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de kleine K
Een tĳdlang heb ik in de kleine K een column geschreven over de eigen weg. Overpeinzingen over wat ons
verbindt bĳ het doorlopen van ons creatieve parcours.
De laatste paar nummers ben ik daar op deze pagina
opnieuw mee begonnen, maar met een wat andere
insteek.
Bĳ het samenstellen en vormgeven van een nummer
komen veel indrukken naar voren: hoe kunstenaars
ontdekt hebben wat er allemaal mogelĳk is, wat ze
kunnen en welke invloeden een rol gespeeld hebben
in hun leven. Gaandeweg komt er dan een idee bĳ me
op dat op de een of andere manier met de inhoud van
het nummer te maken heeft. Misschien niet voor
iedereen duidelĳk, maar ook dan hopelĳk interessant.

Intentie
Zo vind ik intentie een ontzettend belangrĳk begrip, en
niet alleen bĳ de beoefening van ambacht of kunst. De
oorsprong van het woord is het Latĳnse werkwoord
(in)tendere: (in)spannen, maar ook: richten op, uitstrekken naar. In onze tĳd heeft het woord meer de
betekenis van voornemen, bedoeling gekregen. Ik wil
daar doelbewustheid echter aan toevoegen, want
daarbĳ is sprake van een voortdurende houding van
(in)spanning tĳdens de actie of het gedrag.
Intentie definieert de handeling. Ik herinner me nog
heel goed die ene stationschef ergens in Japan, die ik
zĳn dienst zag doen bĳ het vertrek van de bullet train:
een exacte choreografie van voorgeschreven handelingen, in een smetteloos uniform. Doelbewustheid
betekent tevens: ervoor gaan. En dát is ook te vinden
bĳ de keramisten in dit nummer. Alleen dán kun je dit
niveau bereiken.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Eglė Einikytė-Narkevičienė, Circle I, 2020, steengoed, anagama gestookt, 62 x 40 x 35 cm,
foto: Vėtrė Antanavičiūtė
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Inspiratie

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 81 | september 2021 | 5

Eglė Einikytė-Narkevičienė
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▲ Horizon, 2020, bone china, stains, 90 x 10 x 39 cm
Op de volgende pagina: Circle I, 2020, steengoed, anagama gestookt, 62 x 40 x 35 cm

(Seeds op pagina 7): ‘Die zĳn allemaal hetzelfde,
maar eenmaal gezaaid, worden het toch allemaal verschillende individuen. En dat doet de
vraag rĳzen wat we zelf geworden zouden zĳn
als we in andere aarde waren gezaaid.’

Eigen initiatief
Eglė was al vroeg zelfstandig. ‘Ik werd thuis heel
vrĳ gelaten, niemand controleerde mĳn huiswerk,
niemand bekommerde zich om wat ik buiten
school deed: mĳn ouders waren vrĳ liberaal. Mĳn
vader had eigenlĳk ook wel kunstenaar willen
worden, maar hĳ vreesde de moordende concurrentie. Hĳ was heel creatief en bleef altĳd kunstboeken kopen en ons meenemen naar musea.
Mĳn moeder had niet gestudeerd, want ze was
pas op haar eenentwintigste teruggekeerd uit
ballingschap in Siberië. Ze ging daarna naar de
avondschool en later leerde ze hoe ze barnsteen

moest bewerken en werd volkskunstenares.’
De middelbare school was een bezoeking voor
Eglė. Ze ervoer het als een omgeving van onrecht en zinloze activiteiten: de bĳeenkomsten
van de zogenaamde pioniers. Op haar vĳftiende
kon ze ontsnappen: ze had ontdekt dat ze toelatingsexamen kon doen voor de academie voor
toegepaste kunst in Telšiai. Eglė ging er op eigen
houtje heen en werd toegelaten. Ze genoot echt
van de opleiding, maar schakelde later over van
design op keramiek en haalde haar BA (1996) en
MA (1998) aan de Vilnius Academy of Arts.
Na haar studie onderzocht Eglė andere materialen en technieken – houtsculptuur, papierkunst
en schilderen – maar keerde uiteindelĳk weer terug naar de keramiek als uitdrukkingsvorm. Ze
won met haar werk meerdere prĳzen en kreeg
beurzen. ‘Daar kun je aan zien dat het gewaardeerd wordt. Je krĳgt er meer zelfvertrouwen
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▲ Vortex, 2020, steengoed, stains, hoogste object h 63 cm
Op de volgende pagina: Yellow Balloon, 2020, steengoed, stains, glazuur, 45 x 17 x 70 cm

door. Tegelĳkertĳd is het een stimulans om nieuwe dingen te maken en het motiveert om verder
te werken. En het genereert natuurlĳk publiciteit.’

Boetseren
Eglė boetseert haar werk. Vroeger deed ze dat
zoals beeldhouwers het doen: een model maken,
dan een mal en vervolgens afgieten. ‘Dat is veranderd na een masterclass met Sergei Isupov.
Zĳn beheersing van de techniek was fenomenaal:
heel precieze, nergens overbodige bewegingen.
Ik was verbaasd dat hĳ nooit mallen gebruikte en
alles met zĳn handen deed. Na de masterclass
ging ik op die manier werken, op zoek naar nieuwe vormen en technieken.’
Voordat ze aan het werk gaat, zet Eglė haar
ideeën op papier. ‘Dat is belangrĳk, want het is
toch een vrĳ onvoorspelbaar proces. Ideeën die

je niet vastlegt, kunnen zomaar weer verdwĳnen.
Een tekening is maar een eerste begin en ik
maak vaak modelletjes van plasticine om zicht op
de vorm te krĳgen. Plasticine is daar prima voor,
omdat het zo gemakkelĳk te bewerken en te veranderen is. Als ik daarna met klei – meestal
steengoed met fijne chamotte – aan het werk ga,
bouw ik van onderaf aan op. De basis is heel belangrĳk, vooral omdat mĳn werk dynamische vormen en ingewikkelde hoeken heeft. Het bouwen
is net 3D scannen en printen, alleen doen mĳn
ogen en handen het werk. Ik vind het een rustgevend proces, maar ik moet wel doorwerken want
anders droogt de klei teveel en dan wordt corrigeren moeilĳker.’
Als het werk zover klaar is, wordt het met lomers
gladgestreken. Dat gladde oppervlak geeft voor
Eglė weer hoe verschillende ervaringen ons
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polĳsten, als kiezelstenen in het water. Gespoten
matte engobes geven het oppervlak een fluwelig
uiterlĳk, dat het silhouet van de figuur beter laat
uitkomen. Het werk wordt ten slotte gestookt op
1220-1250 ºC.

Pandemie
Covid heeft onze wereld overhoop gehaald. ‘Met
de lockdown is alles stil komen te staan. We
moesten ons aanpassen, nadenken over de
wereld om ons heen. Dankbaar zĳn voor wat we
wel hebben. We hebben niet zoveel nodig. Vrĳuit
kunnen ademen zonder masker is al genoeg.

We dachten dat de wereld maakbaar was, maar
we weten niet wat morgen brengen zal. Over die
instabiliteit en onzekerheid heb ik nagedacht met
betrekking tot mĳn werk (bĳna al het in dit artikel
afgebeelde werk is van na de uitbraak). De nieuwe sculpturen hebben onverwachte, voor mĳ
ongebruikelĳke vormen gekregen. Ze hebben
barokke elementen die refereren aan de crisis,
de onzekerheid en de verwarring. Ik wilde de
vormen onzeker laten zweven, laten trillen, alsof
ze onder stromend water voor de toeschouwer
zichtbaar zouden zĳn.’

▼ Conversation, 2020, steengoed, stains, glazuur, 78 x 19 x 57 cm
Op de volgende pagina: The Wounds, 2018, steengoed, 9 x 9 x 30 cm, foto: Daiva Liubamirskaitė
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Yoshimi Futamura
Een gesprek met klei
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Intrigerend zĳn de grote objecten van Yoshimi Futamura. Hun ruwe,
korrelige buitenkant doet denken aan oude, verweerde rotsformaties.
Tegelĳkertĳd zĳn de ronde vormen heel organisch, ze lĳken geboren en
gegroeid. Ze tonen de Japanse verbondenheid met de natuur.
Voor Yoshimi Futamura (Japan, 1959) is de natuur de belangrĳkste inspiratiebron. ‘Voor Japanners is dat heel voor de hand liggend. De natuur
om ons heen is groots en tegelĳkertĳd bedreigend: de schoonheid van de sakura, de kersenbloesem, tegenover de verschrikking van de
tsunami. We hebben er als volk mee leren leven
en er een diep respect voor gekregen. Dat komt
ook tot uiting in de belangrĳkste religie, shinto.
Het animisme geeft aan alles om ons heen een
goddelĳke essentie. Dat gevoel van verbondenheid en ontzag wil ik in mĳn stukken verbeelden.’
De grote objecten waar Futamura bekend om is,
roepen dat gevoel van ontzag ook op. Ze zĳn ruw
van buiten en omvatten iets mysterieus.

Aanraking
Yoshimi groeide op in de stad Nagoya op het
grootste eiland van Japan, Honshū, en in de
buurt van de belangrĳke keramieksteden Seto en
Tokoname. ‘We waren een traditioneel Japans
gezin en wanneer er bezoek was, deden we een
theeceremonie. Ik was best een nieuwsgierig
kind en ik herinner me, dat ik stiekem naar de
kast sloop waar de theekommen opgeborgen
waren, om ze even aan te raken. Het was mĳn
eerste contact met keramiek. Later, toen ik al op
de middelbare school zat, zag ik op de televisie
een documentaire over Shōji Hamada. Ze lieten
zien hoe hĳ in zĳn atelier aan het werk was. Het
was betoverend voor me en ik dacht meteen:

Op de vorige pagina: Magic Pot, 2021, 45 x 45 x 57 cm ▼ Black Hole, 2021, 53 x 51 x 51 cm
Foto’s bĳ dit artikel, voor zover niet anders aangegeven: Yoshimi Futamura
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Daar kun je dus ook je beroep van maken, dat wil
ik ook! Daarom ging ik keramiek studeren in
Seto.
In die tĳd was er een hele opleving van het ambacht; er kwamen zelfs buitenlanders naar de
school in Seto. Ik bleef er drie jaar, ook op een
andere school, en ging toen in een atelier werken
waar ze traditionele keramiek maakten.’ Daar
bleef ze vier jaar en in die tĳd verbreedde Futamura haar kennis van de Japanse ambachten
door het bezoeken van veel tentoonstellingen.

Wortels
Rond 1986 vond Futamura het tĳd om haar eigen
weg te zoeken. Ze nam een jaar vrĳ en ging met
een vrĳwilligersorganisatie naar Sri Lanka. ‘De
wereld ging voor me open en ik besefte dat ik
overal in de wereld op mĳn plaats kon zĳn. Dat
bleek ook wel toen ik naar Parĳs ging. Ik sprak de

taal niet, maar kon me al snel aanpassen. Ik ging
als eerste Japanse studeren aan de École Supérieure des Arts Appliqués Duperré 1989-1994).
De studenten kwamen van over de hele wereld
en ik voelde me er thuis. De Japanse kunst en
cultuur waren destĳds heel populair in Parĳs, met
ook veel tentoonstellingen over ambachten.’
Het werd tĳd om eigen werk te maken en in de
wereld te zetten. Yoshimi kreeg al snel aanbiedingen om in Parĳs in galeries tentoon te stellen.
Keramiekmarkten zoals in Japan, waren er nog
nauwelĳks. Al in het begin bleek de natuur haar
inspiratiebron te zĳn: de tentoonstellingen hadden als titel Vagues de terre (Golven van klei) en
Sous la terre (Onder de grond). Die laatste refereerde aan de eerste wortelvormen die ze daar
liet zien. Dat bleek een thema met mogelĳkheden. In 1997 liet ze 50 Racines arrachées zien.

Op de vorige pagina: Yoshimi Futamura met Magic Pot, foto: Evren Yildirim
▼ Wandsculptuur Black Hole, 2018, 49 x 49 x 12 cm
Op de volgende pagina: ▲ Meditatiecirkels, 2017, h 55 cm ▼ Mizu, 2011-2020, 50 x 50 x 11 cm
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Op de vorige pagina: Yoshimi Futamura in haar studio, foto: Evren Yildirim ▲ Black Hole, 2020, 45 x 45 x 40 cm
Op de volgende pagina: wandsculptuur Black Hole, 2018, 65 x 32 x 11 cm

Opgehangen aan draden gaven die lange dunne
wortels een ontheemd gevoel. ‘Dat is natuurlĳk
ook de essentie. Ver van huis, in een ander land,
maar toch op mĳn plek. Beter in staat om van
een afstandje de Japanse cultuur op waarde te
schatten.’

Geen verspilling
Al vanaf het begin waren er de bolronde vormen.
Eerst glad, later steeds ruwer. ‘Bĳ toeval kreeg ik
een lading vuil porselein en – zoals mĳn Japanse
leermeester lang geleden zei – een korrel klei is
als een korrel rĳst, je mag hem niet verspillen.
Dus testte ik veel, voegde chamotte en veldspaat
toe en vond zo het mengsel dat bĳ me paste. Dat
illustreert ook wel hoe ik met de klei omga en de
klei met mĳ. Het is een soort conversatie. Ik wil
openen of duwen en de klei vertelt me dat het
niet wil. Een soort heftige discussie dus en ik win

niet altĳd…’ Sinds de ramp van 2011 zĳn de
vormen zichtbaar veranderd. Ze geven de
verwoesting weer, de onzekerheid over de
toekomst. ‘Nog nooit heb ik zo sterk aan mĳn
land gedacht. Ik was toen net bezig met de
voorbereiding van een grote tentoonstelling in
het museum Ariana in Genève. Toen ik de volgende dag mĳn oven openmaakte, lag een
groot object in stukken. Een aardbeving in de
oven? Op den duur heb ik dat geaccepteerd
en nam het als uitgangspunt voor nieuw werk:
de Metamorphose, later Black Holes, Rebirth
en Mizu. Zo kan tegenslag toch helpen…’
Yoshimi Futamura exposeert:
10 september t/m 30 oktober
Vérité Tellurique
Galerie Valérie Bach
Rue Veydt 15, 1060 Brussel, België

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 81 | september 2021 | 20

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 81 | september 2021 | 21

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.

Brigitte Arbelot
Oeroude dromen
van het minerale leven
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Nadat ze met eindeloos geduld haar Mutations en Labyrinthes schiep,
verkende ze in recenter werk de uitwerking van glazuur op de expressie
van materie. De vormentaal van deze series loopt sterk uiteen, maar er is
wel degelĳk een verbindende factor: het zĳn uitdrukkingen van verschillende aspecten van haar persoonlĳkheid. Want zo is de mens: een mozaïek. In toekomstig werk wil ze deze aspecten nader tot elkaar brengen.
‘Ik ben een laatbloeier’, vertelt Brigitte Arbelot
(Frankrĳk, 1967), die haar carrière als dierenarts
opgaf om zich aan de keramiek te wĳden. ‘In het
verleden heb ik getekend en aan beeldhouwen
gedaan. De keramiek ontdekte ik eigenlĳk pas
nadat ik naar Brussel was verhuisd en les kreeg
van Thérèse Lebrun.’

Verbinding
‘Wat me enorm aansprak: ze wilde dat je eerst
verbinding maakte met jezelf en van daaruit keek
hoe je het materiaal kon gebruiken om gevoelens
uit de diepte van je wezen tot uitdrukking te brengen. De techniek kwam op de tweede plaats. Die

stond volledig in dienst van het artistieke. Het
was interessant om te zien hoe haar leerlingen
dat elk op hun eigen manier oppakten. Sommigen werkten met mallen, ikzelf boetseerde liever.’

Mutations
‘Hoewel... voor Mutations heb ik toch ook een
drukmal gebruikt. In die serie wilde ik vorm geven
aan het concept Gedaanteverandering. Om dat
zo krachtig mogelĳk te doen, moest de vormverandering zich steeds binnen dezelfde contouren
voltrekken. Vandaar die mal. Tĳdens het maken
van Mutations was ik erg geboeid door celstructuren en labyrinten. In de serie laat ik ze geleidelĳk in elkaar overgaan.’

Op de vorige pagina: zonder titel, 2021, geglazuurd steengoed, gestookt op 1200 °C, 20 x 17 x 15 cm ▼ Werk uit de
serie Mutations, 2015, zwart steengoed, 38 x 11 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Brigitte Arbelot
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Labyrinthes
De strakke uitvoering valt op. Het moet monnikenwerk zĳn geweest om dit object te maken.
‘Dat klopt. Dat geldt ook voor de serie Labyrinthes, die ik daarna maakte. Voor dat werk maakte
ik de kern met behulp van een kleipers. Daarna
maakte ik de schotjes. Die sneed ik af tot ze een
gelĳke hoogte hadden. Daarna liet ik ze gedeeltelĳk drogen. Dat luisterde nauw: ze moesten zo
stevig zĳn dat ze niet vervormden wanneer ik ze
aan de kern bevestigde en nog pasteus genoeg
om ze goed te kunnen vasthechten, bĳsnĳden
enzovoort.’

Overdracht van energie
‘Drie jaar lang heb ik uiterst minutieus gewerkt.
Daarna begon ik die werkwĳze als een beperking
te ervaren. In plaats van het hele proces tot in
detail te sturen, wilde ik ruimte creëren waarin
het werk spontaner kon ontstaan. Ik ontdekte
weer hoe heerlĳk ik het vind om te voelen hoe
mĳn handen vorm geven aan materie. Daarin ervaar ik een van de aspecten die me zo mateloos

boeien in het werken met klei: dat het materiaal
volledig de vorm aanneemt van de energie die je
erop overbrengt.’

Gaston Bachelard
‘Juist daarin, in die wisselwerking tussen de klei
en mĳzelf, voel ik een diepe verbondenheid met
de materie. Gaston Bachelard heeft dat in La terre et les rêveries de la volonté heel mooi beschreven: “Materie geeft onze kracht contouren”,
schrĳft hĳ. “Ze is in staat ons te raken: ze raakt
ons zoals wĳ haar aanraken, hard of zacht.” –
Prachtig vind ik dat. Ergens anders heeft hĳ het
over “de oeroude dromen van het minerale leven”. – Dat is precies zoals ik het voel. Ik vind het
heel inspirerend om dat te lezen!’

Expressie in materie
‘In tegenstelling tot Mutations en Labyrinthes is
mĳn recente werk heel organisch. Via de sporen
die ik – als fossielen – met mĳn handen in het
materiaal achterlaat, wil ik diep vanuit mĳn wezen

Op de vorige pagina: Lune noire, 2020, geglazuurd steengoed, 22 x 20 cm
▼ Errer 5, 2018, zwart steengoed, 27 x 28 x 11 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2021, geglazuurd steengoed, gestookt op 1200 °C, 32 x 13 cm
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▲ Nocturna 8, 2020, geglazuurd steengoed, 21 x 17 x 11 cm. Op de volgende pagina: wandsculptuur Spoor 2, 2021,
geglazuurd steengoed, gestookt op 1200 °C, 33 x 13 x 11 cm

een gevoel op de klei overdragen. De afwerking
speelt daarbĳ een belangrĳke rol. Ik werk met
een beperkt aantal glazuren, waaronder een
krimpglazuur en een glazuur dat bubbeltjes
vormt. Wanneer ik die aanbreng, doe ik dat als
een schilder: hier een toets met dit glazuur, daar
een toets van dat glazuur. Door de wĳze waarop
de verschillende glazuren op elkaar inwerken,
schep ik op de huid een contrastrĳke gelaagdheid
die mĳ helpt om via het materiaal de geschiedenis van de materie op te roepen. Hoewel ik een
paar aardekleuren gebruik, speelt kleur in mĳn
werk een ondergeschikte rol: uiteindelĳk draait
het erom dat alles een expressie van materie is.’

Mozaïek
‘Van minutieus, gecontroleerd werk ben ik overgestapt naar werk waarin toeval een grotere rol
speelt. In zekere zin weerspiegelt dat mĳn persoonlĳke ontwikkeling. Onze persoonlĳkheid is
immers als een mozaïek: als dertiger zĳn we niet
meer wie we waren als twintiger en ’s avonds zĳn
we niet meer wie we ’s ochtends geweest zĳn.
Beide werkvormen vertegenwoordigen een

aspect van mĳn persoonlĳkheid. In toekomstig
werk wil ik die aspecten nader tot elkaar brengen
en kĳken welk beeld daaruit tevoorschĳn komt.
Het mooie van keramiek is dat het daarbĳ als een
stuwende kracht werkt, dat het door de uitwerking die het op ons heeft, misschien meer invloed
heeft op datgene wat wĳ tot uitdrukking brengen
dan wĳzelf, en dat het ons daarbĳ zo veel over
onszelf leert.’

Draad van Ariadne
‘Met keramiek kun je alle kanten op. Voor mĳ is
het misschien de grootste uitdaging om daarin
mĳn weg te vinden zonder het spoor kwĳt te raken, zonder in allerlei uitdagingen verstrikt te raken. Ik wil me daarom gaan focussen op het
sculpturale en het aspect van vrĳheid verder uitdiepen, dat in mĳn recente werk zo prominent
naar voren treedt. – Of dat gaat lukken?’ Het is
even stil. Dan, lachend: ‘De toekomst zal het leren. Soms beweer je iets en dan, uiteindelĳk, doe
je het toch weer anders.’

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 september

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 september 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Inspiratie Momenten
Martha Pachón Rodríguez, uit de serie Color Sea Urchin, 2020
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Eliza Au
Lĳnen in de ruimte

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 81 | september 2021 | 35

Het is haast niet te geloven dat het werk van Eliza Au van klei gemaakt
is. Aan elkaar bevestigde dunne stroken vormen structuren en ritmische
versieringen. Deze rasters zĳn open en combineren regelmaat en
speelsheid. Kleuraccenten geven extra variatie. De heel precieze
elementen waaruit het werk bestaat, zĳn eerst digitaal ontworpen en
daarna met een speciale techniek in klei uitgevoerd.
Eliza Au (Canada, 1982) combineert digitale
technieken met het keramiekambacht. Daarbĳ
refereert ze aan historische ornamenten, zoals
de arabesk. ‘Ik ben geïnteresseerd in hoe dit motief een parallel laat zien tussen historische islamitische patronen en het hedendaagse wireframe
(draadmodel) in CAD. Ik gebruik daarom dat
soort rasters om er patronen van ornamenten in
te maken. Zo verbind ik ornament en structuur
tot een onlosmakelĳk geheel. Met de technisch

haast onmogelĳk dunne, golvende en geperforeerde elementen in klei maak ik vloeiende structuren die verwĳzen naar hedendaagse architectuur. Ze zĳn ritmisch, open en licht.’

Heilige ruimte
Au onderzoekt met haar werk het verband tussen
het architecturale ornament en het idee van de
heilige ruimte. ‘Ornament en abstractie hebben
een nauwe relatie: het ornament fungeert als

Op de vorige pagina: Cubic (detail), 2013, steengoed, 28 x 28 x 28 cm, foto: Eliza Au ▼ Axis, 2011, steengoed,
91 x 91 x 91 cm, foto: David Stevenson. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Ji Xiao Tong
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visuele stimulans en verbeeldt sociale normen en
idealen. Historisch gezien refereerde het in de
moskee met zĳn oneindige herhaling aan het
goddelĳke. In de hedendaagse bouwkunst is de
ornamentiek teruggekeerd, nu niet met een religieuze achtergrond, maar een van maatschappelĳke idealen.’

Ambachtelĳk

een uitwisselingsprogramma met de Rhode
Island School of Design en ze besloot toen om
zich op keramiek te concentreren. ‘Mallen maken
vond ik helemaal bĳ me passen. Het soort werk
dat ermee gemaakt kan worden, sprak me aan.
En ik houd van planmatig werken. En geduldig.
Dat heeft de klei me inmiddels wel nog meer geleerd. Bovendien is het lekker technisch.’

Voor Eliza vormen elegantie, schoonheid en
evenwicht in wiskundige verhoudingen het uitgangspunt. ‘Ik vind dat dit goed samengaat met
de technische uitdagingen van klei. Mĳn proces is
als het oplossen van een wiskundige vergelĳking
en het is fijn om daarbĳ nieuwe oplossingen te
vinden. Digitaal werken geeft daarbĳ oneindige
mogelĳkheden. Het uitvoeren in klei geeft me tegelĳkertĳd de voldoening van het ambachtelĳk
maken.’

Een belangrĳke inspiratiebron voor haar werk is
architectuur. Islamitische en moderne westerse
gebedshuizen, maar ook gotische kathedralen.
‘Ik verwonder me er vaak over, hoe het allemaal
kan blĳven staan. En tegelĳkertĳd een eigen
schoonheid heeft. Ik vind het prachtig als een
bouwer de grenzen van het mogelĳke opzoekt en
in staat is hele open ruimtes te creëren die toch
stabiel genoeg zĳn.’

Blĳven staan

Het oeuvre van Au laat een duidelĳke ontwikkeling zien. Ze neemt bestaand werk steeds als basis voor het volgende. Stap voor stap verfijnt ze
de techniek en de vormstructuren. Daarbĳ blĳft
haar conceptuele basis dezelfde.

Van jongs af aan was Eliza geïnteresseerd in
kunst, ze tekende en schilderde en het was vanzelfsprekend dat ze naar de kunstacademie zou
gaan. Daar deed ze in haar derde jaar mee aan

Plastic modellen printen

Op de vorige pagina: Axis (detail), 2011, steengoed, 91 x 91 x 91 cm, foto: David Stevenson
▼ Encircle, 2013, steengoed, 61 x 61 x 61 cm, foto: Eliza Au

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 81 | september 2021 | 38

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 81 | september 2021 | 39

Op de vorige pagina: Slot Sphere, 2018, porselein, 20 x 20 x 20 cm ▲ Slot Bowl, 2019, porselein, 28 x 28 x 28 cm
Op de volgende pagina: Squaring the Circle (detail), 2016, steengoed, 41 x 41 x 41 cm, foto: Eliza Au

Al tien jaar werkt Eliza met CAD en, net als in de
rest van de digitale wereld, is er in die tĳd veel
veranderd. ‘Ik begin normaliter met een CADtekening, die gebruikt wordt om een plastic 3Dprint te maken. Ik heb meerdere printers en daar
Eliza Au begon haar opleiding aan de Emily
Carr University of Art and Design in Vancouver
en stapte daarna over op het Nova Scotia
College of Art and Design in Halifax (BFA in
2005). Na een onderbreking van twee jaar ging
ze in 2007 naar het New York State College of
Ceramics aan de Alfred University in Alfred
(MFA in 2009). Ze was artist-in-residence op
verschillende plaatsen en doceerde onder
andere in Canada, de Verenigde Staten en
China. Momenteel is ze lector keramiek aan de
University of Texas.

kan ik snel grote elementen mee printen. Die
worden aan elkaar bevestigd en zo ontstaat het
model. Hoe ik daar dan de objecten mee maak,
leg ik later in dit artikel uit.’
De dunne staven waar de objecten uit bestaan,
zĳn van steengoed. ‘Ik heb ook wel aardewerk
gebruikt, maar bĳ dit werk komt het heel nauw.
Het materiaal moet dus heel stabiel zĳn en dat is
aardewerk te weinig. Die stabiliteit is ook de reden dat ik hoog biscuitstook (1240 ºC) en laag
gladbrand (1075 ºC). Soms moet ik speciaal stapelmateriaal gebruiken om alles goed recht te
houden.
Op de volgende pagina’s laat Eliza Au zien
hoe ze met een speciale techniek de onderdelen voor haar objecten maakt.
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1

3

2

1. Gereedschap en materiaal: flexibele emmer, weegschaal, deegrol, 4
klemmen, ronde plaat, schaar, kabelbinders, rasp, schraper, masker, speciale ontluchtingsbuis, ĳzerdraadgaas, persluchtpistool, houten bekisting, plexiglas plaat en compressor
(niet afgebeeld). De ontluchtingsbuis
is een katoenen buis die meestal gebruikt wordt bĳ het maken van ram
press matrĳzen. Ik koop het gewoonlĳk in de VS, maar ik weet niet welk
gelĳksoortig product er in Europa is.
2-4. Ik ga uit van een 3D geprint model. Ik maak met gaas een klein platform waar het model onder past. Het
moet 1,5-2 cm hoger zĳn dan het model en het gaas mag de zĳkanten ervan niet raken.

4
5-6. De ontluchtingsbuis bevestig ik
aan de binnenkant aan het gaas. Een
van de uiteinden is langer en steekt
uit. Ik snĳd het later op maat.

5

6
7-8. Nu ga ik de gipsen mal maken. Ik
bouw met houten delen op een stuk
plexiglas een bekisting rond het model.

7

9

8

10

9. Het gaas heb ik boven het model in
de mal gelegd. Ik heb erop gelet dat
het de zĳkanten niet raakt en dat er
ongeveer 1 cm ruimte is tot de bekisting. Het model heb ik met vaseline,
was of lĳm op de plexiglas plaat vastgezet, anders gaat het drĳven.
10. Ik maak met rolletjes klei de naden
dicht om lekkage van gips te voorkomen.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11-12. Ik zet een streepje om te markeren hoe hoog het gips moet komen.
In dit geval is dat ongeveer 4 cm; het
gaas zit dan helemaal onder het gips.
13. Dan maak ik het gips aan. De hoeveelheden zĳn makkelĳk uit te rekenen. Gips: het litervolume van de mal
in kilogrammen. Water: dat laatste getal x 0,6 in liters. Dit percentage is hoger dan bĳ een normale gietmal, waar
het watergewicht 70% van het gipsgewicht zou zĳn. Omdat ik lucht door
de mal ga persen, is een iets dichtere
mix beter.
Ik strooi het gips in het water, niet andersom! Dan meng ik 2-4 minuten tot
een romig mengsel is ontstaan en giet
dat langzaam in de mal. Om te voorkomen dat het gaat drĳven, houd ik
het gaas vast tot het gips hard genoeg
geworden is.
14. Na het gieten steekt het uiteinde
van de buis eruit. Het andere uiteinde
zit in het gips. Na 15-20 minuten is de
mal klaar om te lossen.
15-16. Ik los het model en maak de
randen van de mal voor zover nodig
schoon.
17. Ik druk klei in de holte en verwĳder
de overtollige klei met een lomer.
18. Ik leg een doek over een plank en
daarop een paar moeren om de mal
straks van onderen wat ruimte te geven. Een halve centimeter is genoeg,
want bĳ een grotere afstand kan de
klei gaan vervormen. De doek is nodig
om te voorkomen dat de klei op het
hout zou vallen, zou gaan plakken en
barsten.
19. Dan komt het leukste werkje. Ik
blaas met perslucht in de buis, maar
geef niet teveel druk, want anders zou
ik de mal opblazen. Het water wordt
uit de mal gedrukt, evenals het stuk
klei.
20. Hier ziet u (van rechts naar links)
het 3D geprinte model, de mal en de
gevormde klei. Als dat laatste stuk
droog is, kan het zelfstandig rechtop
staan, maar meestal maak ik er een
serie van en bouw die dan met de
hand op tot een sculptuur.
Kĳk hier naar het proces
op film
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Mis geen nieuwe films
van de kleine K
Neem hier een abonnement op ons YouTubekanaal

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

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

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

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

Foto van de maand

Mukozuke kommen, Oribe stĳl, Mino, Japan, Momoyama periode, vroeg zeventiende eeuw,
Museum voor Oosterse Keramiek, Osaka, 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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Podium
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Chikako Inaba en Gen Hoshino
Het Japanse echtpaar Chikako Inaba en Gen Hoshino exposeert bĳ
Loes & Reinier International Ceramics in Deventer. Hun werk is een
ode aan de schoonheid van de aarde en de natuur. Reinier van de
Voorde vertelt over de achtergronden van deze tentoonstelling.
Inaba en Hoshino presenteerden hun werk in
2019 voor het eerst in Europa. Wĳ ontmoetten ze
op de Keramiktage Oldenburg. Ze toonden daar
hun nieuwste werk, dat ze in een paar koffers uit
Japan meegenomen hadden. Het maakte indruk
en de tentoonstelling werd gepland.
Dat dit werk zo’n indruk maakte, was geen wonder, want de kwaliteit was opvallend. De vaas- en
bladvormen in witbakkend steengoed van Chikako vielen op door de originele vormgeving: een
boeiend motief van nerven en een zacht glanzend, melkwit zinkglazuur.

Chikako Inaba (Japan, 1974) volgde eerst een
opleiding aan de Musashino Art University in Kodaira. Zĳ studeerde in 1996 af met een passie
voor het maken van keramiek. Een passie die zĳ
verdiepte in een periode van drie jaar met stages
en verdere studie in Japan en elders. Zĳ perfectioneerde tussen 2001 en 2004 haar kennis en
techniek aan het Tajimi City Pottery Design and
Technical Center. Daar leerde zĳ de finesses van
het boetseren en ontwikkelde een filosofisch concept over de relatie tussen de aarde en het maken van keramiek.

Op de vorige pagina: Gen Hoshino, celadon vaas, 2021, 16 x 26 cm
▼ Gen Hoshino, grote schaal, 2016, 40 x 8 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Kiyohiko Miyata
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Gen Hoshino, Vloeiend slib, 2017, 35 x 31 x 6 cm

Na haar studie opende ze in 2007 haar eigen studio en werkte aan een oeuvre in sculpturale
vaasvormen. In 2018 verhuisde zĳ met haar man
naar Takashima en werkt daar nu samen met
hem in een nieuw atelier.

stadia hebben, vast in vrĳ gevormde sculpturen
met zacht golvende wanden: na de bloei verwelkte bladeren, sterk vervormd door de kracht van
hun verdrogende nerven, prachtig omgekruld en
opgerold.

Tĳdens een stage raakte Chikako geboeid door
de lotusbloemen en hun karakteristiek getekende
bladeren:
‘Tĳdens een verblĳf van drie maanden in Taiwan
heb ik veel lotusvĳvers bezocht. Ik zag lotusbloemen bloeien en lotusbladeren zwaaien in de
wind. Ze waren echt mooi, dus lotusbloemen
werden het hoofdthema van mĳn keramiek. Naarmate de tĳd verstreek, na de bloei, zouden de
bloemen vallen en de bladeren bruin worden en
oprollen. De verdorde bladeren zien eruit als de
hand van een grootmoeder die het verstrĳken
van de tĳd zachtjes accepteert.’

Ook Gen Hoshino’s werk vertoonde in Oldenburg
een opvallende en originele oppervlaktestructuur.
Hĳ werkt met voornamelĳk vlakke en licht gewelfde vormen van gegoten porselein. Geboeid door
het gedrag van traag vloeiend slib in een welvende vorm, werkt hĳ aan een uitdĳend oeuvre van
porseleinen schaal- en schotelvormen. Hĳ werkt
ze af met een subtiel celadonglazuur.

De vaasvormen bouwt Chikako met de hand op
uit rolletjes klei. Dan tekent ze er de nerfpatronen
op en kerft de klei vervolgens zorgvuldig in. Ze
legt de vormen die de bladeren in opeenvolgende

‘Keramiek wordt gemaakt van klei en vuur. Klei
wordt plastisch door matig toevoegen van vocht.
Ja, keramiek heeft ook water nodig. Net als alle
andere organische stoffen op aarde... Wanneer
aan de klei meer water wordt toegevoegd, wordt
het slib en krĳgt het een nieuwe expressie. Het is
zowel scherp als zacht. De slib danst en stroomt.
Ik leg de verschillende verschĳningsvormen op
het vat vast. En uiteindelĳk wil ik het noodzakelĳ-
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Op de vorige pagina: Chikako Inaba, Jōki Vessel, 2020, 15 x 13 x 20 cm
▲ Chikako Inaba, kommen met bladvorm, 2020, 9 x 9 x 6 cm en 7 x 7 x 8 cm

ke element van de keramiek, water, vastleggen
als karakteristieke vorm in mĳn gestookte werk
dat is ontstaan door het gebruik van slib.’
Gen Hoshino (Japan, 1973) is een zoon van in
de keramiekwereld zeer bekende ouders. Zĳn vader is Satoru Hoshino, Kayoko Hoshino is zĳn
moeder.
Ook Gen is opgeleid (2000-2003) aan het Tajimi
City Pottery Design and Technical Center. Wat hĳ
daar leerde, is van beslissende invloed geweest
op zĳn ontwikkeling als keramisch kunstenaar. Hĳ
leerde bewust te zĳn van de betekenis van het
creëren door klei als materiaal te gebruiken, wat
keramische kunst is en wat het nut en de schoonheid zĳn van ambachten.
Met zulke beroemde ouders vond hĳ het aanvankelĳk moeilĳk om een eigen stĳl van werken te
vinden. Zicht op een eigen weg diende zich aan

toen hĳ zich ging richten op de creatie van functionele vormen in gipsen gietmallen. Door toeval,
bĳ het overgieten van verdikt, oud slib in een emmer met nieuw, vers slib, ontdekte hĳ hoe hĳ de
door de wind veroorzaakte rimpelingen op zandduinen en op het water in slib kon realiseren. Hĳ
legde zich vanaf die dag in 2009 toe op het verder ontwikkelen van deze techniek. Hĳ vult daarbĳ een gipsmal met slib en laat deze een poos
staan zodat het indikt. Vervolgens wordt het
overtollige slib met een rubberen spatel verwĳderd. De plastische veegsporen die de spatel
achterlaat, vormen de decoratie van de gietvorm.
Die decoratie van de gegoten vorm was aanvankelĳk alleen toepasbaar op de binnenzĳde. Het
kostte hem een jaar voordat hĳ deze vorm van
slibdecoratie ook op de buitenkant van een vaas
of komvorm kon toepassen. Hĳ experimenteerde
ook met waterglas en natriumsilicaat om de tex-
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tuur van de slibsporen te leren beheersen, een
van de moeilĳkste aspecten van zĳn werk. Een
stap verder kwam hĳ door de gegoten vorm niet
langer rond of vierkant te maken, maar door de
vorm zodanig uit te snĳden dat het slibspoor leidend werd. Zo ontstonden objecten die doen
denken aan vleugels, scherven of bladeren. Nog
weer een stap verder kwam hĳ door de spatels
waarmee hĳ het slib wegveegde, te voorzien van
inkepingen. Daardoor werden er meer nuances in
de decoratie mogelĳk.
De objecten van Gen Hoshino worden afgewerkt
met een stromend celadonglazuur. Naarmate dat

dunner of dikker wordt opgebracht, varieert het in
kleur van ĳl lichtblauw tot een intens blauwgroen,
zoals we dat kennen van klassieke oosterse vazen.

Reinier van de Voorde
4 september t/m 30 oktober
Chikako Inaba & Gen Hoshino
Loes & Reinier International ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer

▼ Chikako Inaba, Jōki Vessel, 2021, 29 x 21 x 22 cm
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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: dinsdag t/m zondag 11 - 17
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KleiPers

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

Hang on to a Dream

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.

Niemand wil scherven in een keramiekmuseum.
Normaal gesproken tenminste. Maar in deze
tentoonstelling spelen scherven een hoofdrol.
Beate Höing (Duitsland, 1966) laat dat zien. De
als schilder geschoolde kunstenaar, die sinds
2008 ook sculpturaal werkt, heeft duizenden
kapotgeslagen porseleinen fragmenten gecombineerd met zelf gemaakte keramische elementen tot assemblages voor indrukwekkende
werken die ze ‘tapĳten’ noemt. Zo ontstaan ook
figuratieve sculpturen en hoge steles. De
boodschap is dat vernietiging wordt gevolgd
door nieuwe schoonheid en nieuw leven – tegen
de achtergrond van de respectieve herinnering.

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

5 september t/m 20 februari 2022
Keramion
Bonnstraße 12
50226 Frechen
Duitsland
Open: dinsdag t/m vrĳdag 10 - 17
zaterdag 14 - 17

lees
meer

lees
meer
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Hugo Meert – Unbreakable

Divine Fingerprints

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

Keramist Jeroen Bechtold ontwierp aanvankelĳk
voor onder meer Rosenthal en Flora, maar hĳ
voelde al gauw de noodzaak individueel werk te
maken. Zĳn series draaien om grote thema’s die
een enorme betrokkenheid bĳ de wereld verraden. Hĳ wordt niet gedreven door commercie. Er
moet een innerlĳke noodzaak zĳn voor hĳ zich
aan het werk zet. Evenmin houdt hĳ van herhaling. Elke serie is volkomen anders dan wat
voorafging – met technieken als vanzelfsprekend aangepast aan de boodschap, waarbĳ porselein zĳn grote liefde is.

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.

Vorig jaar verscheen een bĳzonder fraai boek
over Bechtolds oeuvre. Aanleiding voor een retrospectieve van zĳn werk.

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

lees
meer

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

lees
meer
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Helma van de Water

Frans en Jozien Ingenhut

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.

Het werk van Frans en Jozien Ingenhut wordt
voornamelĳk gevormd op de draaischĳf en bestaat uit gebruiksgoed en unieke objecten,
meestal gestookt in hun houtoven. Vaak worden
de potten, schalen en vazen van reliëf voorzien
of gefacetteerd, om vervolgens verder uitgedraaid te worden. Er ontstaat dan een natuurlĳke twist in het oppervlak. De heldere kleuren
van de celadon-, chun- en shinoglazuren
vormen een interessant contrast met de ongeglazuurde scherf die subtiel geraakt is door het
vuur en de assen. Het onvoorspelbare aspect
van het stoken met hout is een onmisbaar onderdeel in hun werk. Het samenspel van de
twee keramisten en het spel van het vuur met
de klei vormt een harmonisch geheel.

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

26 september t/m 6 november
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

lees
meer

lees
meer
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Bold and Delicate

1000 jaar porselein
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.
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

In porselein én op papier verbeeldt Yuk Kan
Yeung in deze solo-tentoonstelling twee tegengestelde krachten: moed en kwetsbaarheid. Ze
schildert en tekent vaak op papier; soms rolt ze
de tekening op, en zo kwam ze op het idee van
de opgerolde porseleinen vorm. Een ruimtelĳke
drager voor haar beschildering.
Ze combineert krachtige penseelstreken met
verfijnde, sensitieve potloodlĳnen op haar objecten. Soms gebruikt ze ingetogen aquarelachtige tinten om de verstilling te verbeelden.
‘Het tekenen brengt mĳ terug naar mĳn eigen
cultuur, mĳn passie voor de Chinese kalligrafie.
Ik teken vanuit mĳn intuïtie, een pure en directe
benadering. Met een paar bewegingen op een
leeg vel papier of op een opgerolde porseleinen
vorm, kan ik tegelĳk de balans en de spanning
uiten. Net als in de Chinese schilderkunst laat ik
de lege ruimte open. Deze leegte is even vol als
de gevulde ruimte, een speelveld voor de verbeelding.’

4 september t/m 3 oktober
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag vd maand 13 - 17

lees
meer
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Liefde Lĳden Lust
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

Een unieke thema-expositie rondom passie in
de breedste zin van het woord. Met fascinerende sculpturen die verwĳzen naar spiritualiteit en
bezinning, naar het lĳden van de mens. Een keramische verbeelding van menselĳke emoties in
alle facetten. Van platonische liefde tot driften,
woest verlangen en oergevoelens. Een prachtige presentatie met herkenbare voorstellingen
van lichamelĳkheid, beroering, genegenheid,
liefde, lust en meer. Gemaakt door gerenommeerde kunstenaars uit heel Europa.

24 september t/m 16 januari 2022
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
lees
5932 AG Tegelen
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 81 | september 2021 | 61

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

Galerie Bax Kunst, Groots in ’t Klein
Singel 82, 8601 AM Sneek
t/m 11 september

O.a. Jolanda van de Grint

VOORbeelden

Keramik der ersten Stunde

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

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

This Art Fair

Margot Thyssen

De Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231
1021 KP Amsterdam
t/m 29 augustus

Cultuurstation Tracé, Veltwĳcklaan 222
2180 Ekeren (BE)
3 t/m 12 september

Internationale Glas- en Keramiekmarkt

O.a. Fabienne Withofs

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

Céramique démasquée, Design Station
Rue Paradis 78, Liège (BE)
t/m 12 september

Zomerexpositie

Sous Terre Art Fair

Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 29 augustus

Walstraat 2A
6629 AD Appeltern
5 t/m 12 september

Zomerexpositie

O.a. Hermien Buytendĳk

Beelden in Gees, Schaapveensweg 16
7863 TE Gees
t/m 31 augustus

Kasteel d’Aspremont-Lynden
Groenplaats, 3621 Lanaken (BE)
t/m 12 september

Overtuigen

O.a. Marĳke Gémessy

Utrechtse Aarde, Janskerk, Janskerkhof 26
3512 BN Utrecht
t/m 4 september

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

Eric Mestre

O.a. Teja van Hoften

Modern Shapes Gallery, Museumstraat 29
2000 Antwerpen (BE)
t/m 5 september

Beeldentuin Achter de Westduinen
Dĳkstelweg 58, 3253 TB Ouddorp
t/m 18 september

O.a. Nadjezjda van Ittersum

Vier decennia BKR

Herontdekking, Kasteen Groeneveld
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
t/m 5 september

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
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ShowUp
Expo Haarlemmermeer, Stelling 1
2141 SB Vĳfhuizen
5 en 6 september
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O.a. Hedy Abeling

O.a. Rian Peeperkorn

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

Hemelladder, LKG De Ploegh, ’t Zand 31
3811 GB Amersfoort
t/m 10 oktober

Vogel-Vrĳ

Imagine

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

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

In Kannen en Kruiken

Bas van Beek: Moord en Brand

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

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

Vĳf keramisten SKNN

Beelden 2021

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

Anningahof, Hessenweg 9
8028 PA Zwolle
t/m 31 oktober

Universus, Johan Tahon

O.a. Marjan Waanders

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

Human, De Beelden Tuin, Lindenhovestraat 2
2471 XK Zwammerdam
5 september t/m 31 oktober

Touching Worlds

François Curlet

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

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

Annouk Thys en Karima Duchamp

Haagse Bluf

Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
4 september t/m 2 oktober

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

Museum Møhlmann, Westersingel 102-104
9901 GK Appingedam
t/m 3 oktober

Ter ere van Fritz Rossmann
Tentoonstelling in het Westerwaldmuseum
Lindenstraße 13, Höhr-Grenzhausen (DE)
t/m 3 oktober

O.a. Job Heykamp
Kunst | Ambacht, Koppelkerk, Koppelstraat 35
7126 AG Bredevoort
t/m 3 oktober

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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Magnifieke Miniaturen Tentoonstelling
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De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?
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Colofon
De kleine K

Inhoud

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

Stichting k+K
deKleineK.nl

Samenstelling, grafische vormgeving en
auteursteksten (tenzĳ anders aangegeven):
Mels Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen
bĳ: Brigitte Arbelot, Eliza Au, Eglė EinikytėNarkevičienė, Yoshimi Futamura, Elvira
Groenewoud, Sander Hendriks, Yna van der
Meulen en Reinier van de Voorde.

Publicatie

Kopĳ

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

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

Uitgever

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

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

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

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

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

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