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de kleine K
Een nieuwe blik
Hélène Rivière zegt in dit nummer in haar interview: ‘Maar
als je ze uit hun context haalt, als je ze met andere ogen
bekĳkt, kun je hun vorm gaan bewonderen…’
Die andere ogen, die nieuwe blik, komt telkens terug bĳ
mĳn gesprekken met kunstenaars over hun inspiratie.
Die nieuwe blik laat ons zien wat we eerder niet zagen, hĳ
laat ons verwonderen. Die verwondering intrigeert en laat
ons op verder onderzoek uitgaan. Wat wist ik niet? Hoe
past het in het grotere geheel? Waar komt die schoonheid
vandaan? Hoe werkt het eigenlĳk? Vragen die ons verder
kunnen brengen en kunnen leiden tot nieuwe inzichten,
nieuwe combinaties en mogelĳk inspireren tot nieuwe
concepten voor ons werk.
Voor het ontdekken en gebruiken van die nieuwe blik is
moed nodig. Om opzĳ te zetten wat je zeker dacht te
weten, want een nieuwe blik vereist nieuwe ogen. Om
nieuwsgierig op te merken wat er anders is. Om dat in je
denken in te passen. En om dat in daden om te zetten.
Die nieuwe blik zie ik in dit nummer ook bĳ Shiyuan Xu, die
in boeken over biologie de wereld van microleven
ontdekte. En Ngozi-Omeje Ezema keek met andere ogen
naar haar benarde situatie en maakte van de nood een
nieuwe deugd. Voor Akashi Murakami waren het
houtstronken die haar verwondering opwekten. Hélène
Rivière kreeg oog voor de schoonheid van alledaagse
voorwerpen.
Adriaan Rees merkte het gat in de gevel op waar de
vermaledĳde gaper gezeten had en ondernam moedig
meteen actie…

Mels Boom

Op de vorige pagina: Shiyuan Xu, Growing (detail), 2018, papierporselein, 51 x 34 x 21 cm, foto: Guy Nicol
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De nieuwe gaper
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Inspiratie
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Shiyuan Xu
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▲ Through the Lens #4, 2016, papierporselein, 28 x 43 x 38 cm, foto: Lisa Hardaway
Op de volgende pagina: Vena #4 (detail), 2019, papierporselein, 58 x 25 x 43 cm

Zaden
De wereld van kleine organismen ontdekte Xu
in het boek Seeds, Time Capsules of Life van
auteur Wolfgang Stuppy en fotograaf Rob Kesseler, in het laatste jaar van haar studie. Het is
een verzameling opnames met de elektronenmicroscoop van zaden uit de Millennium Seed
Bank van The Royal Botanical Gardens in Kew
(Londen). ‘Ik stond echt versteld van hun
schoonheid en verfijning. Deze voor mĳ nieuwe
beelden fascineerden me en sindsdien gebruik
ik deze vormen, patronen, structuren en texturen als inspiratie. Ik verzamel boeken over het
onderwerp en doe zelf verder onderzoek, soms
geholpen door de technische mogelĳkheden op
de universiteit.’
Een boek dat de inspiratie gaf voor het recentere werk is On Growth and Form door D’Arcy
Thompson. In dit meer dan honderd jaar oude
boek laat hĳ zien dat biologische vormen gebaseerd zĳn op natuur- en wiskundige principes.
De vorm is een krachtendiagram. ‘Vorm en

structuur van levensvormen zĳn het gevolg van
hun reactie op interne en externe omstandigheden. Het gaat over beweging, tĳd en ruimte.’

Per ongeluk
Toen Shiyuan klein was, tekende ze al veel. ‘Ik
had dan ook een goed voorbeeld. Mĳn vader is
erg goed in het tekenen van dieren, dus deed ik
hem na. Toen ik later naar de kunstacademie
wilde, was dat een onverwachte keuze. Liever
dokter of advocaat, want dat geeft meer carrièreperspectief. Toch lieten ze me gaan en steunden
me ook toen ik later in de VS verder wilde gaan
studeren. Het moet niet makkelĳk voor ze geweest zĳn.’
Voor haar BA ging Xu naar de China Academy of
Art in Hangzhou. ‘Dat is een vierjarige opleiding.
Eerst een basisjaar: schilderen, tekenen en ontwerpprincipes. Daarna wordt aan het begin van
het tweede jaar het hoofdvak gekozen. Ik wilde
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▲ Vena #7, 2020, papierporselein, 50 x 33 x 24 cm
Op de volgende pagina: Blue Vein #14, 2021, papierporselein, 36 x 16 x 50 cm

oorspronkelĳk architectuur of design kiezen,
maar kwam per ongeluk terecht op de afdeling
keramiek. Want in de prospectus van de school
stond keramiekdesign en ik dacht dus dat het
over design ging… Toen ik me eenmaal aangemeld had, kon ik niet meer van studierichting veranderen.’
Het werken met klei beviel haar meteen prima.
‘Je moet er echt mee leren werken. Snappen wat
en wanneer je iets moet doen. Tĳd is een belangrĳke variabele. Ik houd van de aanraking van

aardse natte klei. Het is heel apart om te zien
hoe dat zachte materiaal vaste vorm krĳgt en permanent hard wordt. Ik kan er fijn mee werken en
in het atelier ben ik altĳd weer blĳ.’

Song
Na het behalen van haar BA ging Shiyuan verder
studeren voor haar MA aan de Arizona State University. Daar ontwikkelde ze in drie jaar haar
werkconcept, gebaseerd op haar onderzoek van
micro-levensvormen. Haar Chinese achtergrond
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bleef daarbĳ een grote rol spelen: ‘Ik ben geboren in Hangzhou, een stad met veel mooie natuur
en een rĳke geschiedenis. Het was tĳdens de zuidelĳke Songdynastie de hoofdstad van China. De
keizerlĳke hofhouding bracht kunst en cultuur tot
bloei en dat is nog steeds te merken. Op de een
of andere manier heeft die rĳke culturele geschiedenis nog steeds invloed op mĳn werk.’

Papiervorm
Bĳ het maken komt alle inspiratie samen, bewust
of onbewust. De micro-organismen, maar ook de
dagelĳkse indrukken van interessante vormen.
‘Daar maak ik foto’s van en daarnaast kĳk ik naar
gebouwen, met hun grotere structuren.’ Voor
kleur kĳkt ze naar de traditionele Chinese glazuren, waarbĳ de celadonkleur, zoveel gebruikt in
de tĳd van de Songdynastie, natuurlĳk favoriet is.
Ze vertaalt dat principe in haar eigen werk naar
blauwe glazuren op een helderwitte ondergrond.
Als een idee eenmaal voldoende uitgekristalli-

seerd is, begint het echte maakwerk op basis van
schetsen. ‘De globale vorm van het object maak
ik eerst met krantenpapier. De latere negatieve
ruimte zal ik maar zeggen. Ik rol daarna grote
platen papierporselein uit met een deegroller en
snĳd ze dan in smalle stroken. Ik leg de stroken
op de vorm van krantenpapier en maak ze met
slib aan elkaar. De zachte stroken worden ondersteund door de krantenpapieren vorm. Meestal
werk ik van binnen naar buiten. Als de bovenste
helft van de vorm wat gedroogd en dus steviger
is, draai ik het stuk om en bouw ik de onderste
helft verder op, zodat het stuk driedimensionaal
is. Als de vorm helemaal klaar is, stook ik hem op
1240 ºC en daarna volgt de gladbrand op een lagere temperatuur. Ik breng glazuur met veel textuur op mĳn werk aan, schraap het van de
randen af, stook het en herhaal het proces verschillende keren. Zo krĳg ik een heel organische
structuur. Eventuele glazuurspatten slĳp ik weg
met mĳn Dremel.’

▼ Fission #4, 2017, papierporselein, 27 x 28 x 24 cm
Op de volgende pagina: uit de Fragment serie, 2018, papierporselein, grafiet, 51 x 51 x 11 cm
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Ngozi-Omeje Ezema
(De)fragmentatie
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De grote, aan draden hangende sculpturen van Ngozi-Omeje Ezema zĳn
haast virtueel. Ze zĳn als het ware zelf geen beeldhouwwerken, maar
roepen het beeld van sculpturen op. Ze bewegen mee met de luchtstroom en tonen zo hun kwetsbaarheid en tegelĳkertĳd hun flexibiliteit.
Ngozi-Omeje Ezema (Nigeria, 1979) maakt werkelĳk enorme sculpturen uit stukjes klei. Ze zĳn
soms acht meter hoog of veertien meter lang. De
vormen worden bepaald door het ophangen van
elementen aan heel dunne draden. Elk element
moet natuurlĳk op de juiste plaats hangen om het
gewenste beeld te krĳgen. Stel je voor dat je met
dit werk een grote tentoonstelling hebt… ‘Ik maak
de sculpturen dan wakker, breng ze tot leven na

hun slaap in grote zakken. Ik droom ervan, ooit
nog eens een levensgroot vliegtuig zo te maken…’

Inspiratie door scherven
Oorspronkelĳk maakte Ezema traditioneel werk,
gedraaid en met de hand opgebouwd. Tot ze in
2006 een ongeluk kreeg. ‘Op reis naar een tentoonstelling ging al mĳn werk kapot, alleen de

Op de vorige pagina: Stunted, uit the Leaf serie, 2020, terracotta, acryl, vislĳn, metaal, 91 x 91 x 195 cm
▼ Union II, uit de Leaf serie, 2020, terracotta, acryl, vislĳn, metaal, 152 x 30 x 213 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Ngozi-Omeje Ezema
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deksels konden tentoongesteld worden. Ik kreeg
meteen de bĳnaam Onye ite abughi ahia (in Igbo,
de lokale taal: een pottenbakker is niet betrouwbaar). Toch was dat een keerpunt in mĳn carrière.
Tĳdens de tentoonstelling ging ik over het voorval
nadenken en wist dat ik de scherven ook kon
gaan gebruiken. Ik werd multi-media keramist,
met fragmentatie en defragmentatie als centraal
thema in technische zin. Inhoudelĳk gaat het ook
over het schenden van vrouwenrechten en andere schokkende levensgebeurtenissen. Zo maak ik
mĳn emoties erover tastbaar.’

Hagedissen
Boetseren zat er al vroeg in bĳ Ngozi-Omeje:
‘Vanaf mĳn vĳfde begon ik met het boetseren van
hagedissen met nat zand. Dat ging niet altĳd
goed. Ik bouwde eens een zandkasteel met wat
hagedissen erop als decoratie. Ik wachtte geduldig tot de hagedissen droog waren, zodat ik ze in
het kasteel, hun nieuwe thuis, kon zetten, maar

natuurlĳk had ik alleen maar los zand in mĳn handen. Mĳn vader legde me uit, dat ik dan klei zou
moeten gebruiken en dat was niet in de buurt.
Een nieuwe kans kreeg ik pas op de kunstopleiding.’ Creatief bezig zĳn kon thuis. ‘Mĳn vader
was lasser en mĳn moeder naaister. Ze waren op
hun eigen manier creatief en ze begrepen dat ik
die kant op wilde. Helaas is het gebruikelĳk om
beeldende kunst weg te zetten als alleen geschikt voor minder slimme mensen.’
Ezema ging studeren aan de Universiteit van Nigeria in Nsukka. ‘Daar merkte ik hoe fijn ik het
vond om met klei te werken, meer dan met de
andere materialen. Het is zo rustgevend en geeft
me de vrĳheid om me uit te drukken.’ Toen ze
met haar nieuwe schervenconcept begon, bracht
haar docent El Anatsui haar verder door haar te
laten kennismaken met het werk van Cornelia
Parker en van de Koreaanse kunstenaar Jaehyo
Lee, die ook objecten ophangen.

Op de vorige pagina: Vase #3, 2020, terracotta, acryl, vislĳn, metaal, 30 x 30 x 61 cm
▼ Union I, uit de Leaf serie, 2020, terracotta, acryl, vislĳn, metaal, 152 x 30 x 213 cm
Op de volgende pagina’s: Eavesdropper, uit de Leaf serie, 2020, terracotta, acryl, vislĳn, metaal, 91 x 91 x 213 cm
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▲ Keeper of Light, uit de Leaf serie, 2020, terracotta, acryl, vislĳn, metaal, 91 x 91 x 30 cm
Op de volgende pagina: Vase #8, 2020, terracotta, acryl, vislĳn, metaal, 30 x 30 x 91 cm

Rookstoken
Ezema bouwde aanvankelĳk haar werk op met
kleiringen, gekleurde teenslippers en witte draden. ‘Later ging ik andere vormen uit klei gebruiken: bolletjes, kopjes, bladeren, afhankelĳk van
wat het beste bĳ de sculptuur zou passen.’
Bĳ het samenstellen begint ze altĳd in het midden. ‘Daar maak ik als het ware de omtrek van
de beoogde vorm. Telkens breid ik het werk dan
naar buiten uit.’ De elementen maakt ze uit aardewerk en steengoed in allerlei tinten tussen
bruin en roze. ‘De kleur is afhankelĳk van waar
de klei vandaan komt. Ik koop vrachtwagenladingen tegelĳk. Ik voeg zaagsel en papier aan de
klei toe, om het lichter te maken. De elementen

bak ik op 1050-1100 ºC. Glazuur gebruik ik
(nog) niet.
Na de biscuitstook rook ik een deel van de elementen met hooi en houtsnippers, waardoor
een donkere tint ontstaat. Daarna worden ze
gewassen en bedekt met lĳm.’

In deze video vertelt Ezema
meer over haar werk
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Akashi Murakami
Spel van natuurkrachten
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In haar werk probeert ze de krachten van de natuur te vangen: de wind en
de regen die op een stuk hout inwerken, de tĳd en de insecten die eraan
knagen. Akashi Murakami fixeert een moment van dit proces in keramiek.
Via de objecten die op deze manier ontstaan, wekt ze deze krachten in de
beleving van de toeschouwer weer tot leven.

Japan
Al in haar jeugd werd Akashi Murakami (Japan,
1971) geboeid door keramiek. In het bĳzonder
herinnert ze zich een theekom. ‘Een jaar of tien
moet ik zĳn geweest. De wand was dik, bedekt
met een speciaal Japans oranje shinoglazuur.
Ontzettend mooi vond ik het. Het raakte me. Het
oranje deed me dromen van zonsondergangen,
het wit van een loom verglĳdende zomerdag.’

‘Japan is echt een land van keramiek. We gebruiken aan tafel veel kleine bordjes, schotels en
kommen, veel meer dan hier in Frankrĳk. Als kind
vond ik het leuk om de tafel te dekken. Daar vermaakte ik me mee. Ik bekeek de kommen. Dat
waren geen luxe voorwerpen, hoor. Het waren
gewone gebruiksvoorwerpen, maar ik vond ze
mooi. Later ben ik een cursus pottendraaien

Op de vorige pagina: Mue, 2005, steengoed (wit), porselein-engobe, 85 x 24 x 72,5 cm, foto: Akashi Murakami
▼ Nature for Nature, 2005, aardewerk, 27 x 7 x 14 cm, foto: Akashi Murakami
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Michel Théodon
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gaan volgen, zoals veel dames dat doen. We
maakten alledaagse gebruiksvoorwerpen. Ik
vond het erg leuk om te doen en als ik even tĳd
had, was ik ermee bezig.’

Frankrĳk
‘Als student heb ik over de hele wereld gereisd.
Ik vond elk land leuk, maar Frankrĳk was anders.
De kleuren, de manier van leven... het had iets
aantrekkelĳks. Ik wilde me in het land onderdompelen en ben in Aix-en-Provence gaan wonen.
Nadat ik een half jaar cursussen had gedaan om
de taal te leren, wilde ik iets anders gaan doen
en heb ik me aangemeld op de École des Arts
Décoratifs in Straatsburg. Daar werkten we conceptueel. Van tevoren moest ik aangeven wat
mĳn artistieke doelstellingen waren. Het concept
was nog belangrĳker dan het object. In het begin
was dat even wennen.’

Lĳnen
‘Lĳnen hebben me altĳd geboeid. Tegenwoordig
werk ik met organische lĳnen, indertĳd met strakke lĳnen. Vooral geometrische vormen maakte ik.
Ik houd van dingen die niet heel ingewikkeld zĳn.
Een bol vind ik bĳvoorbeeld een prachtige vorm,
niet perfect maar wel heel mooi. Of een kubus. Ik
maakte er een die uit onderling allemaal verschillende objecten bestond. Als je die in elkaar paste,
vormden ze een grote, strakke kubus. Want alles
wat ik maakte, moest heel strak zĳn. Het ligt misschien niet helemaal voor de hand om dat in klei
te doen, maar indertĳd was dat voor mĳ een obsessie.’

Masterclass
‘Nadat ik mĳn diploma had gehaald, wilde ik me
verder verdiepen in het maken van mallen. Dat
interesseerde me. Ik ging eerst naar Limoges,

Op de vorige pagina: Déferlante, 2020, steengoed (wit), porselein-engobe, 42 x 23 x 25 cm
▼ Torrent, 2015, aardewerk, 44 x 23 x 21,5 cm
Op de volgende pagina: Geyser II, 2020, steengoed (wit), porselein-engobe, 39 x 27 x 33,5 cm
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▲ Basalt, 2019, steengoed (zwart), glazuur, 49 x 37 x 26 cm
Op de volgende pagina: Forêt noire in het atelier, 2015, steengoed (zwart), glazuur, 48 x 34 x 25 cm

daarna naar Genève. Daar heb ik de basis gelegd voor het werk dat ik momenteel maak. Dat
ging eigenlĳk heel toevallig. Na mĳn stage in Limoges wilde ik werk maken dat ik nog niet eerder
had gemaakt. Toen ik tĳdens een boswandeling
een stuk verweerd hout zag liggen, heb ik dat opgeraapt en daar een mal van gemaakt. Alles wat
ik in Limoges had geleerd, kon ik toepassen. Het
object dat eruit kwam beviel me. Vanaf dat moment ben ik organische vormen blĳven maken.’

Van gietmal naar drukmal
‘In het begin maakte ik een gietmal. Dan kreeg ik
een exacte replica van het object dat ik in de natuur had gevonden. Tegenwoordig gebruik ik mĳn
mallen als drukmallen en maak ik objecten met
behulp van delen van de mallen die ik in de loop
van de tĳd heb gemaakt. Die bewerk ik naderhand: ik snĳd er iets vanaf, ik voeg er iets aan
toe. Zo assembleer ik uit verschillende deelvormen een nieuw object.’

Natuurkrachten
‘Zo’n stuk hout is een sculptuur op zich. Als je
goed kĳkt, zie je ongelooflĳke vormen. Ze zĳn
ontstaan door de inwerking van natuurkrachten.
Er is jaren aan gewerkt. Het heeft echt een geschiedenis. En dat proces is nog gaande. Het ob-

ject leeft, zou je kunnen zeggen. Het volgt zĳn levensloop. In mĳn werk heb ik een moment uit het
leven van dat object in de tĳd gefixeerd. Ik zou
willen dat mĳn werk, als je het bekĳkt, de sensatie oproept van de wind die over dat houten object heen waaide, van de regen die erop viel, van
de insecten die eraan knaagden.’

Doorgaande beweging
‘In het houten object zit een beweging, een geschiedenis die zich aan het ontvouwen is. Dat ik
er een keramische afdruk van maak, is daar een
onderdeel van. Ik heb iets gepakt dat ik zag liggen. Ik heb ermee gewerkt: net als de wind, het
water, de tĳd en de insecten die eraan knagen,
heb ik er iets mee gedaan. Via mĳn werk wil ik
dat laten zien, de ervaring oproepen die ik had op
het moment dat ik dat stuk hout vond. Als ik ermee klaar ben, leg ik het object vaak weer terug
in de natuur. Die beweging wordt dan niet onderbroken. Het leven gaat verder, de geschiedenis
vervolgt zich, de stroom zet zich voort. Ik ben
heel even een onderdeel geweest van die beweging die door de natuur stroomt en misschien
blĳft of misschien op een dag verdwĳnt... Dat
idee, daar houd ik van...’

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 november

Dit jaar al bĳgedragen?
Bedankt!!!
Zo kunnen we weer verder...

Inspiratie Momenten

Lauren Mabry, Glaze Flow Cylinder (No. 2), 2021, 18 x 38 x 31 cm, keramiek, glazuur, foto met dank aan Pentimenti Gallery

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 83 | november 2021 | 30

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 28 november 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Knowhow
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Hélène Rivière
Het geheugen van porselein
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Centraal in het werk van Hélène Rivière staat porselein, met zĳn
geheugen voor de bewerkingen die het onderging. Daar maakt ze
gebruik van om de texturen van de materialen voor de mallen en de
gebaren van de bewerking te bevriezen. Zo ontstaan momentopnamen
van het proces, met levendige structuren en gevarieerde texturen.
Hélène Rivière (België, 1963) maakt haar porseleinen objecten met eenmalige mallen, die ze opbouwt uit allerlei materialen. ‘Die verzamel ik op
rommelmarkten. Het textiel dat afdrukken achterlaat op mĳn stukken, is vaak van oude kleren. Al
die zogenaamd nutteloze spullen krĳgen zo een
tweede leven.’ Ze inspireren Hélène ook. ‘Vroeger heb ik veel gewerkt met het thema van het
rariteitenkabinet. Tegenwoordig zĳn het eerder
trefwoorden die ik als uitgangspunt neem: prints,
wit, plooien, natuur, sap, kronkelend, moment.
Alles is een bron van inspiratie voor mĳ. De natuur, uiteraard, maar ook al die alledaagse voorwerpen, vooral als ze een beetje vergeten zĳn.
Sommige objecten lĳken onbeduidend, we mer-

ken ze niet meer op. Maar als je ze uit hun context haalt, als je ze met andere ogen bekĳkt, kun
je hun vorm gaan bewonderen, hun materiaal,
een detail, een vouw hier, een kromming daar.
Voor mĳ is het alledaagse even mooi als het buitengewone. Het is de manier waarop we naar
dingen kĳken, die inspirerend is. En niet waar je
naar kĳkt.’

Muziek
Hélène is een van negen kinderen. Ondanks het
feit, dat er in het gezin weinig plaats was voor
kunst, ging ze naar het conservatorium, waar ze
piano en viool leerde spelen. Het was echter haar
Parĳse grootmoeder die haar verdere artistieke

Op de vorige pagina: Jardin d’hiver (detail), 2019-2020 ▼ Jardin d’hiver, 2019-2020, h 23-37 cm
Objectfoto’s bĳ dit artikel: Hélène Rivière. Procesfoto’s: Arthur Ancion
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pad effende. Gepassioneerd door moderne
kunst, nam ze Hélène mee naar musea en tentoonstellingen. ‘Ze vertelde me alles over schilders, beeldhouwers, artiesten... In de zomer
woonde ze in Pouilly-sur-Loire, halverwege tussen twee belangrĳke keramiekcentra: SaintAmand-en-Puisaye en La Borne. Het was fascinerend om de pottenbakkers van Saint-Amand
aan het werk te zien en ik herinner me ook de
keramiekateliers in La Borne, waar ik ook jaar na
jaar de bouw van de fantastische ‘kathedraal’ van
keramist en beeldhouwer Jean Linard kon volgen.’
Na ruim twintig jaar actief geweest te zĳn in de
muziek, had Hélène behoefte om ook weer terug
te gaan naar die eerdere fascinatie. ‘De eerste

keer dat ik toen mĳn handen in de klei stak, voelde als een openbaring en ik ging de opleiding keramiek volgen aan de kunstacademie van Elsene
(Brussel), waar ik in 2014 afstudeerde.’

Porselein
Tĳdens de opleiding maakte ze kennis met porselein. ‘Op een dag wilde ik een heel contrasterend stuk maken: een glad wit deel en een ruw
zwart deel. Zwarte klei (African Stone) voor het
zwarte en porselein voor het witte deel. Dat was
het begin, maar toen ontdekte ik ook de gevoeligheid van porselein, de herinnering die het in zich
draagt aan de gebaren die het gevormd hebben.
Die herinnering is een belangrĳk uitgangspunt
voor me geworden: ik breng het materiaal tot

Op de vorige pagina: Jardin d’hiver, 2019, 34 x 10 cm
▼ Kleine vazen, 2020, 10 x 8 cm en 16 x 5 cm
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Op de vorige pagina: Soliflore, 2020, 24 x 8 cm ▲ Kom, 2021, 9 x 8 cm
Op de volgende pagina: Tours et détours (vazen), 2017, h 18-19,5 cm

Gieten
leven door de sporen en afdrukken die ik in het
materiaal achterlaat. Het zĳn als het ware momentopnamen die levendig blĳven.’

Idee
Het werkproces begint voor Hélène altĳd met
haar verzameling materialen, waar ze haar mallen van maakt. Het ene stuk volgt het vorige en
die opeenvolging bepaalt de weg die ze volgt. ‘Ik
ga dus nooit op pad met een exact idee van het
resultaat in mĳn hoofd. Het vorige resultaat leidt
me.’ Door deze manier van werken is het ook helemaal niet mogelĳk, zich tevoren precies voor te
stellen hoe het gaat worden, is er alleen een globaal idee. ‘Het is het gebaar op het moment van
het gieten dat het karakter van het stuk zal bepalen.’

Rivière gebruikt gietporselein, waar ze 3% krantenpapier aan toevoegt. ‘Ik giet meerdere lagen
porselein in de mal, maar het is geen gips en dus
moet ik telkens een paar dagen wachten om de
klei genoeg aan de lucht te laten drogen. Het
krantenpapier zorgt ervoor dat de klei dan niet
gaat scheuren.’
Na het lossen, snĳdt Hélène het object soms op
maat of bewerkt ze bepaalde details. Ook dan
helpt de toevoeging van papier. Als het stuk daarna helemaal droog is, stookt ze het op 1280 ºC.
Gebruiksgoed wordt transparant geglazuurd en
dus een tweede keer gestookt.
Op de volgende pagina’s laat Hélène Rivière
zien hoe ze met eenmalige mallen objecten
maakt.
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1
Ik zoek textiel bĳ elkaar dat ik ga gebruiken voor
het maken van de vorm van het stuk.

3
Ik zet de rol vast met een speld.

2
Ik rol elastieken band op. Dat wordt straks de
basis voor mĳn mal. Dat doe ik bĳ het maken
van gebruiksvoorwerpen (schalen, vazen), maar
ik gebruik het ook als ‘hoed’ voor de objecten
van mĳn serie Jardin d’hiver.

4
De rol is klaar om te gaan gebruiken bĳ het maken van de mal.
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5
Ik bouw mĳn tĳdelĳke mal. De rol elastiek komt
aan een kant van de buis.

7
Tussen elke gietbeurt moet ik het geheel enkele
dagen laten drogen.

6
Ik giet het papierporselein in de mal. Dat moet ik
meerdere keren doen om de gewenste wanddikte te bereiken.

8
Als de dikte groot genoeg en de klei droog is,
haal ik de mal uit elkaar.
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9
Ten slotte verzamel ik de materialen van de mal
voor een later gebruik.

10
Zo zien objecten eruit die ik met dit procedé gemaakt heb.

11
Het eindresultaat: Jardin d’hiver, 2020,
24 x 8 cm.
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Mis geen nieuwe
films
van de kleine K
Neem hier een
abonnement op ons
YouTube-kanaal

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

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

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

Het grote K boek 3
HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow
BOEK, Mels Boom, 2020, Stichting k+K,
256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback,
genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig.
ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 83 | november 2021 | 44

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

Foto van de maand

Het werk van Vilma Henkelman is te zien op de wereldtentoonstelling in Dubai. Gefeliciteerd, Vilma!

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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2e Pop-Up Uitstalling
Veertien kunstenaars tonen hun werk in een – sinds kort niet
meer voor het melkvee gebruikte – authentieke stal bĳ
Tineke van Gils op de boerderĳ.
Vergelĳkbaar met internet pop-up’s die opduiken
op onverwachte plekken, verschĳnt deze keramiek Pop-Up op een ongebruikelĳke tentoonstellingslocatie waarbĳ laagdrempeligheid aan hoge
kwaliteit wordt gekoppeld.
De deelnemers aan deze 2e Uitstalling zĳn:
Vilma Henkelman, Mieke Blits, Harm van der
Zeeuw, Wied en Diederik Heyning, Wanda
Entjes, Marike Jacobs, Noortje Meĳerink, Ellen
Rĳsdorp, Gerke Grashuis, Carla de Vrĳer,
Thomas de Roo, Sarah Michael en Tineke van
Gils.
Rock
Achter het werk van Harm van der Zeeuw hoor
je bĳna rockgitaren. We zien gebarsten huid,
bougies, bouten, wielen en mysterieuze figuren
die vehikels besturen. Ze komen uit een andere
tĳd en cultuur en reizen naar een verder universum. De zin Yeah, I’m a rocket ship on my way

to Mars uit Don’t stop me now van Queen kan zo
aan de meeste van Harms werken worden gehecht.
Expressionisme
In het werk van Marike Jacobs gaan alle wetten
overboord. Uitgaande van schalen en potvormen
laat zĳ door ingrepen en vervormingen elke band
met de oorspronkelĳke werkelĳkheid varen. Het
werk schuurt en is weerbarstig, het vraagt tĳd en
aandacht om het te benaderen en toe te laten.
Grootmeester in het expressionistisch werken
met klei is Vilma Henkelman. In 2005 zette zĳ,
met een machete waarmee zĳ direct na het
draaien een aantal reuzencilinders kliefde, een
definitieve punt achter haar baanbrekende carrière als draaister van monumentaal werk. Maar
zĳ zou Vilma niet zĳn geweest als zĳ zichzelf
daarna niet in tegenovergestelde richting op-

Op de vorige pagina: Werk van Sarah Michael
◄ Harm van der Zeeuw, Trojaan ► Werk van Marike Jacobs
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▲ Vilma Henkelman, chawan ▼ Wied en Diederik Heyning, vaasvorm ► Mieke Blits, vazen voor één bloem

nieuw zou hebben uitgevonden. Met een tafeldraaischĳfje en baby-oventje slaagde zĳ erin om
theekommen te maken die verbluffend lĳken op
chawans die dagen achtereen in een houtgestookte tunneloven hebben gestaan. Vilma is inmiddels weer overgestapt op andersoortige
porseleinen kommen, maar de mooiste en laatste
van haar chawans worden nu getoond in de PopUp Uitstalling.
Balans
Aan de andere kant van het spectrum ontmoeten
we Mieke Blits. Zĳ kĳkt en zoekt voortdurend naar
balans in haar sobere, zacht gekleurde, simpele,
maar krachtig gestroomlĳnde vormen. De vazen
voor één bloem zĳn als balletdansers: buigt een
romp naar voren, dan wordt omwille van het
evenwicht een voet naar achteren geplaatst.
Haar nieuwe vazen in deze pop-up zĳn in de coronatĳd gemaakt, omdat Mieke, die vaak op reis
is, nu even nergens heen kon.

Wied en Diederik Heyning zien het in gebruik nemen van hun werk als een deel van hun schepping. Zĳ maken porseleinen lichtobjecten, vazen
en schalen, die delicaat, transparant en uitnodigend zĳn. Diederik draait en vormt, terwĳl Wied
decoreert. Zo spelen zĳ quatre mains en houden
elkaar in balans zonder zich op elkaars terrein te
begeven.
Wilt u meer horen en zien? De verhalen bĳ de
werken van alle keramisten worden u graag verteld tĳdens uw bezoek aan de stal.

Tineke van Gils
6 november t/m 19 december
2e Pop-Up Uitstalling
Boerderĳ/Pottenbakkerĳ Tineke van Gils
Rĳksstraatweg 16, 2636 AX Schipluiden
Open: woensdag t/m zondag 11 - 17 uur
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Marie-Laure Guerrier
‘Ik leerde tĳdens het werken, in het atelier, zonder scholing. Aardewerk
interesseerde me niet. Waarom? Het is nogal verwarrend! Maar toen ik
porselein ontdekte, was het meteen duidelĳk voor me.’
Marie-Laure Guerrier (Frankrĳk, 1955) is afgestudeerd in filosofie en kunstgeschiedenis. Daarna werd ze non in een Benedictĳner klooster en
vond daar haar levensbestemming in de keramiek. In het klooster werd zĳ tewerkgesteld in
het aardewerkatelier, maar dit ambitieloze maakwerk interesseerde haar niet. Ze legde zich toe
op steengoed en vervolgens op porselein en
vooral het glazuren ervan.
Dat laatste is haar levenswerk geworden. Het
betekende eindeloze glazuurproeven, geholpen
door recepten van Daniel de Montmollin. Ook de
adviezen van Jean Girel ondersteunden haar. Ze
bezocht hem tĳdens haar jaarlĳkse twee vrĳe dagen, met een tas vol glazuurproeven, en keerde
dan met zĳn commentaar terug in de beslotenheid van het klooster. In 2000, na achttien jaar,
trad ze uit, voor een leven in de buitenwereld:
een voormalige pannenbakkerĳ in Bourgondië.
Het resultaat van al deze inspanningen is een

oeuvre van essentiële, verstilde vormen. Die zĳn
de basis voor haar glazuren die, naar gelang de
toepassing, het licht absorberen dan wel reflecteren. Een bĳzondere plaats tussen de glazuren
neemt het celadon in, dat op haar porseleinen
vormen subtiele zachte tinten prĳsgeeft, maar op
haar steengoedvormen een brute kracht en grote
levendigheid toont.
In alle kunstvormen is het materiaal leidend, bĳ
porselein is dat niet anders. Invloeden uit de keramiektraditie in China, Korea en Japan zĳn onvermĳdelĳk. De gedraaide vorm is universeel en
in feite altĳd een variatie op de cilinder. Het is de
persoonlĳke benadering van de kunstenaar die
de uitstraling van zĳn vormen definieert. De relatie van de kunstenaar tot het materiaal is er een
van wederkerigheid. Marie-Laures keuze voor
porselein heeft haar objecten een sterke en formele eenvoud gegeven die echter de subtiliteit
van de expressie niet vermindert.

▼ Doos met zwart en koperrood glazuur, Ø 17 x 14,5 cm
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Gefacetteerde dekselpot, blauw landschapsglazuur, Ø 17 x 24 cm

Met haar werk neemt Marie-Laure Guerrier in de
Franse keramiekwereld een aparte plaats in.
Haar parcours had een opmerkelĳk verloop. Toen
zĳ voor het eerst naar buiten trad met haar werk,
had zĳ haar persoonlĳke stĳl al volledig ontwikkeld, grotendeels door zelfstudie. Een grote eer
voor haar was de uitnodiging in 2019 om te exposeren in het privémuseum Fondation Baur in Genève, gespecialiseerd in kunst uit het Verre
Oosten.
De expositie in Deventer toont een verscheidenheid aan glazuurtoepassingen op porselein,
waaronder koperrood, ivoor, celadon, het gele linden celadon, zwart en landschapsblauw. Ze zĳn

toegepast op vazen, dekselpotten, kommen en
schalen met gefacetteerde, gecanneleerde, gekreukelde, gegolfde of gegraveerde oppervlakken.

Reinier van de Voorde
21 november t/m 29 januari 2022
Marie-Laure Guerrier
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17 uur
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Een kleurrĳke expositie
Galerie del Campo toont het kleurrĳke werk van drie keramisten:
Lucia Fransen, Wietske van Leeuwen en Nesrin During.
Lucia Fransen is geboren te Eindhoven in 1954
en heeft zich vanuit opleidingen op het gebied
van etaleren, decoreren, ontwerpen, tekenen en
handvaardigheid gespecialiseerd in keramiek
aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.
Lucia houdt van ritme, herhaling, patronen en
van bouwen met een plan. Ze houdt van verweringsprocessen, textuur, kleur en van zich laten
leiden door de stroom van haar proces. Tĳdens
de expositie toont ze werk dat gaat over binnenen buitenkant, beslotenheid en ontvankelĳkheid.
Wietske van Leeuwen is geboren in Rotterdam in
1965 en zĳ heeft, na de lerarenopleiding handvaardigheid en textiele werkvormen, keramische

vormgeving gestudeerd aan de Gerrit Rietveld
Academie te Amsterdam.
Wietske maakt al jaren driedimensionale keramische collages, oftewel assemblages. Het zĳn
altĳd unica en ze hebben meestal een containerfunctie: er kan iets in. De huid van haar werk
bewerkt ze zo, dat het een ‘doorwrocht’ uiterlĳk
krĳgt. Om die reden moeten de objecten meerdere malen worden gestookt, met verschillende oxides en glazuren. Herinnering speelt in het werk
van Wietske een belangrĳke rol: bĳvoorbeeld
de schelpen die ze gebruikt, heeft ze ooit zelf
gevonden of gekregen. Met allerlei eigen verzamelingen assembleert ze haar werk tot iets
nieuws, in de hoop dat het voor anderen iets

Lucia Fransen, handgevormde kelkschaal, fijne rode chamotteklei met engobe, transparant glazuur en textuur, Ø 46 cm
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▲ Wietske van Leeuwen, cactusschaal, 2017-2018, 11 x 41 x 28 cm ▼ Nesrin During, vrĳe vorm van witte steengoedklei
en porselein, reducerend gestookt op hoge temperatuur

dierbaars wordt, als ware het een schat. Tĳdens
de expositie in Galerie del Campo exposeert
Wietske verschillende dekselpotten, waaronder
de cactusschaal turksblauw, centerpieces (tafelstukken) en kleinere schelpenschaaltjes.
Nesrin During is geboren in Turkĳe in 1947. In
1970 is zĳ afgestudeerd in vergelĳkende literatuurwetenschap aan de University of Bosporus. Zĳ
woont en werkt op het eiland Texel en geeft les
aan de Tirade in Den Helder.
Nesrin heeft haar werk ooit images of my mind genoemd. Er zĳn altĳd beelden in haar hoofd, zoals
een mooie rotsformatie, zeilen in de wind of vogelpootafdrukken in het zand. Deze beelden duiken
ongevraagd op in haar werk. Ze neemt de passende klei, de juiste huid en vervolgens zorgt de gekozen stooktechniek voor een gedroomde realiteit.
Tĳdens de corona lockdown heeft zĳ gewerkt met
witte steengoedklei. Deze objecten zĳn minimalistisch, stil en poëtisch. In deze expositie toont
Nesrin meerdere vrĳe objecten van steengoed
en/of porselein.

Lizette Groffen

14 november t/m 27 februari 2022
Een kleurrĳke expositie
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12, 9418 PW Wĳster
Open: zondag 13 - 17 uur, andere dagen op afspraak
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De nieuwe gaper van Adriaan Rees
Boven drogisterĳ Het Heertje in de Herenstraat in
Amsterdam hangt sinds 14 oktober een kleurrĳke
genderneutrale fantasiekop. Zĳn voorganger, een
zwarte Moor met tulband en een vergulde pil op
de tong, moest, na een spottende tweet van
Sylvia Witteman, in 2020 het veld ruimen en liet
een gapend gat achter. Dit bracht Adriaan Rees
in actie. ‘Ik ben op de Prinsengracht geboren en
in mĳn kindertĳd waren gapers in mĳn omgeving
voor mĳ fascinerende, mysterieuze beelden
waarvan ik niet goed begreep waarom ze er zo
vreemd uitzagen. Ik besloot om gewoon bĳ de
drogisterĳ naar binnen te stappen met het voorstel om een nieuwe gaper te maken.’ Het Amsterdams Fonds voor de Kunst steunde het initiatief.

Man noch vrouw
Adriaan begon met het maken van proefstukken
die nu ook tussen de scheerkwasten in de
etalage van de drogisterĳ te zien zĳn. Voor de
maatvoering ging hĳ uit van de oude gaper. De

fantasiekop die ontstond, draagt op de lokken en
schouders allerlei eveneens uit klei geknepen
drogisterĳ artikelen, zoals witte pillen, tubes,
lippenstiften en een pot crème. De strik onder de
kin is een knipoog naar Het Heertje, maar verder
is het beeld noch man noch vrouw en mocht er
een link gevonden worden met een ras, dan moet
dat mĳns inziens met alle respect ‘het vuilnisbakkenras’ zĳn, een kleurrĳke bastaard waarin al het
denkbare en ondenkbare samenkomt. Technisch
gezien is deze vergelĳking zo gek nog niet:
Adriaan gebruikte voor de gaper een mengsel
van ruim 200 kilo witte restklei van Structuur 68
in Den Haag. Over deze witte klei schilderde hĳ
zwarte engobe, omdat het wit hem te bleek was
en te weinig diepgang had. Daaroverheen bracht
hĳ gedeeltelĳk glazuur aan, om ook die weer
deels te bedekken met zwarte engobe. Zo creeerde hĳ een gelaagdheid die het contact met de
onderliggende kleimassa nergens in de weg
staat, want hĳ wilde vooral tonen dat alles van
klei is.

Adriaan Rees aan het werk. Foto: Pepĳn van den Nieuwendĳk
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Na het uithollen en stoken weegt het beeld, met
een bodemmaat van 40 x 40 cm en een hoogte
van 78 cm, nog steeds een kleine honderd kilo.

Uitgestoken tong
In het beeld zĳn de voor Adriaan kenmerkende
lange massagebewegingen te zien. Dit moet,
door de grove chamotte in de kleimassa, een
fysieke confrontatie zĳn geweest. Het focuspunt
in de gaperkop is de uitgestoken tong, waar een
grote vergulde pil op ligt. Maar omdat ook de
hoofdtooi uit lange tongen bestaat, rĳst de vraag,
naar wat of wie nog meer de tong wordt uitgestoken. Het beeld geeft geen antwoorden maar
maakt discussie los en dat is precies wat de
kunstenaar wil. Het werk oogt lief en zacht, maar
schuurt in al zĳn rauwheid. ‘Het is fascinerend
hoeveel karakter erin zit’, zegt de eigenaar van

de drogisterĳ op de onthullingsuitnodiging. ‘De
uitstraling van dit beeld toont eigenlĳk deels de
onmacht die wĳ vorig jaar voelden bĳ het verwĳderen van de oude gaper. Een soort van subtiel
protest. En toch representeert de zeggingskracht
van dit beeld op een hele verfrissende manier
nog steeds de drogisterĳbranche.’
Met deze gaper zet Adriaan Rees een toon:
‘Voor mĳ is de nieuwe gaper een geschenk aan
de stad Amsterdam, waar ik geboren ben en
waar ik nog steeds woon en werk. In plaats van
het verliezen van gedachtegoed, wil ik deze
traditie een nieuwe impuls geven. Dit beeld moet
de aanjager zĳn voor meer gapers en andere
traditionele uitingen in de stad, gemaakt door
hedendaagse kunstenaars.’

Tineke van Gils

Foto: Sander Troelstra
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Koen Theys

Seok-hyeon Yoon

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.

Geglazuurd keramiek is doorgaans niet recyclebaar en eindigt meestal op de stortplaats. Yoon
stuitte in zĳn zoektocht naar een duurzaam alternatief voor het giftige glazuur op een oeroude
techniek uit zĳn geboorteland. De hars uit de
lakboom wordt in Korea traditioneel gebruikt om
houten gebruiksvoorwerpen mee te lakken. De
Zuid-Koreaanse ontwerper past de techniek toe
op keramiek. In zĳn solo-expositie in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden laat
hĳ zĳn gelakte kommen, vazen en schotels zien
en krĳgt de bezoeker tevens een inkĳkje in zĳn
circulaire werkproces.

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 30 oktober 2022
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 83 | november 2021 | 56

KleiPers

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 dit 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

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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1000 jaar porselein

2e Pop-Up Uitstalling

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.

Veertien kunstenaars tonen hun werk in een
authentieke stal bĳ Tineke van Gils op de boerderĳ.
Vergelĳkbaar met internet pop-up’s die opduiken
op onverwachte plekken, verschĳnt deze keramiek Pop-Up op een ongebruikelĳke tentoonstellingslocatie waarbĳ laagdrempeligheid aan
hoge kwaliteit wordt gekoppeld.
Deelnemers: Vilma Henkelman, Mieke Blits,
Harm van der Zeeuw, Wied en Diederik Heyning, Wanda Entjes, Marike Jacobs, Noortje
Meĳerink, Ellen Rĳsdorp, Gerke Grashuis, Carla
de Vrĳer, Thomas de Roo, Sarah Michael en
Tineke van Gils.

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

6 november t/m 19 december
Boerderĳ/Pottenbakkerĳ Tineke van Gils
Rĳksstraatweg 16
lees
2636 AX Schipluiden
meer
Open: woensdag t/m zondag 11 - 17
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Frans en Jozien Ingenhut

Henriëtte Meĳer

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.

Tĳdens haar werk als illustrator en schoendesigner werd Henriëtte Meĳer geïntrigeerd door de
wereld van klei. Deze nieuwe passie is een serieuze carrière geworden, want inmiddels werkt
zĳ vanuit haar studio in Rotterdam en geeft zĳ
les op de afdeling Keramiek aan de SKVR aldaar.
Haar liefde voor bloemen heeft ertoe geleid, dat
‘de vaas’ de belangrĳkste vorm in haar werk is
geworden. Daarbĳ speelt ook multifunctionaliteit
een hele belangrĳke rol.
Op de schĳf gedraaide vormen worden op verschillende manieren aan elkaar verbonden en
passend gemaakt, waardoor één totaalvorm
meerdere mogelĳkheden biedt of verrassende
nieuwe stapelvormen ontstaan.

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

7 november t/m 12 december
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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Petra Bittl

Liefde Lĳden Lust

Petra Bittl maakt sterke vormen uit steengoed,
helemaal voorzien van porselein inlegwerk.
Meestal zĳn het vormparen, die elkaar duidelĳk
nodig hebben. Ze hebben een air alsof het mensen zĳn, wĳzend naar de buitenwereld, maar
met hun eigen geheimen.
Het werk herken je meteen. Het zĳn stoere vormen, een soort bakens. Ze zĳn helemaal aanwezig. Hun huid met duizenden putjes, alsof het
een echte huid is, maakt ze natuurlĳk en haast
levend. ‘Containers kunnen je enorm de ruimte
geven. Elke expressie is mogelĳk. Ik herinner
me nog goed dat ik tot dit voor mĳ belangrĳke
inzicht kwam. Dat gebeurde bĳ een presentatie
door John Maltby, in de tĳd dat ik in Landshut
studeerde. Hĳ liet toen zien – onder andere met
zĳn eigen poëtische werk – dat er zoveel meer
mogelĳk is dan je op het eerste gezicht zou denken.’

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.

t/m 19 november
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag van de maand 13 - 17

lees
meer

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 83 | november 2021 | 61

KleiPers

Effie Hegermann-Lindencrone (1869-1945) voor Bing & Grøndahl, plastiek opgebouwd uit
schelpen en zeewier, 1916, unicaat, handgevormd porselein met ajourwerk en
onderglazuurbeschildering, hoogte 13,5 cm. Foto: Alice de Groot

Kommen met gekartelde oren, Joseon, laat 15e tot vroeg 16e eeuw, porselein, Ø 9,7 cm,
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Denen

Korea

Twee Kopenhaagse porseleinfabrikanten
maakten tussen 1890 en 1930 furore met
revolutionaire onderglazuurbeschilderingen:
Royal Copenhagen en Bing & Grøndahl. In de
tentoonstelling Great Danes presenteert
Kunstmuseum Den Haag bĳzondere unica van
de twee fabrikanten die zich onderscheiden
door hun technische kwaliteit en hun geheel
eigen esthetiek. Hoewel de stukken tĳdens het
fin de siècle werden verzameld door Europese
koningshuizen en internationaal grote indruk
maakten, lĳken de objecten vandaag de dag
enigszins in de vergetelheid te zĳn geraakt.
Kunstmuseum Den Haag presenteert – voor het
eerst in Nederland – zo’n zeventig van deze
Deense unica.

Tegenwoordig kennen we Korea van merken als
Samsung en Kia, de ongekend populaire K-Pop
band BTS, de Koreaanse keuken en de Oscarwinnende film Parasite. Met de tentoonstelling
KOREA. Poort naar een rĳk verleden duikt Keramiekmuseum Princessehof wat dieper in de cultuurgeschiedenis van dit bĳzondere land. Het
museum laat, naast kostbaar jadegroen celadon, puur wit porselein en eeuwenoud aardewerk, ook muziekinstrumenten, filmbeelden en
kostuums zien. Hedendaags werk van Koreaanse kunstenaars toont dat keramiek nog steeds
een belangrĳke rol speelt in het Korea van nu.
Speciaal voor de tentoonstelling komen topstukken uit het National Museum of Korea in Seoul
naar Leeuwarden. Deze voorwerpen zĳn voor
het eerst in Nederland te zien.

6 november t/m 3 april 2022
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17

t/m 21 augustus 2022
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer
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Art-Ganic
Yoshimi Futamura
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.

t/m 30 oktober
La Patinoire Royale-Galerie Valérie Bach
Rue Veydt 15
1060 Brussel, België
lees
Open: dinsdag en woensdag 14 - 18
meer
donderdag t/m zaterdag 11 - 19

Galerie Kempro organiseert alweer voor de
achttiende maal een keramiektentoonstelling en
zet ook nu, met medewerking van curator en
gerenommeerd keramist Patty Wouters, een
bĳzondere expositie neer. De deelnemende
keramisten vervaardigden speciaal voor deze
gelegenheid unieke stukken. De titel Art-Ganic
refereert aan het organische karakter van de
keramische werken van deze groep internationale kunstenaars, die bestaat uit: Barbro
Åberg (DK), Reinhilde Van Grieken (BE), Martha
Pachón Rodríguez (IT), Beatrĳs van Rheeden
(NL), Olav Slingerland (NL), Guy Van Leemput
(BE) en Patty Wouters (BE).
t/m 19 december
Galerie Kempro
Dr. Ruttenpark 10
6029 TK Sterksel
Open (tĳdelĳk en onder voorbehoud):
maandag t/m vrĳdag 9 - 16
zondag 13 - 17

lees
meer
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SCHAAL 1/50

Morten Løbner Espersen
Keramiekmuseum Princessehof en Kunstmuseum Den Haag laten gelĳktĳdig werk zien
van de Deense keramist Morten Løbner
Espersen (Aalborg, 1965). Kenmerkend voor
zĳn keramiek is de spanning tussen vorm en
oppervlak. In de tentoonstelling experimenteert
Løbner Espersen met rĳke glazuren met veel
textuur in uitbundige kleuren. Een deel van het
werk maakte hĳ dit jaar in het EKWC. Hĳ
studeerde design in Kopenhagen en keramiek in
Parĳs, en won in 2018 nog de Annie and Otto
Johs. Detlefs Ceramic Prize.

6 november t/m 3 april 2022
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17
6 november t/m 8 mei 2022
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer

Frank Steyaert (BE) verwierf internationaal bekendheid met zĳn keramische ‘scheepswrakken’, maar heeft ook altĳd architectonische
werken, schalen en sieraden vervaardigd. In al
zĳn werk is de architecturale component sterk
aanwezig, ook in de reeks schalen die wordt getoond in de tentoonstelling SCHAAL 1/50. De titel van de tentoonstelling verwĳst niet enkel
naar de schaal als object, maar tevens naar de
schaalverhouding bĳ een architecturaal plan.
Steyaerts werken gaan de dialoog aan met vĳftig schalen uit zĳn privécollectie. Deze vertegenwoordigen een tĳdspanne van 6000 jaar, vanaf
predynastiek Egypte, over de klassieke oudheid,
precolumbiaans Amerika, Azië… tot hedendaagse keramisten, waaronder Pablo Picasso, Pierre
Caille, Roger Somville, Angus Suttie, Jacqui
Poncelet, Johan van Loon, Piet Stockmans,
Kate Malone, Matt Nolen, Carmen Dionyse, Karl
Fulle, Junko Kitamura, Antonino Spoto, Hervé
Rousseau, Steven Heinemann en Jochen
Brandt.

30 oktober t/m 5 december
Museum Frank Steyaert
Tinnenpotstraat 16
9000 Gent, België
Open: zaterdag en zondag 14 - 18 en op
andere dagen op afspraak voor groepen
lees
Klik op de gele knop om Frank
meer
te e-mailen
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Johan Tahon - Early Renaissance

Maura Biava - Spinning the Stars

Galerie Zwarthuis, Rivoli Gebouw #20
Chaussée de Waterloo 690, 1180 Brussel (BE)
t/m 30 oktober

Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag
t/m 14 november

Puls Anniversary Show

Hans van Bentem

Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
t/m 30 oktober

Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag
t/m 3 december

Beelden 2021

Haagse Bluf

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

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

O.a. Jan Laferte

O.a. Gina Bilyam

Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 31 oktober

Galerie Efterom, Te Nĳenhuiswei 13
9241 EA Wĳnjewoude
t/m 12 december

O.a. Kaat Schulte

Bitter Beauty

Galerie Posthuis Texel, Brink 14
1796 AJ De Koog
t/m 31 oktober

Peggy Wauters - Johan Van Geert, Valcke Art
Gallery, Bernard Spaelaan 14, 9000 Gent (BE)
13 november t/m 19 december

O.a. Marjan Waanders

Riet Bakker

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

Galerie A-quadraat, Mosselseweg 12
7251 KT Vorden
t/m 19 december

O.a. Wim Borst

O.a. Hermien Buytendĳk

Affordabel Art Fair, De Kromhouthal, Gedempt
Hamerkanaal 231, 1021 KP Amsterdam
t/m 31 oktober

ORT, Museum Mohlmann
Westersingel 102-104, 9901 GK Appingedam
t/m 19 december

François Curlet

Aan Tafel!

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

Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
26 november t/m 23 december

Versteende Fascinatie

Darkness Enlighted

19 leden SKNN bĳ Hardenberg Art
Parkweg 1a4, 7772 XP Hardenberg
t/m 13 november

Ontwerpwedstrĳd
Cor Unum
Inschrĳven tot 10 januari 2022

O.a. Janneke Bruines

Oude Delft 210
2611 HJ Delft
13 en 14 november

Galerie Pictura, Aĳenseweg 16b
5854 PT Aĳen, gem. Bergen
14 november t/m 15 januari 2022
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Kunstkamer Delft

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 83 | november 2021 | 65

KleiPers mini
Lucio Fontana

Japan

Designmuseum Den Bosch, De Mortel 4
5211 HV Den Bosch
t/m 23 januari 2022

Centre Céramique, Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
t/m 23 april 2022

Isabelle Andriessen - DORM

Touching Worlds

Museum De Pont, Wilhelminapark 1
5041 EA Tilburg
t/m 23 januari 2022

Designmuseum Den Bosch, De Mortel 4
5211 HV Den Bosch
t/m 6 september 2022

SKNN Tentoonstelling
Met werk van 5 leden, Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Home Center, Frisaxstraat 12
Wolvega, t/m 10 februari 2022

Picasso & Giacometti
Museum Voorlinden, Buurtweg 90
2244 AG Wassenaar
t/m 13 februari 2022

50 Jaar Keramion
Keramion, Bonnstrasse 12
50226 Frechen (DE)
t/m 20 februari 2022

Gilbert Portanier
Museum Fraeylemaborg, Hoofdweg 30
9621 AL Slochteren
6 november t/m 27 februari 2022

O.a. Marieke Geerlings
Smalt-Podagisten, Stedelĳk Museum
Coevorden, Haven 4, 7741 JV Coevorden
t/m 27 maart 2022

Nederlands Tegelmuseum, Eikenzoom 12
6731 BH Otterlo
t/m 30 maart 2022

O.a. Jolanda van de Grint
Kunsthuis Artine, Oosthelling Kursaal 6
8400 Oostende (BE)
t/m 17 april 2022

Inge Bečka - Spot On
Purmerends Museum, Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
t/m 17 april 2022

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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Raakvlakken tussen oost en west
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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: Ngozi-Omeje Ezema, Tineke van Gils,
Elvira Groenewoud, Lizette Groffen, Sander
Hendriks, Yna van der Meulen, Akashi
Murakami, Hélène Rivière, Reinier van de
Voorde en Shiyuan Xu.

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 uitgesneden, 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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