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de kleine K
Vluchtigheid
De kunstenaars in dit nummer hebben gemeen dat ze,
ieder op zĳn of haar eigen manier, verfijnd werk maken. In het Japans is daar een apart woord voor: fūryū
(⾵流). Het woord bestaat uit twee kanji (logogrammen), die elk hun oorspronkelĳke betekenis hebben.
Zo betekent ⾵ (fū of kaze) wind en 流 (ryū of naga)
stroming. Samen is de (moderne) betekenis elegantie,
goede smaak of verfijning. De nadruk ligt dus op het
vluchtige aspect, het ongrĳpbare.
Fūryū wordt als begrip al eeuwenlang gebruikt in de
Japanse kunsten en de theeceremonie. Het heeft in de
loop van de tĳd verschillende betekenissen gehad. De
belangrĳkste is die als tegenhanger van het begrip
wabi-sabi (侘び寂び), dat staat voor het accepteren
van vergankelĳkheid en imperfectie. In beide Japanse
begrippen staat de vluchtigheid centraal.
Verfijning is in dit nummer van de kleine K meteen te
ervaren bĳ het zien van het werk van Sara Moorhouse.
Haar kleurgebruik en techniek hebben niets met imperfectie te maken. Het verbinden met de elegantie
van het verleden is weliswaar meteen duidelĳk in het
werk van Ingrid Wens, die historische motieven in haar
serviesgoed verwerkt. Maar zĳ benadrukt daarentegen
wél de imperfectie van handgemaakt werk. Het ongrĳpbare wordt mooi geïllustreerd door het werk van
Jeroen Bechtold, die, wars van herhaling of commercie, zĳn eigen weg gaat en telkens opnieuw maatschappelĳke thema’s aan de orde stelt. Paul Wearing
verheft, op haast Japanse wĳze, de natuur tot ultieme
inspiratiebron. Hĳ geeft zĳn glazuren dat vluchtige karakter op solide, rotsvaste vormen. Dat soort tegenstellingen gebruikt ook Carla de Vrĳer. Zĳ probeert in
de vorm van haar werk op een natuurlĳke manier een
balans te vinden tussen verbinding en contrast.
In Podium vindt u de actualiteit: De tentoonstelling van
Utrechtse Aarde, nieuws uit La Borne en in KleiPers
diverse andere interessante exposities.

Mels Boom
Op de vorige pagina: Sara Moorhouse, Glow, 2020, porselein, gedraaid, met de hand beschilderd op de draaischĳf,
elk Ø 11 x 7 cm, foto: Sara Moorhouse
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Inspiratie
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Sara Moorhouse
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▲The Same Red 4, 2012, Ø 15 x 9,5 cm
Op de volgende pagina: ▲ Tilt Effect, The Rigi Mountain, 2010, Ø 31 x 15 cm ▼ Tilt Effect, 2009, Ø 15 x 9,5 cm

van het directe contact, het gevoel van de substantie in haar handen, de manieren waarop het
kan worden bewerkt. Omdat zĳ een onderwĳsbevoegdheid had behaald, was lesgeven een
goede manier om de kost te verdienen. Op de
King Edward VII school in Melton Mowbray
kreeg zĳ de verantwoordelĳkheid over de afdeling keramiek.

Klei en kleur
In 2003 besloot Moorhouse een kunstopleiding
keramiek te volgen aan de School of Art & Design in Cardiff. Het was docent Michael Hose die
haar deed inzien dat zĳ haar liefde voor kleur
kon combineren met haar talent voor ruimtelĳke
vormgeving.
Een belangrĳk inzicht was dat kleur op zichzelf
onderwerp van studie en verdieping kan zĳn. Zĳ
bestudeerde de theorieën van de Franse scheikundige Michel Eugène Chevreul (1786-1889)
en de kleurenleer van de Duitse schrĳver en natuuronderzoeker Johann Wolfgang Goethe
(1749-1832). Bĳ Chevreul ligt het accent op
complementaire kleuren en contrasten. Goethe

richt zich op het visueel waarneembare van
natuurverschĳnselen. Via de fascinerende
kleurexperimenten van de Duits-Amerikaanse
kunstenaar Josef Albers (1888-1976) ontdekte
Sara Moorhouse de relativiteit van kleur: de
waarneming van kleuren verandert wanneer een
andere kleur ernaast wordt geplaatst.
Geïnspireerd op Albers maakte zĳ een set kommen met de titel The Same Red. De kommen zĳn
voorzien van hetzelfde rood, maar deze kleur lĳkt
verschillend door een aangrenzende kleur die varieert. Bĳvoorbeeld rood met koningsblauw of
rood met grĳs. Door het grĳs lĳkt het rood meer
oranje en door het koningsblauw lĳkt het roze.

Kanteleffect
Na haar master kreeg Sara Moorhouse een
promotieplaats om onderzoek te doen naar kleurwaarneming, specifiek bĳ keramiek. Haar belangrĳkste ontdekking was een illusie die zĳ het Tilt
Effect noemt, het kanteleffect. Dit treedt op aan
de binnenwand van een kegelvormige komvorm
op het raakvlak van twee brede gekleurde banden: daar lĳkt de wand achterover te kantelen.
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◄ De haven van St. Ives, 2014 ►St. Ives, 2015, installatie 200 x 150 cm, foto: Steve Tanner
Op de volgende pagina: ▲ Oscillation, 2004, Ø 32 x 12 cm ▼ Saturn, 2019, Ø 30 x 14 cm, foto: Emma Clegg

Essentie

Land

Een essentieel element in haar werk is de zoektocht naar het combineren van kleuren om de
helderheid en levendigheid te optimaliseren. Sara
kiest van nature heldere kleuren, maar slaagt er
in die nog helderder te laten lĳken door de juiste
kleur ernaast te zetten. Zo zal blauw altĳd meer
uit oranje halen dan welke andere kleur ook. Zĳ
voelde dat ook altĳd al intuïtief, maar de kleurentheorie verschafte haar inzicht in het bereiken
van deze effecten.

Het lĳnenspel in het werk van Sara Moorhouse
vindt net als de kleurschakeringen een oorsprong
in Sara’s waarnemingen van velden en geploegde akkers. ‘De impact van schitterend gele koolzaadbloemen op een voorheen rustig bruin veld
is verbluffend, naarmate het groeit in ruimte, licht,
uitgestrektheid en volume.’ Zo ontstond de serie
Arable Landscape.

Zee
Niet al het werk is in het oog springend fel, Moorhouse houdt ook van rustige tonen. Kalm en sereen is de serie St. Ives, genoemd naar het
voormalige vissersstadje aan de Keltische Zee.
Hierbĳ wisselt zĳ glanzende banden af met matte.
Dit creëert een illusie op de buitenwand, waarbĳ
de vorm in en uit lĳkt te buigen, omdat de glanzende banden verhoogd lĳken en de matte banden laag, zoals de golven van de zee.

De open kom
De vormen van de kunstwerken worden voornamelĳk bepaald door de open komvorm. Moorhouse geniet ervan wanneer de klei zich op de
schĳf tussen haar handen opent. Dat doet haar
denken aan de open landschappen die haar eerste inspiratiebron waren en nog altĳd zĳn. Deze
open vorm geeft een meditatief gevoel, zoals ook
een landschap dat kan doen. In dit opzicht is het
werk van de Oostenrĳkse, naar Engeland geëmigreerde keramiekkunstenares Lucie Rie (19021995) een voorbeeld en inspiratie.
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Materiaal en techniek

Evenwicht

De werkzaamheden beginnen met het afwegen
van de juiste hoeveelheden porselein en steengoedklei afhankelĳk van de maten van de kommen die Moorhouse wil maken. Daarna besteedt
ze een paar dagen aan het draaien van twintig tot
vĳfentwintig kommen. Vervolgens werkt zĳ een
week aan het verfijnen van de vorm op de draaischĳf. Na het biscuitstoken wordt op de draaischĳf de beschildering aangebracht met Velvet
onderglazuur. Dit glazuur verkleurt niet na het
stoken, waardoor zĳ heel direct met kleur kan
werken. Bĳ de hogere temperatuur (1210 ºC)
voor porselein veranderen de kleuren wel van intensiteit en ontwikkelen ze soms een glans.

Moorhouse wil met haar werken bereiken dat de
toeschouwer de vreugde van de kleuren ervaart,
evenals momenten van rust en meditatie. Haar
nieuwste collectie Equipoise (evenwicht) is serieus en verfijnd en gebalanceerd.
Ook als alleenstaande moeder van een zoon van
negen zoekt zĳ het evenwicht tussen werk en privéleven. Haar zoon is al zeer geïnteresseerd in
keramiek en heeft een eigen visie op kleur en
vorm.
De dagen van Sara Moorhouse zĳn strak ingedeeld. Toch probeert ze tĳd vrĳ te maken om met
vrienden te gaan dansen. Een paar jaar geleden
ontdekte zĳ de lindy hop dans, een vermenging
van Afrikaanse dans en jazz. Deze dansvorm
ontstond in de roaring twenties van de vorige
eeuw. De roaring bowls van Sara Moorhouse
sluiten ook goed aan bĳ de kunstvormen uit die
tĳd, waarin kunstenaars experimenteerden met
kleur en vorm!

Fireworks Clay Studios
Het atelier van Moorhouse bevindt zich in een
oud koetshuis middenin Cardiff, waar de coöperatie Fireworks Clay Studios is gevestigd. Een
heerlĳke plek waar zestien keramiekkunstenaars
werken. De dagelĳkse gesprekken tĳdens de
lunch en theepauzes, over werk en leven, geven
steun en een vrolĳke energie.
De laatste jaren gaat de verkoop van haar werk
goed. Zĳ krĳgt veel opdrachten en exposeert op
beurzen en bĳ vaste galeries over de hele wereld.

Elisabeth Eyl

▼ Decoratie door Sara’s zoon, 2020
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Ingrid Wens
De traagheid van de dingen
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Serviesgoed met een verhaal, dat intrigeert Ingrid Wens. Niet de
perfectie van de massaproductie. Met moderne technieken maakt ze
‘oud’ gebruiksgoed. Een poëtisch concept.

Het verhaal erachter
‘Please slow down, take a look and enjoy’, staat
op haar website. En dat is precies waar haar
werk over gaat. Ga er voor zitten en kĳk eens
goed: het imperfecte, de foutjes, de nog zichtbare
hand van de maker. Kĳk en geniet. We zĳn zo
gewend geraakt aan industriële perfectie, dat we
vaak vergeten de hand uit te reiken naar de ziel
van een ding. Het eigen karakter. Het verhaal
erachter. Keramisten weten wel beter. Want dat
zĳn ‘dingen-mensen’. Die zoeken meteen met
hun ogen naar ‘het verhaal’, voelen met hun handen naar de aard van ‘het ding’.

Ingrid Wens (Nederland, 1975) volgde 2D aan
de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en
gaf jarenlang les in beeldende vorming, toen ze
– begin dertig – de aandrang voelde in 3D te
gaan werken. Houtbewerking was een optie,
maar het werd keramiek. Ze realiseerde zich:
als ik iets wil, moet ik het nu doen. Ze volgde
een keramiekcursus en ging vervolgens – op
zoek naar meer – naar de Academie in Arendonk.
Daar was ze vooral heel experimenteel bezig.
Tot ze een boek zag vol gebruiksgoed, heel
gedetailleerd. Dat betekende een omslag.

Foto volgende pagina: Josan van den Broek
Foto’s bĳ dit artikel, voor zover niet anders aangegeven: Ingrid Wens
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Voor de vormgeving van haar gebruiksgoed grĳpt
Ingrid terug op het verleden. Juist de imperfectie
van handgemaakt gebruiksgoed spreekt haar
aan. ‘Door de industrialisatie verloren we het contact met de oorsprong van de dingen, werd de
weg vrĳgemaakt voor massaconsumptie… Als ik
die foutjes zie, gaat het veel meer leven: het
verhaal erachter… Ik ben me er heel erg van
bewust dat we onderdeel zĳn van een lange
traditie… Het idee dat je iets ziet, dat mensen
vroeger gemaakt hebben, vastgepakt hebben,
gebruikt hebben… Dat vind ik een mooi idee.
Nu staat zoiets vaak in een vitrine, maar dat was
natuurlĳk nooit de bedoeling…’

Moderne technieken…
Voor haar borden en ander serviesgoed haalt Ingrid momenteel vooral inspiratie uit de collectie
van het Rĳksmuseum, online gezet in de RĳksStudio. ‘Ik gebruik antieke borden als voorbeel-

den. Dat is toegestaan, ook voor commerciële
doeleinden, maar daar probeer ik wel zorgvuldige
keuzes in te maken. Ik vermĳd bĳvoorbeeld beladen onderwerpen. Ik hoop dat mĳn werk gezien
wordt als een viering van wat mensen toen gemaakt hebben en wanneer ik iets kies, probeer ik
altĳd bĳ mezelf na te gaan of ik zelf zou willen dat
mĳn werk in de toekomst op die manier gebruikt
zou worden. Alleen als het antwoord ja is, ga ik
ermee door. Ik zal om die reden ook nooit van
iets recents uitgaan.’

FabLabs bieden zowel particulieren als bedrĳven een werkplaats waar de nieuwste digitale
technieken kunnen worden toegepast. Als je
nog niet bekend bent met de machines, kun je
een workshop volgen. Ben je dat wel, dan kun
je een machine reserveren voor je werk. Er zĳn
FabLabs over de hele wereld.
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Om oude ontwerpen te vertalen naar haar klei,
ging Ingrid op zoek naar moderne technieken:
‘Dat geeft hedendaagse keramisten zoveel
opwindende nieuwe mogelĳkheden!’ Bĳ het
FabLab vond ze wat ze zocht: ‘Ik heb ook bĳ het
EKWC gekeken. 3D printen vind ik erg interessant – nog steeds – en daar wil ik nog wel eens
wat mee gaan doen. Maar voor wat ik wilde, was
een lasercutter het meest geschikt.’ Daarvoor
volgde ze een workshop bĳ het FabLab en ging
er vervolgens een half jaar lang mee experimenteren. ‘Ik huur er nu laserapparatuur. Thuis bereid
ik de bestanden voor en daar voer ik alleen uit.

Zo maak ik – zelfontworpen – houten drukmallen
waarmee ik in mĳn atelier kleiplaten tot borden en
schalen vorm.’

…en verkoopkanalen
Ingrid verkoopt bĳna al haar werk online. Via
Etsy, Instagram en haar eigen website. ‘Bĳna alles gaat naar buiten Europa, voornamelĳk de VS,
Australië en Aziatische landen. Zowel naar particulieren als naar interieurzaken en dergelĳke.
Maar weten wie je klanten zĳn, is moeilĳk als je
online verkoopt…’ Het grote voordeel van Etsy is
het enorme bereik. ‘Het nadeel is dat ze steeds
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meer voor je gaan bepalen. Zo dringen ze aan op
gratis verzending, verwachten dat je dat in je prĳs
gaat incalculeren, maar dat is niet te doen als de
omvang van zendingen erg kan variëren. Reden
voor mĳ om een eigen webshop te beginnen.’
Ingrid geeft ook workshops en ze verkoopt sinds
kort door haar zelf ontworpen en zelf gemaakte
Plate Aids, houten sjablonen waarmee uit kleiplaten gemakkelĳk ingewikkelde contouren kunnen

worden gesneden. Met wat creativiteit en puzzelen kunnen op deze wĳze eigen borden
worden ontworpen en uitgevoerd. ‘Ik kwam op
het idee toen ik met mĳn eigen werk bezig
was. Ik vind niet alleen het geven van cursussen heel leuk, maar ook help ik mensen graag
verder.’

Yna van der Meulen
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Jeroen Bechtold
De noodzaak om te maken
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Keramist Jeroen Bechtold houdt niet van herhaling. Evenmin wordt hĳ
gedreven door commercie. Er moet een innerlĳke noodzaak zĳn voor hĳ
zich aan het werk zet. Zĳn series draaien om grote thema’s die een
enorme betrokkenheid bĳ de wereld verraden. En elke serie is volkomen
anders dan wat voorafging – met technieken als vanzelfsprekend
aangepast aan de boodschap. Kort geleden verscheen een bĳzonder
fraai boek over Bechtold’s oeuvre en dit najaar is er een retrospectieve
bĳ galerie del Campo in Wĳster.
Al tĳdens zĳn studie aan de Amsterdamse Rietveld Academie werkte Bechtold voor de keramische industrie. Daar leek zĳn bestemming te
liggen. Tĳdens een eerdere studie had hĳ keramiek als expressiemiddel ontdekt: ‘Ik was ongelooflĳk onder de indruk van een vaas van Jan van
der Vaart – een vierkante vaas die negentig graden draait. Dat kwam heel dichtbĳ wat ik ook wilde: objecten maken die in serie geproduceerd
konden worden waardoor mĳn gedachte bereikbaar zou zĳn voor velen. ‘Schilderen met een
grote kwast’, noem ik dat: met één werk duizenden mensen bereiken. Dat is zo’n waanzinnig
idee.’ Dat idee vindt hĳ nog steeds fantastisch,
maar industrieën die dat soort minder commerciële dingen produceren, zĳn nagenoeg geheel
verdwenen. Bovendien voelde hĳ al gauw ook
steeds meer de noodzaak individueel werk te
maken. ‘Daar kan ik mĳn verhaal, mĳn emoties

volledig in kwĳt. Dan is het voldoende dat slechts
één persoon mĳn stuk kan ‘lezen’, één persoon
die het begrĳpt.’

Grote thema’s
Bechtold bouwde een oeuvre op dat gekenmerkt
wordt door grote betrokkenheid bĳ de wereld.
Grote thema’s kwamen voorbĳ, zoals de toenemende verstedelĳking en de klimaatcrisis. ‘Er
spreekt zeker maatschappĳkritiek uit. Ik wantrouw macht, elke organisatie die jou vertelt wat
je moet doen. Of dat nu religie is, de overheid of
dat het de kunstpausen zĳn. Honger naar macht
regeert de wereld en macht is altĳd corrupt. Dat
is nooit anders geweest…’ Het begon met de Reconstructies van de Overblĳfselen van de Heilige
Graal, een serie waar hĳ meer dan tien jaar aan
werkte en die in totaal 106 porseleinen werken
zou gaan omvatten. ‘Bĳ de Reconstructies ben ik

Foto vorige pagina: een van de porseleinen ‘ramen’ in een klein paviljoen op het terrein van WAD in Delft
▼◄ Balance, 1980, in opdracht van Rosenthal, foto: René Gerritsen ▼► I Want to Break Free, een serie van 390
vazen, 1981, porselein, 6 x 6 x 36 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders vermeld: Jeroen Bechtold
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nog bezig met de muren, de kastelen, de symbolen van de macht. Verweerde, kapotte buitenkanten met knallend glanzend goud of platina aan de
binnenzĳde. De binnenkant symboliseert het hogere, datgene dat een mens goed maakt. Dat
hebben we allemaal in ons, maar dat zĳn we dus
meestal niet…’
Elke serie lĳkt in geen enkel opzicht op de vorige.
De techniek is steeds anders en opnieuw uitgevonden om de boodschap te dragen. ‘Er moet
allereerst een noodzaak zĳn om te maken. Boosheid, vertedering, verbazing of wat dan ook. Ik
kan alleen maar werk maken vanuit mĳn ziel. Als
ik een jaar lang geen klei aanraak, word ik daar
niet ongelukkig van. Eerlĳk gezegd ben ik wel
eens jaloers op mensen die ’s ochtends opstaan
en dan precies weten wat zĳ de hele dag gaan

doen. Maar voor mĳ zĳn ook die tussenliggende
periodes van zogenaamd nietsdoen en nadenken
nodig.’ Als die drive er eenmaal is, is Bechtold
niet te stoppen. Zo ontstond de ene serie na de
andere, elke serie vervaardigd met de techniek
die het beste past bĳ datgene dat hĳ wil uitdrukken. Hĳ schuwt het experiment zeker niet, laat
zich ook graag verrassen door het proces, zoals
in de serie the Rungholt Traces, werken die uit
bĳna louter glazuur bestaan. Porselein is zĳn grote liefde, voor hem het mooiste materiaal dat er
bestaat. Ook vanwege de plek die het inneemt in
de geschiedenis: symbool van rĳkdom, vele eeuwen lang hevig begeerd door de rĳken en machtigen der aarde. ‘Veel geld betekent veel macht.
Wat kan nou beter mĳn wantrouwen sublimeren
dan het materiaal dat daar historisch bekeken
symbool voor staat?’

Vorige pagina: The Cup that Cheers Cyberspace, 1994, virtual clay
▼ 5 van de 55 grails, serie #2, 2008, Limoges porselein, h 32,5-43 cm
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Glacier, 2013, celadonglazuur en porseleinscherven, 56 x 20 x 9 cm
Volgende pagina: ▲ The Full Circle #6a, 2019, heldergroen glazuur fused met porselein, 47 x 47 x 4 cm, zĳaanzicht
▼ Idem, bovenaanzicht

Goddelĳke vingerafdrukken
Jeroen Bechtold wil zĳn vingerafdruk achterlaten,
zĳn plek in de geschiedenis claimen. ‘Ieder mens
zou graag willen doorleven en dat heb ik zeker.
Daarom werk ik met keramiek. Dat is intens verweven met de geschiedenis van de mensheid! Je
werk wordt in de geschiedenis van de mensheid
opgenomen en blĳft, zoals het bandkruikje uit het
stenen tĳdperk. De vingerafdruk die ooit in de
zachte klei werd achtergelaten, is er nog steeds!
Als mĳn werk over een paar honderd jaar opduikt
in een antiekprogramma, dan hoop ik dat ze zullen zeggen: ‘Dit is een goed uitgevoerd hyperindividueel werk van iemand die waarheid zocht
in zĳn eigen tĳd…’’
En dan is er een boek: Divine Fingerprints. ‘Ik wilde een fenomenaal en uniek boek uitbrengen. Ik
heb het voor mezelf gemaakt. Een soort testament van mĳn leven, een opsomming van alles
wat ik heb gemaakt. Prachtig uitgevoerd, precies
zoals ik herinnerd wil worden. Zoals elke kunstenaar een mate van onzekerheid zou moeten
hebben, heb ik dat zeker. Vaak wordt het niet

bepaald gewaardeerd als een kunstenaar steeds
met iets volkomen nieuws aankomt. Maar nu alle
opeenvolgende stappen op een rĳtje staan, is er
een duidelĳke lĳn in te zien. Ik ben een rusteloos
en nieuwsgierig mens. Elke serie komt voort uit
de drang te onderzoeken, wat telkens hoogst
individuele objecten oplevert. Waarom zou ik me
druk maken over wat andere mensen vinden?
Lees, zet je vooroordelen opzĳ en oordeel dan
pas. In het boek herken ik de prachtige ontwikkeling van een jongen die begint met het aftasten
van datgene dat al bestaat en die vrĳ kort na de
academie dat alles loslaat. Ik doe misschien wel
dingen die al eerder gedaan zĳn, maar dan wel
op mĳn eigen onderzoekende manier. Ik ben altĳd nieuwsgierig geweest en heb daarnaar gehandeld.’ Al op de academie maakte Bechtold
vazen met insnoeringen en met blokjes die loskomen. ‘Dat ben ik, die los probeert te komen van
de maatschappĳ. Als jongen al wilde ik vrĳ zĳn,
juist daarom wilde ik kunstenaar worden. Die vrĳheid pak ik ook. Dat kan je in de 234 pagina’s
van mĳn boek zien gebeuren. Daarmee werd het
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▲ A Blue Reflexion #3, 2013, porselein en celadonglazuur, 44 x 38 x 15 cm

werk ook steeds moeilĳker te verkopen. Maar gelukkig is de wereld groot en zĳn er altĳd een paar
mensen die je wel begrĳpen en je ondersteunen.’
Een testament, maar niet de afsluiting van zĳn
keramische carrière: ‘Als ik me genoodzaakt
voel, ga ik weer met mĳn geliefde materiaal aan
het werk…’

Yna van der Meulen

Ter gelegenheid van het boek heeft van 22 augustus tot en met 31 oktober een retrospectieve
van zĳn werk plaats bĳ galerie del Campo, Drĳberseweg 12, 9418 PW Wĳster.
Een interview met Jeroen Bechtold door Yna van
der Meulen, gefilmd door Mels Boom voor de
kleine K, is hier te vinden.

Jeroen Bechtold werd in 1953 in Eindhoven geboren.
Van 1978 tot 1981 studeerde hĳ keramiek en design aan
de Rietveld Academie in Amsterdam. In 1979 liep hĳ stage bĳ het Duitse Rosenthal, om er daarna – van 1980 tot
1985 – als een van hun kunstenaars/ontwerpers te werken. Van 1987 tot 1991 was hĳ ontwerper bĳ Flora in Nederland. Vanaf 1994 werkte hĳ met geavanceerde
computersystemen en CAD/CAM. Naast zĳn industriële
ontwerpen, evolueerde zĳn niet-functionele werk gestaag, met tentoonstellingen over de hele wereld en ontelbare publicaties. Bechtold heeft veel workshops en
seminars gegeven en nam deel aan symposia in verschillende landen.
In 2020 verscheen een uitgebreid boek over zĳn keramische oeuvre: Divine Fingerprints, met (Engelse) teksten
van Yna van der Meulen en Jeroen Bechtold, een Works
publicatie, Amsterdam, 234 pagina’s, 30 x 30 cm, kleur,
hardcover, genaaid, verpakt in doek en doos,
ISBN: 978-90-9033058-7, € 59,50.
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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.

Carla de Vrĳer
Vorm in evenwicht
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Uit gedraaide vormen schept Carla de Vrĳer met de hand complexe
organische vormen die geïnspireerd zĳn op de natuur. Niet alleen in de
opbouw, maar ook in de afwerking – waarin ze soms honderden
elementjes verwerkt – heeft ze een welhaast grenzeloze aandacht voor
detail. Naked raku is een favoriete manier van stoken.
Zo lang ze zich kan herinneren, is Carla de Vrĳer
(Rotterdam, 1958) aan het knutselen geweest.
Klei was al snel favoriet. ‘Toen ik als kleuter in
ons knutselgroepje met klei aan de gang ging,
dacht ik: Dit is leuk! Dat was dus al heel vroeg.
Later had ik dat weer, toen ik op de lerarenopleiding het keramieklokaal binnenstapte. Ik wist
gewoon: Dit is het! Ik wil alleen maar dit doen!’

Keramiekopleiding
Carla experimenteert eerst nog met andere materialen en bouwt drie meter hoge beelden van
staal en keramiek. Als ze later voor de keramiekopleiding in Gouda kiest, komt daar radicaal een
einde aan. ‘Nu was het ineens: maak een kubus

van 15 bĳ 15 centimeter. Erg jammer vond ik dat.
Maar verder was het een uitstekende opleiding,
vooral op technisch vlak heb ik veel geleerd. En
ik heb er leren draaien, wat ik erg leuk vind!’

Risicoloze potjes?
‘Dat is precies wat ik na de SBB ben gaan doen:
potjes en schalen draaien. Tot mĳn ex tĳdens een
open dag naar mĳn atelier kwam en vroeg of dat
mĳn plan was: de rest van mĳn leven van die risicoloze potjes blĳven maken? Een rotopmerking
vond ik dat, maar het zette me aan het denken.
Eigenlĳk heeft hĳ gelĳk, dacht ik. Potjes maken is
uiteindelĳk niet echt mĳn ding. Ik ben toen naar
nieuwe vormen gaan zoeken.’

Op de vorige pagina: detail van nieuw werk in wording, steengoed, naked raku
▼ Back to Basic 1, naked raku, 50 x 25 x 32 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegegeven: Carla de Vrĳer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 80 | augustus 2021 | 30

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 80 | augustus 2021 | 31

Organische vormen

Ingewikkeld

‘Ik vind het vooral leuk om vormen te maken die
je niet vaak ziet. Organische vormen boeien me
het meest; ik ben ook wel bezig geweest met platen, maar dan krĳg je meer hoekige vormen en
voor mĳ is dat het gewoon niet. Tĳdens een bezoek aan Haïti ontdekte ik koralen. Als je die
goed bekĳkt, zie je zulke mooie structuren! In die
richting ben ik verder gegaan.’

Een zekere neiging om de dingen ingewikkeld te
maken kan Carla niet ontzegd worden, niet alleen
in het stoken – ze draait er de hand niet voor om
in een en hetzelfde werk porselein, raku en naked raku toe te passen – maar ook in het decoreren. ‘Daarvoor gebruik ik vaak bloemen van de
berenklauw: die doop ik in porseleinslib en zet
die dan in een houdertje te drogen. Dat moet drie
tot vier keer gebeuren. De sprietjes zĳn hol, maar
als ik heel langzaam stook, gaat het luchtbelletje
dat erin zit er toch uit. Ten slotte breek ik de gestookte sprietjes in stukjes. Die zet ik daarna een
voor een in de natte klei van het object dat ik aan
het maken ben.’

Verbinden en contrasteren
‘Ik begin nog steeds met het draaien van onderkantjes, maar nu versnĳd of vervorm ik ze daarna
en begin ik met de hand verschillende onderdelen met elkaar te verbinden. Daarbĳ houd ik ervan om strakke vormen tegenover doorleefde te
zetten, zodat er in het werk een mooi vormcontrast ontstaat.’

Op de vorige pagina: Jackmel 3, 2016, majolica, naked raku, 30 x 30 x 30 cm
▼ Labadee, 2014, naked raku, 38 x 28 x 18 cm
Op de volgende pagina: Riverside 2, 2015, porselein, naked raku, 30 x 25 x 32 cm, foto: Eddy Boerakker
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▲ Riverside, 2015, porselein, naked raku, 46 x 26 x 28 cm, foto: Eddy Boerakker

Halfuurtje?
‘Het vervelende is dat ik er soms extreem lang
mee bezig ben. Dat is wel een dingetje. Ik hoorde
collega’s eens zeggen: Dat doe je gewoon, hup,
in een halfuurtje... Toen dacht ik: Halfuurtje...?
Man, hoe lang ben ik er niet mee bezig? Weken
soms. Omdat ik ervan moet leven, doe ik regelmatig een stapje terug; een van mĳn werken heet
niet voor niets Back to Basic.’ Carla denkt even

na. ‘Maar ja, uiteindelĳk werkt dat toch niet. Al
snel wordt het toch weer ingewikkeld. Nou ja, zolang ik het leuk vind, ga ik er gewoon mee door!’

Raku
‘Dat ik raku stook, dateert uit de tĳd dat ik zelf
nog geen oven had. Voor de biscuitstook ging ik
naar het buurthuis. Van een olievat had ik een
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▲ PTime, 2018, aardewerk en porselein, 48 x 15 x 20 cm, foto: Eddy Boerakker
Op de volgende pagina: ▲ Founded 1, 2018, porselein, raku, 45 x 13 x 13 cm, foto: Eddy Boerakker ▼ Riverside 1,
2015, porselein, raku, 60 x 16 x 20 cm, foto: Eddy Boerakker

eigen oventje gemaakt met een deken erin, zodat
ik het werk zelf kon glazuurstoken. Daarvoor
moest ik dan wel raku stoken. Ik vond het een
heel mooie techniek en ben dat blĳven doen.’

Naked raku
‘Bĳ naked raku is de klei gepolĳst met ball clay
met een beetje porselein erdoor. Het werk wordt
tweemaal gestookt: eerst in een gewone, daarna
in een raku-oven. Voordat het de tweede keer
de oven in gaat, breng je er twee lagen op aan:
eerst een laagje met kwarts en kaolien, daaroverheen een glazuurlaag. Dat eerste laagje wil geen
glazuur vasthouden. In de oven gaat alles goed,
maar als je het werk eruit haalt, springt de glazuurlaag eraf. Nadat het geheel goed is schoongepoetst, houd je op de huid alleen het craquelé
over van het stoken, een soort marmereffect.’

Experimenteren
‘Het blĳft leuk om te experimenteren. Met een
vriendin ben ik op zoek naar allerlei grondsoorten
in de omgeving van mĳn atelier in Frankrĳk. We
hebben hier een okergroeve, allerlei soorten klei
met ĳzeroxide erin en dat soort dingen. Daarmee
zĳn we proeven aan het doen. Om mĳn kennis
nog te vergroten, ga ik hier in Frankrĳk binnenkort bĳ een collega een cursus volgen; daar gaan
we ook weer met die lokale grondstoffen werken.
Het lĳkt me leuk daarna iets met die materialen te
gaan doen. Dat levert dan werk op met allerlei
terrakleuren, bruinen en gelen... Dus schrĳf maar
op: Wordt binnenkort verwacht!’

Sander Hendriks
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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 augustus

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 27 augustus 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Knowhow
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Paul Wearing
Tussen natuur en cultuur
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Opvallend in het werk van Paul Wearing zĳn de glazuren die hĳ
gebruikt. Korrelig, schuimend, gelaagd en mysterieus contrasteren ze
met de eenvoudige potvormen eronder. Die refereren aan de gebouwde
omgeving om hem heen, de oeroude, direct voelbare uiting van cultuur.
De glazuren symboliseren de natuur, met haar onstuitbare levenswil.
Zo geeft hĳ de potvorm een heel eigen karakter en inhoud.
Paul Wearing (Verenigd Koninkrĳk, 1967) neemt
bĳ het maken van zĳn komvormen de samenhang tussen natuur en cultuur als uitgangspunt.
‘De komvorm is altĳd al een symbolische vorm
geweest, door de hele keramiekgeschiedenis
heen. Hĳ is het ultieme teken van beschaving en
tegelĳkertĳd van onze afstand tot de natuur, waar
we onderdeel van zĳn en onze verbinding mee
verloren hebben. Hĳ symboliseert ook ons makerschap en weerspiegelt voor mĳ de gebouwde
omgeving waarin ik leef. In die omgeving ontmoeten cultuur en natuur elkaar en ik ben dan
ook constant op zoek naar scheuren in gebouwen en andere plekken waar de natuur weelderig
haar gang gaat. Oppervlakken veranderen voort-

durend door groei en verval, en dat is voor mĳ een
uiting van leven. In mĳn werk geef ik dergelĳke
texturen weer met speciale, vluchtige en borrelende glazuren, die contrasteren met de zuivere, ongecompliceerde vormen. Het zĳn verwĳzingen
naar la condition humaine.’

Landschap
Het ontdekken van de mogelĳkheden van klei is
voor Paul als het leren van een nieuwe taal. ‘Het
is een vocabulaire om mezelf uit te drukken en het
leven te begrĳpen. Er is zoveel te leren over de
materialen en processen. Toch heb ik meer dan
twintig jaar vastgehouden aan handopbouw en dezelfde basisglazuren! De manier waarop ik mĳn

Op de vorige pagina: Cylinders with Tapered Rims, porselein, respectievelĳk h 23, 28, 35 en 37 cm
▼ Bergen in het Snowdonia National Park, Wales. Foto’s bĳ dit artikel: Dewi Tannatt Lloyd
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glazuren toepas, heeft zich wel ontwikkeld: de recepten heb ik aangepast en de manier waarop ik
ze aanbreng, veranderd. Vroeger spoot ik alles,
met plezier, in mooie overgangen, terwĳl ik nu alles kwast, waarbĳ ik me vooral concentreer op de
geste.’
Wearings artistieke ontwikkeling begon op de
kunstacademie, waar hĳ als tiener leerde over
zelfexpressie en figuratief werk. ‘Later op de universiteit (1997-2000, BA met lof, keramiek, University of Wales Institute, Cardiff) realiseerde ik
me dat ik gelukkiger was en beter in staat om
mezelf uit te drukken met minder verhalend werk.
Door het bestuderen van keramiekgeschiedenis
kreeg ik een diepe waardering voor de komvorm
en heb daar sindsdien mee gewerkt, afgezien
van een korte tĳd dat ik voor mĳn MA studeerde
(2003-2004) en even terugkeerde naar de menselĳke vorm.’
De stedelĳke omgeving is voor Paul altĳd inspirerend, maar alleen voorzover de natuur er invloed
heeft. Die kan ook op zich een belangrĳke bron

van inspiratie zĳn. Heel recent is de ontwikkeling
van Pauls werk door het project Material Matters,
gefinancierd door het Arts Council of Wales. Een
twee jaar durend project, dat begon in juli 2019
met het verblĳf van een maand in het Aberystwyth Arts Centre (Paul heeft een blog over deze
periode). ‘Ik kon me daar onderdompelen in het
landschap van West-Wales en werd getroffen
door de dominante vormen van de bergen: het
contrast tussen hun steile diagonalen en mĳn stedelĳke omgeving met zĳn rechte hoeken kon niet
groter. Het inspireerde me om die schuine lĳnen,
kantelingen en draaiende bewegingen in mĳn
werk te gebruiken: de Tilt and Twist Ellipse Vessels. Ook de manier waarop ik glazuren gebruikte, kon ik naar een nieuw niveau tillen. Ik begon
tevens met porselein als contrast met het gechamotteerde steengoed dat ik voordien altĳd toepaste. Een volkomen andere ervaring! En het
was een uitdaging om te ontdekken hoe ik mĳn
glazuren kon combineren en laten contrasteren
met dit doorschĳnende materiaal. De eerste re-

Op de vorige pagina: Extend Ellipses (detail), steengoed, h 27 en 29 cm
▼Tilt Ellipses, steengoed, h 27 en 29 cm
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Op de vorige pagina: Cylinder, porselein, h 9 cm ▲ Cylinders, steengoed, h 10, 14 en 20 cm
Op de volgende pagina: Tilt Ellipse, steengoed, 35 x 32 x 20 cm

sultaten van het project zou ik als solotentoonstelling Flux and Poise in juli 2020 laten zien,
maar vanwege de pandemie ging dat even niet
door.’

Techniek
Paul heeft, net als Sara Moorhouse, een atelier in
Fireworks Clay Studios. Ook voor hem is het gemeenschapsgevoel heel belangrĳk. ‘Ik denk dat
ik elders prima een studio zou kunnen inrichten,
maar nergens anders zou ik zo’n geweldige mix
van mensen vinden.’
Schetsen is voor Paul altĳd een mooi begin, vooral als hĳ nieuwe wegen onderzoekt. Maar het
echte werk start pas met het materiaal zelf. ‘Zodra ik begin, wordt het als het ware een completere ervaring en sta ik open voor het onverwachte.’
De bodem van een stuk vormt Wearing met de
hand, op een drukmal. Hĳ heeft daar een hele
verzameling van. Op de wat bolle bodems bouwt
hĳ met rolletjes de vorm verder op. Met metalen
en rubberen lomers strĳkt hĳ het oppervlak glad,
maar hĳ laat soms de werksporen zitten om een
andere ondergrond voor de glazuren te krĳgen.
Als het stuk klaar is, laat hĳ het drogen en stookt

het dan biscuit. Daarna komt het glazuren. ‘Die
fase is voor mĳ intens, nog steeds uitdagend. Ik
heb als het ware voorkennis, maar het materiaal
heeft vaak zĳn eigen wil. Om te kunnen kiezen,
leg ik al mĳn glazuurproeven op tafel en besluit
dan welke ik ga gebruiken en in welke volgorde.
Want meestal zĳn het zo’n twaalf lagen over elkaar heen. Als ik eenmaal begin, moet ik me
goed concentreren op wat er op het oppervlak
gebeurt, want waar ik de penseelstreken zet en
ruimte laat, zal tot op zekere hoogte bepalen
waar ik de volgende laag kan aanbrengen. Naarmate ik langer bezig ben, droogt het glazuur dat
ik aangebracht heb op, wordt poederachtig en
begint af te brokkelen, stukjes vallen van het oppervlak. Ik vind het leuk om te zien wat er gebeurt en laat het materiaal vaak de vrĳe loop.’
De gladbrand vindt plaats in een elektrische oven
bĳ 1260 ºC. Om meer diepte in het oppervlak en
variatie in kleur, toon en textuur te bereiken,
wordt een deel van het werk meerdere keren geglazuurd en gestookt.

Op de volgende pagina’s laat Paul zien hoe hĳ
een stuk opbouwt.
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Ik laat zien hoe ik een kom opbouw.
Het hele proces kunt u zien op deze
video.

1

2

1. Ik gebruik Scarva Earthstone
Smooth Textured Material ES20, een
gechamotteerde steengoedklei. Dat
soort klei gebruik ik al sinds mĳn studie, twintig jaar geleden. Het is een fijne, vergevingsgezinde klei.
Ik begin de opbouw met de bodem,
die ik vorm in een drukmal. De vorm is
wat hol en dat geeft me straks een
bolle bodem. Die vorm laat mĳn stukken als het ware wat zweven.
2. Af en toe moet ik de klei wat aandrogen.

3

4

3. Om de andere kant van de bodem
te kunnen bewerken, draai ik het geheel even om.
4-6. Ik werk de rand af en maak het
oppervlak glad.

5

6
7. Ik controleer of de rand vlak is.
8. Vervolgens kan ik beginnen met het
opbouwen. Eerst kras ik de rand van
de bodem in, om een goede hechting
te krĳgen.

7

8
9-10. Dan rol ik wat klei en vorm dat
tot dikke, platte worsten. Die monteer
ik op de bodem en let er daarbĳ op,
dat ik het geheel niet vervorm.

9

10
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11-12. Voorzichtig ga ik verder met
monteren. Ik druk de worsten samen
en maak de verbinding met de bodem
door de klei samen te smeren. Daarbĳ
zorg ik ervoor dat ik geen lucht insluit.

11

12
13-16. Nu werk ik het opgebouwde
deel goed af, met de hand en met een
lomer.

13

14

15

16
17-18. Voordat de volgende laag klei
opgebouwd kan worden, controleer ik
de vorm en droog de klei wat aan.

17

18
19-20. Dan is de volgende streng aan
de beurt. Die breng ik op dezelfde
manier aan en ga zo door tot ik de
gewenste hoogte heb bereikt.

19

20
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21. De vorm is nu in principe klaar en
ik breng de laatste afwerking aan.
Eerst nog wat drogen...
22-23. ...en dan ga ik met mĳn lomers
aan de slag.

21

22
24-28. Ten slotte is de rand aan de
beurt. Ik zorg ervoor dat hĳ mooi recht
is en netjes afgewerkt.

23

24

25

26

27

28
29. En dan is de vorm klaar voor de
volgende fase...

29

3

Klik hier voor een
uitgebreide film over Paul
Wearing en zĳn werk
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Mis geen nieuwe films
van de kleine K
Neem hier een abonnement op ons YouTubekanaal

Vacature
In verband met een uitbreiding van onze docentengroep zoeken wĳ een

Docent handvormen
Vooralsnog voor 8 uur per week.
De Nederlandse Keramiekopleiding is een ambachtelĳke opleiding Keramische
Technieken. Deze (deeltĳd-) opleiding duurt drie jaar en bestaat uit lessen
handvormen, draaien en glazuren. Daarnaast biedt de Keramiekopleiding
diverse vervolgopleidingen, specialisaties en workshops aan. Cursisten komen
uit het hele land en soms van net over de grens.
We zoeken een enthousiaste en vakbekwame docent handvormen die:
• als ‘handvormer’ actief het keramische vak uitoefent.
• over aantoonbare uitstekende didactische vaardigheden beschikt en
ervaring heeft in het les geven aan volwassenen.
• ruime kennis en vaardigheid bezit van de keramische technieken (die op
school onderwezen worden), niet alleen theoretisch maar ook praktisch.
• in staat is de theorie van het glazuuronderwĳs helder uit te leggen.
• de cursisten kan begeleiden in het ontwikkelen van glazuren.
• een enthousiast en gepassioneerd ambassadeur van het ambacht is.
• binnen een klein team zich wil inzetten voor de verdere ontwikkeling van
de Nederlandse Keramiekopleiding.
Wĳ bieden:
• collegiale samenwerking in een enthousiast team van keramiek
professionals.
• gemotiveerde cursisten die het vak echt willen leren.
• een professionele werk- en onderwĳsomgeving in een kleinschalige en
informele organisatie.
• vooralsnog een tĳdelĳke aanstelling voor een cursusjaar en salariëring
volgens regeling SBB Gouda, waaronder de Nederlandse
Keramiekopleiding valt.
• werkzaamheden volgens een overeen te komen rooster. 1 x per 14
dagen 8 uur op zaterdag, 1x per 14 dagen op woensdag (lestĳden
zaterdag van 10.00 uur tot 15.30 uur, woensdag van 13.00- 18.30 uur).
Een kleinere aanstelling is bespreekbaar.
Nadere inlichtingen bĳ: Mies van den Brûle, coördinator Nederlandse
Keramiekopleiding; miesvandenbrule@gmail.com, 06-83262482
Graag uw sollicitatie per e-mail vóór 15 augustus 2021 naar:
info@keramiekopleiding.nl
Nederlandse Keramiekopleiding
Postbus 2011, 2800 BD Gouda
Telefoon (0182) 51 52 74
www.keramiekopleiding.nl

De grote K deel drie
De meest recente toevoeging aan de serie
Ook deze meest recente grote K is een bron van
inspiratie en knowhow en mag in geen enkel
atelier ontbreken.

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

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

Het grote K boek 3
HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow
BOEK, Mels Boom, 2020, Stichting k+K,
256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback,
genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig.
ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35
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Mis geen nieuwe films
van de kleine K
Neem hier een abonnement op ons
YouTube-kanaal

Foto van de maand

Tegels en applicaties in restaurant Tiles, Edinburgh, foto: Yna van der Meulen

Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!
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Overtuigen met de taal van klei
Aards materiaal, hemelse klanken, rauwe stellingnamen en
verrassende dialogen, die combinatie is van 27 augustus tot en met
4 september te ondergaan in de Utrechtse Janskerk. Twaalf
keramiekkunstenaars brengen dan een ode aan het Festival Oude
Muziek (FOM). Met een gelegenheidsexpositie willen ze er een
bĳzonder accent aan toevoegen.
De titel Overtuigen sluit nauw aan bĳ het overkoepelende thema van het festival Let’s Talk, dat
helemaal in het teken staat van de retorica.

Initiatiefnemer en organisator is het platform voor
keramiekkunst Utrechtse Aarde. Het platform is
blĳ met het geboden podium en de medewerking
van het festival.

Op de vorige pagina: Tanneke Barendregt, Tronies en hun verhaal, 2014. Waar de taal tekortschiet, kan het lichaam
spreken. Binnenwereld, buitenwereld. Jezelf, de ander. Gezicht, gevoel. Communicatie is de verbindende schakel. Als
mensen hun verhaal niet in woorden kunnen vangen, kan het gezicht boekdelen spreken. Heerlĳk is de vlucht in tronies
zonder naam, maar boordevol gevoel. Mimiek, gestolde motoriek, houding, oogopslag, stille lippen, spierspanning en
meer. Samen willen ze overtuigen van wat de rede en de redenaar niet lukt.
En steeds draait het om één toonaangevend gevoel.
▼ Pierluigi Pompei, Linea d’orizzonte (Tot aan de horizon), a sound sculpture installaton, 2021. Het huwelĳk van kĳken
en luisteren brengt de einder dichtbĳ. Een cirkel van beeld en geluid. De mens in het midden, de horizon aan alle kanten.
Klanken, vormen en kleuren versterken het gevoel van oneindige verte. En toch binnen handbereik. Zonder schilders uit
de renaissance, architecten uit de barok en techniek uit het heden was de installatie nooit ontstaan. Geleend, geërfd,
gejat, maar alles dankbaar aanvaard. Een beleving met honderden zorgvuldig geplaatste elementen: groot, klein,
vierkant, trompetvormig, klankversterkend, zuchten doorgevend.
Fluisterende stenen, golven van geluid, vlaagjes wind. Een belevenis.
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Mirjam Veldhuis, Celebrating Celadon, 2019. Wat een
bĳzondere huid al kan losmaken. Contrast, ritme,
herhaling; vertrouwde stĳlmiddelen krĳgen een
nieuwe invulling. Onbeholpen vormen hullen zich
in een fijnzinnige jas van gevoel.
Celadonglazuur, een trotse techniek uit
China, vormt de huid van vernieuwing om
hompen, klonten en klodders klei. De
plaats in de ruimte staat voor ritme en
beweging: dictie, maar dan anders.
Kleuren zĳn familie, maar de
vormen blĳven eigenheid
uitstralen. De boodschap is
zintuiglĳk en uitnodigend:
lik me, pak me beet, blĳf
bĳ me, voel me. Laat
je meevoeren en
overtuigen.
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Dorothé Arts, Innovatie, vernieuwing krĳgt vorm, 2021. Het onderling aanscherpen van de geest werkt verrĳkend.
Wĳsheid is overdraagbaar. Kritische gedachtewisseling hoort erbĳ. Uit oud en nieuw gedachtenmateriaal ontstaan nieuwe
vormen van inzicht, denken en doen. Het is een kleine stap van denkbeelden naar beelden. Een groep kruiken
symboliseert de interactie; ze zĳn als het ware in gesprek. Keramiek ontmoet kunststof en versmelt tot nieuwe vormen,
een nieuw verhaal.
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Marianne van den Breeden, Koppen van koppen, 2020. De mens heeft de mond niet voor niks. Om geluid te maken.
Om het gesprek aan te gaan, te getuigen. Om haat, verachting, vrolĳkheid, verdriet, teleurstelling en andere emoties te
onderstrepen. Emoties schematisch vastgelegd door de Franse hofschilder Charles Le Brun, lenen zich om terug te
keren naar maskerachtige uitingen in klei. De gezichtsuitdrukkingen van zangers vormen een welkome toegift voor het
ontstaan van verschillende series bekers. Functioneel in zeggingskracht en gebruik. Laat die beker aan niemand
voorbĳgaan.

Klank en klei
De taal van muziek en keramiek verschillen. De
zeggingskracht doet dat niet automatisch. De bedoelingen vrĳwel nooit: een gevoelige snaar raken, emoties aan het oppervlak brengen, genot
bieden, verwondering wekken, bewondering oogsten. Met deze boodschap zĳn de twaalf keramisten aan de slag gegaan. Zĳ hopen de bezoekers
van het festival met hun loflied op het evenement
via spraakmakend werk een onverwacht extraatje
te bieden. Ze hebben zich laten inspireren door
de verhalen, de mensen en de muziek rond het
thema en het festival. Het werk is uiteenlopend
van aard. Van in klei gevangen theatrale karakterkoppen tot een gordĳn van emoties, een tranenvloed. Van een robuust kanon dat emoties de
wereld in slingert tot een instrument dat de stilte
wil vangen. Van een de einder opzoekende
klankinstallatie tot beschermende amuletten, kleine hebbedingetjes. Van nieuwe huid om hompen
en klonten klei tot flinterdunne blaadjes die wachten op een zuchtje wind of trompetgeluid.

Utrechtse Aarde is een platform voor keramiekkunst en streeft onder meer naar kruisbestuiving
met andere vormen van creativiteit. De expositie
Overtuigen is haar derde eerbetoon. Eerder wĳdde ze de expositie Nieuwsgierigheid aan de jubilerende Universiteit Utrecht en Meubelstukken
aan de creativiteit van Utrechtse meubelmakers
en interieurontwerpers.
Deelnemers: Dorothé Arts, Meria Bakker, Tanneke Barendregt, Eefje van den Braak, Marianne
van den Breeden, Pierluigi Pompei, Sarah Reinbold, Karen Santen, Mirjam Veldhuis, Ellis Veth,
Loes Wolf en Lisanne van Zanten.
Overtuigen
27 augustus t/m 4 september
Janskerk
Janskerkhof 26, 3512 BN Utrecht
Organisator: platform voor keramiekkunst
Utrechtse Aarde
Toegang: gratis
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50 Jaar Passion Céramique La Borne
2021 is het jubileumjaar van de Association Céramique La Borne
(ACLB). Het is een tĳd vol evenementen. Nirdosh Petra van Heesbeen
vertelt er meer over.
Een belangrĳk evenement is de internationale
tentoonstelling 50 Ans 50 Artistes in het Centrum
voor hedendaagse keramiek. Voorafgaand aan
de opening op 3 juli was er een Concert de Terre
te zien en te beluisteren. Het werd verzorgd door
een aantal keramisten van de ACLB. Gewoonlĳk
zĳn de gemeenschappelĳke projecten van de leden het samen stoken van de anagama ovens en
het organiseren en inrichten van de tentoonstellingen. Nu uitte deze gezamenlĳkheid zich in de
opbouw van een tĳdelĳke sculptuur door draaiers,
handvormers en beeldhouwers. Een film van het
hele project is hier te zien.
De internationale tentoonstelling 50 Ans 50
Artistes duurt tot 31 augustus. Er is werk te zien
van vĳftig kunstenaars die zĳn gekozen uit de
meer dan achthonderd kunstenaars die gedurende vĳftig jaar in La Borne hebben geëxposeerd,
zoals Arnold Annen, Claude Champy, Tjok

Dessauvage, Takeshi Yasuda en Jean-François
Fouilhoux. Maar ook voor Nederland minder
bekende namen zoals Marianne Castelly, Guy
Honoré en Olivier Leroi. Naast deze vĳftig genodigden exposeren ook de leden van de ACLB.
Dat betekent dat er in totaal zo’n 127 stukken,
uitgevoerd in alle denkbare technieken, te zien
zĳn. Een bewonderingswaardige prestatie van de
commission exposition om telkens een interessante opstelling te maken. Het voordeel van de
grote, lichte tentoonstellingsruimte is dat ieder
werk goed tot zĳn recht kan komen. Bĳ deze tentoonstelling is ook een catalogus uitgegeven.
Een twintigtal leden van de ACLB brengt in hun
eigen expositieruimte/tuin/atelier kleine hommages aan keramisten die hen voorgingen in La
Borne of aan hedendaagse keramisten door wie
ze worden geïnspireerd. Zoals de Nederlandse
Eva Eisenloeffel (1917-2011) wier sculpturale

Voorbereiding Concert de Terre, foto: Joseph Baschet
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Van links naar rechts: Laurent Petit, L’élégance du chaos, 2018, foto: Pascal Vangysel - Daphne Corregan, Feeding
Clouds, 2019, foto: Nirdosh Petra van Heesbeen - Claude Varlan, zonder titel, 2021, foto: Nirdosh Petra van Heesbeen

werk, brons en tekeningen te zien zĳn in haar
oude atelier in La Brossarderie. Ook het werk van
de Deense keramiste Anne Kjaersgaard (19331990) is te zien in L’Athélière in Neuilly en
Sancerre. Het hele tentoonstellingsprogramma is
hier te bekĳken. Deze kleine tentoonstellingen in
de privé omgeving van de keramisten maken het
voor de bezoeker mogelĳk direct in contact te komen met de kunstenaars.
La Borne bruist van de activiteiten! Voor meer informatie hierover kunt u de website bekĳken.

Claude Varlan, wiens werk ook in de tentoonstelling is opgenomen, overleed op 14 juli
jongstleden. Geboren in 1940, studeerde hĳ
aan de École des Métiers d’Art in Parĳs en bĳ
diverse keramisten. Samen met Brigitte
Pénicaud begon hĳ in 1974 een atelier in het
noorden van de Limousin. Varlan combineerde
het maken van houtgestookte keramiek met
schilderen. Zĳn ronde potten, gebaseerd op de
Japanse tsubo, beschilderde hĳ spontaan met
matte engobes en pastelkleurige glazuren op
een matwit oppervlak. Deze combinatie geeft
het werk kleur en diepte.

Anne Bulliot, zonder titel, 2021
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KleiPers
Galeries en musea zĳn waarschĳnlĳk open; check de openingstĳden 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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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 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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Hugo Meert – Unbreakable

De dieren van Leen Muller

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

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.

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.

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

lees
meer

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

lees
meer
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Jolanda van de Grint

Helma van de Water

‘Ik houd van de imperfectie die ontstaat bĳ voorwerpen door het verstrĳken van de tĳd: het vermolmen van hout; de afbladderende verflagen
op een muur. 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. De kleuren ontstaan
door saggar firing. Mĳn vormen zĳn nooit helemaal perfect en vaak bewust gebroken en weer
aan elkaar gezet.’

Helma van de Water gebruikt de van oudsher
ambachtelĳke techniek van het draaien. Ze
maakt ook assemblages.
Haar laatste objecten zĳn geboren uit een zoektocht naar nieuwe vormgeving. Deze stukken
bestaan uit meerdere geometrische elementen,
waarmee verschillende opstellingen gecreëerd
kunnen worden. Haar kenmerkende decoratie
ontstaat vanuit een intuïtieve lĳnvoering, geometrisch en abstract, waarbĳ de kleuren mede bepalend zĳn voor het beeld.

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

8 augustus t/m 25 september
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

lees
meer

lees
meer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 80 | augustus 2021 | 68

KleiPers

1000 jaar porselein

Oogappels

Jingdezhen, dé porseleinstad van China, staat
centraal in de tentoonstelling van het Prinsenhof. 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, beschilderd en gebakken, zowel voor de keizer als
voor een eenvoudige boer. Ondanks de turbulente geschiedenis van China, met periodes van
grote bloei en verval, is de porseleinproductie
altĳd doorgegaan.

In deze tentoonstelling laten zeven verzamelaars en kenners stukken op verschillende thema’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.

Reis in deze tentoonstelling door duizend jaar
keramiekgeschiedenis aan de hand van ruim
negentig topstukken, in combinatie met hedendaagse 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

lees
meer

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

lees
meer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 80 | augustus 2021 | 69

KleiPers

Into Nowhere
Groninger kunstenaar Joyce Zwerver maakt
site-specific werk. Het zĳn ingrepen 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.
Into Nowhere is een installatie, dwars door de
ruimte in Huisje Manning geplaatst. De bezoeker wordt uitgedaagd de met verleidelĳk roze
tegels bekleedde gang te betreden, de vervreemding te ondergaan. Want waar leidt deze
gang naartoe, welk uitzicht biedt het verstopte
raam waar deze op uitloopt?

t/m 26 september
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 lees
meer
afspraak

Foto’s: Koninklĳke Verzamelingen, Den Haag

Servies Maria Louise
Een bĳzonder Meissenservies is toegevoegd
aan de vaste Maria Louisezaal in het Princessehof. Het servies heeft toebehoord aan Maria
Louise van Hessen-Kassel, prinses van OranjeNassau. Het stadspaleis Princessehof in
Leeuwarden, waar nu het keramiekmuseum in
is gevestigd, dankt zĳn naam aan de voormalige
bewoonster. Het museum heeft de voorwerpen,
met originele bewaarkoffer, in bruikleen gekregen van de Koninklĳke Verzamelingen in Den
Haag. Het is te zien in de speciaal ingerichte
zaal over het leven van de prinses. Het servies
is voor het Princessehof een sleutelstuk, een
perfecte schakel tussen de prinses en de huidige functie van haar paleis.
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

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

Keramik der ersten Stunde
Keramion, Bonnstraße 12
50226 Frechen (DE)
t/m 12 september

O.a. Wim Borst

O.a. Marĳke Gémessy

Marspoort Galerie, Marspoortstraat 9A
7201 JA Zutphen
t/m 1 augustus

Voorhout Monumentaal 2021, Lange Voorhout
Den Haag
t/m 14 september

2e Biënnale Kunst in de Heilige
Driehoek
Monnikendreef, 4902 RT Oosterhout
t/m 15 augustus

O.a. Teja van Hoften
Beeldentuin Achter de Westduinen
Dĳkstelweg 58, 3253 TB Ouddorp
t/m 18 september

O.a. Lisa Biris

Vier decennia BKR

Galerie de Pomp, Dorpsstraat 38
2361 BE Warmond
t/m 25 augustus

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

O.a. Emma Scheeren-Groot

O.a. Cordelia von den Steinen

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

Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag
t/m 19 september

VOORbeelden

O.a. Hedy Abeling

Leden van de NKvB, Hazart
Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
t/m 29 augustus

Galerie / beeldentuin de Hulenhof
Brunsveldweg 2, 7021 JH Zelhem
t/m 19 september

Internationale Glas- en Keramiekmarkt

Vogel-Vrĳ

Gemeenschapscentrum Den Breughel
Wespelaarsesteenweg 35, 3150 Haacht (BE)
29 augustus

CBK Rensenpark, Hoofdstraat 18
7811 EP Emmen
t/m 19 september

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

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

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een keramisch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.
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Zomerexpositie
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 29 augustus
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In Kannen en Kruiken

Beelden 2021

Museum Flehite, Westsingel 50
3811 BC Amersfoort
t/m 21 september

Landgoed Anningahof, Hessenweg 9
8028 PA Zwolle
t/m 24 oktober

Vĳf keramisten SKNN

Bas van Beek: Moord en Brand

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

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

Universus, Johan Tahon

François Curlet

Museum van Oudenaarde, Stadhuis
Markt, 9700 Oudenaarde (BE)
tot 30 september

Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE)
t/m 7 november

Touching Worlds

Haagse Bluf

Ontdek de keramiekcollectie van Design
Museum Den Bosch, De Mortel 4
5211 HV Den Bosch, t/m 1 oktober

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

Ter ere van Fritz Rossmann

Nieuwe collectie Louise Gardelle

Tentoonstelling in het Westerwaldmuseum
Lindenstraße 13, Höhr-Grenzhausen (DE)
t/m 3 oktober

Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JN Deventer
doorlopend

Imagine
ARTZUID, startpunt: Minervalaan 1
Amsterdam-Zuid
t/m 17 oktober

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

Uw evenement ook in KleiPers?
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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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De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?
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Colofon
De kleine K

Inhoud

Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals. Onafhankelĳk, met informatie waar u wat mee kunt.

Samenstelling, grafische vormgeving en
auteursteksten (tenzĳ anders aangegeven):
Mels Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen
bĳ: Jeroen Bechtold, Elisabeth Eyl, Elvira
Groenewoud, Nirdosh Petra van Heesbeen,
Sander Hendriks, Yna van der Meulen, Sara
Moorhouse, Carla de Vrĳer, Paul Wearing en
Ingrid Wens.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

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

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

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

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

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

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

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