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de kleine K
Vorm, oppervlak en kleur
In dit nummer schrĳft Sander Hendriks in zĳn artikel over Ken
Eastman: De zuivere zeggingskracht van vorm en kleur [...]
Communicatie in een taal zonder woorden. Een uitspraak,
waarvan ik de betekenis heel goed kan aanvoelen, maar voor
mezelf verder onder woorden brengen is een heel andere zaak.
Het is net als bĳ poëzie: ik voel indirect aan wat de tekst wil
zeggen. In lagen komt dat op een mysterieuze manier naar boven. Zoals ik ooit iemand hoorde zeggen: I’m still confused, but
at a higher level.
Het geheimzinnige samenspel van vorm, oppervlak en kleur is
in dit nummer voortdurend aan de orde. Bĳ Asger Kristensen is
het de rĳkdom van zĳn glazuren, die op de sobere vormen
haast een eigen leven gaan leiden.
YehRim Lee laat in haar installaties kleuren en vormen exploderen en geeft zo commentaar op de decadentie en de luxe van
het laat-kapitalisme. Glazuur wordt bĳ haar objecten haast verzelfstandigd.
Subtiel is de behandeling van vorm, oppervlak en kleur bĳ de
Deense Lotte Westphael. Onnauwkeurig precies verdeelt ze de
huid van haar flinterdunne, porseleinen objecten in ritmische
patronen, die door hun kleur en plaatsing de perceptie van hun
vorm beïnvloeden.
Ken Eastman heeft een volkomen eigen benadering, zoekend
naar volumes, schakeringen en zeggingskracht. Hĳ geeft in dit
nummer een inkĳkje in die zoektocht tĳdens het maakproces.
Ten slotte de derde Deen in dit nummer: Morten Løbner Espersen, die exposeert in Keramiekmuseum Princessehof. Ook bĳ
hem speelt glazuur een overheersende rol: exuberant, kleurrĳk
en spannend. Het contrast met de eenvoudige grondvormen
kan niet groter.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Ken Eastman, Urishay, 2020, 27 x 23 x 26 cm, foto: Ken Eastman
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Asger Kristensen
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▲ Zonder titel, 2021, 12 x 18 cm, foto: Asger Kristensen
Op de volgende pagina: zonder titel, 2010, 87 x 45 x 82 cm

Laag voor laag breng ik met het penseel glazuur
op en na elke laag stook ik opnieuw. Het is een
volkomen onvoorspelbaar proces, waarbĳ ik
matte en glanzende glazuren door elkaar heen
laat lopen en siliciumcarbide toevoeg om het
vulkanische effect te krĳgen. Toch weet ik inmiddels wel een beetje hoe het allemaal werkt en
als ik onverwachte resultaten krĳg, probeer ik
die vast te houden om eventueel later weer te
gebruiken. Ook met mislukkingen ga ik op een
constructieve manier om. Vaak leveren ze
nieuwe kennis of andere uitgangspunten op.
Als zoiets gebeurt, moet ik vaak denken aan de
esthetiek van het lelĳke, waarbĳ het onbedoelde
zĳn plaats heeft en zo nieuwe perspectieven op
het voorwerp geeft.’

Herenmode
Vorm en kleur fascineerden Asger al als kind.
Ook op school. ‘Bĳ de tekenles kreeg ik een
pluim van de leraar, omdat ik echt het hele vel
papier gebruikte. En ik tekende graag de spelers
bĳ het ĳshockey in Esbjerg, waar ik opgroeide.
Thuis was er niet veel aandacht voor kunst. Mĳn
vader had als kruidenier een winkel. Hĳ kon heel
goed etaleren en won daar ook prĳzen voor. Mĳn
moeder maakte kleding. Keramist worden was
niet iets dat voor de hand lag en ik ging in de leer
bĳ een herenmodezaak. Daar leerde ik over creativiteit en het belang van vorm en kleur bĳ het
kleden.’
Toen hĳ tweeëntwintig was, ging Kristensen naar
de volkshogeschool en maakte daar voor het
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▲ Zonder titel, 2019, 25 x 29,5 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2019, 70 x 39 cm

eerst kennis met klei. ‘Ik vond het een geweldig
materiaal, zo enorm soepel en vormbaar. Daarom ging ik in 1980 naar de designschool in
Kolding om keramisch ontwerper te worden. Ik
maakte er kennis met het werk van Lucie Rie en
Hans Coper. Zĳ hebben echt veel voor mĳ betekend en mĳn benadering van het draaien is sterk
door hen beïnvloed. Daarnaast hebben Peter
Voulkos, Jun Kaneko en vooral Constantin
Brâncuși, met hun sublieme manier van benade-

ring van de vorm, bĳgedragen aan mĳn artistieke
achtergrond.’
De opleiding was voor een groot deel gericht op
draaien. Asger vond het een geweldige techniek
en gebruikt hem nog steeds, vooral voor kleinere
series, om nieuwe vormen te ontdekken. Na zĳn
opleiding richtte hĳ samen met zĳn vrouw Inga
Vestergaard Sørensen, die ook keramist en graficus is, de eigen studio Havlit Stentøj op aan de
westkust van Jutland.
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Techniek
Meestal begint Kristensen met het maken van
schetsen. ‘Ik bepaal welke kant ik uit wil. Maar
gedurende het proces kan er nog van alles gebeuren, dus de schets is meer een leidraad dan
een bouwtekening. Als ik weet hoe ik zal beginnen, ga ik mĳn grĳs/witte steengoedklei of gerecyclede klei walken. Sculpturen bouw ik op uit
buizen, die ik eerst extrudeer. Ik maak er dan genoeg in verschillende diameters klaar en leg ze
vierentwintig uur opzĳ om wat aan te drogen, zo-

dat ik ze in het verdere proces kan gebruiken.
Dan ga ik opbouwen. Dat gaat, vooral bĳ groter
werk, in meerdere fasen. Het moet wel allemaal
blĳven staan. Als ik dan tevreden ben over het
werk, stook ik het biscuit. Daarna kan ik gaan
glazuren, verschillende lagen over elkaar heen,
met telkens een oxiderende stook op 1280 ºC.
Soms voeg ik aan het eind nog wat aardewerkglazuur toe en stook nogmaals op 1070 ºC.

▼ Zonder titel, 2019, 35 x 50 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2019, 75 x 45 cm
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YehRim Lee
De kunst van het verbinden
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De installaties en objecten van YehRim Lee zĳn overvloedig, kleurrĳk en
spontaan van vorm. Ze geven haast een teveel aan indrukken.
De overvloed refereert aan de decadentie en de luxe van het laatkapitalisme. Deze wordt weerspiegeld in de manier waarop
de objecten gemaakt worden: eindeloos glazuren en stoken,
tot het niet meer lukt.
YehRim Lee (Zuid-Korea, 1989) wil verbinden,
bruggen bouwen. Zoals ze het zelf zegt: ‘Ik bouw
bruggen tussen het mannelĳke en het vrouwelĳke, tussen Oost en West, tussen decoratief en
functioneel, het eeuwige en het efemere.’ Als
Koreaanse in de Verenigde Staten weet ze goed
waarom bruggen bouwen zo belangrĳk is. ‘Dit is
voor mĳ een belangrĳk thema, want het gaat over
de uitdagingen in mĳn eigen leven. Ik woon nu in
de Verenigde Staten en ben van plan om hier te
blĳven wonen. In het begin waren de uitdagingen
best eng, zelfs bedreigend. Ik sprak de taal niet
goed. Ik was altĳd verdwaald. Ik werd uitgebuit
door oplichters die aasden op immigranten. Na
vĳf jaar is het veel minder eng, en misverstanden

zĳn eerder komisch dan intimiderend. Toch voel
ik nog elke dag de uitdagingen van het aanpassen aan een nieuwe cultuur, en dat vindt zĳn weg
in mĳn kunst.’

Decadentie en luxe
Dat is duidelĳk te zien: vaak in de lucht hangende
bruggen, vervallen, dubbelzinnig en sensueel,
waarvan je niet weet wat ze moeten betekenen,
hoewel er natuurlĳk een kloof is die ze moeten
overbruggen. ‘Daar overheen wordt de toeschouwer verwelkomd met draderige, met emotie
gemaakte bouwsels. Kleur en glazuur zĳn de
elementen waarmee ik luxe en decadentie verken, door het maken van oppervlakken die kris-

Op de vorige pagina: Flower Moon, 2021, steengoed, glazuur, luster, 27 x 26 x 21 cm
▼ Three Hearts Are Trouble, 2021, steengoed, glazuur, luster, 61 x 66 x 66 cm
Foto’s bĳ dit artikel: YehRim Lee
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talliseren, facetteren, fragmenteren, vervagen en
ruis veroorzaken. Je zou mĳn werk maximalistisch kunnen noemen. Het gaat over overvloed
en verbinding. Ik hoop dat mensen midden op
mĳn bruggen samen kunnen komen, elkaar zien
en menselĳke verlangens kunnen delen.’

Onggi
YehRim is tussen de keramiek opgegroeid. Haar
moeder (Kyung-Hee) is keramist en haar vader
(Kang-Hyo) onggi-pottenbakker. ‘Ik heb zelfs een
foto van mezelf als peuter die een pot op de
draaischĳf draait. Mĳn ouders wisten dat het leven van een kunstenaar moeilĳk kan zĳn, dus

kreeg ik een veelzĳdige opvoeding. Ik heb veel
richtingen bekeken, maar naarmate ik ouder
werd, nam mĳn DNA de overhand en kon ik de
klei niet langer weerstaan.’
Pas na haar studie aan de Korea National
University of Cultural Heritage in Buyeo (2013)
en haar tĳd als uitwisselingsstudent in Jingdezhen (China) begon YehRim zichzelf en haar
familie te zien als deel van een lange keramiektraditie. ‘Ik besefte dat ik mĳn eigen stem wilde
toevoegen aan die traditie en aan het discours
over hedendaagse kunst.’ Ze vertrok naar de
Verenigde Staten en kon bĳ gerenommeerde
instellingen studeren en werken als artist-in-residence. ‘Ik heb geluk gehad. Door de steun van
deze instellingen kon ik mĳn grootschalige werk
maken. Dat zou anders niet mogelĳk geweest
zĳn. Grote ovens zĳn onontbeerlĳk voor me. Ik
droom ervan ooit mĳn eigen Blaauw te hebben.
(Is er iemand die er eentje over heeft?) Maar
voorlopig is het contacten leggen met galeries die
mĳn werk kunnen verkopen, mĳn eerste prioriteit.’

Kapitalisme
Inspiratie komt bĳ YehRim uit de dagelĳkse praktĳk. Het pad naar het volgende werk ligt weliswaar in het onderhanden object besloten, maar
Op de vorige pagina: Shopping Spree, 2017, terracotta, glazuur, bedrukte acetaatfilm, draad, met de laser gesneden
papier, 450 x 315 x 406 cm ▼ Contemplation Night, 2020, installatie, Cheongju Craft Museum, Zuid-Korea
Op de volgende pagina: Candy Angle, 2021, steengoed, glazuur, luster, 61 x 66 x 66 cm
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▲ YehRim Lee in haar atelier bĳ de Archie Bray Foundation
Op de volgende pagina: Folding In, 2019, steengoed, glazuur, luster, 42 x 41 x 42 cm

het moet wel ontdekt worden. ‘Daar ben ik altĳd
nieuwsgierig naar, ik wil wat nieuws vinden. Wat
als ik dit eens zou proberen? Of dat? Een van die
vragen laat ik altĳd open, om de volgende dag
iets te hebben om mee te beginnen.’
Lee gebruikt allerlei soorten klei, maar meestal
steengoed. Ze mengt er papier doorheen, want
ze maakt grote, ingewikkelde vormen. Ook met
terracotta en porselein werkt ze graag. De objecten worden met de hand opgebouwd met
rolletjes. Ze gebruikt daarbĳ vaak onggi-technieken, die ze van haar vader heeft geleerd.
‘Ik stook biscuit bĳ een normale temperatuur. Dan
breng ik glazuur aan, gemaakt volgens mĳn eigen geheime recepten. Die zĳn zo samengesteld,
dat ik het glazuur als een dikke pasta met mĳn
handen op het biscuit kan aanbrengen. De glazuurstook is eerst bĳ 1220 ºC en daarna bĳ
1060 ºC; voor glans stook ik eventueel bĳ 800 ºC.
Ik stook telkens opnieuw en voeg iedere keer
weer glazuren toe en stop pas als het materiaal
begint te vervormen en te barsten. Ik wil een levendige overvloed bereiken, een die haast teveel
is: roze op zoet, zweterig blauw, narcistisch geel
op gierig groen.

Deze combinaties weerspiegelen voor mĳ de
obsessieve herhalingen van het late kapitalisme.’
YehRim gebruikt naast klei ook allerlei andere
materialen bĳ het opbouwen van haar werk.
‘Vaak wil ik grotere ruimtes vullen, beweging
creëren en mĳn keramische elementen met elkaar verbinden. Daar gebruik ik vezels, papier
en schilderkunst voor. Daarnaast maak ik soms
functioneel werk, zoals tafels en lampen waarvoor glas en elektronica nodig zĳn.’

YehRim Lee (Zuid-Korea, 1989) behaalde haar
BFA in keramiek aan de Korea National
University of Cultural Heritage (2013). Daarna
vervolgde ze haar studie aan de California
State University Long Beach. Haar MFA haalde
ze aan de Alfred University (2017). Ze heeft in
de VS en daarbuiten geëxposeerd. Lee was
artist-in-residence aan de universiteit van
Georgia, de University of the Arts en de Clay
Studio in Philadelphia. Recent deed ze mee
aan de Shifting Reverence show van de
NCECA en de internationale keramiekbiënnale
in Korea in 2019.
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Lotte Westphael
Ritmische patronen
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De Deense kunstenares Lotte Westphael groeide op, als enig kind, op een
boerderĳ. Op de lagere school kwam zĳ in aanraking met klei en daar bleef
zĳ zich in bekwamen. Ook al lag een universitaire studie in het verschiet,
de klei won het van alle andere uitdagingen. Ritmische rechthoekige
patronen en een verfijnd kleurenpalet zĳn kenmerkend voor haar werk.
Haar moeder maakte kleding. Haar oma en oudtante weefden. De textiele technieken omringden
Lotte Westphael (Denemarken, 1965) als kind.
Als scholier maakte zĳ haar eigen kleding en
Lotte vond het heerlĳk om zelf te mogen weven
als ze bĳ haar oma ging logeren. Studeren,
wiskunde en kunstgeschiedenis, werd telkens
uitgesteld: als een magnetische kracht bleef de
handenarbeid haar aantrekken.
In 1987 kwam zĳ in Japan terecht bĳ de keramiekstudio van meester pottenbakker Kazu
Nagayoshi. Enkele maanden lang mocht zĳ
meedraaien in de routine van het atelier.
Achter de draaischĳf zag ze door het raam de
magnolia groeien, bloeien en de blaadjes
verliezen. Haar lot werd in deze prachtige
omgeving bezegeld, de klei werd haar toekomst.

Na terugkomst in Denemarken volgde zĳ een
masteropleiding in keramiek aan de School of
Arts and Crafts (tegenwoordig Design School) in
Kolding. In 2013 ontdekte zĳ de plaattechniek in
combinatie met gekleurd porselein. Vanaf dat
moment ontwikkelde zĳ haar eigen stĳl met een
eigen idioom, waarin de jeugdliefde voor textiele
werkvormen en wiskunde nog altĳd doorschemert.

Golfkarton vazen
Zĳ begon met het maken van kleine, smalle cilindrische vazen, gedecoreerd met inlegwerk. In de
porseleinen plaat maakte zĳ uitsparingen, die
werden opgevuld met kleine kleurvlakjes. De
plaat, voorzien van een patroon, sneed zĳ in repen en voegde die weer samen. Hierdoor ont-

Op de vorige pagina: Polyrhythm Rouge, 2020, gekleurd porselein, plaatopbouw, niet geglazuurd, Ø 27 x 23 cm, foto:
Sylvain Deleu ▼ Dichotomy, 2017, gekleurd porselein, plaatopbouw, niet geglazuurd, Ø 18 x 9 cm (tentoongesteld op
Ceramic Art Andenne, 2018), foto: Anna Overholdt. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Erik Balle
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stond een onregelmatige verdeeldheid van de
vlakken. Voor extra effect bracht zĳ over het gehele oppervlak met golfkarton een geribbelde
structuur aan. De vazen waren geglazuurd en aan
de bovenkant voorzien van een verdikte rand.

Essentie
Op een bepaald moment besefte Westphael dat
zĳ met deze werkwĳze zichzelf in de weg stond.
De porseleinen platen, hoewel heel dun, leken te
substantieel vanwege de bovenrand. De golfkartonstructuur verdoezelde het delicate voegwerk
en de glans van het glazuur stond de puurheid
van de kleuren in de weg. Al die elementen liet zĳ
achterwege. Om tot de essentie te komen van
wat zĳ wilde bereiken, ontwikkelde zĳ een geheel
eigen techniek: zĳ voegde alle vlakken en repen
tegen elkaar in een langwerpige dunne plaat.
Hierdoor bereikte zĳ dat de buiten- en binnenkant
hetzelfde zĳn. De ragfijne porseleinen objecten
laten in alle kwetsbaarheid tot in elk detail de
patronen zien van de gekleurde vlakken met de
voeglĳnen.

Deze manier van werken bracht nieuwe artistieke
uitdagingen, omdat er een wisselwerking ontstond tussen buiten- en binnenkant. De cilinders
werden wĳder en ruimtelĳker.
In de serie Dichotomy gebruikte zĳ twee – duidelĳk van elkaar verschillende – kleurschema’s,
waardoor de visuele ervaring complexer is.

Syncope
Zoals in muziek de syncope wordt gebruikt om
een verrassend accent aan te brengen, net zo
past Westphael dit element toe in haar kleurpatronen en ritmische opeenvolging van lĳnen en
vlakken om een oneven effect te bereiken. Een
reeks werken met de titel Syncope verbeeldt die
plotselinge onregelmatigheid. In de serie Polyrhythm speelt een soortgelĳk idee, waarbĳ vlakjes
en streepjes elkaar opvolgen met een verloop
van kleurschakeringen. Deze muzikale terminologie past bĳ haar werkwĳze. De fragiele vibrerende toon van een enkele viool in een stuk van
Schubert, maakte ooit een intense verbinding
met de delicate lĳnen en toonverschillen in het

Op de vorige pagina: Polyrhythm Gradient Rouge (detail binnenkant), 2020, Ø 27 x 23 cm (tentoongesteld op de Korea
International Ceramic Biennale, 2021) ▼ Grid Syncope, 2020, gekleurd porselein, plaatopbouw, niet geglazuurd,
Ø 18 cm x 10 cm. Op de volgende pagina: Polyrhythm Gradient Reddish and Bluegrey (detail), 2020, gekleurd porselein,
strepen inlegwerk, plaatopbouw, niet geglazuurd, Ø 27 x 23 cm
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◄ Yellow Grid Gradient, 2020, gekleurd porselein, plaatopbouw, niet geglazuurd, Ø 22,5 x 20 cm, foto: Sylvain Deleu
► Pink Grid, 2021, gekleurd porselein, plaatopbouw, niet geglazuurd, Ø 27 x 25 cm
Op de volgende pagina: Multilayered Blue, 2021, gekleurd porselein, plaatopbouw, niet geglazuurd, Ø 33 x 24 cm,
foto: Sylvain Deleu

werk dat zĳ op dat moment onder handen had.
Het was Yellow Grid Gradient (2020), dat zal
meedingen in de European Prize for Applied Arts
2021 in Bergen, België.

Anni Albers
Eind 2016 ontdekte Lotte Westphael de textiele
kunst van Anni Albers (1899-1994). Deze kunstenaar was verbonden aan het Bauhaus, het beroemde opleidingsinstituut in Duitsland.
Westphael voelde meteen een artistieke verwantschap. Zĳ vond herkenning in de manier waarop
Albers spreekt over weefpatronen en hoe die
worden opgebouwd.
Westphael ‘weeft’ als het ware haar patronen en
kleuren in het porselein. Zĳ brengt geen decoratie
aan op het oppervlak, maar het cilindrische voorwerp en het decoratieve patroon zĳn één. Westphael: ‘Ik werk interdisciplinair op een kruispunt
tussen keramiek en textiel. Mĳn potten ZĲN keramiek, mĳn denken neigt naar het textiel.’

Agnes Martin
In 2020 onderzocht Westphael de contrastwerking tussen licht en donker. Zĳ maakte schetsen
van lichte en donkere vakjes die het raster vulden. Op dat moment ontdekte zĳ de Amerikaanse
kunstenaar Agnes Martin (1912-2004), bekend
om haar schilderĳen van rasters. Net als Martin,
zoekt Westphael, met het raster als uitgangspunt,
naar de eindeloosheid van details in kleur en afmeting. Ogenschĳnlĳk minimale variaties veroorzaken grote effecten.
De serie Pink Grid (2021) is een eerbetoon aan
Agnes Martin, waarin het porseleinen rasterpatroon een vloeiend kleurverloop heeft van heel
licht- naar donkerroze. Een van de laatste werken, Multilayered Blue (2021), bevat zestig lagen
van verschillende tinten blauw.
Lotte Westphael laat zich niet leiden door haar
inspiratiebronnen. Zĳ vindt inspiratie bĳ kunstenaars waarvan het werk aansluit bĳ haar visie en
past binnen haar ontwikkeling.
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Wisselwerking
De liniaal is een belangrĳk instrument, zowel bĳ
het ontwerpen als in het scheppingsproces. Toch
blĳft er ruimte voor kleine oneffenheden. Soms is
de ontmoeting tussen twee lĳnen opzettelĳk een
beetje onnauwkeurig. Westphael laat het materiaal zelf spreken. Het porselein gedraagt zich organisch, de cilinder beweegt soms een beetje
tĳdens het stoken en de kleurvakjes kunnen een
verschil in krimp vertonen. Er is altĳd een wisselwerking tussen het materiaal en het beoogde resultaat. Eenmaal voltooid, is het zonlicht ook nog
een factor die het beeld bepaalt van het dunne
doorschĳnende porselein.

Nu Westphael, na veel vallen en opstaan, meester is over haar techniek, gaat zĳ een nieuwe uitdaging aan. Hoe gedraagt het porselein zich als
zĳ grotere cilindrische objecten gaat maken? Dat
is de vraag, nu zĳ de diameter oprekt van ongeveer 10 tot wel 37 centimeter.
Het verhaal over de wisselwerking tussen idee en
techniek is nog lang niet uit. Maar de visie blĳft
hetzelfde: ‘I want to make things for the contemplative mind, for those moments when you sink
back into yourself’, Anni Albers.

Elisabeth Eyl

Portret met werk Golden Polyrhythm Gradient, 2021, gekleurd porselein, strepen inlegwerk, plaatopbouw, niet geglazuurd,
bodem met goudluster, Ø 37 x 32 cm
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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 2022 onder andere:
19-26/2: Voorjaar in La Borne
13-19/4: Terra Sigillata met Fernand Everaet
31/5-8/6: Porselein gieten met V. Groh en Y. Nishida
19-26/5: (Naked) raku met Denis di Luca
7-15/7: Draaien zonder meer
25/9-3/10: Draaien en kristalglazuren, José Mariscal
15-22/10 en 23-30/10: 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 december

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

Inspiratie Momenten

Lucien Koonce, guinomi, 2018, steengoed, kurinuki techniek, houtgestookt, h 7 cm
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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 25 december 2021):
€ 20 of € 50 of € 100

Knowhow
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Ken Eastman
Woordeloos
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De zuivere zeggingskracht van vorm en kleur, dat is waar het in zĳn werk
om draait. Communicatie in een taal zonder woorden. Een ragfijn spel van
vorm, oppervlakken, diepte, toon en kleur. Het resulteert in fascinerend
werk dat ons, los van ideeën of concepten, uitnodigt deze dimensie van
woordeloze communicatie te onderzoeken.
‘Ik houd ervan om naar vormen en kleuren te
kĳken’, vertelt Ken Eastman (Verenigd Koninkrĳk,
1960). ‘Ik besteed daar graag tĳd aan. Niet om ze
uit te leggen, maar omdat ik denk dat het goed is
dat ik me daar druk over maak en er aandachtig
naar kĳk.’

Abstract
‘Mĳn werk is altĳd abstract geweest. Dat ging
helemaal vanzelf. In dat opzicht is er niet zo veel
veranderd. Hoewel ik in de beginjaren meer op
zoek was naar ideeën. Heel conceptueel waren
die soms: ik kon zo’n idee opschrĳven, uittekenen, vertellen... Voor mĳ was dat belangrĳk. Het

bood houvast. Inmiddels heb ik ontdekt dat een
goed idee weliswaar een goed idee is, maar niet
per se goed werk oplevert. Dat was een schok,
want ik was altĳd op zoek naar regels: hoe moet
ik werken, wat is goed, wat niet? Maar die regel
ging het raam uit, zoals alle regels trouwens.
Tegenwoordig probeer ik doelbewust niet van
een idee uit te gaan, maar gewoon te beginnen.’

Kleine beslissingen
‘Ik weet nu dat een werkstuk niet zozeer door
één maar door duizend beslissingen tot stand
komt. Ik stap mĳn atelier binnen en neem een
pak klei. Dan volgt de eerste beslissing: hoeveel

Op de vorige pagina: Short Story, 2020, 27 x 26 x 26 cm ▼ Once in Bassano II, 2015, 24 x 10 x 16 cm
Alle getoonde werken zĳn (tenzĳ anders vermeld) gemaakt in steengoed, bewerkt met gekleurd slib en oxides en
verschillende malen gestookt op 1180 ºC. Foto’s bĳ dit artikel: Ken Eastman
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klei haal ik eruit, veel of weinig? Dat bepaalt de
omvang. Dan rol ik de klei uit. Hoe dik maak ik de
plaat? Hoe gelĳkmatig? Dat beïnvloedt het werk
dat ontstaat. Alweer een beslissing. Dan bepaal
ik in hoeveel stukken ik de plaat snĳd. Zo gaat
het door in één lange keten van heel veel kleine
beslissingen.’

Eigenaardige overgang
‘Veel beslissingen worden ingegeven door allerlei
andere zaken uit de wereld, door nieuwsberichten bĳvoorbeeld. Ik ga mĳn atelier in en zie hoe
dat zich allemaal in klei vertaalt. Het is een eigenaardige overgang: van de media naar de wereld
van modder. Ingewikkeld. Maar ik houd ervan en
vind het gewoon fijn om met vorm en kleur te
spelen.’

Op het gevoel
‘Vaak maak ik eerst allerlei platen en stroken. De
uiteindelĳke vorm ontstaat spontaan door het ene
stuk tegen het andere aan te zetten. Elke stap
schept mogelĳkheden voor de volgende. Traditioneel wordt keramiek in twee stappen gemaakt:
eerst de vorm, dan de decoratie. Ik heb die twee

altĳd zo veel mogelĳk willen mixen. Ik probeer te
vermĳden dat ik iets wits maak dat ik vervolgens
moet decoreren: zodra er een driedimensionale
vorm ontstaat, breng ik daarop kleur aan.’

Geschenk
‘In dit beginstadium ga ik helemaal op in mĳn
werk. Ik probeer letterlĳk voor elkaar te krĳgen
dat het werk van de grond komt. Ik zet er een
emmertje tegenaan, een stok... Het is paniekerig:
alles zakt in elkaar, valt alle kanten op. Ik neem
allerlei creatieve beslissingen, maar het is alsof
die op de een of andere manier buiten mĳ om
worden genomen. Stapje voor stapje ontstaat het
werk, bĳna zonder mĳ, vreemd genoeg.’

Eigen benen
‘Er komt een moment dat het werk veilig en stabiel is, dat het zichzelf wordt. Dan kan ik een stap
achteruit doen en het accepteren als iets dat los
staat van mĳzelf. Vaak heb ik dan het gevoel dat
het me gegeven wordt. Daarna is het mĳn taak
het zo sterk te maken dat het zĳn eigen plek in de
wereld kan innemen.’

Op de vorige pagina: The Widths of the Years, 2014, 40 x 43 x 35 cm ▼ Familiar Places Series, 2012, 17 x 15 x 15 cm
Op de volgende pagina: Early Morning Rain, 2019, porselein, gestookt op 2160 ºC, 26 x 28 x 46 cm
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◄ Rootie Tootie, 2020, 26 x 25 x 28 cm ► Treeline, 2019, 34 x 35 x 55 cm
Op de volgende pagina: Lost and Found, 2018, 36 x 38 x 55 cm

De kracht van kleur

Tegencultuur?

‘De merktekens die na de biscuitstook op het
werk staan, zĳn meestal niet bĳzonder fraai. Maar
dat geeft niet: zodra ze er staan, kun je ze verbeteren. Door betere lĳnen te zetten bĳvoorbeeld of
door de kleur te veranderen. Met kleur kun je ongelooflĳk veel doen: je kunt klein werk wat groter
laten lĳken, veilig maken wat onveilig oogt, wat
sterk is afzwakken... Zo bewerk en stook ik het
werk eenmaal, tweemaal, driemaal.’

‘De wereld van klei is een lastige wereld. Je kunt
daarin nauwelĳks je brood verdienen. Dat wordt
alleen maar lastiger. De virtuele wereld van de
social media is kleurrĳk en perfect. De moeizame, smoezelige wereld van klei past daar niet in,
die is zo niet-digitaal... Wĳ keramisten maken
breekbare dingen die je lastig naar een andere
plek op de wereld kunt sturen, die je op een foto
niet goed kunt weergeven, die lastig zĳn te tekenen. Dat vind ik geweldig! De kunstacademie
weet zich er geen raad mee: in Glasgow wilden
ze ons keramieklokaal volzetten met iMacs. Mĳn
baan als docent ben ik daardoor kwĳt, maar toch
wint de moeizame, smoezelige wereld van klei in
mĳn ogen daardoor alleen maar aan betekenis.
Het heeft me ervan doordrongen hoe noodzakelĳk het is daarin door te gaan!’

Woordeloos
‘In mĳn beleving kunnen de vorm en kleur van
een object net zo betekenisvol en diepzinnig zĳn
als een pagina vol woorden. Uiteindelĳk gaat het
erom dat ik mĳn ogen vertrouw: als het object me
nu boeit en ik er morgen en volgende week nog
steeds naar wil kĳken, dan moet het goed zĳn,
wat de exacte reden daarvan ook is. Want echt,
waarom ik ergens naar wil blĳven kĳken, dat ontgaat me. De taal van klei is zo abstract, zo compleet anders dan de taal waarin we spreken en
die van de digitale beelden op onze beeldschermpjes!’

Sander Hendriks
Op de volgende pagina’s laat Ken Eastman
zien hoe hĳ een object maakt.
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1
1. Nadat ik de witte steengoedklei eerst met
mĳn handen heb platgewalst, rol ik de klei met
een houten roller uit tot een plaat. Als ik de kleiplaat enkele uren heb laten drogen, kan ik met
het opbouwen beginnen.

3
3. De bovenrand verdient speciale aandacht.
Zolang de klei vochtig is, laat deze zich nog
goed bewerken.

2
2. In deze fase zĳn de kleiplaten nog relatief
zacht en plooibaar. Dat stelt mĳ in staat om
daarin interessante vormen aan te brengen.
Vaak bouw ik werk op uit meerdere platen. Hier
bevestig ik twee kleiplaten aan elkaar.

4
4. Het is belangrĳk de naden goed af te werken.
Waar dat in verband met de hechting nodig is,
druk ik de helften met veel kracht tegen elkaar.
Over het algemeen probeer ik de klei echter zo
min mogelĳk aan te raken.
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5
5. Gezien vanuit een andere invalshoek. Hier
ben ik bezig met de afwerking van de verbinding
tussen twee kleiplaten. Plankjes en buizen
zorgen dat de kleiplaat zĳn vorm behoudt. Het
emmertje zorgt ervoor dat het steunende plankje overeind blĳft staan en op zĳn plek blĳft.

7
7. De afwerking van deze naad vraagt toch nog
enige aandacht.
8. Tĳd om een stapje terug te doen en het werk
van een afstandje te bekĳken. Tĳdens het opbouwproces wisselen momenten waarop ik druk

6
6. Tĳdens het opbouwen van het werkstuk wisselen periodes van activiteit zich af met momenten van reflectie.

8
bezig ben en periodes van geconcentreerde observatie van het object-in-wording elkaar af. Het
helpt dat ik een atelier heb dat voldoende ruimte
biedt om rond het werk te kunnen lopen en het
vanuit verschillende invalshoeken te bekĳken.
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9
9. Kleur heeft enorm veel impact op de zeggingskracht van het werk. Al tĳdens het opbouwen breng ik kleurtoetsen aan. Nadat het werk
biscuitgestookt is, begint mĳn zoektocht naar

de juiste kleur. Niet zelden stook ik een werk wel
vier keer voordat ik de juiste kleur gevonden
heb.
▼ Looking North, 2021, 36 x 35 x 42 cm

10
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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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Op de website van de kleine K vindt u vanaf nu
hier de index op verschenen interviews

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

Foto van de maand

Tegeltableau in restaurant Vincent, Brussel, foto: Mels Boom

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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Morten Løbner Espersen: Forbidden Fruit
Keramiekmuseum Princessehof presenteert een solo-expositie met
werk van de Deense kunstenaar Morten Løbner Espersen.
Kenmerkend voor zĳn keramiek is de spanning tussen vorm en
oppervlak. Daarnaast zoekt Espersen de grenzen van
glazuurtechnieken op. In deze tentoonstelling experimenteert hĳ met
rĳke glazuren, waarin textuur en uitbundige kleuren centraal staan.
In zĳn werk experimenteert de Deense kunstenaar met materialen, kleuren en texturen. Hĳ is
vooral gefascineerd door het chemische proces
bĳ het maken van keramiek: ‘Voorwerpen gemaakt van klei en glazuur kunnen verleidelĳk
zĳn, magisch en mind blowing. Ik ben geboeid
door de veranderingen die materialen ondergaan
tĳdens het maakproces. Het is wonderlĳk hoe
saaie witte poeders, eenmaal gevormd en ge-

bakken, veranderen in voorwerpen van onbeschrĳfelĳke schoonheid met een verscheidenheid
aan texturen en glans.’

Magic Mushrooms en Moon Jars
In het Princessehof toont Espersen een collectie
Magic Mushrooms, allemaal verschillend van
vorm en kleur. De vrolĳke sculpturen zĳn volgens
de kunstenaar een visualisatie van de psychede-

Op de vorige pagina: Magic Mushrooms 2
▼ Moon Jar #2149, 2018, steengoed en glazuur, 44 x 44 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Ole Akhøj
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▲ Moon Jar #2150, 2018, steengoed en glazuur, 44 x 44 cm

lische effecten die paddo’s kunnen opwekken.
Daarnaast zĳn Moon Jars te zien, een experimentele variant op de traditionele Koreaanse
versies. De oppervlakken hebben acht lagen
met verschillende glazuren, die meerdere
keren werden gestookt. Het resultaat is een kakofonie van kleuren en bizarre texturen. Zelf zegt
hĳ daarover: ‘Ze zĳn nooit perfect van vorm, maar
hebben vaak een spectaculaire uitstraling.’

mist te bewonderen. In november is de eerste internationale publicatie verschenen, die Espersen
maakte in samenwerking met Glenn Adamson
(Amerikaanse curator en schrĳver) en Jan de
Bruĳn (conservator toegepaste kunst en vormgeving in Kunstmuseum Den Haag).

Over de kunstenaar

Morten Løbner Espersen: Forbidden Fruit
t/m 8 mei 2022
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17 uur

Morten Løbner Espersen werd in 1965 geboren
in Aalborg, Denemarken en studeerde design in
Kopenhagen en keramiek in Parĳs. In 1992 opende hĳ zĳn studio in Kopenhagen. Lange tĳd was
hĳ docent aan diverse designopleidingen. Ook is
hĳ lid van de International Academy of Ceramics.
In 2018 won hĳ de Annie & Otto Johs. Detlefs Ceramic Prize. Gelĳktĳdig met zĳn tentoonstelling in
Keramiekmuseum Princessehof is in Kunstmuseum Den Haag ook werk van de Deense kera-

In de kleine K (K58, oktober 2019) is een interview met Morten Espersen verschenen.

t/m 3 april 2022
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17 uur
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Grayson Perry: We Shall Catch it on the Beaches
Het Bonnefanten presenteert een ode aan Grayson Perry ter ere van
de uitreiking van de Erasmusprĳs 2021.
Ter gelegenheid van de uitreiking van de prestigieuze Erasmusprĳs 2021 aan de Britse kunstenaar Grayson Perry, brengt het Bonnefanten met
de presentatie We Shall Catch it on the Beaches
een ode aan deze bĳzondere kunstenaar.
Werken uit de Bonnefantencollectie worden afgewisseld met werken die ontstonden tĳdens de
pandemie, en als onderdeel van het tv-programma Grayson’s Art Club. Deze populaire serie, die
tĳdens de lockdowns heel het Verenigd Koninkrĳk aan de buis gekluisterd hield, toont op unieke
wĳze de verbindende kracht van kunst.

Grayson Perry terug in het Bonnefanten
Het Bonnefanten heeft een duurzame en warme
relatie met Grayson Perry. Velen zullen zich nog
de succesvolle overzichtstentoonstelling Hold
Your Beliefs Lightly herinneren, die het museum
in 2016 organiseerde. Sindsdien heeft het Bonnefanten een aantal topwerken van de kunstenaar in de collectie, waaronder het schitterende
The Walthamstow Tapestry en The Tomb of the
Unknown Craftsman, die permanent op zaal te
zien zĳn en zich hebben ontpopt als ware publiekslievelingen.

▼ We Shall Catch it on the Beaches, 2020, keramiek, 60 x 36 cm, © Grayson Perry
Met dank aan de kunstenaar en Victoria Miro
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▲ Serie van 5 plus 1 proef van de kunstenaar, 2021, gietĳzer, circa 103 x 31 x 30 cm, © Grayson Perry
Met dank aan de kunstenaar en Victoria Miro

Het Bonnefanten zet nu met We Shall Catch it on
the Beaches Grayson Perry opnieuw in de spotlights. Perry’s topstukken uit de Bonnefantencollectie worden getoond samen met nieuw werk dat
ontstond tĳdens de pandemie. Deze recente en
actuele kunstwerken waren onderdeel van het
populaire Britse tv-programma Grayson’s Art
Club. Deze televisieserie, die in 2020 en 2021
miljoenen Britten aan de buis gekluisterd hield,
maakte Grayson Perry samen met zĳn vrouw,
psychotherapeut Philippa Perry, voor de Britse
zender Channel 4. Het programma werd uitgezonden tĳdens de lockdowns in Groot-Brittannië
en bood een hoopvolle en verlichtende afwisseling op de constante stroom van beangstigende
nieuwsberichten. In Grayson’s Art Club nodigden
Grayson en Philippa de kĳkers uit om zelf kunst
te maken en in te zenden naar het programma.
De werken die werden ingezonden, en de vaak
ontroerende verhalen erachter, verbonden het
publiek met de kunstenaar en met elkaar.
Grayson en zĳn vrouw Philippa maakten zelf ook
iedere aflevering een werk rondom een thema,

zoals thuis, familie of reizen. Overpeinzingen
over het kleine, huiselĳke leven werden afgewisseld met bespiegelingen over de Brexit en de
pandemie. Een van de nieuwe werken die Grayson Perry zelf maakte, is We Shall Catch it on the
Beaches. Een kleurrĳke vaas bedekt met visuele
bespiegelingen van het Britse volk tĳdens de coronapandemie. We zien bekende Britse figuren
afgebeeld, zoals Chris Whitty en koningin Elizabeth, en er zĳn zinnen zoals We’ll meet again,
een belangrĳke boodschap van de koningin aan
het land in april 2020, die vaak herhaald werd tĳdens de lockdown. Het is ook een scherpe observatie van de sociale hypocrisie, zoals de frase
Fair pay for key workers apart from our cleaner,
oh and the nanny beaamt. De titel verwĳst naar
een speech tĳdens de Tweede Wereldoorlog, We
Shall Fight on the Beaches, door Winston Churchill in 1940, en de vorm van de vaas verwĳst
naar een flagon, een robuuste middeleeuwse
kruik die toentertĳd veelvuldig in Groot-Brittannië
werd gebruikt.
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▲ Alan Healing the Wound, 2021, brons, 42 x 26 x 25 cm, © Grayson Perry
Met dank aan de kunstenaar en Victoria Miro

Erasmusprĳs 2021
De Stichting Praemium Erasmianum heeft de
Erasmusprĳs 2021 toegekend aan Perry. Het thema van de Erasmusprĳs is dit jaar De kracht van
het beeld in het digitale tĳdperk. ‘In een tĳd waarin we overspoeld worden door visuele indrukken,
heeft Perry een geheel eigen beeldtaal ontwikkeld en laat hĳ zien dat kunst van iedereen is en
geen elitaire aangelegenheid hoeft te zĳn. Perry
ontvangt de prĳs voor de manier waarop hĳ
vraagstukken met betrekking tot schoonheid en
traditionele ambachtelĳkheid scherp confronteert

met actuele sociale en maatschappelĳke thema’s’, aldus de Stichting Praemium Erasmianum.
De Erasmusprĳs wordt op 16 december 2021
aan Grayson Perry uitgereikt door Zĳne Majesteit
de Koning.
Grayson Perry:
We Shall Catch it on the Beaches
T/m 20 maart 2022
Het Bonnefanten
Avenue Céramique 250, 6221 KX Maastricht
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17 uur
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Meekyoung Shin
Keramiekmuseum Princessehof presenteert werk van Meekyoung
Shin. Deze tentoonstelling laat nieuw werk zien, waarin ze de grenzen
opzoekt tussen natuur en kunst. Voor haar Megalith Series liet ze zich
inspireren door de schepping van steen uit klei. Shin maakte het werk
in sundaymorning@ekwc in Oisterwĳk.
Het nieuwe werk, bestaande uit losse objecten,
is tot stand gekomen door klei te vormen, buigen, schuren en bakken. Daardoor ontstaat een
structuur die lĳkt op oud mineraalgesteente.
Hiervan vormde Shin rotsformaties. Met klei
heeft de kunstenaar een universeel bouwsel gemaakt dat de grenzen van het materiaal tot het
uiterste test, zowel oud als nieuw is, en zowel
oosters als westers.

en tĳdens de Biënnale van Venetië (2011). Ze
werd in 2013 genomineerd voor de Korean Artist
Prize en ontving in 2015 de Prudential Eye Award
voor Best Emerging Artist in Sculpture. Meekyoung Shin woont en werkt in zowel Seoul als
Londen. In 2017 was ze al in het Princessehof te
zien met replica’s van Aziatisch porselein, gemaakt van zeep, in de tentoonstelling In Motion:
Ceramic Reflections in Contemporary Art.

Meekyoung Shin (Zuid-Korea, 1967) studeerde
aan de Seoul National University en The Slade
School of Fine Art in Londen, waar zĳ zich specialiseerde in beeldhouwkunst. Haar werk was te
zien in talloze solotentoonstellingen over de gehele wereld, zoals in het British Museum (2007)

EKWC@Princessehof: Meekyoung Shin
t/m 31 juli 2022
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17 uur

▼ Meekyoung Shin, foto: Luuk Smits
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Kommen met gekartelde oren, Joseon, laat 15e tot vroeg 16e eeuw, porselein, Ø 9,7 cm,
Keramiekmuseum Princessehof

Korea
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.

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

lees
meer

Seok-hyeon Yoon
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.

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

lees
meer
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Alice Lothon – Grande Ourse

Hang on to a Dream

Deze Franse kunstenaar laat in haar eerste
grote solotentoonstelling haar nieuwste werk
zien. Lothon is afgestudeerd aan de Beaux-Arts
de Paris en ze is als enige keramist lid van La
Ruche, een groep kunstenaars in het hartje van
Montparnasse. Haar werk beweegt zich tussen
collage en keramiek, figuur en schriftuur.
In 2019 nam ze voor het eerst deel aan de
beurs voor hedendaagse keramiek, C14-PARIS,
waar ze de Prix Résidence won. Sinds het
voorjaar van 2020 reist Lothon heen en weer
tussen La Ruche en Keramis om haar tentoonstelling vorm te geven. Ze laat zich daarbĳ
inspireren door de rĳke collecties van het
museum, het Belgische surrealisme en de tarot,
een kaartspel met waarzeggende en mystieke
eigenschappen.

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.

4 december t/m 13 maart 2022
Keramis
1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière, België
Open: dinsdag 9 - 17
woensdag t/m zondag 10 - 18

lees
meer

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

lees
meer
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Marie-Laure Guerrier
Ze studeerde filosofie en kunstgeschiedenis.
Lange tĳd was Marie-Laure non en vond in het
klooster haar levensbestemming in de keramiek.
Ze specialiseerde zich in het werken met steengoed, porselein en glazuren. In 2000 trad ze uit
en begon haar werk in een voormalige pannenbakkerĳ in Bourgondië.
Guerrier maakt eenvoudige, verstilde vormen:
vazen, dekselpotten, kommen en schalen. Ze
zĳn bedekt met verrassend rĳke glazuren, zoals
koperrood, ivoor, celadon, het gele linden celadon, zwart en landschapsblauw. In het werk zĳn
invloeden te zien uit de oosterse keramiektraditie.

t/m 22 januari 2022
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17

lees
meer

Een kleurrĳke expositie
Galerie del Campo toont het kleurrĳke werk van
drie keramisten:
Lucia Fransen
Wietske van Leeuwen
Nesrin During

t/m 27 februari 2022
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

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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Liefde Lĳden Lust

Henriëtte Meĳer

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.

Tĳdens haar werk als illustrator en schoendesigner raakte 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 16 januari 2022
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
lees
5932 AG Tegelen
meer
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

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

lees
meer
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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

Grote Denen
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.

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

lees
meer

Art-Ganic
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 & Otto
Johs. Detlefs Ceramic Prize.

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

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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Message from Nature

Duo

Marja Kennis maakt van afdrukken van verwelkte bladeren nieuwe bloemen van Duits
porselein. Net zo teer en doorzichtig als de
oorspronkelĳke bloemen geweest zĳn. Ze lĳken
ons te vertellen dat de natuur, ondanks haar
kwetsbaarheid, weer nieuwe vormen zal vinden
om te overleven.

Rikke Elgaard (DK, 1973) omschrĳft zichzelf als
een ambachtsvrouw met een enorme scheppingsdrang. Ze wordt niet geïnspireerd door
planten, zaden of misschien de oude meesters,
maar ze blĳft gewoon ontdekken en ontwikkelen. Het ene werk leidt tot het volgende. ‘Ik
maak al mĳn keramiek op de schĳf. Ik houd van
de snelheid, het ritme en de stroming ervan. Ik
vorm met mĳn vingers in de klei, van binnen
naar buiten, om een sculpturaal en organisch
oppervlak te creëren.’

Afdrukken van honingraten lĳken een boodschap van de bĳen aan de mensheid te bevatten. Ulrich Haug vult deze boodschap aan met
schrifttekens, waarmee hĳ reageert op de boodschap van de bĳen. Daarnaast zĳn er stukken
uit de serie Sedimente te zien: het langzaam
eroderen van de aarde in was gevangen.

t/m 11 december
Galerie Franzis Engels
Nieuwevaart 200
1018 ZN Amsterdam
Open: donderdag t/m zaterdag 13 - 18

lees
meer

Gurli Elbækgaards (DK, 1969) unieke werken
zĳn als het ware een soort artistieke geomorfologie, een creatieve interpretatie van de vormen
en structuren in de natuur. Oppervlakken, decoratie en substantie vormen haar werk. Ze onderzoekt de materialiteit. Ze daagt de materialen uit
en transformeert de natuurervaringen in een
keramisch proces. Tussen zwaar en licht, opgeruwd en glad, textuur en eenvoudige sneden,
cultiveert zĳ de ontmoeting van natuur en cultuur.
t/m 22 december
Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19 rue du Page (Châtelain)
1050 Brussel
lees
België
meer
Open: woensdag t/m zaterdag 13 - 18
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Keramikos verhuist!

Keramiek Centraal

naar Conradweg 18
2031 CM Haarlem
vanaf 1 december

Kunstgein, Stadshuis Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
t/m 24 december

Hans van Bentem

O.a. Peter Hiemstra

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

MUGA, Minckelerstraat 11
8442 CE Heerenveen
t/m 9 januari 2022

Haagse Bluf

Winterexpositie

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

Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 9 januari 2022

O.a. Jolanda van de Grint

Darkness Enlighted

Kasteel de Kinkelenburg
Kinkelenburglaan 1, 6681 BJ Bemmel
11 en 12 december

Ontwerpwedstrĳd
Cor Unum
Inschrĳven tot 10 januari 2022

O.a. Gina Bilyam

O.a. Natasja Alers

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

NQ Gallery, Mechelsesteenweg 11
2000 Antwerpen (BE)
3 december t/m 14 januari 2022

Bitter Beauty

O.a. Janneke Bruines

Peggy Wauters - Johan Van Geert, Valcke Art
Gallery, Bernard Spaelaan 14, 9000 Gent (BE)
t/m 18 december

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

Riet Bakker

Dit Landschap

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

Galerie HazArt, Pimpelmees 3
3766 AX Soest
t/m 15 januari 2022

Eindejaarstentoonstelling

Animali

Galerie Pi Kwadraat, Dorpsstraat 75
9420 Erpe-Mere (BE)
t/m 19 december

Galerie De Roos van Tudor
Eewal 47/49, 8911 GR Leeuwarden
t/m 15 januari 2022

O.a. Hermien Buytendĳk

Lucio Fontana

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

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

Isabelle Andriessen - DORM

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

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

Bl
ĳ
m
W et
or de
d k
vr le
ie ine
nd K
! ?

Aan Tafel!
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Winter

Inge Bečka - Spot On

Galerie Iroha, Voorstraat 487
3311 CV Dordrecht
t/m 29 januari 2022

Purmerends Museum, Kaasmarkt 20
1441 BG Purmerend
t/m 17 april 2022

SKNN Tentoonstelling

Japan

Met werk van 5 leden, Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Home Center, Frisaxstraat 12
8471 ZW Wolvega, t/m 10 februari 2022

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

Picasso & Giacometti

Touching Worlds

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

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

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

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

Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam
Edams Museum, Het Coopmanshuys
Damplein 8, 1135 BK Edam
t/m 20 maart 2022

Grayson Perry: We Shall Catch it on
the Beaches
Bonnefanten, Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht, t/m 20 maart 2022

Raakvlakken tussen oost en west
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

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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O.a. Marieke Geerlings
SMALT-Podagristen, Stedelĳk Museum
Coevorden, Haven 4, 7741 JV Coevorden
t/m 27 maart 2022
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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: Ken Eastman, Elisabeth Eyl, Elvira Groenewoud, Sander Hendriks, Asger Kristensen,
YehRim Lee, Yna van der Meulen en Lotte
Westphael.

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 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.

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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