar boven staan en
niet hangen. De sliertjes maak ik met keukengerei en ik zet ze vast met wat slib.

3. De grote cirkels zĳn makkelĳker te maken dan
de kleine, omdat je daarbĳ meer ruimte hebt om
te werken.

4. Vaak teken ik eerst een schets op de klei,
maar – als het niet handig is of niet zo mooi –
verander ik het in de praktĳk zonder moeite.
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5. Ik vind het niet erg als het gladde oppervlak
niet zo glad is. Er komt later nog glazuur over,
dus dat maakt het alleen maar spannender.

6. Aan de onderkant maak ik halve cirkels, dat is
handiger om later de vaas te kunnen vasthouden en verplaatsen.

7. Het eindresultaat: Blue Circles vaas, 2021,
steengoed, 16 x h 28 cm.
Klik hier voor een video over het maken van
een Undersea Sculpture
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Laurin Schaub
Keramiek in de digitale wereld
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Keramiek gaat over kwaliteiten die in de digitale wereld uit beeld lĳken
te verdwĳnen. Daarom vindt Laurin Schaub, een keramist in hart en
nieren, het juist nu interessant om een zo breed mogelĳk publiek met
keramiek te laten kennismaken.
Op zĳn zeventiende ging Laurin Schaub (Hochdorf, Zwitserland, 1984) in de leer bĳ een keramist. Nadat hĳ drie jaar lang traditionele vormen
had gedraaid en zich officieel ‘pottenbakker’
mocht noemen, studeerde hĳ aan de designschool in Bern, waar hĳ leerde artistieke vragen
te stellen.

Vertrekpunt
‘Alledaagse keramiek is het vertrekpunt van mĳn
biografie en ligt ten grondslag aan de vragen die
ik in mĳn andere werk aan de orde stel. Ik wil
geen groot onderscheid maken tussen kunst en
ambacht, tussen een functionele of een artistieke
benadering van objecten. Ik wil net zo goed
espressokopjes maken die ik online of in spe-

ciaalzaken kan verkopen, als sculpturen en installaties die ik in een museum kan tentoonstellen. Voor mĳ hoort het er allemaal bĳ.’

Basics
‘Keramiek gaat voor mĳ over materiaal, over aanraking, over het maken van voorwerpen – dingen
die bĳ ons in het Westen steeds verder van ons
dagelĳks leven af komen te staan. Daarom geloof
ik dat het voor veel mensen interessant is om
juist nu met keramiek kennis te maken.’

Screenshot
‘Ik zet mĳn keramiek graag tegenover de digitale
logica van de wereld om ons heen. Screenshot
bestaat uit 170 cm grote frames met ‘pixels’ van

Op de vorige pagina: Vase (_historyLog), 2019, porselein, gedraaid en geglazuurd, 58 x 36 cm, foto: Julien Deceroi
▼ Basiscollectie, 2015, porselein, gedraaid en geglazuurd, foto: Laurin Schaub
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Op de vorige pagina: Screenshot, 2020, houten raamwerken, elk met 272 bekers, porselein, gedraaid en geglazuurd,
170 x 260 cm, foto: Laurin Schaub
▲ Landscapes, vaas I - III, 2020, foto: Hansruedi Rohrer

gele en blauwe keramische bekers. Als ik die in
de frames zet, ontstaat er een bevroren beeld.
Door verschillende ‘schermafdrukken’ van mĳn
handgemaakte, keramische beeldscherm achter
elkaar te zetten, ontstaat een filmpje dat ik via de
social media kan verspreiden. Dat gaat dus over
een wereldwĳde gemeenschap die communiceert
via social media, over het zitten aan een pottenbakkersschĳf en het maken van een anachronistisch product: met de hand gemaakte keramiek.
Het boeit me als het lukt die twee werelden in elkaar te laten overvloeien.’

Hand Made
‘Op een van de filmpjes verschĳnt de tekst ‘Style:
HAND MADE’. Dat label beschrĳft precies wat
het is: met de hand gemaakt. Tegelĳk boeit dat
label me omdat het op zo veel verschillende manieren gebruikt wordt: zowel om iets waardevoller
te maken als om aan te geven dat iets ondeugdelĳk is. En daar houdt het niet op: mĳn werk is
inderdaad met de hand gemaakt; de industrie
gebruikt ditzelfde label echter om artikelen te

produceren die er weliswaar handgemaakt uitzien, maar die toch echt 100% industrieel vervaardigd zĳn. Die meerduidigheid boeit me.’

Analog.y
‘Soms gebruik ik digitale tools om de esthetiek
van nieuw werk te bepalen. Over bestanden
geeft de computer allerlei informatie: wanneer ze
gemaakt zĳn, wanneer ze voor het laatst geopend zĳn enzovoort. Dat bracht me op het idee
om vazen te decoreren met informatie over de
vaas, de stĳl, de kleur enzovoort. Omdat ik die labels op de computer wilde ontwerpen, moest ik
de vorm van de vazen vooraf in een 3D-programma vastleggen. De vazen zelf draaide ik met behulp van contourmallen. Nadat ik ze geglazuurd
had, bracht ik de patronen door middel van folie
op de vazen aan. Door die vervolgens te zandstralen, ontstond reliëf op plekken die niet door
het folie waren afgedekt. Tegenover de strakke
lĳnen van de decoratie zie je nu dat reliëf, de tekening in het glazuur, plekjes waar het kobalt net
iets dikker is, enzovoort.’
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De tafel als landschap
‘Mĳn ‘landschappen’ zĳn geïnspireerd op keramiek uit de Europese barok. Vooral het uitbundige gebruik van ornamenten intrigeerde me.
Een Straatsburgse fabrikant produceerde eind
18e eeuw enorme borden en terrines in de vorm
van groenten, geslachte varkens, compleet met
trompe l’oeils en dergelĳke. Meer nog dan een
container van voedsel, functioneerde keramiek
als een decorstuk in een theateropstelling. Die
dubbelfunctie interesseerde me. Uitgaande van
mĳn ideeën over materiaal en vanuit het idee dat
de tafel als een landschap wordt ingericht, ben ik
naar een hedendaagse esthetiek op zoek gegaan. Zo ben ik tot deze vorm gekomen.’

Drukvormen
‘De eerste serie noemde ik Landscapes as Vessels, in recenter werk handhaaf ik de term landscape en voeg ik het jaartal toe, zoals in
Landscapes 2020. Het model voor elk landschap
maakte ik door vloeibaar gips over brokken uit de
afvalbak van de gipswerkplaats te gieten. Zo kon
ik grote volumes maken en ‘druppels’ creëren
zonder verzeild te raken in de technische problemen die ontstaan als je met vloeibare klei werkt.
Van de gipsvorm maakte ik een silliconenmal.

Met de hand druk ik daar dan porseleinklei in.
Voor mĳ is het de beste manier om ze te maken.
De stukken van Landscapes 2020 zĳn 50 tot 60
cm hoog; het zou veel te complex worden als ik
daarvoor met gietporselein in gipsmallen zou
werken.’

Puul
‘Een nieuw project is Puul (spreek uit als het Engelse pool), een samenwerkingsverband van keramisten en designers met wie ik designobjecten
ontwerp. Bĳ het maken van mĳn eigen werk, pas
ik mĳn eigen visuele taal toe en bepaal ik zelf het
thema. Voor Puul moet ik me openstellen om binnen mĳn eigen visie ruimte te vinden voor die van
een ander. Te veel koks bederven de brĳ zegt
men, maar ik geloof juist dat we door die samenwerking tot heel goede projecten kunnen komen.’
Lachend voegt Laurin daaraan toe: ‘En het is
weer een manier om de boodschap te verspreiden, steeds verder, in steeds grotere kringen.’

Sander Hendriks
Op de volgende pagina’s laat Laurin stap voor
stap zien hoe hĳ digitaal gereedschap gebruikt bĳ het maken van een stuk.

Op de vorige pagina: DB20 by PUUL, 2020, porselein, aan de buitenzĳde gezandstraald. In samenwerking met
Dimitri Bähler; foto: Fabian Häfeli
▼ Landscapes, vaas III, 2020, 56 x 34 x 40 cm, foto: Hansruedi Rohrer
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1. Voor het ontwerpen van de decoratie wil ik gebruikmaken van de computer. Daarom leg ik de contouren van
alle objecten die ik wil maken eerst
vast in een 3D-programma.
2. Alle afmetingen worden nauwkeurig
vastgesteld.
1

1

2

2

3

3. Ik ontwerp op deze manier een hele
serie vazen. De grootste zĳn tot 60 cm
hoog.
4. Met behulp van de computer ontwerp ik de transfers die als verticale,
taps toelopende stroken aan de buitenzĳde van de vaas worden aangebracht.

5

3

7

6

4

8

5. Geïnspireerd door de informatie die
computers over bestanden geven, baseer ik de decoratie van elke vaas op
tekstuele informatie over de vaas zelf.
6. De computer rendert de gedecoreerde vaas in 3D. Aan de hand van
deze weergave beoordeel ik het resultaat. Zo nodig pas ik het decoratieontwerp nog aan.

5

610
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7. Als laatste maak ik met behulp van
het computerprogramma contourmallen, zodat ik tĳdens het draaien kan
controleren of de vorm van de vaas
overeenkomt met het ontwerp.

1

2

7

3

4

8. Kleinere objecten draai ik uit één
stuk, grotere maak ik in onderdelen.
Voor ik de helften samenvoeg, laat ik
ze voor de stevigheid even drogen.
Omdat de randen juist niet te veel
moeten uitharden, dek ik die af met
plastic.

8
9. Om grotere objecten te maken,
draai ik de onder- en bovenkant apart.
Het samenvoegen van deze delen
moet met grote zorg en aandacht gebeuren.
5

6

9

7

8

10. Nadat beide helften zĳn samengevoegd, moet ik de naad voorzichtig
glad maken.
11. Uiteindelĳk hebben alle objecten
het gewenste gladde oppervlak.

10
9

10
11
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12. Na de biscuitstook kunnen de vazen worden gedecoreerd. Als eerste
wordt een klassieke glazuurlaag aangebracht. Ik gebruik daarvoor verschillende technieken, onder andere de
techniek van het marmeren.

1

12

2

13. Nadat de vaas glazuurgestookt is,
gebruik ik de met de computer vervaardigde transfers om delen van de
huid af te dekken.

13

3

4

5

6

14. Hierna zandstraal ik de vaas. Op
de niet-bedekte delen verdwĳnt het
glazuur. Zo ontstaat de gewenste
tekstuele decoratie.

14

7

15
9

8

10 16

15. Detailfoto van het glazuurreliëf
zoals dat ontstaat door het zandstralen.
16. De uiteindelĳke producten hebben
uiteenlopende decoraties. De gebruikte techniek is steeds hetzelfde.

Procesfoto’s: Laurin Schaub
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Saggar firing in een elektrische oven

WAT & HOE

Jolanda van de Grint schreef in 2019 een boek over saggar
firing in een elektrische oven. Speciaal voor de lezers van
de kleine K deelt ze er tips uit. Door Jolanda van de Grint.
Ik houd van imperfectie, zoals de imperfectie die ontstaat doordat voorwerpen
ouder worden: kleuren en patronen veranderen, waardoor een object uniek
wordt. Die sfeer wil ik in mĳn werk leggen. De spontaniteit van alternatieve
stooktechnieken leent zich hier goed
voor. Deze worden over het algemeen
echter buiten in de grond (pit fire) of in
een gasoven (raku en saggar firing)
gedaan. Helaas heb ik alleen een elektrische oven, dus ben ik gaan experimenteren met saggar firing in een elektrische
oven. Dit resulteerde in 2019 in het boek
Saggar firing in een elektrische oven.
Saggar firing wordt ook wel kapselbrand
genoemd.
Tĳdens het experimenteren ontdekte ik
dat de kleurende materialen dicht op het
werk moeten zitten om mooie kleuren te
krĳgen. De kleurende materialen die ik
gebruik, zĳn metaaloxiden en -carbonaten, maar ook koperdraad en staalwol.
Inspiratie: hout en muur

Om de oxiden en carbonaten dicht op
het werk te krĳgen, lĳm ik het op natuurlĳke materialen, zoals kokosvezel, touw
van een natuurlĳk materiaal en katoen.
Om heldere kleuren te krĳgen, breng ik
(soms) terra sigillata aan op het werk. Ik
gebruik een recept met ball clay.
Uitgaande van 250 g ball clay is het recept als volgt: 250 g ball clay, 350 ml water, 2,5 g dolaflux (1,5 ml waterglas plus
1,5 g gecalcineerde soda kan ook).
Wil je meer of minder maken, dan kun je
de hoeveelheden evenredig vergroten of
verkleinen. Doe de dolaflux in het water
en roer het goed door elkaar. Doe dit
mengsel bĳ de ball clay en roer tot alles
goed is vermengd. Laat het minimaal 24
uur staan. Er zĳn dan drie lagen ontstaan: water (bovenste, vaak hele dunne
laag), terra sigillata (middelste) en de
zwaardere stoffen (onderste).
Laagvorming in het mengsel
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1

2

1. Het aanbrengen van terra sigillata
doe ik met behulp van een ringeloor.
Het droge, ongebakken werk zet ik op
een zeef die in een bak staat, zodat
de terra sigillata kan weglopen en
worden opgevangen.
2. Op het – bĳ voorkeur biscuitgestookte – werk zet ik met stukjes plakband dun koperdraad (0,4 mm) vast.

3. Staalwol geeft kleuren tussen oranje en donkerbruin. Ik trek het staalwol
zover mogelĳk uit elkaar.
4. Vervolgens zet ik het staalwol met
dun touw (katoen) vast.

3

4
5. Ik smeer de kokosvezels met behangselplak in...
6. ...en bestrooi deze met een oxide of
carbonaat.

5

6
7. Het teveel aan oxide- of carbonaatpoeder tik ik eraf en ik bind de kokosvezels op het werk.
8. Een reep katoen gaat helemaal in
de lĳm, maar knĳp ik daarna goed uit.

7

8
9. De reep stof gaat in een bakje met
(bĳvoorbeeld) kobaltcarbonaat. Met
het deksel op het bakje schud ik even
zodat de stof volledig bedekt is.
10. De strook katoen bind ik ook om
het werk.

9

10
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11

12

11. Wanneer er genoeg materialen op
het werk zitten, gaat deze met wat
houtkrullen en hooi in de saggar (het
kapsel). Het hooi zit ook aan de zĳkanten en bovenop. Om de saggar af
te sluiten, gebruik ik een ovenplaat.
12. Ik stook de saggar tot 950 ºC.
Het openen van de saggar is altĳd
spannend, omdat je nooit precies
weet hoe je werk eruit komt. Je kan
door ervaring wel invloed krĳgen op
het resultaat, maar geen controle en
dat maakt het juist interessant. Foto
12 is het resultaat van foto 4.
13-16. Enkele voor en na foto’s van
de 52 kruiken die ik in 2016 maakte
om de techniek onder de knie te krĳgen.

13

14

15

16

SAGGAR FIRING
in een elektrische oven

17

18

Jolanda van de Grint
eigen uitgave
2e druk 2020
88 pagina’s
kleur
ISBN-nummer
978-90-9031885-1
€ 24,50 excl. verzendkosten
O.a. te bestellen via
www.jolandavandegrint.nl

19

20
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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 YouTubekanaal

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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Wie kan ons vertellen wie de
keramist is die deze tegels
heeft gemaakt? Links de
voorkant, rechts de achterkant met merkteken.
Uw antwoord kunt u via deze
link mailen.
Hartelĳk dank!

Foto van de maand

Woonhuis Renaissancestraat, Brussel, foto: Mels Boom

Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!
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Podium
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Terra Delft – Terra Beĳing
Al vĳfendertig jaar drĳven Simone Haak en Joke Doedens Galerie
Terra Delft. De galerie is tevens uitvalsbasis voor tal van andere
activiteiten. Deze maand zet het tweetal een nieuwe stap:
Galerie Terra Beĳing.
Het begon allemaal in 1986 in een sfeervol
grachtenpandje aan de Oude Delft. Joke was
edelsmid, Simone keramist en het plan was eigen werk te gaan verkopen in de galerie. Maar
al gauw trokken ze dat breder. De galerie werd
een platform – zowel voor keramisten als voor
publiek – voor actuele ontwikkelingen in de keramiek. Niet vanzelfsprekend in die tĳd. Terwĳl de
kunstwereld sterk op vernieuwing was gericht,
was keramiek omgeven door een aureool van
oubolligheid. Om de drempel zo laag mogelĳk te
houden, kozen ze voor de combinatie van een
galerie met een winkel als entree. Toen zich de
mogelĳkheid voordeed, verhuisden ze in 1989
naar de Nieuwstraat, dat veel meer in de looproute lag. En de ruimte was groter. Uiteindelĳk kozen

ze ervoor uit te breiden naar drie winkelpuien,
waarmee het nieuwe concept meteen vanaf de
straat zichtbaar werd: expositieruimte, exclusieve
stock en winkel. Met een zo breed mogelĳk scala
aan keramiek – gebruiksgoed, abstract en figuratief – waarbĳ van het begin af aan kwaliteit voorop stond. Van hun principes zĳn ze nooit een
duimbreed afgeweken.

Een permanente plaats
Ze hebben in die vĳfendertig jaar de keramiekwereld zien veranderen. ‘Keramiek is veel vrĳer
geworden, technieken zĳn steeds meer verbeterd
en inhoudelĳk is het veel breder geworden. De diversiteit is veel groter. Door de computergestuurde elektrische oven kon het stookproces beter

Op de vorige pagina: Joke Doedens en Simone Haak in Galerie Terra Delft ▼ De voorgevel van de galerie
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Modellen ‘bekleed’ met werk van Piet Stockmans op de catwalk bĳ Museum Prinsenhof Delft, 2000

worden beheerst, het kleurenpalet werd uitgebreider, de glazuurtechnieken veel beter. Design
is erbĳ gekomen: vroeger was het werken in
oplages not done, nu heeft het zĳn eigen plaats.
De drempel om met keramiek te werken, werd lager dankzĳ het EKWC, maar ook doordat vooraanstaande kunstenaars het materiaal gingen
gebruiken’, zo sommen Joke en Simone enthousiast op. ‘We zien dat als een hele positieve ontwikkeling. Maar we zĳn er nog niet. Wĳ leggen
met onze galerie een bodem voor groei en ontwikkeling door een permanente plaats te bieden.
Een plek waar je altĳd naartoe kan gaan. Spreekt
de tentoonstelling je niet aan, dan zĳn er altĳd genoeg andere dingen te zien.’

Uitvalsbasis
De activiteiten hebben zich niet beperkt tot de galerieruimte. Om het grote publiek te bereiken,
hebben Simone en Joke ook veel evenementen
georganiseerd, zoals in 2000 een catwalk met
modellen die met porselein waren ‘bekleed' door
Piet Stockmans. Als basis voor dit soort niet-com-

merciële activiteiten, werd in 1995 op hun initiatief de Stichting Keramiek Promotie Delft (SKPD)
opgericht. Ook organiseerden ze thematentoonstellingen in Museum Prinsenhof en de Oude
Kerk in Delft. Internationaal timmerden ze aan de
weg door deel te nemen aan grote kunstbeurzen
als Collect in Londen. Bĳ toeval kwam ook China
in beeld.
Op een ochtend kwam Jackson Li (eigenlĳk Jiansheng Li) binnenwandelen in de galerie. Hĳ was
in het kader van de zusterband tussen Delft en
de Chinese porseleinstad Jingdezhen uitgenodigd voor een uitwisselingsprogramma bĳ De
Porceleyne Fles in Delft. Li is mede-oprichter en
eigenaar van het Sanbao Ceramic Art Institute in
Jingdezhen, een internationaal keramisch werkcentrum, en hĳ stelde samenwerking tussen beide organisaties voor. Zo reisde Simone in 2012
met vĳf door Terra geselecteerde keramisten af
naar China voor een artist-in-residency programma in Sanbao en deelname aan art fairs in Jingdezhen, Shenzhen en Shanghai. Sindsdien vliegt
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ze tweemaal per jaar naar China, al dan niet voor
een artist-in-residency met een groep door Terra
geselecteerde keramisten. Inmiddels heeft ze
haar activiteiten ook uitgebreid naar andere delen
van China.

Samenwerking
In Sanbao kreeg aanvankelĳk elke kunstenaar
een assistent toegewezen. Voor Simone was dat
telkens Zhen Li, in 2012 net afgestudeerd aan
het Jingdezhen Ceramic Institute. Na een paar
jaar besloten ze te gaan samenwerken onder de
naam ZhenXi, een samenvoeging van beider namen (Ximeng is de Chinese vertaling van Simone’s naam) én met een speciale betekenis –
‘ergens je hart inleggen’. Samen produceren ze
gebruiksgoed, waarbĳ niet meer te onderscheiden is wie wat heeft gedaan. Afwisselend werken
ze een paar maanden in China en in Delft. Ze leren veel van elkaar, niet alleen in technisch opzicht… ‘Je verruimt elkaars denken. Je denkt
allebei in een bepaald stramien. Ik denk altĳd:
Nieuw, nieuw, nieuw! Hĳ denkt: Nee, het moet
passen binnen de traditie. Wĳ in het Westen denken: Wat iedereen maakt, dat doe je niet. In China is het: Wat iedereen maakt, daar zit de markt.

Zo had ik een lichtblauw glazuur ontwikkeld, dat
Zhen niet zo geschikt vond voor de Chinese
markt, waar vooral bruine tinten overheersen.
Maar het bleek enorm aan te slaan!’
In Nederland leerden Simone en Joke in 2013 via
via een Chinees echtpaar kennen: Yingchao Wu
en Di Cao, toen net afgestudeerd aan de TU
Delft. Ze raakten bevriend en toen het jonge
paar, na twaalf jaar in Nederland te hebben
gewoond, besloot terug te gaan naar China, ontstond het idee voor een tweede Terra aan de andere kant van de wereld. Met hetzelfde concept
als Terra Delft, gedreven door het Chinese paar.
Tĳdens de coronamaanden is dan ook intensief
‘gezoomd’ tussen beide werelddelen. Inmiddels
is de renovatie van de galerieruimte bĳna klaar,
de kisten met keramiek zĳn aangekomen en begin mei is de opening gepland: Galerie Terra
Beĳing, op vĳf kilometer afstand van de Verboden
Stad, vlakbĳ een belangrĳk metroknooppunt. Simone: ‘De Chinese markt is veel groter, maar niet
makkelĳk. Het is geen inkoppertje. Ik heb in
China veel tĳd geïnvesteerd in het leggen van
contacten. En inmiddels hebben verschillende
interieurzaken al belangstelling laten blĳken.

Zhen Li en Simone Haak
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Chinezen schrikken niet van hoge prĳzen, als je
maar aannemelĳk kunt maken dat het werk een
goede kwaliteit heeft, dat het goed materiaal is,
dat het een goede kunstenaar is.’ Joke: ‘Keramiek wordt er hoog gewaardeerd, het wordt er
als kunstvorm gezien; veel Chinezen weten ook
van allerlei technieken af. En men is heel erg
geïnteresseerd in buitenlandse keramiek en in
felle kleuren.’
Er staan veel plannen op stapel, niet alleen de
opening van Terra Beĳing. De geplande lustrumactiviteiten in Delft moesten door corona worden
uitgesteld tot 2022. Onder auspiciën van de
SKPD wordt een vervolg gegeven aan de Delftse
Keramiek Dagen, nadat de vorige organisator
van deze keramiekmarkt kwam te overlĳden –

maar ook deze zĳn uitgesteld tot 2022. De SKPD
heeft tevens een keramiekprĳs in het leven
geroepen: De Kei, voor Nederlandse keramisten
en buitenlandse keramisten die in Nederland wonen. Er zĳn geldprĳzen aan verbonden en de winnaar krĳgt een solotentoonstelling bĳ Terra Delft.
En dan staat er ook nog een keramiekreis naar
China gepland, een rondreis voor
keramiekgeïnteresseerden – ook even uitgesteld.
Simone: ‘Als ik iets in China geleerd heb, dan is
het: Go with the flow…’

Yna van der Meulen
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
Openingstĳden: zie website

◄ Galerie Terra Beĳing: Work in progress... ► ...en hoe het eruit moet komen te zien...
▼ Yingchao Wu en Di Cao voor een pas betegelde wand in hun nieuwe galerie. De Hollandse tegels zĳn ontworpen door
Xiaoting en tonen onderwerpen die nauw aan het hart liggen van iedereen die betrokken is bĳ de oprichting van de
galerie
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Lustrumactiviteiten
Echo from Majiayao
In het kader van het vĳfendertigjarig bestaan van
Galerie Terra Delft organiseert de galerie een
tentoonstelling in de Oude Kerk van Delft met
veertien keramisten uit elf landen. Al deze keramisten zĳn voorjaar 2019 mee geweest naar
Noordwest-China en hebben zich daar laten inspireren door de oude Majiayao cultuur. Deze
cultuur omvatte een aantal neolithische nederzettingen langs de Gele Rivier in het noordwesten van China, van circa 3.300 tot 2.000 v.Chr.
Hun rode, prachtig beschilderde aardewerkpotten werden in de eerste helft van de vorige eeuw

ontdekt en opgegraven in de buurt van Majiayao
bĳ Lintao. De Chinese overheid wil de bekendheid van deze cultuur vergroten en heeft daarom
enkele jaren geleden Jackson Li en Simone
Haak gevraagd een uitwisselingsprogramma op
te zetten.

KunstKamer
De KunstKamer zal tĳdens de voorjaarseditie
2022 op twee locaties werk tonen van Chinese
kunstenaars en van Europese kunstenaars die
in China zĳn geweest.
Nadere gegevens – inclusief een uitgebreider
activiteitenprogramma – volgen.

Op de Majiayao cultuur geïnspireerd: ◄ Werk van Martin McWilliam ► Werk van Liesbeth Kamp
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Nathalie Schnider-Lang
Tentoonstelling bĳ Loes & Reinier International Ceramics
Nathalie Schnider-Lang (Zwitserland, 1965)
boetseert haar mensfiguren uit een zachte klei
die tĳdens het modelleren een zekere en vlotte
verwerking vereist. Kleurgebruik speelt een belangrĳke rol in de beleving van haar werk.
In de postbarokke westerse cultuur heeft beeldhouwkunst meestal geen kleur, dat wil zeggen
dat het beeld de kleur van de materie heeft: de
kleur van steen, van hout of brons, alleen gekleurd door het aanbrengen van een patina. De
beelden van Nathalie zĳn echter polychroom en
heel speciaal gekleurd in heldere pastelkleuren
(zonder zwart aan te brengen) die het dynamische karakter van de afbeeldingen verder versterken. De pasteltinten bundelen het licht en
lĳken de figuren lichtvoetiger te maken. Het aardse karakter van de keramiek wordt naar de ach-

tergrond gedrongen. Het veel gebruikte geel,
oranje en fel lichtgroen brengen veel licht in de
ruimte rondom het beeld. Haar methode is vergelĳkbaar met die van een schilder. De sculpturen,
die zĳn gemodelleerd uit roodbakkende steengoedklei, worden in rauwe staat beschilderd nadat ze eerst zĳn bedekt met een grondlaag
porseleinslib. De gekleurde slibs en glazuren
worden – net als een schilder dat doet – op een
palet gemengd en met snelle toetsen op het vrĳ
grove kleivlak aangebracht. Dat lĳkt spontaner
dan het in werkelĳkheid is. Omdat elke toon raak
moet zĳn, moet ze oppassen om het geheel niet
te bederven. Ze stelt dat het kleuren soms meer
tĳd kost dan het modelleren. Zo komt zĳ tot een
intuïtieve en speelse dialoog met haar materiaal.
Een dialoog die bĳ haar altĳd door muziek begeleid wordt.

▼ Flieger, 2018. Op de volgende pagina: Abflug, 2017
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Nathalie’s figuratieve sculpturen worden gerealiseerd door zeer zachte klei met de hand in snelle
aanrakingen te vormen en de gekozen figuur vlug
met de vingers in de gewenste vorm te dwingen
en zo tot leven te brengen. Net zoals een choreograaf de beweging van de danser bepaalt en
deze in een emotie verandert.
De muziek waarnaar ze luistert tĳdens het werken, speelt hierin een grote rol. Die muziek, klassiek, barok of hedendaagse etnische muziek,
bepaalt vaak de sfeer van het personage. Nathalie is zelf ook musicus; ze speelt verschillende instrumenten en is koorzangeres in verschillende
ensembles. ‘De muziek geeft me veel. Ik vind
vooral het ensemblespel leuk, waar je samen aan
een geluid werkt. Er gebeurt veel op emotioneel
niveau. Net als bĳ keramiek kun je er je leven
lang mee bezig houden zonder alles te doorgronden. Wat me het meest fascineert, is dat de muziek de emotionele wereld zo direct aanspreekt.
Zonder woorden en zonder materie.’
Bĳ variaties op een oud thema voelt zĳ zich thuis,
wat haar keuze voor de menselĳke figuur verklaart. Haar kleinere sculpturen worden vrĳ opge-

bouwd uit zachte klei, de grotere bouwt zĳ op uit
rollen klei. Nathalie bakt haar beelden op een
temperatuur van 1100 ºC in een zoutoven.
Nathalie Schnider-Lang is opgeleid in Lugano
(Zwitserland). Na haar studie begon zĳ in 1985
als zelfstandig keramist. Van 1992 tot 1995 studeerde zĳ verder aan de Staatliche Fachschule
für Keramikgestaltung in Höhr-Grenzhausen. Tĳdens deze studie raakte zĳ geïnspireerd om zich
met de menselĳke figuur te engageren. ‘Na ongeveer tien jaar bĳna uitsluitend te hebben gedraaid, ontmoette ik Ruth Eigelshoven die net
terugkwam uit Thailand. Ze gaf ons, op dat
moment technische studenten in Höhr-Grenzhausen, een workshop in Aziatische modelleertechnieken. Ik was helemaal in de wolken! Ik heb
altĳd graag gedraaid, maar opeens had ik het gevoel dat ik mĳn plek had gevonden. Het veroorzaakte meteen iets in mĳ. Daarnaast kon je met
deze techniek grote formaten realiseren en ik
vond het heerlĳk om ermee te werken en te schilderen op groot formaat. Deze manier van boetseren was een keerpunt.’
Over haar actuele werk zegt ze: ‘Op dit moment

▼ Sandrine (detail), 2018
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houd ik me steeds meer bezig met mensen in relatie tot ruimte en omgeving. Schilderen creëert
hier soms een brug om de buitenwereld op het lichaam te reflecteren.’

Reinier van de Voorde

1 mei t/m 26 juni
Nathalie Schnider-Lang
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: zie website

▼ Incoronata, 2020
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Van Lockdown naar Pop-Up
In een Pop-Up Uitstalling bouwen veertien kunstenaars een
keramiekstand op in een authentieke stal bĳ Tineke van Gils
op de boerderĳ.
‘De grote ontspanning in de kunstwereld, zonder
maakdwang en concurrentie, opent nieuwe mogelĳkheden’, schreef de Volkskrant tĳdens de
eerste lockdown, maar inmiddels zĳn wĳ makers
eraan toe om weer met ons werk de bühne op te
gaan.

Naar binnen
Symbolisch voor deze tĳd zĳn de kusjes van
Riëlle Beekmans. Toen zĳ in 1996 afstudeerde
met een bloembed van kusjes, wist zĳ niet dat er

ooit zó massaal naar kusjes zou worden gesnakt.
Jammer dat juist nu in coronatĳd een groot
kusjes-project van Riëlle op on hold ging. Maar
gelukkig ontdekte zĳ nieuwe kansen, net als de
anderen. Zo wierp Donnie van Bree zich op het
vergroten van haar kleurenpalet en Noëlle Lamers zocht naar verandering in haar wĳze van
decoreren. Pauline Hoeboer breidde haar lesruimte uit met een dependance waarvoor zĳ nieuwe docenten opleidde; zelf krĳgt zĳ nu meer tĳd
voor onderzoek en experiment. Om nieuwe wer-
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ken te creëren, verdiepte Yves de Block zich
maandenlang in vormen en glazuren van specifieke Japanse keramiek: ‘Dat was spannend’,
zegt hĳ. In tĳden van grote zorgen kan je ook inspiratie vinden door je atelier op te ruimen. Rob
Muylaert deed dat en vond, naast nieuwe waardevolle ideeën, op de planken nog ‘losse eindjes’
die het verdienden om te worden uitgewerkt.

Blĳven bewegen
Draaien op de draaischĳf is voor mĳ (Tineke van
Gils): Dansen met klei. Maar zonder de gebruikelĳke podia en met de nog gevulde schappen
mocht ik nu dansen alleen voor mĳzelf. Dat werkte bevrĳdend. Of zoals Sarah Michael verwoordt:
‘Humor in mĳn werk is voor mĳ belangrĳker
geworden. Ook als ik de enige ben die erom kan
lachen. Ik lach anders te weinig, zeker nu in deze
rare tĳd.’ Sarah vond nieuwe inspiratie in de hondenlopers die zĳ op haar wandelingen tegenkwam: ‘Ik vind het zo interessant om te bekĳken
wie van de twee het baasje is!’ Altĳd in beweging
is Netty Janssens: ‘Het beeldend bezig zĳn zit in
me en moet eruit.’ Zware zorgtaken wisselde zĳ
af met schrĳven aan haar derde boek en het maken van nieuwe dozen waarin alles samenkomt.
Beweging is een sleutelwoord voor Job Heykamp
wiens werk het resultaat is van beweging in alle
denkbare betekenissen. Voor bĳna alle deelnemers is bewegen net zoiets als ademhalen. Je
kunt lang praten over keramiek, maar klei is een
werkwoord! Om er iets bĳzonders uit te halen,
moet je klei en jezelf blĳven kneden.

Naar buiten
Naast onderling contact hebben we ook het publiek én onze verkoop gemist. Alleen internet
bleef over. Nadat een groot designlabel Li Libo
liet zitten met haar bonsai-ontwerpen voor een
uniek bekersetjes-project, heeft zĳ de productie
en verkoop daarvan zelf in handen genomen en
een webshop gebouwd. Jeroen Bechtold bracht
zĳn groots en meeslepend boekwerk Divine Fingerprints uit en schiep een website daaromheen.
Bĳna allemaal zĳn we op het web actiever geworden. Ook contact met leerlingen verliep anders.
In zoomlessen stemde Ellen Rĳsdorp haar opdrachten af op leerlingen die hun werkstuk
moesten maken op een studentenkamertje, met
gereedschap uit de keukenla. De winkel van
Heike Rabe in Rotterdam werd in haar buurt
meer zichtbaar door haar project: Klei-To-Go.
Op de vorige pagina: Poster met in het midden werk van
Li Libo ▲ Werk van Yves de Block
▼ Werk van Jeroen Bechtold
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Kinderen en andere creatievelingen konden een
deels door de gemeente gesubsidieerd pakketje
klei uit een buitenkastje meepakken en het gemaakte werkstukje terugzetten om te laten stoken. Heike’s atelierwinkel werd voor velen een
wandeldoel.
Met onze gezamenlĳke Pop-Up Uitstalling hopen
we kunstenaars en publiek weer bĳ elkaar te
brengen.

Tineke van Gils
Deelnemers: Jeroen Bechtold, Riëlle Beekmans,
Yves de Block, Donnie van Bree, Tineke van Gils,
Job Heykamp, Pauline Hoeboer, Netty Janssens,
Noëlle Lamers, Li Libo, Sarah Michael, Rob Muylaert, Heike Rabe en Ellen Rĳsdorp.
15 mei t/m 15 juli

Pop-Up Uitstalling
Boerderĳ/Pottenbakkerĳ Tineke van Gils
Rĳksstraatweg 16, 2636 AX Schipluiden
015-3808191
Open: woensdag t/m zondag, 11 - 17 uur;
raadpleeg de website voor bezoekregelingen
Van boven naar beneden:
◄ Werk van Ellen Rĳsdorp, Donnie van Bree en Job
Heykamp ▼ Werk van Riëlle Beekmans en Sarah Michael
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Ontwerpwedstrĳd Cor Unum
Take Your Time was de oproep aan studenten van internationale
kunst- en designopleidingen in het kader van de achtste editie van de
Cor Unum ontwerpwedstrĳd.
Het wedstrĳdthema Take Your Time is – ironisch
genoeg – heel passend voor deze tĳd. De deelnemers kregen namelĳk de opdracht om te bedenken wat het betekent als je het begrip tĳd
bepalend laat zĳn tĳdens onderzoek voor en ontwikkeling van een ontwerp. Zeker in dit lastige
studiejaar met de beperking tot online contact.
Toch kwamen er ruim negentig ontwerpen binnen. Daarvan werden er twintig genomineerd
voor de finale jurydag op woensdag 21 april.
Onder leiding van voorzitter Sergio Herman
(masterchef o.a. The Jane en Pure C) hebben

Mary Hessing (hoofdredacteur Woth), Timo de
Rĳk (directeur Design Museum Den Bosch),
Jacco La Gasse (zakelĳk partner Sergio Herman), Simone Post (Studio Simone Post), Arne
Leliveld (Matter of Material) en Lotte Landsheer
(curator/directeur Cor Unum) de winnaars aangewezen van de eerste, tweede en derde prĳs.
Alle prĳswinnende ontwerpen in de Cor Unum
Ontwerpwedstrĳd zĳn tot 14 mei te bezichtigen in
de galerie/winkel van Cor Unum aan de Vughterstraat 270 in Den Bosch.

Eerste prĳs (€ 500 en inproductiename van product)
Miao Li
My Own Private Clock is een schaal en tegelĳkertĳd een waterklok om de eigen tĳd te bepalen en
te meten. Want wat is tĳd? Volgens Miao is tĳd
een subjectief gevoel voor iedereen. Tĳd is een

geconstrueerd concept van metingen. Dit is
weergegeven in de waterklok waarmee de subjectieve tĳd van de gebruiker gemeten wordt.
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Tweede prĳs (€ 300)
Juyoung Jung
Bloemen bloeien en verwelken in de tĳd. Capturing Time laat gebruikers het gevoel van nostalgische schoonheid van de bloem behouden. De
gebruiker kan de bloemblaadjes gemakkelĳk ver-

zamelen door de verwelkte bloem in de opening
van de vaas te plaatsen en eraan te trekken.
Hierdoor kun je de gevallen bloemblaadjes die op
de schaal terecht komen gebruiken als verf of om
een geurtje van te maken.

Derde prĳs (€ 200)
Layla Dupon
Giet is zo ontworpen dat planten verzorgen als
speciaal wordt gezien, in plaats van als een
noodzakelĳk klusje. De gieters zĳn een metafoor

voor het nemen van tĳd voor de kleine dingen die
er echt toe doen. Deze handgemaakte gieters
zĳn niet alleen functioneel, maar passen door de
abstracte vorm ook als sculptuur in het interieur.
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Publieksprĳs (€ 500)
Floris Meĳer
Afgelopen jaar heeft de moeder van Floris een
hersenbloeding gekregen, waardoor ze onder
andere haar linkerarm niet meer kan gebruiken.
Daarom heeft Floris CVA plates ontworpen.

Hiermee kan ze weer de tafel dekken en zelfstandig eten. De hoge rand zorgt ervoor dat ze het
bord goed kan vastpakken, door de schuine hoek
kan het eten goed op een vork of lepel worden
geschoven en door de bolletjes op het bord wordt
het eten tegengehouden.
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The Taste of Hunger
In de serie Kooks presenteert Galerie de Vis tot en met 20 juni werk
van de Chinese kunstenares Zaiyun Huang.
Onder de titel The Taste of Hunger toont Zaiyun
Huang in een twaalf meter lange etalage een installatie rond het menselĳk spĳsverteringsstelsel,
een onderwerp dat haar al langere tĳd bezighoudt. Ditmaal zoomt ze in op honger, getriggerd
door verhalen van familieleden die tĳdens de Culturele Revolutie honger leden. De installatie is
een combinatie van keramische sculpturen, tekeningen en teksten op papier, en alledaagse voorwerpen als stoelen en serviesgoed, stokken en
touw. Zaiyung: ‘Honger is de basis van ons leven:
we hebben elke dag honger. We overleven door
te eten. De smaak van honger is volgens mĳ de
meest primitieve motivatie van het leven. Maar ik
ervaar meer: honger is als het ware een vloeibare substantie in mĳn lichaam en in mĳn geest,
omdat het zowel fysiek als mentaal noodzakelĳk
is. Het lichaam werkt als een container om te
voelen, te accepteren en los te laten.’

Fles in Delft een artist-in-residency deed. Ook
nam ze in 2017 deel aan de tentoonstelling Verboden porselein in Museum Prinsenhof in Delft.
Zaiyun laat zich in haar werk inspireren door het
keramisch verleden van China en Nederland.
Deze tentoonstelling is de zevende editie in de
Kooks-reeks, die startte in 2018, toen Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was. Een
kook betekent in het Engels een vreemd, excentriek persoon. Curator Adriaan van Rees vraagt
elke keer kunstenaars die niet alleen hun kunstwerken ophangen of neerzetten, maar ook iets
doen met de ruimte in de vorm van een installatie.

Yna van der Meulen
T/m 20 juni

The Taste of Hunger
Zaiyun Huang studeerde aan het Jingdezhen Ceramic Institute en doet momenteel een vervolgstudie aan PXL-MAD in Hasselt (BE). Zĳ was al
eerder in Nederland, waar ze bĳ De Porceleyne
▼ My Stomach, 2020, porselein, 16 x 35 cm

Kunstruimte Etalage Leeuwarden
(georganiseerd door Galerie de Vis)
Het Zaailand, Leeuwarden
Open: doorlopend
▼ Shell, 2020, porselein, 14 x 30 cm
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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.

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.

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.

T/m 17 juli

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

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
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KleiPers
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 19 september
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 7 november
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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Stephanie Roos

Sangwoo Kim

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.

Kim maakt zĳn sculpturen en kommen uit rollen
of plakken klei die opgebouwd zĳn uit meerdere
lagen gekleurde stroken. Na het bakken van de
objecten slĳpt en polĳst hĳ zĳn werken in plaats
van een glazuur te gebruiken. Door dit proces
creëert hĳ langzaam de patronen en kleuren van
het oppervlak.

Sommige portretten zĳn naar model gemaakt,
andere zĳn zelfportretten. Stephanie beschrĳft
haar benadering als een meer psychologische
manier om in menselĳke uitdrukkingen te duiken. 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 Murakami.

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

lees
meer

15 mei t/m 12 juni
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
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Triënnale NVK

Judith Bloedjes - Poetic Ceramic
Het werk van Judith Bloedjes past helemaal binnen de Nederlandse minimalistische traditie. Zĳ
heeft een geheel eigen beeldtaal weten te ontwikkelen, die zich beweegt op het grensvlak van
ambacht en design: ingetogen vormen met een
industriële uitstraling, uitgevoerd in romig zachtwit Limoges porselein. Doorademd met haar
liefde voor het materiaal en voor het ambacht.
Judith componeert verschillende elementen in
een sieraad tot een abstract wit miniatuurlandschapje, 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 compositie. Schilderachtige, verstilde scènes. Kleine
verhaaltjes, net als haar performances. Pure
poëzie.

t/m 20 juni
CODA Museum
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
Open: zie website

lees
meer

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

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

lees
meer
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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

Uitdaging in porselein
Gitta Radtke uit Duitsland, Lut Laleman uit België en Wim Borst uit Nederland gaan alle drie
op hun eigen manier de uitdaging aan met
weerbarstig porselein. Want alle drie weten zĳ
als geen ander dat porselein kan leiden tot bĳzonder verfijnde, transparante en fragiele objecten. De expositie toont deze per kunstenaar
sterk verschillende objecten, gemaakt met een
eindeloos geduld en uiterste precisie.

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

lees
meer
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Mies van den Brûle

Marnic de Lange

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 gestolde vorm te ‘vangen’. Uit gedraaide onderdelen 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 uitdaging 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 sinterengobe is ingetogen om de vorm in zĳn kracht te
ondersteunen.
Architectonische en industriële vormen, maar
ook de abstractievorm van patronen in de natuur, inspireren haar.

Al 25 jaar komt het ambachtelĳke aspect van
het pottenbakken bĳ Marnic de Lange op de
eerste plaats. De laatste jaren onderzoekt hĳ de
effecten die bestaande oude recepten op elkaar
hebben. Hieruit ontstaan schalen die bekleed
zĳn met drie of meer lagen van verschillende
hoogbakglazuren. Dit levert gecontroleerde glazuurfouten op die tĳdens het stookproces
uitsmelten en die soms integere of dramatische
effecten opleveren. De maanden februari, maart
en april zĳn voorbehouden aan de jaarlĳkse
anagamastook, waarbĳ onder meer vazen, theepotten en chawans worden gestookt.

t/m 8 mei
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

9 mei t/m 19 juni
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

lees
meer

lees
meer
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Hugo Meert – Unbreakable

Nathalie Schnider-Lang

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

Nathalie Schnider-Lang (Zwitserland, 1965)
boetseert haar mensfiguren uit zachte klei die
tĳdens het modelleren een zekere en vlotte verwerking vereist. Kleurgebruik speelt een belangrĳke rol in de beleving van haar werk.

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.

t/m 7 november
Keramis
1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière
België
Open: zie website

lees
meer

1 mei t/m 26 juni
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m 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.

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

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

lees
meer

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

lees
meer
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Duopresentatie

Pop-Up Uitstalling
‘De grote ontspanning in de kunstwereld, zonder
maakdwang en concurrentie, opent nieuwe mogelĳkheden’, schreef de Volkskrant tĳdens de
eerste lockdown, maar inmiddels zĳn de makers
eraan toe om weer met hun werk de bühne op
te gaan. Deze gezamenlĳke Pop-Up Uitstalling
beoogt kunstenaars en publiek weer bĳ elkaar te
brengen.
Deelnemers: Jeroen Bechtold, Riëlle Beekmans, Yves de Block, Donnie van Bree, Tineke
van Gils, Job Heykamp, Pauline Hoeboer, Netty
Janssens, Noëlle Lamers, Li Libo, Sarah
Michael, Rob Muylaert, Heike Rabe en Ellen
Rĳsdorp.

15 mei t/m 15 juli
Boerderĳ/Pottenbakkerĳ Tineke van Gils
Rĳksstraatweg 16
2636 AX Schipluiden
Open: woensdag t/m zondag 11 - 17 uur lees
meer
(zie ook website)

Marian Bĳlenga en Deirdre McLoughlin zouden
via Galerie Franzis Engels al in 2020 een duopresentatie krĳgen op de KunstRai in Amsterdam. Marian Bĳlenga had hiervoor een mooie
serie werken van visschubben gemaakt en Deirdre McLoughlin een nieuwe serie keramiek. De
KunstRai is echter voor het tweede achtereenvolgende jaar niet doorgegaan en de duopresentatie gaat nu gebeuren in de galerie zelf. En
daar is genoeg ruimte om ook een paar van de
grote palimpsests van Marian Bĳlenga te laten
zien en meer dan tien stukken van Deirdre
McLoughlin. Dat was op een beurs nooit gelukt!
Deirdre McLoughlin is een beeldhouwer wier
werk intrigeert door de verstilde beeldtaal waarmee zĳ de leegte vorm geeft.
Textielkunstenaar Marian Bĳlenga vindt haar
inspiratie in alles uit haar omgeving. Niet het
materiaal is haar uitgangspunt, maar de vorm.

13 mei t/m 12 juni
Galerie Franzis Engels
Nieuwevaart 200
1018 ZN Amsterdam
Open: zie website

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

Inschrĳven keramiekmarkt Haacht

Vĳf keramisten SKNN

O.a. Karin van Paassen

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

Galerie Wind, Prins Hendrikkade 124a
3071 KL Rotterdam
30 mei t/m 4 juli

O.a. Patrick Bergsma

Keramik der ersten Stunde

Galerie Franzis Engels, Nieuwevaart 200
1018 ZN Amsterdam
t/m 8 mei

Keramion, Bonnstraße 12
50226 Frechen (DE)
t/m 12 september

O.a. Marianne van Heeswĳk

Vier decennia BKR

Sprookjes bestaan, Galerie Kempro
Dr. Ruttenpark 10, 6029 TK Sterksel
t/m 9 mei

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

Pronkjewails

Bas van Beek: Moord en Brand

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

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

WHERE HOUSE 12WYK

Haagse Bluf

12WYK, Lange Koepoortstraat 30
2000 Antwerpen (BE)
t/m 16 mei

Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
26 mei t/m 5 december

Binnenste Buiten

Jingdezhen – 1000 jaar porselein

Keramiekwandeling in de stad Ronse (BE)
t/m 17 mei

Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
t/m 9 januari 2022

Marĳke van Vlaardingen
De kleine toonzaal, Eemlandweg 7
1271 KR Huizen
t/m 25 mei

Piet Stockmans 80
Studio Pieter Stockmans, C-mine 100
3600 Genk (BE)
t/m 30 juni

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

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een keramisch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.
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Eindexamenwerk
Nederlandse Keramiekopleiding
Hazart, Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
t/m 22 mei

De markt vindt plaats op 29 augustus
Inschrĳven kan nog tot 1 juli
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In Memoriam
Geert Jacobs (1930-2021)
16 april jl. overleed Geert Jacobs, een geliefd
mens en graag geziene gast op keramiekmarkten. Met zĳn keramische draaiorgel en fluiten
schiep hĳ overal een vrolĳke, ongedwongen sfeer.
Zĳn leven was gevuld met keramische muziek.
Na de oorlog verruilde Geert Jacobs zĳn geboorteplaats Amsterdam voor Gennep, waar zĳn broer
Henk ondergedoken had gezeten en inmiddels
werkte in De Olde Kruyk, een van de paar overgebleven ambachtelĳke bloempottenfabriekjes in
de Noord-Limburgse pottenbakkersregio. Geert
en Henk ontwikkelden een eigen majolicastĳl, het
Milsbeeks Bont; het zou kenmerkend worden
voor zĳn werk. Na drie jaar in het leger richtte hĳ
zĳn eigen atelier op, eerst in Amsterdam, later in
Utrecht: de Jacobsladder. Begin jaren zestig vertrok hĳ met vrouw en pasgeboren kind naar Hollywood om daar een pottenbakkerĳ in tuinkeramiek
te beginnen. Zĳn potten verkochten nauwelĳks,
maar toen hĳ voor zĳn eigen plezier enkele keramische fluiten maakte, bleek daar wèl belangstelling voor, en toen ook nog eens een paginagroot

artikel over hem verscheen in een van de
grootste kranten in de Verenigde Staten, werden zĳn keramische muziekinstrumenten ongekend populair, vooral onder hippies.
Na twaalf jaar keerde hĳ, met zĳn (tweede)
vrouw en kinderen, terug naar Limburg, waar
hĳ een oude bloempottenbakkerĳ in Milsbeek
kocht. Een optreden in Voor de vuist weg van
Willem Duys zorgde ook hier voor een doorbraak. Zĳn nieuwsgierigheid bracht hem ertoe
steeds weer andere instrumenten te maken,
waarbĳ hĳ inspiratie vond in voorbĳe eeuwen.
Hĳ bouwde er wereldwĳd bekendheid mee op.
Na zĳn vĳfenzestigste deed hĳ het wat rustiger
aan, maar hĳ bleef met zĳn muziek vrolĳkheid
brengen op keramiekmarkten en andere evenementen. Niet alleen met zĳn fluiten, hĳ bouwde
in de jaren negentig ook een klein draaiorgel
met keramische pĳpen, het enige in de wereld.
Een sterk staaltje vakmanschap!
Geert laat een groot gat achter.

Yna van der Meulen

Foto: Yna van der Meulen
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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:
Kris Campo, Tineke van Gils, Jolanda van de
Grint, Elvira Groenewoud, Sander Hendriks,
Sangwoo Kim, Yna van der Meulen, Laurin
Schaub, Reinier van de Voorde en Tamar
Yogev.

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.
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