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de kleine K
Authenticiteit
Bĳ het schrĳven van het artikel over Buket Kınalıkaya,
dat u in dit nummer vindt, kwamen authenticiteit,
discipline en speelsheid als kernbegrippen voor haar
naar voren. Ze vertelde dat ze haar stem nog niet
gevonden had, maar dat leek me wel erg bescheiden.
Je eigen weg zoeken, vinden en vasthouden vind ik
voor iedereen de belangrĳkste opgave. Natuurlĳk niet
alleen voor kunstenaars. Bĳ hen wordt het alleen zo
direct en duidelĳk zichtbaar.
In dit nummer van de kleine K vindt u mooie voorbeelden van kunstenaars die hun eigen weg duidelĳk
gevonden hebben:
Michal Fargo, die haar keramische objecten een zacht
jasje geeft en zo een vervreemdend effect bereikt.
Zaiyun Huang, die op een originele manier probeert de
traditionele keramiek van haar geboorteland China te
combineren met hedendaagse opvattingen.
Buket Kınalıkaya, die een heel eigen en spontane
manier van handopbouw combineert met kleurige
glazuren.
Karel Sterk, die heel intuïtief zĳn sculpturen opbouwt
en dat speciaal voor ons laat zien in een fotoserie.
Bovendien vindt u in Podium en KleiPers de actualiteit:
Het vĳftigjarig jubileum van de Association Céramique
in La Borne, een relaas van Lies van Huet over haar
bĳdrage voor de Cathedral of Thorns en diverse
interessante exposities.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Michal Fargo, zonder titel, 2019, h 27 cm, foto: Uri Richter
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Michal Fargo
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▲ Zonder titel, 2021, Ø 21 x 20 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2021, Ø 20 x 38 cm

Uiteindelĳk begreep ik dat ik kennelĳk niet zo
in elkaar zit en een andere weg zou moeten
accepteren. Toch heeft die periode me veel
opgeleverd in de zin van motivatie, kennis en
vaardigheden.’ Voor keramisten is functionaliteit
toch altĳd een ĳkpunt. De container is niet voor
niets onze basisvorm. ‘Wĳ houden daar om voor
de hand liggende redenen aan vast, als historische en technische referentie, maar ik ben inmiddels bezig dat los te laten.’

Inspiratie
De lĳn tussen inspiratie en resultaat is vaak
moeilĳk te reconstrueren. ‘Er is niet zozeer sprake van een lĳn als wel van een gevoel. Ik ben
heel goed op de hoogte van wat er in de wereld
gebeurt en mĳn wereldbeeld beïnvloedt natuurlĳk mĳn werk in conceptueel opzicht. Ik ben
opgegroeid in Israël, waar het leven tĳdens de
conflictueuze omstandigheden bĳna normaal
lĳkt. Het is een complexe plek om op te groeien.

Als kind was ik bang en me bewust van de gevaren. Als volwassene realiseerde ik me de andere
kant van het verhaal: de bezetting. Rond de
eeuwwisseling waren er constant terreuraanslagen, raketten en alarm. Tĳdens de Golfoorlog
had ik als kind van zes een gasmasker en atropine bĳ de hand. Soms moesten we allemaal met
gasmaskers op samen in een kamer zitten, luchtdicht afgesloten met gaffertape. Vreselĳk en dystopisch. Ik geloof dat deze ervaringen in zekere
zin de kiem hebben gelegd voor de vervreemding
die ik in mĳn werk op een esthetische manier probeer uit te drukken.’
Michal is geïnteresseerd in cultuur, menselĳkheid
en ons bestaan als dieren in een kunstmatige,
door vooruitgang gedreven wereld. ‘De ontmoeting van vooruitgang en natuur inspireert me. Aan
de ene kant sociale orde, hiërarchie, wereldpolitiek en aan de andere landschappen, rotsen en
fossielen. De mens als holbewoner versus astronaut.’
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▲ Moss, 2016, Ø 11 x 15 cm, foto: Elad Baranga
Op de volgende pagina: snĳgereedschap, 2015, handformaat, foto: Sylvain Deleu

Flocking

Parian

Voor recente series gebruikt Michal de techniek
van het bevlokken, ook wel flocking genoemd. Dit
is een industriële methode om producten een fluweelachtig oppervlak te geven, bĳvoorbeeld om
het een aantrekkelĳk zacht gevoel te geven of om
reflectie te verminderen. Bĳ deze techniek wordt
het object voorzien van een lĳm en elektrisch
geaard. Heel dunne en korte vezels worden rondom het object negatief elektrisch geladen. Door
het potentiaalverschil verplaatsen de vezels zich
direct naar het oppervlak van het object en hechten zich daaraan. Michal wilde het proces al voor
haar afstuderen aan de RCA gebruiken, maar
vond het te duur. ‘Pas toen ik naar Berlĳn verhuisd was, kon ik er eindelĳk mee beginnen. In
het begin wist ik niets van de verschillende soorten vezels en het proces. Ik wilde gewoon één
stuk met een blauwe, fluweelachtige afwerking
hebben. Het proces moet uitbesteed worden, dus
ging ik bĳ de leverancier kĳken en kreeg monsters en uitleg over verschillende soorten vezels
en combinaties. We ontwikkelden daarna samen
nieuwe soorten flocks. Het voelt wel vreemd om
een deel van je proces uit te besteden…’

De laatste tĳd gebruikt Fargo terracottakleurige
steengoedklei en stookt op 1260 ºC. De kleur
is op zich niet belangrĳk, omdat er nog een
flockinglaag overheen komt, maar ze vindt het
een fijne kleur om in het atelier om zich heen te
hebben. Als ze aan het werk gaat, heeft ze geen
gebrek aan ideeën. Ze bouwt globaal met rolletjes
op, gebruikt soms drukmallen, en verfijnt de vorm
dan door materiaal weg te nemen. Voor ze met de
flockingtechniek begon, gebruikte ze parian. ‘Tĳdens mĳn studie aan het Royal College, leerde ik
deze Britse klei kennen en ik raakte er meteen
aan verslaafd, net als de meeste medestudenten.
Parian werd in de negentiende eeuw uitgevonden
om marmer te imiteren en zo voelt het echt. Het
ziet er geweldig uit, met een matglanzend oppervlak en een mooie transparantie. Ik heb het voor
mĳn eindexamen gebruikt en het heeft zeker die
kwaliteit. Gelukkig heb ik voor de Brexit nog een
flinke hoeveelheid kunnen bestellen.’
Michal Fargo heeft van 8 juni t/m 28 juli een solotentoonstelling bĳ Galerie Terra Viva in SaintQuentin-la-Poterie (Frankrĳk).

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 78 | juni 2021 | 10

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 78 | juni 2021 | 11

Zaiyun Huang
Het luster van de tĳd
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Op zoek naar haar eigen weg in de keramische kunst, haakt de
Chinese kunstenares Zaiyun Huang in op het roemrĳke keramische
verleden van haar land.
Zaiyun Huang (Hunan, China, 1984) studeerde in
2006 af aan het Jingdezhen Ceramic Institute en
had al jaren een eigen studio, maar besloot toch
een vervolgstudie te gaan doen aan PXL-MAD in
het Belgische Hasselt, waar ze komende zomer
haar master hoopt te halen. ‘Ik aarzelde toen
Adriaan Rees me hierover tipte, maar besloot uiteindelĳk dat dit me een goede gelegenheid zou
bieden om de westerse benadering van kunst te
bestuderen. En inderdaad… het is een nieuw
hoofdstuk voor mĳ. Zelfs op de keramische afdeling zĳn studenten erg vrĳ in hun materiaalkeuze
en wordt het begrip installatie opgerekt. Mĳn
ideeën over keramische kunst ontwikkelen zich,
niet alleen kĳkend naar objecten, maar ook als
totaalvisie.’

Bloedeloos en deprimerend
‘Ik had al een paar jaar schilderen gestudeerd,
maar toen ik in 2002 naar het Jingdezhen Ceramic Institute ging, had ik geen duidelĳk beeld van
keramiek en al helemaal niet van keramische
kunst. En ook na vier jaar keramiekstudie niet…

In die tĳd werd het concept van keramische kunst
vooral bepaald door Amerikaanse keramisten als
Peter Voulkos en enkele Japanse avant-gardisten. Misschien waren wĳ wel de eerste generatie
studenten in China die getraind werden als keramische kunstenaars, maar ik betwĳfel of iemand
om me heen echt inzicht had in wat keramische
kunst was. Het belangrĳkste wat we leerden was
dat keramiek niet-functioneel moest zĳn…’
‘Jingdezhen was – om allerlei redenen – tamelĳk
afgezonderd van de kunstwereld. Een stad die na
duizend jaar nog steeds dezelfde producten
maakte. Voor een jonge student was de studie,
maar eigenlĳk ook de hele omgeving, tamelĳk
bloedeloos en deprimerend. Veel studenten besloten dan ook na hun studie iets heel anders te
gaan doen. Maar ik bleef vertrouwen houden in
keramiek. Ik begrĳp het niet: we hebben zo’n
lange keramiekgeschiedenis in China, hoe kan
het dan zĳn dat we nauwelĳks bekende keramisten hebben?!’

Op de vorige pagina: wĳnkan, 2017, porselein, handbeschilderd met kobalt, gasgestookt op 1330 ºC, 12 x 16 cm, foto:
Zhiyin ▼ Kop en schotel, 2018, porselein, handbeschilderd met kobalt, gasgestookt op 1330 ºC, foto: Rui
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Vrĳheid en zwier
Na haar studie deed Zaiyun een paar jaar werkervaring op en keerde in 2008 terug naar Jingdezhen om te gaan werken voor The Pottery
Workshop. De PWS werd in 1985 opgericht door
Caroline Cheng en omvat tegenwoordig vier locaties waar keramiekonderwĳs wordt gegeven,
waaronder artist-in-residencies. In 2008 was Takeshi Yasuda de art director op de locatie in Jingdezhen – de Japanse keramist die vrĳheid wist te
koppelen aan traditie en wereldwĳd bekend werd
met zĳn zwierige draaiwerk. Langzamerhand
werd het voor jonge studenten steeds interessanter. Zo werd een zaterdagmarkt in het leven geroepen waar studenten hun werk aan het publiek
kunnen tonen.

Terug naar de traditie
Zaiyun richtte een eigen atelier op en, het duurde
even, maar heel langzaam werd ze verliefd op
Jingdezhen – de stad waar meer dan duizend
jaar geleden het porselein werd ontdekt en waar
nog steeds zo’n 70% van de bevolking leeft van
deze industrie. ‘Het is een stad met zo’n overwel-

digende geschiedenis, een stad die China gemaakt heeft tot wat het is.’ Ze voelde de behoefte
meer te weten te komen en ging lokale ateliers
bezoeken, waar ze in de leer ging bĳ de ambachtslieden. Ze ontdekte opnieuw het typische
blauw en wit. In Jingdezhen zĳn rond voormalige
ovensites veel oude scherven te vinden, die ook
op antiekmarkten worden verkocht. ‘Al die fragmenten met allerlei patronen waar een verhaal
achter zit, ik verzamel ze en koppel er een nieuw
verhaal aan, míjn verhaal.’ Ze begon niet alleen
de patronen, maar ook de scherven zelf te verwerken in haar werk, zoals in 2017 tĳdens een
artist-in-residency bĳ De Porceleyne Fles in Delft.
‘De scherven zĳn als zaden die opnieuw zĳn
gaan groeien in mĳn verhalen en – ik ben er zeker van – die groei gaat gepaard met pĳn. Ze verbinden het verleden met de toekomst en zo ook
met mĳn verhaal.’
Zaiyun raakte steeds verder geïnteresseerd in
oude keramische technieken en omdat deze ook
in China dreigen te verdwĳnen, begon ze het land
te doorkruisen om ze te documenteren. ‘Elk jaar

Op de vorige pagina: ▲ Jingdezhen, 2019: werk van Zaiyun Huang op weg naar de gemeenschappelĳke oven, foto:
Zaiyun Huang ▼ Tafelblad, 2017, porselein, handbeschilderd met kobalt, gasgestookt op 1330 ºC, Ø 120 cm, foto: Zi
‘De droom in blauw en wit draagt mooie beloften in zich en doet tegelĳkertĳd pĳn’
▼ Fly-Butter, 2020, keramiek, 120 x 56 x 40 cm, foto: Irina Colun
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Op de vorige pagina: Shell, 2020, porselein, elk ca. 30 x 14 cm, foto: Irina Colun
▲ My Stomach, 2020, porselein, 16 x 35 cm, foto: Irina Colun. Op de volgende pagina: The Peacock’s Shadow is still
a Peacock, 2021, o.a. steengoed, meel, foto: Zaiyun Huang

probeer ik andere ovensites in China en ook in
Japan te bezoeken. Zo leerde ik technieken kennen die niet gebruikelĳk zĳn in Jingdezhen en ook
enkele speciale glazuren. De reizen verruimen
mĳn horizon. De ontmoetingen met lokale potters
zĳn onvergetelĳke herinneringen en soms schrĳf
ik erover, onder meer voor tĳdschriften.’

De smaak van honger
Terwĳl Zaiyun nog bezig is met haar master, werd
ze uitgenodigd een installatie te maken in een
twaalf meter lange etalage aan het Zaailand in
Leeuwarden. Sinds 2018 vindt daar de serie
Kooks plaats, een initiatief van Galerie de Vis.
Kooks is de titel van een song van David Bowie,
waarin onder meer het lef om ‘anders’ te zĳn,
wordt bezongen. Voor elke editie vraagt curator
Adriaan Rees een kunstenaar een installatie te
maken die iets met de totale ruimte doet. Deze
zevende editie heeft de titel The Taste of Hunger
gekregen. De installatie – een combinatie van
keramische sculpturen, tekeningen en teksten op
papier, en alledaagse voorwerpen als stoelen en
serviesgoed – is gemaakt rond het spĳsverteringsstelsel, een onderwerp dat Zaiyun al langere
tĳd bezighoudt. Ditmaal zoomt ze in op honger,
getriggerd door verhalen van familieleden die tĳdens de Culturele Revolutie honger leden.

‘Ik ben opgeleid in het maken van serviesgoed en
heb bĳ het maken steeds het beeld van een container in gedachten, dus voedsel en vertering zĳn
voor mĳ een natuurlĳk gegeven. Niet alleen honger gaat gepaard met emotie, ook het nuttigen
van een maaltĳd. Voor mĳ is honger de primitieve
energie die ons voortdrĳft, even belangrĳk als liefde. In deze installatie is klei de onderliggende
energie van het leven dat honger is. Het tweedehands – Chinese – serviesgoed komt uit kringloopwinkels – achtergelaten objecten met het
luster van de tĳd, waarachter verhalen schuilgaan
waaraan ik niet mĳn eigen gevoelens kan koppelen. Een soort verteringssysteem, waarbĳ het
tweedehands een weerspiegeling is van de overproductie in de wereld – ik kom immers uit het
Made in China-land.’
Geen toekomst zonder verleden.

Yna van der Meulen
Tot 20 juni
The Taste of Hunger
Kunstruimte Etalage Leeuwarden (georganiseerd
door Galerie de Vis)
Het Zaailand, Leeuwarden
Open: doorlopend
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Buket Kınalıkaya
Authentiek en spontaan
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Het kleurige werk van Buket Kınalıkaya geeft een spontane indruk. De
oppervlakken van de vaas- en andere containervormen zĳn bedekt met
dikke glazuurlagen of bestaan uit vrĳ geboetseerde netstructuren.
Buket Kınalıkaya (Turkĳe, 1985) neemt de container als basis voor haar werk. Ze maakt met de
hand opgebouwde en gedraaide stukken, die ze
vaak van kleurige glazuurcombinaties voorziet.
Na het behalen van haar BA aan het Parsons in
Parĳs en haar MFA in 2014 aan de keramiekafdeling van de Cranbrook Academy of Art in
Michigan, werkte ze in de Verenigde Staten een
tĳd als keramiekdocent, alvorens in 2016 een
eigen atelier in Istanbul te openen.

eens met klei te gaan werken en dat paste wonderwel bĳ haar. ‘Sculpturaal werken is fijn. Ik vind
dat de persoonlĳkheid van de maker in het werk
terug te vinden moet zĳn. Bovendien wil ik graag
het gebaar en het gevolgde proces terug kunnen
zien in het object. Juist die dingen maken het
werk persoonlĳk, als handschrift of vingerafdruk.
Authenticiteit, discipline en speelsheid zĳn kernbegrippen voor me.’

Gebaar

Toen ze pas met klei begonnen was, bouwde Buket vooral met de hand op. ‘Van glazuur wist ik
weinig af. Dat kwam later, toen ik het opbouwen
beter onder de knie had. Glazuren betekent eindeloos proefjes maken, want het resultaat is van

Oorspronkelĳk begon Buket met schilderen en
natuurlĳk werkte ze toen veel met olieverf. Die
bracht ze dik en pasteus op, meestal met haar
handen. Ze werd daarom aangemoedigd om ook

Recycling

Op de vorige pagina: Headphone Stand with Drippies, 2019, steengoed, 33 x 19 x 17 cm
▼ Scribbled Box, 2020, steengoed, 24 x 37 x 33 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Bulut Yakamozcuoğlu
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zoveel factoren afhankelĳk: grondstoffen, kleischerf, formaat, stook. En grondstoffen zĳn niet
overal hetzelfde, dat weet ik uit ervaring.’ Naast
handopbouw kwamen later ook gieten en draaien
als technieken aan de orde. Een tĳdlang maakte
ze commercieel werk. ‘Uit die tĳd heb ik de gewoonte overgehouden om aan meerdere stukken
tegelĳk te werken. Als er dan wat kapot gaat, is
het niet zo erg.’

Als Kınalıkaya aan het werk gaat, heeft ze niet
zoveel inspiratie nodig. ‘Ik houd het globaal. Kom
of vaas is genoeg, denk ik dan. Als ik het te gedetailleerd ga plannen, raak ik gedemotiveerd of
ongeïnspireerd. Voor commercieel werk ligt dat
natuurlĳk anders. Dan moet ik wel weten waar
het naartoe moet, wat de klant wil.’ Inspiratie is er
altĳd genoeg. ‘Natuurlĳke vormen, heldere kleuren, schilderen, dansen en nog veel meer dingen

Op de vorige pagina: Buddy Vase, 2019, steengoed, porselein, 31 x 17 x 17 cm
▼ Headphone Stand with Drippies, 2019, steengoed, 35 x 20 x 19 cm
Op de volgende pagina: Buddy Vase, 2019, steengoed, porselein, h 32 cm
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▲ Coiled Vase, 2020, steengoed, 45 x 41 x 36 cm

uit het dagelĳks leven. Soms zie ik mogelĳkheden
in de hompen restklei waar ik later mee kan gaan
spelen. Ik wil stukken maken die functioneel zĳn
en duurzaam, ambachtelĳk gemaakt. Seriewerk
hoeft niet. Als een klant dat vraagt, verwĳs ik hem
naar een fabriek.’
Voor opdrachten gebruikt Buket kant-en-klare klei
uit de winkel, maar daar blĳven altĳd behoorlĳk
wat resten van over. Als die berg te groot wordt,

gaat ze recyclen. ‘Dat is altĳd een onderdeel van
mĳn werk geweest. Ook het maken van een voorraad onderdelen en materialen is iets wat ik altĳd
doe: rolletjes, slibs, plakken, gedraaide onderdelen heb ik eigenlĳk altĳd klaarliggen.’ Voor het
maken van mallen bestelt ze met de laser gesneden sjablonen en CNC gefreesde schuimdelen.
Die vindt ze handig om op te bouwen en niet zo
zwaar als gips.
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▲ Scribbled Bowl, 2020, steengoed, Ø 40 x 22 cm
Op de volgende pagina: Coiled Vase, 2020, porselein, 41 x 30 x 30 cm

Buket heeft een paar glazuurrecepten die ze altĳd gebruikt. ‘Die kan ik vertrouwen en ik pas ze
telkens een beetje aan. Als ik niet blĳ ben met het
resultaat, doe ik er weer iets anders overheen.
Met vaak heel aparte resultaten. Ik stel als het
ware een bibliotheek van glazuren samen.’

Offshoot
Langzamerhand wordt het werk van Kınalıkaya
bekend. In het begin verkocht ze bĳ winkels
gietwerk in consignatie. Zo kon ze publiek trekken naar haar instagram account en haar eigen
website. ‘Een paar keer per jaar plaatsen Turkse
modebladen een paar werken of publiceren ze

een artikel over me. Ook op andere websites zĳn
interviews te vinden. Beurzen en dat soort evenementen zĳn er natuurlĳk de laatste anderhalf jaar
niet geweest. Persoonlĳk contact met de klant
blĳft toch het beste.’ Vorig jaar nam Buket deel
aan de tentoonstelling bĳ Fracas over het werk
van Anton Reĳnders, Descartes’ Error III, waarbĳ
ook een aantal offshoots te zien waren. Zo kreeg
ze ook bekendheid in onze contreien.

Kĳk hier naar een film over Buket
Kınalıkaya (Turks gesproken)

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 78 | juni 2021 | 25

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 78 | juni 2021 | 26

Inspiratie Momenten

Emma Scheeren-Groot,
Unfold, 2020,
46 x 32 x 8 cm,
foto: Emma Scheeren-Groot
Zie ook haar tentoonstelling

Bovenaanzicht
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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 juni

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 29 juni 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Knowhow
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Karel Sterk
Organische groeivormen
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Bĳ het opbouwen van zĳn werk laat hĳ zich leiden door de vormen die
onder zĳn handen ontstaan. Scherpe lĳnen en zachte bollingen zĳn
terugkerende elementen, een vertaling van vormen die hĳ blĳkbaar
onbewust ergens heeft opgeslagen en, misschien, een verwĳzing naar
de zachte kanten en scherpe randjes van het leven zelf.
‘Het is al een tĳd terug dat ik op papier over vormen nadacht’, vertelt Karel Sterk (Nederland,
1952). ‘Die schetsjes maakte ik al zwierend, met
de hand over het papier. Op een gegeven moment koos ik uit de wirwar van lĳnen dan de juiste
vorm. Met klei werk ik eigenlĳk net zo, al gaat dat
natuurlĳk veel trager.’

Surrealistisch
‘Het is bĳna een surrealistische manier van werken: zonder vooropgezet plan beginnen en je
laten leiden door wat zich in het onbewuste afspeelt, door wat boven komt drĳven aan vormen,
waar ik geen foto’s van heb, maar die ik blĳkbaar

ergens heb opgeslagen en die op de een of andere manier weer naar buiten komen. Ontzettend
boeiend vind ik dat.’

Onbewust beeldarchief
‘In al mĳn werk heeft dat contrast tussen scherpe
lĳnen en zachte rondingen gezeten. Omdat mensen ernaar vroegen, ben ik wel eens gaan grasduinen in het verleden: wat vond ik als jongetje
mooie vormen? De boeg van een schip die met
een scherpe lĳn door het water klieft, sneeuwduinen, zandduinen in de sahara, dat soort dingen.
En als ik het houtsnĳwerk bekĳk dat ik vroeger
maakte, zie ik: dat hol en bol, dat samengestelde,

Op de vorige pagina: zonder titel, 2020, 45 x 26 x 28 cm
▼ Zonder titel, 2018, 71 x 58 x 50 cm
Objectfoto’s bĳ dit artikel: Karel Sterk
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die opeenstapeling, dat zit daar ook al in. Terug
redenerend naar nu denk ik dan: die vormen hebben me blĳkbaar altĳd al geboeid.’

Opkneden en afwerken
‘Ik begin met een platte ondergrond. Het werk
kneed ik daarop ringetje voor ringetje op. Dat is
een hele klus: voor een vaasje ben ik per ring
zo’n drie kwartier bezig en bĳ ingewikkelde vormen soms wel anderhalf uur. Daar komt de afwerking nog bĳ. Dat doe ik meteen tĳdens het
opkneden: na elke ring zet ik met een lomer de
lĳnen er helemaal strak in. Zo kan ik de vorm in
de gaten houden en laat ik me meteen ook weer
inspireren, want ik heb steeds de vrĳheid om het
allemaal toch weer te veranderen.’

Groeivormen
‘De grotere sculpturen ontstaan vaak uit de vaasvormen. Het is boeiend hoe dat gaat. De vorm
laat ik rustig ontstaan. Soms heb ik globaal een
idee waar ik heen wil, maar als ik gaandeweg
denk: Dat is een mooie lĳn, die past beter in de
vorm, dan ga ik op die manier verder. Zoals de
natuur weerbarstig kan zĳn en soms alle kanten

op groeit, groeit het werk onder mĳn handen. Dat
boeit me: zo kan ik mezelf nog een beetje verrassen. Soms pas ik in een vaas een ander vormcontrast toe, zodat er hollingen in plaats van
bollingen in komen. Leuk om dat eens in een grote sculptuur toe te passen, denk ik dan. En vervolgens komt daar weer een serie uit.’

Afwerking
‘De afwerking vraagt enig overleg. De vazen hebben een open vorm, dat vergt een andere benadering dan de gesloten vorm van de plastieken.
Ik probeer er telkens een andere hals op te zetten. Ook de opening probeer ik te variëren. Als ik
met een druppelvormige basis begin, heeft de
opening meestal een druppelvorm, maar soms
gaat het helemaal een andere kant op: dan komt
de opening aan de zĳkant terecht. Dat gebeurt allemaal heel intuïtief.’

Z.t.
‘Al mĳn werk is zonder titel. Ik ben niet een geëngageerde kunstenaar die bepaalde wereldproblemen aan de orde stelt of heel duidelĳk met
structuurachtige dingen bezig is. Het is ook niet

Op de vorige pagina: zonder titel, 2018, 77 x 46 x 44 cm ▼ Zonder titel, 2018, 71 x 58 x 50 cm
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Op de vorige pagina: zonder titel, 2020, 38 x 24 x 19 cm
▲ Zonder titel, 2020, 32 x 16 x 14 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2020, 45 x 26 x 28 cm

zo dat ik denk: Moeder en kind, dat moet het zĳn!
Dat is omdat ik puur vanuit het onbewuste werk:
de objecten ontstaan gaandeweg.’

Schuren
‘Als ze klaar zĳn en biscuitgestookt, komt het project schuren. Met die grote vormen ben ik een
halve dag bezig, nog wel langer soms. Het is een
vervelende klus, maar ook een mooie klus, want
tĳdens het schuren kan ik accenten leggen en de
lĳnen heel strak laten uitkomen. Je ziet de vorm
er dan helemaal uit springen.’

Glazuur
‘Het glazuur moet goed zĳn en bĳ het werk passen, maar een beetje oneerbiedig gezegd: het
staat eigenlĳk op de tweede plaats; het plezier zit
hem in de vormen. Meestal gebruik ik dekkende
glazuren, de ene keer zĳdeglans, de andere keer
mat. Een aantal vormen heb ik in goudglazuur
gespoten. Doordat je in die vormen de weerkaatsing van de omgeving ziet, krĳgen die qua uitstraling een heel andere expressiviteit. Uiteindelĳk
houd ik meer van dat ingetogene, zodat de na-

druk puur op de vorm komt te liggen. Bĳ raku stoken, wat ik af en toe ook doe, ligt dat net weer
anders: je krĳgt op de scherpe lĳnen een fijn, ritmisch craquelé dat mooi meespeelt in het geheel.’

3D printers
‘Ik bouw mĳn werk laag voor laag op. Ik ben net
een 3D printer, zeg ik wel eens, alleen een wat
speelsere uitvoering, want ik ben niet voorgeprogrammeerd. Als je ziet wat er met 3D printers in
de keramiek gebeurt, dat vind ik wel eens een
beetje te perfect allemaal. Het ziet er heel knap
uit natuurlĳk, maar het kunstzinnige zit hem vooral in het ontwerp en het programmeren. Voor mĳ
blĳft keramiek toch bĳ uitstek iets dat met de
handjes moet gebeuren. Ook voor de maker is
dat toch altĳd verreweg het meest plezierig.’

Sander Hendriks
Op de volgende pagina’s laat Karel Sterk zien
hoe hĳ een sculptuur opbouwt.
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1. Uitgangspunt van mĳn werk is meestal een
ronde bodem. Met behulp van ringen bouw ik
daarop een vorm op. In de ronde vorm ontstaan
al snel ‘vleugels’, dat gebeurt spontaan op basis
van mĳn inspiratie van het moment. Om het
werkstuk van alle kanten te kunnen bekĳken, is
een draaischĳf de ideale ondergrond.

1
2. Om een sterke wand te krĳgen en vervorming
tĳdens het stoken te voorkomen, is het van
belang de wand overal even dik te maken en
elke nieuwe kleirol volledig met de vorm
daaronder te verkneden. De hulplĳnen op de
bodem helpen me het zwaartepunt van het
object te bepalen.

2
3. Tĳdens het opkneden van het werkstuk,
controleer ik steeds zorgvuldig of de nieuwe
kleirol overal goed aan de onderliggende laag
hecht. Als er oneffenheden ontstaan, werk ik die
meteen weg. Later lukt dat niet meer.

3
4. Is de hechting goed, dan pak ik een lomer om
de buitenwand glad te strĳken. Zo accentueer ik
vormen die ik interessant vind en bepaal ik hoe
ik met het werkstuk verder wil gaan: welke
vormen wil ik benadrukken en welke wil ik
afzwakken. Het is een dynamisch proces,
waarin ik me puur door mĳn intuïtie laat leiden.

4
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5. Geïnspireerd door mĳn bevindingen breng ik
de volgende ring aan. Afhankelĳk van de hoogte
kan een werkstuk uit 45 tot 50 ringen zĳn
opgebouwd.

5
6. Naarmate het werkstuk in hoogte groeit,
krĳgen de vormen een meer uitgesproken
karakter. Het samenspel tussen vorm en lichtval
is een van de dingen die me boeit. Aan deze
zĳde zorgt een scherpe ‘vouw’ voor een strak
contrast tussen licht en schaduw.

6
7. De ronde vorm van de andere zĳde zorgt voor
een subtielere overgang van licht naar schaduw.

7
8. Van opzĳ biedt het werk weer een heel ander
vormenspel. Om dit allemaal in harmonie te
brengen, is het in deze fase van belang het
werk van alle kanten te kunnen bekĳken.

8
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9-10. De uitstulpingen aan weerszĳden van de
‘buiken’ hebben hun afwerking gekregen. Ik kan
ze aan de bovenzĳde zonder probleem
afsluiten, omdat de ‘hals’ aan de bovenzĳde
open blĳft.

11. Nadat het werkstuk voltooid is en gestookt,
schuur ik de huid glad. Hierdoor krĳgen de
onderdelen hun definitieve vorm en expressie.
Tot slot glazuur ik het werk en stook ik het
nogmaals.
Op de volgende pagina het eindresultaat:
zonder titel, 2021, 55 x 36 x 38 cm.
9

10

Procesfoto’s: Margreet Lunsche

11
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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

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 78 | juni 2021 | 45

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

Foto van de maand

Antieke scherven op de markt in Jingdezhen, foto: Yna van der Meulen
Zie ook het artikel over Zaiyun Huang

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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Passion Céramique
Onder de veelomvattende naam Passion Céramique viert de ACLB
(Association Céramique La Borne) dit jaar haar vĳftigjarig jubileum.
Veel keramisten kennen La Borne als een klein
pottenbakkersdorp in de Cher (tweehonderd kilometer zuidelĳk van Parĳs) met een grote klei- en
houtstookgeschiedenis. Het dorp ligt op een
tweehonderd kilometer brede steengoedader die
door Midden-Europa loopt, grofweg van Keulen
tot aan Cornwall. De bosrĳke omgeving van La
Borne zorgt voor het hout voor de talloze houtovens die hier vanaf de zeventiende eeuw in gebruik waren. Er werd hier solide, hoog gestookt
gebruiksgoed gemaakt, zoals inlegpotten, oliekruiken, dakpannen en bakstenen. Simpele vormen met een door het houtvuur gevlamde huid,
die nog steeds uitnodigen om aan te raken, de
sporen van het maken en stoken te zien en te
voelen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd keramiek als
verpakkingsmateriaal verdrongen door plastic en
blik, maar door de nieuwsgierigheid van Franse
en buitenlandse kunstenaars werd La Borne als
het ware ‘herontdekt’. De klei uit lokale groeves,
met allerlei nuances van oker en ĳzer, en het stoken met hout pasten helemaal in de filosofie van
de jaren zestig van de vorige eeuw. Jonge keramisten uit alle delen van de wereld, met een totaal nieuwe visie op het materiaal, vestigden zich
in dit traditionele dorp en dat bracht een ingrĳpende verandering met zich mee.
Door de nieuw aangekomen keramisten werd in
1971 de Association Céramique La Borne
(ACLB) opgericht, die nu in 2021 haar vĳftigjarig

Op de vorige pagina: geladen houtoven Garet-Hérin, foto: Roz Hérin
▼ Entree Centre Céramique Contemporaine La Borne, foto: Isabelle Martin
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Op de vorige pagina: Centre Céramique Contemporaine La Borne, expo Tous Essentiels, foto: Isabelle Martin
▲ Centre Céramique Contemporaine La Borne, anagamastook, foto: Christophe Léger

bestaan viert. Bekeken op de schaal van de
lange geschiedenis van La Borne is vĳftig jaar
niet veel, maar de veranderingen in die periode
zĳn enorm. Door de aangesloten kunstenaars
worden alle in de keramiek denkbare vormen van
werken met klei en stoken toegepast. Naast de
plaatselĳke gres wordt gewerkt met porselein en
aardewerk. Keramisten stoken en experimenteren in traditionele en geavanceerde houtovens,
gas- en elektrische ovens.
In 1981 werd begonnen met het organiseren van
tentoonstellingen van keramisten uit binnen- en
buitenland. Dat maakte La Borne een centrum
van de mondiale keramiek. Het werk van zo’n
achthonderd internationale keramisten was hier
te zien in het Centre Céramique Contemporaine.
Om kennis en vakmanschap te delen, werden er
vanaf 1977 zo’n vĳftien internationale symposia
georganiseerd. Rond thema’s zoals sculpturale
keramiek (1979 en 1986), over zout- en sodastoken in 1998, maar vooral over houtstooktechnieken (1990, 2007, 2010, 2018). Keramiek uit

diverse landen werd uitgelicht in de zogenaamde
Rencontres, tentoonstellingen met een symposium, zoals in 1992 met Poolse keramiek, in
1996 (Terres du Sud) met keramiek uit onder andere Egypte, Ethiopië en Marokko, en in 2017
met keramiek uit Rusland.
Twee- tot driemaal per jaar werkt er een artist-inresidence in La Borne. Deze wordt gelieerd aan
een lokaal werkzame keramist en de werkperiode
wordt afgesloten met een tentoonstelling.
Jaarlĳks wordt het evenement Grands Feux georganiseerd. In de laatste week van oktober worden gemiddeld vĳftien houtovens gestookt. Dit
trekt keramisten, kunstenaars van andere disciplines, aankomende keramisten en verzamelaars
van over de hele wereld.
Er is veel om op terug te kĳken, er zĳn veel redenen om dit vĳftigjarig bestaan te vieren en veel
redenen om de blik op de toekomst te richten.
Vanaf 15 juni vinden er talloze workshops, masterclasses, en activiteiten plaats. De grote ten-
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toonstelling 50 Ans 50 Artistes, die duurt tot eind
augustus, wordt op 3 juli geopend, voorafgegaan
door een Concert de Terre.

Het Musée de la Poterie in La Borne richt een
tentoonstelling in met werk van de pioniers uit de
beginjaren van de ACLB.

In diverse ateliers respectievelĳk expo-ruimtes en
tuinen van de aangesloten kunstenaars zĳn activiteiten of tentoonstellingen georganiseerd.
Lezingen en films geven een beeld van de geschiedenis van La Borne, exposerende kunstenaars lichten hun werk toe en er zĳn discussies
over de plaats van de keramiek in de toekomst.

Bezoek de website voor alle informatie over tentoonstellingen, masterclasses, workshops en andere activiteiten. De lĳst wordt nog dagelĳks
aangevuld.

Nirdosh Petra van Heesbeen

Centre Céramique Contemporaine La Borne, uitladen anagama-oven, foto: Isabelle Martin
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Aggressive Vulnerability
Toen Lies van Huet gevraagd werd om naar de inauguratie van de
Cathedral of Thorns te komen en een bĳdrage te leveren in de vorm
van het maken van een keramisch kunstwerk om in diezelfde
kathedraal neer te zetten, voelde ze zich echt vereerd.
‘En toen ik er was, voelde ik de aarde van Curaçao, zag en voelde ik de sumpiñas (doornen
van de acacia tortuosa, waar de kathedraal van
gebouwd is) eigenlĳk voor de eerste keer. En het
was ook op dat moment dat er ideeën voor een
kunstwerk ontstonden.
De titel voor de vaas is Aggressive Vulnerability.
Het is eigenlĳk geen vaas, omdat hĳ nauwelĳks
zo gebruikt kan worden. Sterker nog, je kunt hem
haast niet aanraken, omdat het handvat bestaat
uit doornen van keramiek: heel breekbaar, frêle.
Dat is wat ik het meest bewonderde in de speech
van de maker van de Cathedral of Thorns, Herman van Bergen: De bomen die ooit in de aarde
van Curaçao geworteld waren, zĳn eeuwenlang
misbruikt voor van alles en nog wat, zonder dat

men zich ervan bewust was welke enorme schade de mens aan de natuur toebracht. De bomen
creëerden in de vorm van sumpiñas hun eigen
bescherming. Niemand zou deze acaciaboom
met doornen nog aan willen raken.
Dat is tegelĳkertĳd ook een metafoor voor deze
coronatĳd, waarmee wĳ nu te maken hebben. Wĳ
mogen elkaar niet meer aanraken of we worden
ziek. Ook dat is een inspiratie voor mĳ om deze
vaas te maken, van klei, op de draaischĳf. Een
introverte vorm. Het handvat is gemaakt van keramische doornen, heel kwetsbaar. De kleuren
zĳn aards, van ĳzerrood, oranje tot kobaltblauw
en zwart. Hĳ is gebakken in een saggar; dit is
een kapsel waarin een werk in een elektrische
oven gerookstookt kan worden. In het kapsel
worden allerlei brandbare materialen gestopt, die
zorgen dat het een beetje gaat fikken en op die
manier kan er reductie plaatsvinden. Zo ontstaan
er complementaire kleuren: zo wordt bĳvoorbeeld
koper rood in plaats van groen. Dit werk is het
eerste van de vele vazen met en zonder doornen
die daarna volgden, gebakken in saggars.
Wanneer mĳn werk eindelĳk de tocht naar Curaçao kan maken (ik neem hem mee in de handbagage, want zo kwetsbaar is hĳ wel) en een
mooi plekje in een van de nissen van de kathedraal vindt, kĳk er dan naar met je ogen, raak
hem niet aan en bedenk even waarom hĳ juist
daar staat. Maar je hoeft niet te wachten op een
reis naar Curaçao. Op dit moment, nog tot 30
september, is dit stuk en vele werken die eraan
verwant zĳn, te zien tĳdens de SKNN-expositie in
de Hannie Mein Galerie in Wolvega.’

Lies van Huet
Tot 30 september
Vĳf keramisten van de SKNN
Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Homecenter
Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
Deelnemers: Leo Broos, Paula Deutekom,
Sytske Feitsma, Lies van Huet en Margo van der
Molen
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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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Dieptes in Vlaktes
Vĳfentwintig leden van Kunstenaarsgenootschap de Ploegh hebben gewerkt vanuit het thema Dieptes in Vlaktes. Elke kunstenaar deed dit
vanuit zĳn eigen discipline, waardoor een zeer
interessante expositie is ontstaan.
Van de hand van Lucia Fransen is een zestal
Kelken te bewonderen, waarbĳ ze gebruik heeft
gemaakt van vlakken met een lĳnenspel in reliëf. De vormen met gebogen lĳnen zĳn een
nieuwe keuze, de textuur is nog steeds kenmerkend voor haar werk.

t/m 27 juni
Cultuurhuis bĳ Flint
Coninckstraat 58
3811 WK Amersfoort
Open: donderdag en vrĳdag 11 - 17
zaterdag en zondag 13 - 17

lees
meer

Sangwoo Kim
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.

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 1 augustus
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: zondag 13 - 17 en op afspraak

lees
meer
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Marnic de Lange

Jolanda van de Grint

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.

Jolanda houdt van de imperfectie die ontstaat
door het verstrĳken van de tĳd, zoals bĳvoorbeeld een stuk verroest ĳzer. ‘De willekeurige
patronen en kleuren die ontstaan, maken een
voorwerp uniek, geven het een verhaal. Die
sfeer wil ik terug laten komen in mĳn werk. Mĳn
vormen zĳn nooit helemaal perfect en vaak
bewust gebroken en weer aan elkaar gezet.
Voor de tentoonstelling bĳ Theemaas heb ik de
waterkan als uitgangspunt genomen. Een link
met thee en koffie, maar ook met de waterkannen die ik in Myanmar overal zag staan om de
dorst van voorbĳgangers te lessen.’

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

20 juni t/m 7 augustus
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

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.

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.

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

lees
meer
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Adam Knoche / Morten Klitgaard

The Taste of Hunger

Het werk van de Amerikaanse kunstenaar Adam
Knoche heeft een solide basis in materiaal en
proces. Hĳ wordt aangetrokken door de kleur,
de textuur en het gevoel van klei. Klei heeft de
eigenschap zacht te zĳn en sporen en beweging
te registreren, terwĳl het ook kan veranderen in
een hard, steenachtig materiaal dat kwetsbaar
is voor barsten en breuk. In zĳn werk stimuleert
en manipuleert hĳ het materiaal. Om deze
gebreken te accentueren, ontleent hĳ zĳn conceptuele ideeën aan milieu- en politieke landschappen en reageert hĳ op zĳn omgeving,
waar hĳ zich ook bevindt, zowel fysiek als mentaal.

In de serie Kooks presenteert Galerie de Vis in
Kunstruimte Etalage Leeuwarden werk van de
Chinese kunstenares Zaiyun Huang.

Morten Klitgaard baseert zĳn glaswerk op het
ruige Deense landschap.

Deze zevende editie heeft de titel The Taste of
Hunger gekregen. De installatie in de twaalf meter lange etalage is een combinatie van keramische sculpturen, tekeningen en teksten op
papier, en alledaagse voorwerpen als stoelen en
serviesgoed, en is gemaakt rond het spĳsverteringsstelsel, een onderwerp dat Zaiyun al langere tĳd bezighoudt. Ditmaal zoomt ze in op
honger, getriggerd door verhalen van familieleden die tĳdens de Culturele Revolutie honger leden. Zaiyun: ‘Voor mĳ is honger de primitieve
energie die ons voortdrĳft, even belangrĳk als
liefde.’

t/m 19 juli
Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19 rue du Page
1050 Brussel, België
Open: woensdag t/m zaterdag 13 - 18

t/m 19 juni
Kunstruimte Etalage Leeuwarden
Het Zaailand
Leeuwarden
Open: doorlopend

lees
meer

lees
meer
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M. Magdalena

Extrusion

Maria Magdalena is de hoofdpersoon in deze
tentoonstelling, die is samengesteld door Chantal Breukers. De tentoonstelling is een sidekick
van de tentoonstelling in het Catharĳneconvent
in Utrecht, genaamd Maria Magdalena. De tentoonstelling.
Frans Franciscus doet mee met gloednieuwe
keramische beelden die speciaal voor deze tentoonstelling zĳn gemaakt. Ook de andere deelnemers is gevraagd te reageren op het thema.

ABSID is het sculpturale werk van de in Stockholm gevestigde kunstenaars en architecten
Maximilian Olsson en André Prusic. Hun werk
combineert het gebruik van digitale ontwerp- en
fabricagetechnieken met traditionele ambachten
om sculpturen te creëren die de kloof tussen de
fysieke en de digitale wereld overbruggen. Het
werk is gebaseerd op processen en onderzoek
en verkent thema’s als analoog-digitale transformatie, hergebruik, digitale modulatie en willekeurigheid.

Deelnemers: Carolein Smit, Frans Franciscus,
Chantal Breukers, Marc Mulders, Paul de Reus,
Danielle Luinge en Suzanna van Oers.

19 juni t/m 11 juli
Moving Gallery
Mgr. van de Weteringstraat 69
3581 ED Utrecht
Open: zie website

lees
meer

t/m 12 juni
Modern Shapes Gallery
Museumstraat 29
2000 Antwerpen, België
Open: woensdag t/m zaterdag 12 - 18

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!

Galerie Tĳd voor Kunst, Rhĳngeesterstraatweg 40d, 2341 BV Oegstgeest
t/m 27 augustus

O.a. Emma Scheeren-Groot

O.a. Wil van Blokland

Keramik der ersten Stunde

Open ateliers
Landelĳk atelierweekend
26 en 27 juni

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

Groepstentoonstelling

Vier decennia BKR

Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 27 juni

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

Piet Stockmans 80

Vĳf keramisten SKNN

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

Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Homecenter
Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
tot 30 september

O.a. Dörte Ahrenkiel

Bas van Beek: Moord en Brand

Galerie Zône, Nieuwstraat 17b
2312 KA Leiden
t/m 30 juni

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

Inschrĳven keramiekmarkt Haacht

Haagse Bluf

De markt vindt plaats op 29 augustus
Inschrĳven kan nog tot 1 juli

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

O.a. Karin van Paassen

Jingdezhen – 1000 jaar porselein

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

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

O.a. Petra Wolf

Nieuwe collectie Louise Gardelle
Klik
hier voor nog meer informatie:
Loes & Reinier International Ceramics
wie,
wat, waar in de wereld van de
Korte Assenstraat 15, 7411 JN Deventer
keramiek
doorlopend

Akashi Murakami
Galerĳ Adrienne D, Rekkemsestraat 145
8510 Marke (Kortrĳk, BE)
18 juni t/m 10 juli

O.a. Edith van Eĳden-Calis
De Dorpskerk, Durgerdammerdĳk 76
1026 CB Durgerdam
16 t/m 18 juli

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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A-quadraat galerie en beeldentuin
Mosselseweg 12, 7251 KT Vorden
t/m 4 juli
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In Memoriam
Gertjan van der Stelt (1959-2021)
Deze maand overleed Gertjan van der Stelt, keramist en publicist. Zĳn leven en werk worden het
beste weergegeven door enkele dichtregels van
Johanna Kruit, die al vele jaren op zĳn website
staan:
De golven die komen
Nemen het water weer op
Van de golven die gaan
En ook:
In wat is
Rust wat was
Sluimert, wat eens zal zĳn
De cyclische beweging vormt het centrale thema
van Gertjans werk. Dit is terug te vinden in zĳn inspiratiebronnen, zoals de schelpenwereld met
haar spiralende en steeds in zichzelf terugkerende
bewegingen, maar ook bĳvoorbeeld de Moorse architectuur waarin eveneens zich steeds herhalen-

de patronen, vormen en rondingen zĳn te vinden. Niet in die zin, dat hĳ probeerde ze na te
bouwen. Hĳ speelde met elementen eruit, keek
naar het ruimtelĳk effect. Die cyclische beweging was veel meer dan een fraai, decoratief
element om zĳn werk mee te versieren. Iets wat
duidelĳk op de achtergrond aanwezig was bĳ
Gertjan, waar eigenlĳk zĳn sculpturale werk
mee doordrenkt was, dat was zĳn belangstelling voor literatuur, psychologie en filosofie.
Na zĳn studietĳd aan de Academie Minerva in
Groningen begon voor Gertjan een zoektocht
naar steeds nieuwe vormen, nieuwe technieken. Tot het moment dat hĳ besloot om één bepaalde vorm te nemen en rond dat gegeven
allerlei variaties te onderzoeken. Door zichzelf
te beperken, gunde hĳ zich de mogelĳkheid de
diepte in te gaan. En tot zĳn eigen verbazing
was er steeds weer een nieuw perspectief mogelĳk, ontdekte hĳ telkens nieuwe aspecten.
Sindsdien toonde zĳn oeuvre een consistente
lĳn, een steeds doorgaande groei. Met kleine
series die van elkaar te onderscheiden waren,

Brancusi Twist II, 2016, foto: Frits van Dĳk
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maar ook hun verwantschap niet verloochenden.
Gertjan waakte ervoor zichzelf te herhalen, maar
bekeek zĳn nieuwste werk wel altĳd vanuit het
perspectief van zĳn eerdere werk.
Al vlak na zĳn studie kwam Gertjan tot het gebruik van geometrische vormen en ook tot het
principe om – zoals hĳ het zelf zei – ‘met vooropgezette ingrepen in het platte vlak te komen tot
een driedimensionale vervorming’. Iets simpeler
gezegd: hĳ versneed platte kleiplaten en modelleerde de versneden delen tot 3D-objecten. Die
twee uitgangspunten bleven een constante in zĳn
werk. Wat wel veranderde, was dat de vormen én
kleuren in de loop der jaren steeds eenvoudiger
werden. Een bewuste keuze, ook dit bood verdieping. Ook liet hĳ (in beperkte mate) zĳn formele
geometrische uitgangspunten los om op een
meer associatieve en sensitieve wĳze tot een
eindresultaat te komen.
Dark Star, 2011, foto: Frits van Dĳk

Niet alleen zĳn series, maar ook elk individueel
stuk suggereert een oneindige beweging. Te
vergelĳken met die van de spiraalvorm, met het
bewegen van de zee en... met het draaien van
een pot... Op mathematische wĳze geabstraheerd tot strakke, kleurige sculpturen. De met
platen klei geconstrueerde vormen hebben
geen boven- of onderkant, geen voor- of achterzĳde; ze zĳn op allerlei manieren neer te zetten en vormen dan telkens weer een andere
sculptuur. Maar op welke manier een object
ook wordt neergezet, altĳd is er die suggestie
van beweging. Dat wordt ook bevorderd doordat er vaak een combinatie van twee tegengestelde bewegingen en een duidelĳk omslagpunt
vallen waar te nemen.
‘Mĳn objecten kunnen beschouwd worden als
schelpen, door de golven neergelegd, op het
strand van de tĳd…’

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.

Stichting k+K
deKleineK.nl

Samenstelling, grafische vormgeving en
auteursteksten (tenzĳ anders aangegeven):
Mels Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen
bĳ: Michal Fargo, Elvira Groenewoud, Nirdosh
Petra van Heesbeen, Sander Hendriks, Zaiyun
Huang, Lies van Huet, Buket Kınalıkaya, Yna
van der Meulen en Karel Sterk.

Publicatie

Kopĳ

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

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

Uitgever

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

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

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

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

Het maken van keramiek is niet altĳd zonder
risico’s; goede voorbereiding en kennis terzake
zĳn noodzakelĳk. De informatie in deze uitgave
is met zorg samengesteld, maar de samenstellers kunnen niet aansprakelĳk gesteld
worden voor de juistheid ervan.
© Alle rechten voorbehouden. Teksten en
afbeeldingen in deze uitgave zĳn beschermd
tegen kopiëren. Het opheffen van deze
bescherming of het anderszins kopiëren is niet
toegestaan. Kopiëren en printen voor eigen
gebruik mogen wel. Het merk ‘de kleine K’ is
wettelĳk beschermd.

inspiratie website | contact | gratis abonnement
Koop onze boeken
Download verschenen nummers
Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of voor vragen en
opmerkingen
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