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de kleine K
Hamerstukken
In de jaren dat ik nogal wat keramisch werk maakte,
had ik de gewoonte om eens per jaar of zo een
hamerdag te houden. Kapot slaan wat niet door de
kritische beugel kon. De man met de hamer leefde
zich op een andere manier uit.

Dat scherven niet alleen geluk kunnen brengen, maar
ook nieuw keramisch werk, laat Harry Agema zien in
dit nummer van de kleine K.

Ook Rebecca Maeder gebruikt ze als grondstof voor
nieuwe objecten, door de scherven op een mooie
manier weer aan elkaar te lĳmen. Ze laat tevens zien
hoe haar diverse concepten technisch tot stand
komen.

Dit soort recycling is eveneens de basis van het werk
van David Hollander, die in een bepaalde periode werk
begon te breken en nog steeds materiaal gebruikt dat
overgebleven is van eerder werk. Ook David geeft een
uitgebreide uitleg over zĳn technieken.

Michele Bianco houdt zich niet bezig met breuk; zĳ
snĳdt daarentegen haar kleivormen open met een
mirette en geeft haar stukken zo een etherisch gevoel.
Ook zĳ laat zien hoe dat in z’n werk gaat.

In Podium vindt u de actualiteit: De retrospectieve
tentoonstelling van Hugo Meert, de nieuwe
tentoonstelling Witte Olifanten VIII, de winnaar van
keramiekprĳs De Kei en in KleiPers diverse andere
interessante exposities.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Rebecca Maeder, Archaeozoïkum - Jubyeong, 2019, 12 x 12 x 19 cm, foto: Rebecca Maeder
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Rebecca Maeder
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▲ Coelenteron, 2004, porselein, 32 x 24 x 21 cm. Op de volgende pagina: Archaeozoïkum Maebyeong, 2017,
porselein, 12 x 12 x 19 cm

Coelenteron
‘Een jaar nadat ik mĳn eigen atelier had geopend,
kon ik deelnemen aan het keramieksymposium in
Gmunden. Het thema: water. Dat bracht me op
het idee om de vorm van vloeibare klei te van-
gen. Normaal giet je klei in een mal. De klei wordt
beperkt: het neemt de vorm aan van de mal. Dat
wilde ik omkeren: ik zocht een drager die de klei
in staat stelde om uitdrukking te geven aan zĳn
vloeibaarheid. Door gietporselein over ballonnen
te gieten, ontstonden mĳn Coelenterons. Voor mĳ
was alles in dit proces heel vloeibaar. Ik vond het
heerlĳk om de klei te zien druipen en was verrukt
om te zien wat er gebeurde: hoe vaak ik het
proces ook herhaalde, er gebeurden steeds
onverwachte dingen en er ontstonden steeds
weer nieuwe vormen.’

Een nieuw startpunt
‘In 2010 kon ik deelnemen aan het symposium in
de porseleinfabriek van Kahla. Wat een avontuur!
Vanuit mĳn huisje in de bergen stond ik ineens in
een gigantische, tot de nok met klei, kopjes, bor-
den, schotels en mallen gevulde fabriekshal. Ik
dacht: in deze omgeving kan ik experimenteren!
Ik ging uit van de mallen. Tegenover hun strakke
industriële ontwerp wilde ik een organisch vor-
menspel zetten. Dat deed ik enerzĳds door delen
van objecten die uit een gietmal kwamen, met de

hoor. Hĳ vroeg steeds: wat denk je hiervan en
hoe zullen we dit aanpakken, maar zĳn werk en
zĳn materialen bleven het uitgangspunt.’

Naar school
‘Op school ben ik eindeloos gaan experimente-
ren, in vorm, kleur en materiaal. Heerlĳk vond ik
dat! Alle beperkingen vielen weg. Bovendien be-
schikten we over alle oxides en alle soorten klei.
Had je toch nog iets nodig, dan kon je dat
gewoon bestellen. Ik heb daar echt enorm van
genoten. Wat mĳ betreft had de schooltĳd wel al-
tĳd mogen duren!’

Zoöfyten
‘Op school stookten we in gas- en elektrische
ovens. Om mĳn kennis te verbreden, ging ik voor
mĳn stage naar een Koreaanse keramist die een
anagama stookte en naar kunstenaars die raku
stookten. Bĳ deze manieren van stoken heb je
niet de volledige controle over het eindresultaat.
Dat boeit me: het uiteindelĳke werk wordt in het
stookproces geboren. Indertĳd maakte ik mĳn
Zoöfyten, grote holle vormen met een huid vol
gaatjes. Als je die in een vuurkuil stookt, kun je
bepalen welke delen zwart worden en hoe groot
die delen ongeveer moeten worden, maar de
rook bepaalt de uiteindelĳke tekening.’

https://www.rebeccamaeder.ch
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▲ Emptiness is Form, 2014, porselein, Ø 78 cm. Op de volgende pagina: Un autre monde, 2014, porselein, Ø 10 en Ø 13 cm

hand te vormen. In ander werk vulde ik de mal
zelf met in vloeibare klei gedompelde wattenbol-
letjes.’

Gepofte rĳst
‘Ondertussen had ik Sangwoo Kim ontmoet –
mĳn huidige partner. Vlak na Kahla konden we in
Korea een opleiding volgen. Dat was een unieke
kans en een bĳzondere ervaring. Westerse kun-
stenaars combineren vaak allerlei technieken. In
Azië is dat anders. Wit is voldoende, herhaalden
mĳn docenten steeds: het volstaat om te werken
met vorm en lichtval. Het is een van de uitgangs-
punten in Emptiness is Form, mĳn examenwerk-
stuk. De gebogen vorm geeft het een zekere
lichtheid, al is het werk zelf groot en zwaar. Ik
mengde gepofte rĳst in de gietklei. Organisch
materiaal verdwĳnt tĳdens de stook. Zo speelde
ik met het gegeven dat iets dat verdwĳnt toch zĳn
vorm achterlaat. Wat in het werk gebeurt, is heel
chaotisch. Daar heb ik geen invloed op. Wat ik
wel van belang vind, is dat de afgevlakte zĳkant
heel strak is. Dat contrast heeft het werk nodig.’

En nu?
‘In Korea heb ik werk gebaseerd op twee tradi-
tionele kruikvormen – de jubyeong en de mae-
byeong – gemaakt. Daar heb ik laatst mallen van

vervaardigd en daarmee heb ik nieuw werk ge-
produceerd. Met een transfer heb ik op de huid
een typisch Koreaans merkteken aangebracht.
Dat druist in tegen het principe van de eenvoud,
maar ik vind dat het heel goed werkt. Het prikkelt.
Mensen vragen zich af wat ze zien. Zĳn het nu
scherven of niet? Daar houd ik van, dat je een in-
spanning moet doen om te zien wat iets nu ei-
genlĳk is. Verder wil ik, zodra ons Franse atelier
klaar is, werken aan mĳn ‘archeologische’ kopjes.
Ik vind dat interessant werk: als een kopje uit de
mal komt en voldoende gedroogd is, breek ik er
scherven uit. Die lĳm ik dan weer aan elkaar. Ik
houd van het patroon van de breeklĳnen. Dat ac-
centueer ik daarom met blauw. Daarna glazuur ik
alleen de binnenkant. De buitenkant polĳst ik. Die
voelt daarna aan als ivoor. Ik vind: een kopje
moet niet alleen een container zĳn om iets uit te
drinken, maar het moet ook een ervaring zĳn om
het vast te houden.’

Sander Hendriks

Op pagina 12 en volgende geeft Rebecca
Maeder een impressie van het maakproces
van vier verschillende concepten: Zoöfyten,
Coelenterons, Kahla en Emptiness is Form.

http://www.sangwookim.com
https://www.rebeccamaeder.ch
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Zoöfyten

1. Mĳn Zoöfyten hebben een diameter van 30 tot 80 cm. Ik
bouw ze op met ringen van gechamotteerde steengoedklei.
Als de klei nog nat is, maak ik met een stuk rondhout kuil-
tjes, bobbels en gaten in de wand, van buiten naar binnen
en van binnen naar buiten.

2. Nadat ik de vormen heb biscuitgestookt, stapel ik ze op in
een vuurkuil op een onderlaag van zaagsel en houtkrullen.
Doordat ik met steengoedklei werk, heeft de huid zĳn open
structuur behouden en zal hĳ straks optimaal de kleuring
door rook en houtskool opnemen.

3. Het is belangrĳk om de vuurkuil zorgvuldig in te richten.
Door de wĳze van stapelen kan ik enige invloed uitoefenen
op de kleur die de huid straks aanneemt. De richting waarin
een stuk hout ligt, heeft al invloed op de tekening die zich tĳ-
dens het stoken op de huid vormt. En ondertussen moet ik
natuurlĳk voorkomen dat de soms zware balken iets kapot
stoten.

4. Nadat het vuur op de vier hoeken van de kuil is aangesto-
ken, verspreiden de vlammen zich over het hele oppervlak.
Geleidelĳk daalt het vuur in de kuil naar beneden.
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5. Uiteindelĳk staat de hele kuil in vuur en vlam. De tempe-
ratuur in de kuil kan oplopen tot wel 1000 ºC.

6. Als je het vuur door laat wakkeren, verandert het hout in
een gloeiende massa houtskool. Om bepaalde effecten te
bereiken, kies ik er soms voor de kuil al vroeg (na circa 3
uur) en soms om hem juist wat later (na circa 6 uur) af te
dekken. Ik doe dat met een stalen plaat. Om het vuur extra
snel te laten doven, dicht ik de kieren soms af met aarde.

7. Het kan twee dagen duren eer de inhoud van de vuurkuil
is afgekoeld. Maar zoals dat gaat: een keramist wil verder
en meestal maak ik de kuil de dag na het stoken alweer
open. Afhankelĳk van het tĳdstip waarop ik de kuil heb afge-
dekt, zĳn de werkstukken dan bedekt door houtskool of door
een laagje as.

8. Na het stoken spoel of blaas ik het werk schoon. Niet al-
leen de gaten en hobbels in de huid zĳn goed zichtbaar,
maar ook de grillige tekening die de rook en kooltjes in de
huid hebben geëtst: waar de huid alleen aan vuur is bloot-
gesteld, is hĳ wit geworden, waar hĳ tussen houtskool lag,
werd hĳ zwart, en bruin waar hĳ de enigszins vochtige zaag-
sellaag raakte. De tekening heeft weer leven in het werk ge-
bracht. Het werk is in het vuur geboren.

7

5

8

6
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Coelenterons

1. Door ballonnen als drager te gebruiken, kan ik de vorm
van vloeibare klei laten zien. Het vergt echter een goede
voorbereiding: de ballonnen hangen aan een draad die ste-
vig aan de ballon moet vastzitten, omdat er straks een aan-
zienlĳk gewicht aan komt te hangen.

2. De dichtheid van de gietklei is van invloed op het eindre-
sultaat. Door dikkere gietklei te gebruiken, zullen interessan-
te druppelachtige vormen en aan de onderkant een myste-
rieuze opening ontstaan. Als ik kleine stukjes organisch
materiaal door de gietklei meng, ontstaat op de huid soms
een interessante tekening.

3. Is de gietklei dunner, dan wordt het oppervlak gladder.
Omdat de lagen soms erg dun zĳn, giet ik dan meerdere la-
gen over elkaar heen. Het gewicht van de kleimassa neemt
daardoor toe, waardoor de vorm kan gaan uitzakken. Ik
moet er voortdurend bĳ blĳven en in de gaten houden of al-
les gaat zoals ik het wil. Er kan echt heel veel misgaan, zo-
dat voortdurende waakzaamheid geboden is.

1

3

2
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4. Zolang de klei nat is, kan ik de vorm aanpassen. Daar
maak ik dan ook steeds gebruik van. Het is een interessante
manier van werken, waarbĳ de vorm ontstaat door de wis-
selwerking tussen lucht en vloeistof. Zodra ze vormvast zĳn,
leg ik de werkstukken op een veilige plek te drogen.

5. Ik vind het echt betoverend als ik de rĳkdom aan vormen
zie die op deze manier kunnen ontstaan. Wat dat betreft
biedt elk soort ballon weer heel eigen mogelĳkheden.

4

5
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Kahla

1. In de porseleinfabriek van Kahla ontdekte ik de wereld
van de industriële keramiekproductie. De fabriekshal stond
vol met hoge stapels mallen. Het was of ik in een vreemd
landschap was beland. Dat inspireerde me.

2. Ik selecteerde een aantal mallen van gebruikskeramiek
om mee te werken. De Franse benaming voor dit type kera-
miek is vaisselle de table.

3. De mallen gebruikte ik op de normale manier om met
gietklei kopjes, kommetjes en koffiepotten te maken. De
gelĳkvormigheid van de industriële vormen had voor mĳ iets

doods. Om er leven in te brengen, kneep ik op sommige
plaatsen in de klei, zodat een meer natuurlĳke, organische
vorm ontstond. Omdat het iets vervreemdends, iets sprook-
jesachtigs had, noemde ik dit werk mĳn vaisselle de fable
(Fairy Tale Crockery).

4. In Kahla wordt de keramiek op een soort lopende band
door een tunneloven getransporteerd. De biscuit- en gla-
zuurstook duren elk maar 4 uur. Dat gaat de hele tĳd door.
Het was indrukwekkend om mĳn eigen werk te midden van
het Kahla porselein door de oven te zien schuiven.

3

1

4
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5. Van de stempelafdeling mocht ik de stempels van het tra-
ditionele Strohmuster-patroon gebruiken, een bekend Duits
motief. Elk porseleinen object heeft zĳn eigen stempels. De
vorm daarvan is afgestemd op de vorm van het object en de
beweging die je moet maken om het stempel op het porse-
lein te drukken.

6. Het aanbrengen van het patroon, met behulp van een
kobaltglazuur, vergt opperste concentratie. Ik moest erg
lachen toen een vrouw van de stempelafdeling zei: ‘Het gaat

fout, je kunt niet stempelen op een onregelmatig oppervlak!’
Ik vond dat effect juist interessant, omdat dit het industriële
patroon doorbrak en daardoor weer leven in het werk
bracht.

7. Voorbeeld van werk met het Strohmuster.

8. Een ander werk dat ik in Kahla maakte.

7

5

8

6
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Emptiness is Form

1. In 2011 kreeg ik de kans om in Korea te gaan studeren
aan de Nationale Universiteit van Seoul. Ik wilde nieuw werk
maken waarin ik de open structuur van mĳn Zoöfyten en het
strakke van de Coelenterons bĳ elkaar zou brengen. Dit is
het hoekje waar ik mĳn werk plande.

2. Gepofte rĳst leek een materiaal dat interessante mogelĳk-
heden bood. Niet alleen omdat je het in Korea overal tegen-
komt en dus als een symbool van dit land kan zien, maar
ook omdat het tĳdens de stook volledig zou verdwĳnen als ik
het in de gietklei verwerkte.

3. Eerst maakte ik van gips de originele vorm. Daarbĳ lette
ik erop dat het oppervlak en de randen vlĳmscherp werden.
Het moest een object worden zonder onderkant, zodat je
het heel natuurlĳk in alle mogelĳke posities kunt neerzetten.
Om het een zekere lichtheid te geven, bracht ik er een lichte
ronding in aan.

4. Toen de mal gereed was, vulde ik die met een mengsel
van gietklei. Daarin verwerkte ik gepofte rĳst, soms door los-
se rĳstkorrels door de gietklei te mengen, soms door klomp-
jes gepofte rĳst – in Korea als snoepgoed te krĳgen – in de
kleimassa te plaatsen.
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5. Na het openen van de mal waren de pakketjes gepofte
rĳst duidelĳk zichtbaar. Doordat de rĳst tĳdens het drogen
krimpt, wordt het hardingsproces van de porseleinklei niet
verstoord.

6. Ik stapelde de vormen op ter voorbereiding op de stook.
Deze keer stookte ik drie versies van het werk in een gas-
oven. Het onderste werk plaatste ik op de tweede ‘etage’,

7

5 6

zodat de lucht vrĳ onder het werk door kon stromen. Dat
verkleinde de kans dat er in de oven temperatuurverschillen
ontstonden die de stook negatief zouden kunnen beïnvloe-
den.

7. Na 14 uur stoken was de gepofte rĳst volledig verdwenen.
Er was een werk geboren, vol van leegte. De schaduwen,
holtes en uitstulpingen vormden allerlei interessante con-
trasten. Een werk dat leeft!
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Harry Agema
De taal van Agema
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Evenwicht in een werk is saai, vindt Harry Agema, de weg ernaar toe
moet interessant zĳn. Daarom kiest hĳ voor objecten die met opzet uit
hun evenwicht worden geduwd. In die handeling gebeurt voor hem het
échte werk. Hĳ leest zich een weg door de gestapelde vormen en de
lĳnvoering en zo ontstaan samengestelde beelden met een poëtisch

verhaal.

Tĳdens zĳn opleiding, voor docent handvaardig-
heid aan de Vrĳe Leergangen van de VU, koos
Harry Agema (Nederland, 1946) voor een stage
van twee jaar bĳ keramiste Ina Bakker (potten-
bakkerĳ De Moerbei in Holysloot). Daar leerde hĳ
werken op de draaischĳf en kreeg onderricht in
het samenstellen van glazuren en het stoken in
gas- en houtovens. Direct na zĳn afstuderen be-
sloot hĳ voor het kunstenaarschap te kiezen. In
de, door hem zelfgemaakte, keramiekwerkplaats
draaide hĳ veel theekommen voor de Japanse
theeceremonie en dit werd een specialiteit.

Naast zĳn keramiek werkte hĳ in het Grafisch
Atelier Alkmaar (GAA), waar hĳ in de loop van
vĳftien jaar vele litho’s, zeef- en houtdrukken
maakte.

Proces
Het maken van zĳn objecten begint meestal met
het zoeken naar de juiste handgevormde of ge-
draaide container. Harry heeft een groot assorti-
ment afgekeurde, stukgeslagen werkstukken en
sieraden liggen. Hĳ hergebruikt deze in zĳn as-
semblages.

Op de vorige pagina: Verzameld Geluk, 2021, porselein, stains, goudluster, 31 x 26 x 24 cm ▼ Verzameld Geluk, 2018, porselein,
stains, goudluster, 28 x 28 x 28 cm, foto: John Portielje. Op de volgende pagina: Verzameld Geluk, 2021, porselein, stains,

25 x 15 x 14 cm. Foto’s bĳ dit artikel, voorzover niet anders aangegeven: Harry Agema
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Harry bedenkt waar hĳ met zo’n container of
schaaltje naartoe wil, maar eigenlĳk pakt het altĳd
anders uit: het proces zoekt zĳn eigen weg. Hĳ
kan het bĳsturen, maar er verandert veel tĳdens
het zoeken naar balans in de wankele composi-
ties. Bĳ iedere verkeerde beweging kan het ge-
heel instorten. Ook bĳ stoken is het object niet
veilig, want Agema stuurt in zĳn werk graag aan
op drama. Na het bakken hangen vormen daar-
om soms slap, zĳn omgevallen of zitten ergens
anders aan vastgeplakt. Dit risicovol werken

geeft soms frustratie, maar ook cadeautjes. Het
werk kan zo in een heel andere richting evolue-
ren. Goed kĳken is van het grootste belang en
totale concentratie is het devies. Esthetica is bĳ
dit alles nodig, maar geen doel op zich.

Porselein
Voor Harry is porselein een bĳzonder mooi mate-
riaal. Het heeft zoveel fantastische eigenschap-
pen: licht, transparant, prachtig wit na het bakken
en bĳ het verwerken zo lekker plastisch.

▼ Verzameld Geluk, 2021, porselein, stains, goudluster, 34 x 14 x 19 cm
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Als kunstenaar wil Agema zo weinig mogelĳk in-
drukken van buitenaf, hoewel dat bĳna niet kan.
Er zĳn zeker kunstenaars die hĳ waardeert:
Constantin Brâncuși, Peter Voulkos, Lynda Ben-
glis en de Japanse meester Takuro Kuwata, maar
hĳ hoopt hun invloed tot een minimum te beper-
ken.

Snoepen
De scherven die Harry verwerkt, zĳn gekleurd
met bodystains (pigmenten) en goudluster. Het
gebruik van stains vindt hĳ vooral fijn, omdat

meteen duidelĳk is met welke kleur hĳ bezig is.
De laatste acht jaar gebruikt hĳ ze veelvuldig.
Het experiment, maar ook het inkleuren van por-
selein geeft een feestelĳke ontmoeting. Het in
laagjes stapelen en vormen is volledig aflees-
baar. Het resulteert in heel eerlĳk werk en deli-
caat gemaakte objecten. Als je de vormen in je
opneemt, is het mentaal snoepen.

Agema is een abstract expressionist die er op los
assembleert. Je herkent zĳn verleden in de gra-
fiek, je ziet het hanteren van ritme in vorm en

▲ Verzameld Geluk, 2021, porselein, stains, goudluster, 25 x 21 x 15 cm
Op de volgende pagina: Verzameld Geluk, 2021, porselein, stains, goudluster, 25 x 22 x 15 cm

https://www.agema-art.nl
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kleur en soms ontwaar je ineens een blinddruk of
droge naaldtechniek. Steeds ontdek je nieuwe
dingen in zĳn objecten: bollen, vaasjes, cirkels,
ringen, spiralen, bladvormen, koekjes en chop-
sticks; allemaal gesitueerd in een schaal of kom.
Zelf ziet hĳ het als lezen, de scherven zĳn de ‘let-
ters’ die samen een zin vormen. De zinnen geven
een verhaal weer en uiteindelĳk is het een 3D-
boek met een verhaallĳn. De destructieve vorm
van kringloop in scherven is een onuitputtelĳke

bron van troost. De scherven zĳn vruchtbare
grond voor een overstromende scheppings-
kracht.

Netty van Osch

Werk van Harry Agema is te zien bĳ Van Loon
Galleries, Heuvel 4, 5261 EE Vught en bĳ Ga-
lerie Année, Gedempte Oude Gracht 33, 2011
GL Haarlem.

▲ Verzameld Geluk, 2021, porselein, stains, goudluster, 24 x 17 x 15 cm
Op de volgende pagina: Verzameld Geluk, 2021, porselein, stains, goudluster, 30 x 16 x 15 cm

https://vanloongalleries.com
https://vanloongalleries.com
https://www.galerieannee.nl
https://www.galerieannee.nl
https://www.galerieannee.nl
https://www.agema-art.nl
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Klik hier voor onze
zomeraanbieding:
Set van twee boeken
de grote K 1 + 2 of 1 + 3
Met gratis het digitale boek
De kunst van het decoreren

Als u deze set niet in onze webshop, maar tussen 1 juli en
1 september 2021 elders heeft gekocht, stuur dan een foto of kopie
van uw factuur of bon naar inspiratie@ceramic.nl om uw digitale

boek te ontvangen.

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/


Michele Bianco
Kleisnĳwerk
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Michele Bianco maakt decoratieve openingen in haar containervormen
en verandert ze daardoor totaal van karakter. Haar spaarzame

kleurgebruik benadrukt de openingen en laat de binnen- en buitenkant
contrasteren.

Michele Bianco (Verenigd Koninkrĳk, 1973) vond
het altĳd al fijn om haar handen vuil te maken.
‘Thuis begrepen ze daar niks van…,’ vertelt
Michele, ‘ik kwam als kind thuis, vies van het
maken van hutjes in het bos, samen met mĳn
oudere zus. En als ik in mĳn vrĳe tĳd niet buiten
was, zat ik te tekenen en te schrĳven.’ Door thuis
daartoe aangemoedigd, ging ze bouwkunde stu-
deren, maar het werd al snel duidelĳk dat dit vak
niet praktisch genoeg voor haar was. Daarom
ging ze na haar afstuderen naar de kunstacade-
mie. Vervolgens startte ze haar eigen galerie,
waar ze tien jaar lang aankomend en gevestigd
talent exposeerde. ‘Het contact met de kunste-
naars en hun sculpturale werk deed me ernaar

verlangen om zelf aan te slag te gaan. Ik sloot de
galerie en ging opnieuw studeren, nu aan het Na-
tional Glass Centre in Sunderland (Noordoost-
Engeland), waar ik mĳn diploma glas en kera-
miek haalde. Uiteindelĳk heb ik hier, in de
Schotse Hooglanden bĳ Inverness, mĳn studio
ingericht.’

Natuur
Nog steeds is Michele een buitenmens. ‘In deze
omgeving is het heerlĳk wandelen en dan neem
ik mĳn schetsboek mee. Rondkĳkend naar de
vormen, patronen, texturen en kleuren om me
heen, neem ik alles in me op en verwerk die in-
drukken later in mĳn objecten. Daarbĳ vind ik ook

Op de vorige pagina: Echo, 2021, Ø 27 x 10 cm
▼ Hidden Depths, 2021, Ø 14 x 16 cm en Ø 13 x 19 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Michele Bianco
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Op de vorige pagina: Pods with Gills, 2021, Ø 13 x 14 cm ▼ Vessel with Gills, 2020, Ø 21 x 13 cm
Op de volgende pagina: Drift Fragment, 2020, 15 x 18 x 14 cm

het verstrĳken van de tĳd belangrĳk: bĳvoorbeeld
de textuur van verweerde voorwerpen die ik aan
de kust vind. De natuur is en blĳft mĳn belangrĳk-
ste inspiratiebron. Klei past daar als materiaal
helemaal bĳ. Ik kan er op mĳn manier de schoon-
heid die ik om me heen zie mee uitdrukken.’

Klei
Tot ze in de dertig was, werkte Bianco niet crea-
tief met klei. ‘Op de kunstacademie waren daar
geen faciliteiten voor. Als materiaal gebruikte ik in
het begin papier en karton. Later ging ik over op
hout en steen. Klei kwam nog later langs en pas
toen besefte ik wat een heerlĳk spul het is.
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Eindeloos uitdagend, veelzĳdig en technisch
veeleisend. Ik ontdek nog steeds nieuwe moge-
lĳkheden en creatieve processen. Het materiaal
krĳgt gelukkig steeds meer waardering in de
kunstwereld.’

Snĳden
Met haar achtergrond in de architectuur en beeld-
houwkunst neigt Bianco niet zozeer naar het
functionele. ‘Daarom bouw ik mĳn stukken met
de hand op, boetseer en werk met platen. Dat

geeft mĳ de vrĳheid die ik nodig heb om vormen
te verkennen. Ik werk ook graag langzaam, dus
handwerk past bĳ mĳ. Ik maakte in mĳn beginpe-
riode nogal architecturale, geometrische vormen
en gebruikte stooktechnieken zoals rookstoken
om interessante oppervlakken te krĳgen. Begin
2018 begon ik containervormen te maken met in-
gewikkelde, uitgesneden patronen als decoratie.
Met nieuw ontwikkelde slibs en glazuren bracht ik
er in lagen kleur op aan. Deze stukken waren
sterk geïnspireerd door de natuur en dit concept

▲ Overlap - Carved Disc Vessels, 2020, respectievelĳk 33 x 30 x 10 cm, 28 x 25 x 9 cm en 20 x 18 x 8 cm

https://www.michelebianco.co.uk
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heb ik vastgehouden. Het is mĳn manier van wer-
ken gebleven: langzaam, nauwkeurig en gecon-
centreerd. Dat is ook belangrĳk bĳ het verwerken
van indrukken: goed kĳken is een kunst.’

Langzaam opbouwen
Het maakproces van een object duurt een paar
dagen. Op de eerste dag maakt Michele de vorm,
laat hem dan een nacht gecontroleerd drogen en

de dag erna volgt het aftekenen van de decoratie
en het snĳwerk met de mirette. Naarmate het
werk droogt, wordt het snĳwerk verder verfijnd.
Na het drogen volgt de biscuitstook en dan is het
tĳd om kleur aan te brengen. De delen die vrĳ
moeten blĳven, worden met latex bedekt en de
rest wordt van slib en glazuur voorzien. Ten slotte
volgt de gladbrand. Op pagina 36 en volgende is
dat proces in detail te zien.

▲ Pods with Gills, 2021, Ø 13 x 14 cm
Op de volgende pagina: Ribbed Pods, 2020, Ø 12 cm

https://www.michelebianco.co.uk
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1. Ik vorm een holle bol uit twee plakken klei die
eerst tot halve bollen zĳn gevormd en vervol-
gens samengevoegd. De holle bol laat ik een
nacht gecontroleerd drogen tot hĳ leerhard is.

2. Het uit te snĳden motief breng ik op het
oppervlak van de bol aan met de rand van een
roestvrĳstalen lomer.

3. De uit te snĳden delen verdiep ik met een
mirette en een gekartelde roestvrĳstalen lomer.

4. De grotere uit te snĳden delen verwĳder ik met
een mirette.

4

2
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1
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5. Terwĳl het stuk geleidelĳk droogt, kan ik met
een mirette en een roestvrĳstalen lomer nog
meer delen verwĳderen. In het snĳwerk kan ik
meer detail aanbrengen naarmate het stuk ver-
der droogt.
6. De complete, ongebakken bol. Deze laat ik
een paar dagen drogen voordat ik hem biscuit-
stook op 950 ºC.

7. Na het stoken schilder ik een latex masker op
de buitenkant van de bol en laat hem drogen.
Daarna dompel ik de bol in glazuur en laat hem
24 uur drogen. De latex verwĳder ik voorzichtig,
voordat het stuk wordt gestookt op 1200 ºC. Op
de voorgrond het eindresultaat na glazuren en
nogmaals bakken.

7

6

5
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7

▲ Sky Spheres, 2021, Ø 14 en Ø 18 cm
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Wil van Blokland, Connection with Copper, 2021, zwarte klei, koperluster, 65 x 32 x 3 cm

Wil van Blokland,
Connection with Copper, 2021,
zwarte klei, koperluster, koperdraad,
30 x 26 x 19 cm. Haar atelierdeur
gaat open tĳdens het Landelĳk
Atelier Weekend op 26 en 27 juni

https://www.wilvanblokland.nl
https://landelijkatelierweekend.nl
https://landelijkatelierweekend.nl
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12-17/4: Terra Sigillata met Fernand Everaet
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David Hollander
Actie en reactie in de keramische

beeldhouwkunst
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De Amerikaanse keramiekkunstenaar David Hollander werkt vanuit de
overtuiging dat klei een levend materiaal is dat kan reageren en acteren
in een sociale omgeving. Zĳn creaties mogen leven en breken. Afval
bestaat niet. Fragmenten kunnen weer een plek krĳgen in een nieuwe

sculptuur. Een verhaal over leven, breken en recyclen.

David Hollander (Verenigde Staten, 1978) groei-
de op in Boulder, een stad gelegen aan de voet
van de Rocky Mountains. Omringd door een
creatieve familie, was hĳ als kind altĳd aan het
maken, bouwen, tekenen en verbeelden.

Magie en verbeelding
David studeerde kunstkeramiek en natuurkunde
aan de University of Colorado. Klei intrigeerde
hem. De transformatie van het ruwe, vormloze
materiaal naar een vaste vorm was als magie. Hĳ
had het gevoel dat het materiaal geen grenzen
kende, behalve die van zĳn eigen verbeelding.
Na vĳftien jaar studiopraktĳk keerde David Hol-
lander terug naar school voor een masterstudie
keramiek aan de Cranbrook Academy of Art waar
hĳ in 2019 afstudeerde.

Sociale interactie
Vanaf het begin van zĳn keramiekstudie was Da-
vid geboeid door de materiële aspecten van klei,
zowel in ruwe als in gebakken staat. Hĳ zocht
nieuwe manieren om met sculpturen om te gaan,
niet alleen als maker, maar vooral ook voor de
toeschouwer. Hĳ maakte werken die geluid gaven
door de wind, sculpturen die betast mochten wor-
den en installaties waar de toeschouwer zĳn hoofd
in kon steken om het van binnen te bekĳken.

De sociale interactie tussen mens en sculptuur
werd de belangrĳkste factor van het werk van
David Hollander.

Op de vorige pagina: Social Structure M,
2020, keramiek, 21 x 16 x 23 cm

▼ Zonder titel, 2021, keramiek, 8 x 12 x 12 cm
Foto’s bĳ dit artikel: David Hollander
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Het breken
Die ervaringen brachten David op een nieuw en
essentieel idee: het breken. Normaliter vinden we
het erg als een kunstwerk breekt, dan ervaren wĳ
het voorwerp als geschonden, kapot. Maar David
omarmt het breken als deel van zĳn sculpturen.
Het bewuste breken begon in 2000, tĳdens zĳn
studie in Colorado. Breken heeft een fysieke
kwaliteit, het veroorzaakt reacties. Hoe reageren
mensen op het aanraken en breken van kunst-
voorwerpen? Die vraag is onderdeel van zĳn
werk.

Handen
De ervaringen met het betasten en breken van
sculpturen leidde in 2004 tot een onderzoek naar
het fenomeen handen. David maakte in totaal on-
geveer 400 sculpturen van handen, hele kleine,
van een paar centimeter en hele grote hand-
sculpturen van een paar meter hoog. De tastzin
verbeeld in de vorm van handen van klei.

In diezelfde tĳd, David woonde toen in Seattle,
begon hĳ met het plaatsen van sculpturen in de
openbare ruimte. Beelden van ruwe klei, onge-
bakken. Hĳ zag dit als een sociaal experiment:
Hoe zouden de mensen hierop reageren?
Behoedzaam? Of juist achteloos en destructief?
Soms nam David zo’n sculptuur dat aan verval
onderhevig was geweest, terug naar het atelier
om het alsnog te stoken. Zo ontstond een gestol-
de ontwikkeling, deels gemaakt door de beeld-
houwer in het atelier, deels buiten door de
weersomstandigheden en passanten aangetast.

Italië
Tussen 2009 en 2012 verbleef Hollander een
paar keer in Italië. Daar zag hĳ de complexe
structuren van steden, gebouwd op ruïnes.
Het verval als basis van nieuwe bouwwerken.
Deze observatie bracht David ertoe om het pro-
ces van aftakeling nog verder te onderzoeken.
De breuk, de vernietiging werd een manier voor
het maken en creëren.

Op de vorige pagina: zonder titel, 2020, keramiek, 12 x 14 x 36 cm ▼Hand for High Plains, 2009, terracotta, opgebouwd
met kleiplaten, acrylverf, 53 x 25 x 61 cm
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Sensoren
Vanaf 2017, tĳdens de hervatte studie aan de
Cranbrook Academy of Art, kwam een nieuw ele-
ment in het werk. David beschouwde zĳn sculptu-
ren steeds meer als sensoren die de omgeving
waarnemen. Hĳ maakte lange strengen klei.
Wonderlĳk genoeg ontdekte hĳ dat de dunne
strengen zelfs na het stoken flexibel waren! Als
een soort voelsprieten bewegen de keramische
strengen, reagerend op de wind en de trillingen,
veroorzaakt door de voetstappen van passanten.

Levende beelden
In zĳn nieuwe wereld van bewegende beelden
maakte Hollander de constructies steeds delica-
ter, dunner, fragieler. Het breken was onvermĳde-
lĳk. Afgebroken stukken gebakken klei voegt hĳ
samen met ruwe klei om het geheel daarna op-
nieuw te stoken en nieuwe creaties te maken.
Alsof ledematen weer aangroeien, zo worden de
vervallen structuren opnieuw geschapen. De
beelden leven. Zĳ gaan verbindingen aan met el-
kaar en met de wereld waarin zĳ zich bevinden
en zoeken naar een balans. De ene component

heeft een dragende functie, de andere een ver-
bindende. Zĳ worstelen als het ware met dezelfde
dingen waarmee wĳ allemaal te maken hebben in
ons bestaan.

Anne Carson
Hollander bewondert de Canadese auteur Anne
Carson. Haar boek Float bestaat uit losse hoofd-
stukken, die in willekeurige volgorde kunnen wor-
den gelezen. Die bepaalt de lezer. David: ‘Ik ben
geïnteresseerd in gebieden waar de schepper
expliciet toestaat dat keuzes in de vormgeving
van het uiteindelĳke werk buiten hemzelf worden
gemaakt.’

David woont met zĳn vrouw en zoon (7 jaar) in
Longmont (Colorado). Het zal niemand verbazen
dat hĳ een oud huis heeft gekocht, een bouwval
om helemaal te gaan verbouwen.

Elisabeth Eyl

Op de volgende pagina’s laat David zien hoe
hĳ een stuk opbouwt.

Op de vorige pagina: zonder titel, 2019, terracotta, porselein, draad, 104 x 40 x 127 cm ▲ Zonder titel, 2021, keramiek,
13 x 23 x 33 cm. Op de volgende pagina: zonder titel, 2019, terracotta, 71 x 49 x 97 cm

https://www.dfhollander.com
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Ik gebruik verschillende voorgemengde klei-
soorten. De meeste onderdelen van mĳn
objecten zĳn gemaakt van laaggebakken terra-
cotta en hooggebakken porselein. De tevoren
gebakken stukken klei worden samengevoegd
met verschillende ongebakken, gekleurde
kleimengsels die ik zelf maak. Daarna worden
ze gestookt op verschillende temperaturen.
Momenteel bestaat mĳn werk volledig uit klei.

De kleuren krĳg ik door bodystains met witte klei
te mengen. Ik moet er een veel hoger percen-
tage van aan de klei toegevoegen dan bĳ een
glazuur om dezelfde kleurintensiteit te krĳgen.

Ik begin met het rollen van lange, dunne stren-
gen terracotta of porselein. Deze stook ik afzon-
derlĳk en gebruik ze als de basisbouwstenen.
Na het bakken zĳn de strengen flexibel en kun-
nen ze wat veren. In het begin verbaasde me
dat, maar nu ben ik gewend geraakt aan de
flexibiliteit van gebakken keramiek.

1. Gebakken strengen, fragmentarische con-
structies en gebroken delen van andere sculp-
turen vormen de bouwstenen voor een nieuwe
sculptuur.

2. Een paar kleine takjes ongebakken klei maak
ik vast aan een gebakken streng, bedekt met
een geel kleimengsel.

3-5. Ik verbind een enkele streng aan een con-
structie. Daarvoor gebruik ik ongebakken, gele
klei.
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Als ik met de onderdelen ga bouwen, kies ik een
uitgangspunt, bĳvoorbeeld een assemblage die
als proef diende en waarbĳ ik een idee heb over
een bepaalde richting die mĳ aanspreekt.

6. Dit onderdeel is minstens vier keer in de oven
geweest. Het dikke terracotta stuk maakte eerst
deel uit van een andere structuur, die tĳdens het
stoken instortte. Ik heb dat fragment bewaard en
opnieuw gebakken en voegde er kleinere ge-
kleurde strengen aan toe. Die waren al eerder in
een andere oven gebakken. De termen biscuit-
stook en glazuurstook hebben in mĳn procedé
geen betekenis meer. Ik stook gewoon op ver-
schillende temperaturen, afhankelĳk van de
soort klei die ik gebruik en de combinatie van
gebakken en ongebakken onderdelen.

7. Ik verwĳder enkele stukken van deze con-
structie, bedek ze met gekleurde klei en zet ze
daarna terug zoals ik wil dat ze in het uitein-
delĳke beeldhouwwerk komen. Dit is te zien aan
de rechterkant van de foto. Links is nog een
stuk gebroken porselein te zien dat ik zal gebrui-
ken als uitgangspunt voor een ander deel van
het beeldhouwwerk.

8. Een andere (blauwe) staaf is rechts in het
werk aangebracht. Ik vraag me af hoe ik deze
twee verticale onderdelen kan verbinden.
Vervolgens gebruik ik verschillend gekleurde
kleimengsels, bĳna als dikke glazuren, om de
gebakken strengen te bedekken. Hierdoor
krĳgen ze kleur en textuur. Deze kleimengsels
fungeren ook als een soort lĳm, waarmee ik
stellage-achtige structuren van de strengen kan
opbouwen.

8

7

6

5
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9. De gele strengen zĳn toegevoegd om de twee
verticale elementen aan de rechterkant te ver-
binden. Ik heb een roze streng, die ook deel uit-
maakte van een eerder stuk, evenwĳdig aan het
stuk porselein links geplaatst.

10-11. Met kleimengsels in verschillende kleuren
voeg ik meer strengen toe. Ik stut de constructie
met ovensteunen om hem ook tĳdens het sto-
ken te kunnen ondersteunen. De donkere stren-
gen geven de constructie houvast, zodat ze
kunnen blĳven staan, maar maken ook nieuwe
verbindingen en reiken uit naar andere rich-
tingen. Zo versterken ze de relaties met de
andere stukken. Zonder ondersteuning krĳgen
deze lange dunne strengen in de oven, als de
temperatuur stĳgt, een rubberachtige consis-
tentie, zoals gekookte pasta, en dan zakken ze
in elkaar. Als ik wil dat de strengen tĳdens het
bakken op hun plaats blĳven, moet ik ze onder-
steunen. Als ik wil dat ze instorten, laat ik daar
bewust ruimte voor.

Dan til ik de hele ovenplaat voorzichtig in de
oven en stook het geheel. De gebakken en
ongebakken delen gaan samen de oven in en
daar smelten ze samen tot één geheel. Een
ongebruikelĳk keramisch proces! Volgens de
gangbare keramiektheorie kunnen twee soorten
rauwe klei met een verschillend vochtgehalte
niet aan elkaar bevestigd worden, maar ik plak
gebakken klei aan ongebakken klei. Deze an-
dere benadering geeft leven aan de sculpturen.
Zo kunnen bĳvoorbeeld ‘ledematen’ opnieuw
aangroeien omdat ze opnieuw gestookt kunnen
worden en nieuw materiaal kan worden toege-
voegd.

12. De voltooide objecten zĳn het resultaat van
vaak stoken en het gebruik van zowel terracotta
als porseleinen elementen, die weer zĳn ver-
smolten met verschillende kleimengsels.

◄ Zonder titel, 2021, keramiek, 43 x 16 x 18 cm
12

11

10

9



Vanwege Corona hanteren wĳ de ‘1,5 meter afstandregel’

Mis geen nieuwe films
van de kleine K

Neem hier een abonnement op ons YouTube-
kanaal

http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
https://www.silexshop.nl


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

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

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

Het grote K boek 3

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

ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

De grote K deel drie
De meest recente toevoeging aan de serie
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Mis geen nieuwe
films

van de kleine K
Neem hier een
abonnement op
ons YouTube-

kanaal

http://colpaertonline.be
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
http://www.laceramique.com


B o e k b e s p r e k i n g
The Bacon Project / Anne Wenzel

wilde begrĳpen, maar het belangrĳkste doel van
het Bacon-project was ervan te leren, uit het
eigen frame te stappen. Daarom koos ze niet
zozeer bekende werken van hem uit, maar juist
diegene die de grootste uitdaging konden
vormen. Het dwong haar nieuwe technieken,
materialen, vormen en kleuren toe te passen,
waarmee ze later haar eigen repertoire zou kun-
nen vergroten. Ze liep tegen allerlei problemen
aan. De zwaartekracht was er één van. Maar
ook: Hoe vertaal je een bepaald kleuroppervlak?
Is het een gat of een volume?

Het Bacon-project resulteerde in twaalf tafel-
stukken – allesbehalve ‘Anne Wenzels’ en ook
heel wat kleiner dan de enorme sculpturen en
installaties die ze normaliter maakt – waarbĳ
Wenzel niet alleen op meesterlĳke wĳze Bacons
schilderĳen wist te ‘vertalen’ naar keramiek,
maar ook het gevoel dat eruit spreekt.

Het oeuvre van Anne Wenzel (Duitsland, 1972,
wonend en werkend in Rotterdam) draait om
thema’s als macht en onmacht, geweld en
verval. Haar monumentale sculpturen en instal-
laties zĳn rauw en onheilspellend, haar tentoon-
stellingen desolate, haast apocalyptische land-
schappen.

The Bacon Project
Wenzel was al jaren een groot bewonderaar van
Francis Bacon (1909-1992), met zĳn schilderĳen
op het grensvlak van figuratief en abstract, even
rauw en duister expressief als haar eigen sculp-
turen. En in 2019 ontstond het idee een aantal
van zĳn schilderĳen om te zetten in keramiek.
Door corona was er plotseling tĳd voor: geen
tentoonstellingen, geen voorbereidingen, geen
reizen. En dus alle tĳd om te experimenteren.
Een van de redenen was dat ze Bacon beter
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Én ze maakte er een boek over, want juist daar-
mee kon ze het werkproces en de lessen die ze
leerde, vastleggen en laten zien. Het is een ver-
slag geworden van een creatief experiment van
een kunstenaar die in de huid van een andere
kunstenaar probeert te kruipen en gaande het
proces zelf heel veel leert. Alle twaalf beelden
zĳn in het boek opgenomen, evenals foto’s van
het maakproces en fotokopieën van de schilde-
rĳen inclusief haar aantekeningen. Het voor-
woord is van de Franse kunstredacteur en
curator Richard Leydier; centraal staat een tekst
van kunsthistoricus en journalist Sacha Bron-
wasser, die Anne Wenzel verschillende keren
bezocht tĳdens het hele project.

Yna van der Meulen

The Bacon Project / Anne Wenzel,
teksten Richard Leydier en Sacha Bronwasser,
uitgegeven in eigen beheer, 2021, 80 pagina’s,
Engels/Duits/Frans, kleur, hardcover,
€ 25 excl. verzendkosten.
Te bestellen via office@annewenzel.nl.
De werken zĳn tot en met 17 juli te zien bĳ
galerie Akinci in Amsterdam.

Zaterdag 26 juni heeft daar van 14 tot 16 uur de
boekpresentatie plaats. De galerie zal twee wer-
ken presenteren op Art Rotterdam (1-4 juli).

Foto’s deze pagina: Anne Wenzel
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Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!

F o t o v a n d e ma a n d
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Kapsels met misbaksels op de markt in Jingdezhen, foto: Yna van der Meulen
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Nog tot 7 november is Hugo Meerts retrospectieve tentoonstelling bĳ
Keramis in het Belgische La Louvière te zien.

Hugo Meert Unbreakable

Hugo Meert werd in 1964 geboren in Aalst, op
een dertigtal kilometers van Brussel. Hĳ studeer-
de eerst binnenhuisarchitectuur aan de Hoge-
school Sint-Lukas in Brussel en volgde vanaf
1986 de opleiding keramiek aan de Academie
voor Schone Kunsten in Anderlecht bĳ Martine
De Bruyn.
Na zĳn studie werkte hĳ in het familiebedrĳf, ter-
wĳl hĳ vrĳ werk bleef maken en zich technisch
verder bekwaamde. Meert draait en boetseert het
liefst en maakt zo zwarte, witte of gouden stuk-
ken. Hĳ baseert zich op functie, esthetiek en de-
sign en creëert verhalende voorwerpen die flirten
met humor en surrealisme.

Op de vorige pagina: Volt Tiles, 2017, aardewerk, 8 x 8 cm
▼ Fuck Like Usual, 2006, aardewerk, 33-40 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Jacques Vandenberg

In 2006 werd zĳn creatie Parfait composé be-
kroond met de eerste editie van de Henry van de
Velde Awards, een initiatief van Flanders DC.
Daarna nam hĳ in 2008 deel aan de Biënnale van
Vallauris en het jaar daarop aan de 4e Biënnale
van Keramiek in Hedendaagse Kunst in Albisola,
Italië. Hĳ werkt ook samen met bedrĳven als Se-
rax en Belgoflor bĳ de productie van gebruiks- en
siervoorwerpen.

Het werk van Hugo Meert werd al tentoongesteld
in vele musea en galeries in België, Frankrĳk,
Oostenrĳk, Nederland, Korea en Hong Kong. Dit
is de eerste keer dat zĳn werk in een retrospec-
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tieve tentoonstelling wordt gepresenteerd. Hugo
Meert is momenteel hoogleraar keramiek aan
de Academie van Charleroi en docent aan de
Nationale School voor Beeldende Kunsten - La
Cambre in Brussel.

‘TOEN IK ZES JAAR WAS, ZAG IK EEN TV-
REPORTAGE OVER EEN POTTENBAKKER.
(...) IK WAS ZO ONDER DE INDRUK DAT IK
WAT MODDER GING HALEN EN OP ZOLDER
EEN OUDE PLATENSPELER. EEN LICHTE
ELEKTROCUTIE WAS HET ENIGE RESUL-
TAAT.’ HUGO MEERT

Keramis
Het museum is een ruimte voor kunst en kera-
miek. Het is gebouwd op de plaats van de voor-
malige Boch aardewerkfabriek in La Louvière.
Het hedendaagse complex omvat een oud monu-
mentaal gebouw met daarin drie imposante fles-
ovens, de laatste van hun soort in België. Rond
die ovens is het museum gebouwd en zo is de
ontwikkeling van de bedrĳvigheid in de Boch-
fabriek goed voor te stellen. Vanaf het begin

Op de vorige pagina: Throwing Sculptures, 2010
▲ Bone Light

bouwde Boch Frères Keramis een internationale
reputatie op. Gedurende haar hele bestaan stond
de fabriek bekend om getalenteerde kunstenaars
als Émile Diffloth (art nouveau) en Charles Cat-
teau (art deco).
Keramis bezit tegenwoordig bĳna 10.000 stuk-
ken, die dateren van de stichting van de fabriek
tot het heden, met werk van kunstenaars als An-
toine de Vinck, Johan Creten, Françoise Pétro-
vitch, Marc Alberghina en Bai Ming.
Met haar tentoonstellingen verkent Keramis elk
jaar de wereld van de keramiek, om zo een eeu-
wenoud ambacht te promoten. Zowel historische
keramiek als werk van hedendaagse kunstenaars
komt daarbĳ aan bod.

‘IK RAAKTE GEÏNTERESSEERD IN DE PRO-
DUCTIE VAN BOCH IN DE JAREN VĲFTIG,
TOEN ERNEST D’HOSSCHE ARTISTIEK DI-
RECTEUR WAS. HĲ NEEMT EEN OPMERKE-
LĲKE POSITIE IN ALS KERAMIST. IK HOUD
VAN DE GEBRUIKSVOORWERPEN DIE IN DIE
TĲD IN LA LOUVIÈRE WERDEN GEMAAKT.’
HUGO MEERT



Unbreakable
De retrospectieve laat een vĳftigtal objecten zien
die representatief zĳn voor het creatieve proces
en de ontwikkeling van de kunstenaar.
Keramis had twee iconische werken van de kera-
mist in haar collectie: B.C. Hammer, de beroem-
de vergulde aardewerken hamer die kortsluiting
maakt tussen katholicisme en communisme, en
Fuck-T, een van de vroegste werken, een thee-
pot die ontregelt door op subtiele wĳze de finesse
van thee tegenover de rivaliteit van menselĳke
relaties te stellen. Keramis heeft inmiddels nog
vier andere werken voor de collectie aangekocht:
Throwing Sculptures, Nine Elevel, Burn to Tell en
Terrarist.

De opbouw werd toevertrouwd aan de Belgische
ontwerper Davy Grosemans en bestaat uit ver-
pakkingselementen: kartonnen dozen, piep-
schuim chips en noppenfolie versterken de
werking van Hugo Meerts keramiek. In de bege-
leidende gids kan de bezoeker meer informatie
vinden. Daarnaast is er een catalogus in de serie
Uitnodiging tot Keramis... uitgebracht en voor
jonge bezoekers is er een apart boekje.

Tot 7 november
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière, België
Open: zie website
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Opbouw van de tentoonstelling

https://www.keramis.be


Vanaf 25 juni is in Huisje Manning, de tentoonstellingsruimte van het
Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal, de ruimtelĳke installatie Into

Nowhere van de Groninger kunstenaar Joyce Zwerver te zien.

Witte Olifanten VIII
Into Nowhere – Joyce Zwerver

Joyce Zwerver maakt site-specific werk, kunst
gemaakt voor een bepaalde plek. Het zĳn ingre-
pen in de ruimte, die de bezoeker uitnodigen dit
werk te ondergaan. Zĳ zoekt in haar werk naar
contrasten – in kleuren, vormen en materialen die
afwĳkend zĳn van de locatie – en beoogt zo
spanning, verbazing en interesse op te roepen.
In 2020 won Joyce Zwerver met haar project
Mien Grunneger Laand het Hendrik de Vries
Stipendium.
Into Nowhere bestaat uit een installatie, dwars
door de ruimte in Huisje Manning geplaatst. De
bezoeker wordt uitgedaagd de met verleidelĳk
roze tegels bekleedde gang te betreden, de ver-
vreemding te ondergaan. Want waar leidt deze
gang naartoe, welk uitzicht biedt het verstopte
raam waar deze op uitloopt?

Witte Olifanten is een podium voor keramische
sculptuur; Into Nowhere is de achtste tentoonstel-
ling in de reeks die loopt sinds 2013. Vanaf de
eerste expositie draagt het initiatief de titel Witte
Olifanten; dit verwĳst naar iets dat te kostbaar is
om te houden, maar te zeldzaam en mooi om er
afstand van te doen.

T/m 26 september
Witte Olifanten VIII door Joyce Zwerver
Streekhistorisch Centrum/Huisje Manning
Ceresstraat 2
9502 EA Stadskanaal

Open: dinsdag t/m vrĳdag 13 - 17 uur, 1e zondag
van de maand 14 - 17 uur en op afspraak
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Gĳs Assmann winnaar van
keramiekprĳs De Kei

De nieuwe Nederlandse prĳs voor hedendaagse
keramiek, keramiekprĳs De Kei, werd in 2020 in-
gesteld door keramiekverzamelaars Ankie Maes-
sen en Bert van Meggelen als erkenning en aan-
moediging voor Nederlands talent op het gebied
van keramiek als kunstvorm.

De prĳs wordt georganiseerd door de SKPD
(Stichting Keramiek Promotie Delft) en wordt
eens per twee jaar uitgereikt voor keramisch
werk van uitzonderlĳke kwaliteit. De prĳs bestaat
uit een bedrag van € 7.500 en een tentoonstelling
bĳ Galerie Terra Delft. De kunstenaars die op de
tweede en derde plaats eindigen, ontvangen ie-
der een bedrag van € 500.

De jury bestond dit jaar uit voorzitter Ingrid Fĳen
(kunsthistoricus / adviseur kunst openbare ruim-
te), Rosemarie Willems (keramiekverzamelaar,
bestuurslid van de SKPD), Ranti Tjan (directeur
sundaymorning@ekwc), Piet Augustĳn (auteur,
kunstcriticus, hoofdredacteur KLEI keramiek ma-
gazine) en Simone Haak (eigenaar Galerie Terra
Delft).

Op 21 juni koos de jury van deze nieuwe keramiekprĳs de eerste
winnaar uit drie eerder genomineerde kunstenaars.

In de eerste ronde kozen de juryleden ieder drie
kandidaten. Dat resulteerde in elf keramisten:
Gĳs Assmann, Paula Bastiaansen, Wim Borst,
Koos Buster, Alida Everts, Mieke de Groot, Tara-
Eva Kuĳpers Wentink, Isa van Lier, Hannah Ree-
de, Carolein Smit en Yuk Kan Yeung. Uit deze
kandidaten koos de jury drie genomineerden:
Gĳs Assmann, Koos Buster en Carolein Smit. Zĳ
presenteerden in juni hun werk aan de jury, die
vervolgens de winnaar aanwees.

Wat volgens de jury de drie kunstenaars ver-
bond, is hun enthousiasme voor de schĳnbaar
eindeloze mogelĳkheden van klei als materiaal
en het gebruik van ironie en humor in hun werk.
De uiteindelĳke keuze bleek bĳ werk van deze
kwaliteit een lastige.

De prĳsuitreiking vindt in september plaats in
Museum Prinsenhof Delft. Voor die gelegenheid
zal een kleine brochure over de prĳs, de genomi-
neerden en de winnaar uitgegeven worden.

Overzicht werk van Gĳs Assmann, foto: Jan Zweerts
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More Organics
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen organi-
seert een expositie met organische keramische
kunst. Over de natuur die schoonheid biedt,
verwondering en troost. Dat laatste kunnen we
in deze tĳd goed gebruiken. De geruststellende
aanblik van de natuur die ondanks alles door-
gaat. Bladeren die verkleuren en eraf vallen, de
knoppen die in het voorjaar weer zullen uitlopen
en ons dan weer verwennen met prachtige vor-
men, kleuren en geuren. Bloemen, bladeren,
vruchten hebben de meest wonderlĳke vormen.
De schoonheid van de plantenwereld kan over-
weldigend zĳn en is al eeuwenlang een belang-
rĳke inspiratiebron voor kunstenaars. Zo ook in
deze expositie. Laat je troosten door de natuur
en kom genieten van haar schoonheid, vastge-
legd in keramiek door kunstenaars uit binnen-
en buitenland.

t/m 19 september
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: kĳk op de website

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

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

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

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

https://tiendschuur.net
https://www.princessehof.nl
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Kim Habers
Voor het nieuwe werk liet Habers zich inspireren
door het Amazonegebied. Met catastrofale bos-
branden, grootschalige industriële ontbossing
en het uitputtend delven van grondstoffen zĳn
de ecologische gevolgen in Brazilië groot. Ook
de inheemse bevolking wordt in haar cultuur en
bestaan bedreigd. Het zwartgeblakerde porse-
lein in de installatie van Habers, in combinatie
met flikkerend licht, is een verbeelding van het
brandende Amazonegebied. Door de overwel-
digende grootte en complexiteit van het werk
hoopt Habers de toeschouwer stof tot nadenken
te geven.

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

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

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

t/m 7 november
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://www.princessehof.nl
https://www.princessehof.nl
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Dieptes in Vlaktes
Vĳfentwintig leden van Kunstenaarsgenoot-
schap de Ploegh hebben gewerkt vanuit het the-
ma 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 re-
liëf. De vormen met gebogen lĳnen zĳn een
nieuwe keuze, de textuur is nog steeds kenmer-
kend 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

Judith Bloedjes - Poetic Ceramic
Het werk van Judith Bloedjes past helemaal bin-
nen de Nederlandse minimalistische traditie. Zĳ
heeft een geheel eigen beeldtaal weten te ont-
wikkelen, die zich beweegt op het grensvlak van
ambacht en design: ingetogen vormen met een
industriële uitstraling, uitgevoerd in romig zacht-
wit Limoges porselein. Doorademd met haar
liefde voor het materiaal en voor het ambacht.

Judith componeert verschillende elementen in
een sieraad tot een abstract wit miniatuurland-
schapje, gevat in zilver. Evenzo schikt ze een
vaassieraad met een of enkele bloemen in een
vaas, of voegt ze een beker, een kaarsenhouder
en wat ringen samen tot een ton sur ton compo-
sitie. Schilderachtige, verstilde scènes. Kleine
verhaaltjes, net als haar performances. Pure
poëzie.

t/m 4 juli
CODA Museum
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
Open: zie website

https://deploegh.nl
https://www.coda-apeldoorn.nl
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Uitdaging in porselein
Gitta Radtke uit Duitsland, Lut Laleman uit Bel-
gië en Wim Borst uit Nederland gaan alle drie
op hun eigen manier de uitdaging aan met
weerbarstig porselein. Want alle drie weten zĳ
als geen ander dat porselein kan leiden tot bĳ-
zonder verfijnde, transparante en fragiele objec-
ten. De expositie toont deze per kunstenaar
sterk verschillende objecten, gemaakt met een
eindeloos geduld en uiterste precisie.

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

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

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

https://galeriedelcampo.nl
https://www.princessehof.nl
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Hugo Meert – Unbreakable
Hugo Meert is afgestudeerd aan de kunstacade-
mie Sint-Lukas Brussel en is sinds 2013 docent
pottenbakken aan de Academie van Charleroi.

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

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

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

t/m 26 juni
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17

http://www.keramis.be
https://loes-reinier.com
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De dieren van Leen Muller
Kronkelende salamanders op vazen, beeldjes
met kleurrĳke papegaaien en lieflĳke konĳnen
op boekensteunen. Vanaf eind jaren twintig laat
Leen Muller de dierenwereld terugkomen in
plastieken (gegoten sculpturen) en sieraarde-
werk. Zĳn ontwerpen voor Plateelbakkerĳ Zuid-
Holland worden in uiteenlopende variaties ge-
maakt.
Leen Muller werkt van 1898 tot 1936 als plateel-
schilder en -ontwerper bĳ Plateelbakkerĳ Zuid-
Holland. In deze lange loopbaan drukt hĳ zĳn
artistieke stempel op het assortiment van de
Goudse fabriek. Kleinzoon Frits Muller verza-
melt later het vele werk van zĳn grootvader. In
2016 schenkt hĳ zĳn grote verzameling aan
Museum Gouda. In de vitrines is een deel van
deze schenking te zien.

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

Jolanda van de Grint
‘Ik houd van de imperfectie die ontstaat bĳ voor-
werpen door het verstrĳken van de tĳd: het ver-
molmen van hout; de afbladderende verflagen
op een muur. De willekeurige patronen en kleu-
ren die ontstaan maken een voorwerp uniek, ge-
ven het een verhaal. Die sfeer wil ik terug laten
komen in mĳn werk. De kleuren ontstaan door
saggar firing. Mĳn vormen zĳn nooit helemaal
perfect en vaak bewust gebroken en weer aan
elkaar gezet.’

t/m 7 augustus
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

https://www.museumgouda.nl/nl
http://www.theemaas.nl
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Pop-Up Uitstalling
‘De grote ontspanning in de kunstwereld, zonder
maakdwang en concurrentie, opent nieuwe mo-
gelĳkheden’, 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 Beek-
mans, 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
(zie ook website)

Adam Knoche / Morten Klitgaard
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 Adam het materiaal. Om deze
gebreken te accentueren, ontleent hĳ zĳn con-
ceptuele ideeën aan milieu- en politieke land-
schappen en reageert hĳ op zĳn omgeving,
waar hĳ zich ook bevindt, zowel fysiek als men-
taal.

Morten Klitgaard baseert zĳn glaswerk op het
ruige Deense landschap.

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

https://www.tinekevangils.com/popupuitstalling/
https://www.pulsceramics.com
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M. Magdalena
Maria Magdalena is de hoofdpersoon in deze
tentoonstelling, die is samengesteld door Chan-
tal Breukers. De tentoonstelling is een sidekick
van de tentoonstelling in het Catharĳneconvent
in Utrecht, genaamd Maria Magdalena. De ten-
toonstelling.
Frans Franciscus doet mee met gloednieuwe
keramische beelden die speciaal voor deze ten-
toonstelling zĳn gemaakt. Ook de andere deel-
nemers is gevraagd te reageren op het thema.

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

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

Harry Morgan
Harry Morgans werk staat bekend om zĳn
ongewone combinatie van materialen en zĳn
experimentele benadering van traditionele
processen. Morgan refereert aan oude tech-
nieken en verhalen zoals het Venetiaanse glas-
blazen en het brutalisme. Hĳ onderzoekt de
verwĳzingen achter de materialen. Ondanks het
feit dat ze uit dezelfde elementen zĳn samen-
gesteld, lĳken glas en beton tegenstrĳdige
materialen. Glas weerspiegelt ambiguïteit en
ongrĳpbaarheid. Beton daarentegen is direkt en
fysiek.

8 t/m 24 juli
Modern Shapes Gallery
Museumstraat 29
2000 Antwerpen, België
Open: woensdag t/m zaterdag 12 - 18

https://www.movinggallery.nl
https://www.modernshapes.com
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Oogappels
In deze tentoonstelling laten zeven verzame-
laars en kenners stukken op verschillende the-
ma’s zien. Klassiek en modern, seriewerk en
experimenten, het komt allemaal aan bod.

Ger de Ree, Peter Berben, Hanne Biesemans,
Evert van Gelder, Frans Klein, Marten Boonstra
en Sjoukje Wind vertellen in begeleidende films
over het getoonde werk.

t/m 31 juli
Nederlands Tegelmuseum
Eikenzoom 12
6731 BH Otterlo
Open: dinsdag t/m zondag 13 - 17

1000 jaar porselein
Jingdezhen, dé porseleinstad van China, staat
centraal in de tentoonstelling van het Prinsen-
hof. Al duizend jaar wordt in deze stad porselein
van de allerhoogste kwaliteit gemaakt: ‘Zo dun
als papier en zo wit als jade.’ Al tien eeuwen
wordt er porselein gedraaid, geglazuurd, be-
schilderd en gebakken, zowel voor de keizer als
voor een eenvoudige boer. Ondanks de turbu-
lente geschiedenis van China, met periodes van
grote bloei en verval, is de porseleinproductie
altĳd doorgegaan.

Reis in deze tentoonstelling door duizend jaar
keramiekgeschiedenis aan de hand van ruim
negentig topstukken, in combinatie met heden-
daagse foto’s van Aart Kooĳ.

t/m 9 januari 2022
Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://www.nederlandstegelmuseum.nl
https://prinsenhof-delft.nl
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Akashi Murakami
Galerĳ Adrienne D, Rekkemsestraat 145

8510 Marke (Kortrĳk, BE)
t/m 10 juli

Verstilling – The Bliss of Solitude
Galerie Kadmium, Sint Agathaplein 4

Delft
t/m 11 juli

O.a. Anne Wenzel
Galerie Akinci, Lĳnbaansgracht 317

1017 WZ Amsterdam
t/m 17 juli

O.a. Esther Stasse
Galerie Carla Koch, Veemkade 500

1019 HE Amsterdam
t/m 18 juli

O.a. Hanneke Giezen
Galerie Nasty Alice, Sint Antoniusstraat 10

5616 RT Eindhoven
t/m 18 juli

O.a. Wim Borst
Marspoort Galerie, Marspoortstraat 9A

7201 JA Zutphen
t/m 1 augustus

O.a. Emma Scheeren-Groot
Galerie Tĳd voor Kunst, Rhĳngeester-
straatweg 40d, 2341 BV Oegstgeest

t/m 27 augustus

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

keramiek

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

van de maand.

Galeries en musea zĳn waarschĳnlĳk
open; check de openingstĳden of

breng een virtueel bezoek door op de
gele tekst te klikken!

O.a. Wil van Blokland
Open ateliers

Landelĳk atelierweekend
26 en 27 juni

Groepstentoonstelling
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
t/m 27 juni

Piet Stockmans 80
Studio Pieter Stockmans, C-mine 100

3600 Genk (BE)
t/m 30 juni

O.a. Dörte Ahrenkiel
Galerie Zône, Nieuwstraat 17b

2312 KA Leiden
t/m 30 juni

Inschrĳven keramiekmarkt Haacht
De markt vindt plaats op 29 augustus

Inschrĳven kan nog tot 1 juli

O.a. Karin van Paassen
Galerie Wind, Prins Hendrikkade 124a

3071 KL Rotterdam
t/m 4 juli

O.a. Petra Wolf
A-quadraat galerie en beeldentuin
Mosselseweg 12, 7251 KT Vorden

t/m 4 juli

Object Rotterdam
HAKA-gebouw, Vierhavensstraat 40

3029 BE Rotterdam
1 t/m 4 juli

Art Rotterdam
Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1

3044 BC Rotterdam
1 t/m 4 juli
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https://www.adrienne-d.art/nl/home
https://www.kadmium.nl
https://akinci.nl
https://www.carlakoch.nl
https://www.galerienastyalice.nl
https://www.marspoortgalerie.nl/exposities
https://galerietijdvoorkunst.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://landelijkatelierweekend.nl
http://www.galeriehuisterheide.nl
https://pietstockmans.com/Events-Detail.aspx?event=25466121-3af7-4663-b30e-e503679fe963
https://pietstockmans.com/Events-Detail.aspx?event=25466121-3af7-4663-b30e-e503679fe963
https://galeriezone.nl
http://www.artksp.be/MARKETIGCM2021.html
http://www.artksp.be/MARKETIGCM2021.html
https://galeriewind.nl
https://galeriewind.nl
https://www.galerie-a-quadraat.nl
https://objectrotterdam.com
https://artrotterdam.com
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Bas van Beek: Moord en Brand
Kunstmuseum Den Haag

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

François Curlet
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
26 juni t/m 7 november

Haagse Bluf
Kunstmuseum Den Haag

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

Nieuwe collectie Louise Gardelle
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JN Deventer

doorlopend

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

keramiek

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

van de maand.

VOORbeelden
Leden van de NKvB, Hazart

Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
31 juli t/m 29 augustus

Zomerexpositie
Beelden in Gees, Schaapveensweg 16

7863 TE Gees
t/m 31 augustus

O.a. Jolanda van de Grint
Galerie Bax Kunst, Groots in ’t Klein

Singel 82, 8601 AM Sneek
t/m 11 september

Keramik der ersten Stunde
Keramion, Bonnstraße 12

50226 Frechen (DE)
t/m 12 september

O.a. Marĳke Gémessy
Voorhout Monumentaal 2021, Lange Voorhout

Den Haag
t/m 14 september

Vier decennia BKR
Purmerends Museum, Kaasmarkt 20

1441 BG Purmerend
t/m 19 september

O.a. Cordelia von den Steinen
Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1

2586 EL Den Haag
t/m 19 september

O.a. Hedy Abeling
Galerie / beeldentuin de Hulenhof
Brunsveldweg 2, 7021 JH Zelhem

t/m 19 september

Vĳf keramisten SKNN
Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Homecenter

Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
tot 30 september

Touching Worlds
Ontdek de keramiekcollectie van Design

Museum Den Bosch, De Mortel 4, 5211 HV
Den Bosch, t/m 1 oktober
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https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/bas-van-beek
https://www.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://loes-reinier.com
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://www.hazart.nl/agenda
https://www.beeldeningees.nl
https://www.baxkunst.nl/exposities/groots-in-t-klein/
https://www.keramion.de
https://www.pulchri.nl/nl/tentoonstellingen/voorhout-monumentaal-2021/
https://www.purmerendsmuseum.nl
https://www.beeldenaanzee.nl
http://dehulenhof.nl
https://www.homecenter.nl/keramiek-galerie
https://designmuseum.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?

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

en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

http://inspiratie.ceramic.nl/Boeken/boekenoverkerami.html
https://inspiratie.ceramic.nl
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://dekleinek.myonline.store
https://www.klei.nl/winkel
https://dekleinek.myonline.store
https://www.klei.nl/winkel
https://dekleinek.myonline.store
https://dekleinek.myonline.store


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 79 | juli 2021 | 81

C o l o f o n
De kleine K
Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals. Onafhanke-
lĳk, met informatie waar u wat mee kunt.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

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

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

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

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

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

Inhoud
Samenstelling, grafische vormgeving en
auteursteksten (tenzĳ anders aangegeven):
Mels Boom. Fotoverantwoording: als door kun-
stenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen
bĳ: Harry Agema, Michele Bianco, Elisabeth
Eyl, Elvira Groenewoud, Sander Hendriks,
David Hollander, Rebecca Maeder, Yna van
der Meulen en Netty van Osch.

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

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

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

inspiratie website | contact | gratis abonnement
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