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Interface
In dit nummer van de kleine K geven Louise Hindsgavl en Beth
Katleman een heel andere interpretatie van de porseleinfiguur
dan gebruikelĳk. Wat in ons gevoel romantisch, kostbaar,
kitscherig en afgezaagd is, krĳgt een heel andere lading. De
figuren worden personages in nieuwe verhalen, die niet altĳd
even vreedzaam zĳn en volkomen tegengesteld aan ons ge-
voel.

Om die andere betekenis te zien, moet de toeschouwer wel
moeite doen: niet oppervlakkig, maar onderzoekend kĳken.
Haast achterdochtig: er moet toch meer zĳn than meets the
eye? Die houding betreft niet alleen de moeite om goed te
kĳken, maar ook om te onderzoeken wat de beweegredenen
van de kunstenaar geweest zĳn bĳ het maken van het werk.

Het kunstwerk is als het ware een interface tussen kunstenaar
en de beschouwende wereld. Het was altĳd aan de kunstcritici
om te interpreteren. Gelukkig wordt de toeschouwer in toene-
mende mate geholpen, in het museum en door de kunstenaars
zelf.

Dat laatste geldt zeker ook voor de andere kunstenaars in dit
nummer: Rebecca Appleby vertelt over haar obsessie met het
verval van structuren. Simcha Even-Chen laat ons de resultaten
van haar vormonderzoek zien, waarbĳ ze de oven voor een
deel het werk laat doen. Jane King vertelt over het ontstaan van
haar Fold series en hoe de pandemie een rol speelde bĳ de
verdere ontwikkeling daarvan.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Louise Hindsgavl, Educational Methods, Learning to Fly,
2017, porselein, 42 x 35 x 28 cm, foto: Ole Akhøj
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Louise Hindsgavl
Het porseleinen beeldje
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Louise Hindsgavl geeft de porseleinen beeldjes van vroeger een nieuwe
lading. Eens zaten en stonden ze lieflĳk en onschuldig in een
romantische, ideale wereld. Nu worden er alle menselĳke

eigenschappen op geprojecteerd en niet alleen de goede. Hindsgavl
gebruikt de figuren als een canvas om de thema’s die ze belangrĳk
vindt, erop te verbeelden. Vaak zĳn het half menselĳke, half dierlĳke

wezens die als het ware hun eigen allegorie creëren.

Louise Hindsgavl (Denemarken, 1973) interpre-
teert in haar werk de porseleinen figuur opnieuw.
Wie kent de traditionele, zoet gekleurde figuurtjes
niet, onschuldig in een fraaie en geïdealiseerde
wereld. ‘Deze wereld wil ik in een nieuw licht zet-
ten. Met dit soort conversatiestukken kan ik ook

commentaar geven op de wereld van nu. En dat
doe ik, door de traditionele verhalen op hun kop
te zetten. De onschuld lĳkt er nog te zĳn, maar
onverwachts sluipt er iets gewelddadigs of
slechts naar binnen. Dat verwacht de toeschou-
wer niet en dat is juist mĳn bedoeling. Zo kan ik

Op pagina 5: Aiming for the Stars, 2021, porselein, 25 x 36 x 18 cm. Op de vorige pagina: Garden Party, Queen, 2017,
porselein, 42 x 32 x 26 cm ▼ Garden Party, Soiree, 2017, porselein, 24 x 35 x 24 cm. Op de volgende pagina:

Wonders, 2021, porselein, 35 x 71 x 36 cm. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Ole Akhøj
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mensen laten nadenken over thema’s die ik be-
langrĳk vind. Problemen tussen mensen of de
situatie in een wereld vol woede, twĳfel, verwar-
ring, egoïsme, gebrek aan moraal en alles wat
daarvan het gevolg is. Het gaat van elkaar pes-
tende kinderen tot politieke strĳd. Juist die ge-
welddadigheid en ruwheid contrasteren prachtig

met het verfijnde glanzende witte porselein.’
Het karakter van de beeldjes is in de loop van de
tĳd veranderd. ‘In het begin beeldde ik situaties
uit, waarin wezens probeerden hun weg in het
leven te zoeken, maar daar helemaal niks van
maakten vanwege hun egoïsme of donkere kan-
ten. De laatste tĳd kies ik meer voor situaties die

▼ Forest Affair #2, 2018, porselein, 45 x 40 x 35 cm
Op de volgende pagina: Parenting, 2020, porselein, 48 x 33 x 23 cm
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weergeven hoe we verstrikt kunnen raken in de
regels en problemen van onze moderne wereld.
Daarbĳ probeer ik meer vragen te stellen dan
antwoorden te geven.’

Houtkachel
Louise werd geboren in Kopenhagen, maar het
platteland aan de westkust van Jutland is de om-
geving van haar jeugd. ‘Ik was nogal een buiten-
beentje in het dorpje waar we woonden. In de
eindeloze zomervakanties was ik veel aan het
tekenen en klei aan het graven bĳ het zomerhuis
van mĳn oom. De fijnste herinneringen aan klei
komen uit die tĳd, toen ik een jaar of tien was. Ik
boetseerde kleine stukken en bakte ze in de
houtkachel. En in de winter waren er natuurlĳk de
sneeuwpoppen en -beesten. Een schapenkop die
ik zo maakte, deed mĳn vader beseffen dat ik ta-
lent had. Behaaglĳk binnen hielp ik mĳn vader
met zĳn modelspoor.’

Thuis was creativiteit minder belangrĳk dan we-
tenschap. ‘Daar had ik waarschĳnlĳk in verder
moeten gaan, volgens mĳn familie. Maar ik wilde
de kans om mĳn creatieve pad te ontdekken, niet
laten liggen en ging studeren aan de Design-
school in Kolding. Ik denk dat mĳn ouders nu
best trots zĳn op wat ik bereikt heb, maar ze had-
den waarschĳnlĳk op een gemakkelĳker weg ge-
hoopt.’ Toen Louise zesentwintig was, verhuisde
ze terug naar Kopenhagen en sindsdien woont
ze daar.

Spelen en bouwen
Voordat Louise aan de slag gaat, heeft ze altĳd
inspiratie nodig. ‘Meestal is er een idee voor het
willen uitbeelden van een gevoel of een gedra-
ging. De inspiratie daarvoor komt uit het nieuws
en dagelĳkse menselĳke kwesties. Als ik besloten
heb wat ik ga maken, ga ik heel zorgvuldig plan-
nen, maar afwĳkingen en andere richtingen tĳ-

▲ Finding Comfort in Confined Spaces, 2016, porselein en metaal, verschillende afmetingen (collectie Trapholt
Museum in Kolding). Op de volgende pagina: Calls from the Silent Phones #6, 2018, porselein, 19 x 47 x 18 cm

https://www.louisehindsgavl.dk
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dens het bouwproces laat ik wel toe en daar kan
ik ook van genieten. Als ik voor gietporselein
(Limoges) kies, moet ik kĳken of ik gietmallen
heb van de vormen die ik wil gebruiken. Zo niet,
dan zal ik ze eerst moeten maken. Vervolgens
giet ik alle elementen die ik nodig heb, plus wat
extra’s. Ik snĳd ze in stukken en ga ermee
spelen om te kĳken wat er kan. Dan begin ik te
bouwen. Daar gaat enorm veel tĳd in zitten: de
afwerking moet perfect zĳn. Na het drogen en
biscuitstoken, glazuur ik met mĳn zelf samen-
gestelde glazuren en stook dan glad op 1280 ºC.
Soms voeg ik nog decals en lusters toe.’

Gekkigheid
Hindsgavl heeft haar atelier vlak bĳ huis, dicht bĳ
het centrum van Kopenhagen. ‘Dat is superhan-
dig. Want keramiek maken betekent altĳd goed

blĳven opletten en onregelmatige tĳden. Het
atelier bevindt zich in een hoge kelder van
een mooi gebouw van rond 1900. Het heeft
drie ruimtes: een voor het glazuren, een voor
het stoken en het maken van groot werk en
een derde met een bureau en goede verlich-
ting voor tekenen en zo. In het gebouw wer-
ken nog meer mensen en het is superleuk om
regelmatig contact te hebben.’
Van hun huis maakt het gezin een toevluchts-
oord voor dieren en natuurlĳk voor henzelf.
‘Mensen zien het waarschĳnlĳk als een onge-
regelde boel. Maar onze gekkigheid heeft ge-
lukkig wel structuur. Bĳ mezelf ook. Mensen
die mĳn werk kennen, maar mĳ niet, verwach-
ten een exorbitant persoon en zĳn vaak te-
leurgesteld. Maar ja, dan antwoord ik dat ik
mĳn gekkigheid binnen in me verberg…’

▲ Ouverture #3, 2016, ingelĳste foto op barietpapier, serie van 5, 90 x 120 cm, foto: Leá Nielsen
Op de volgende pagina: Disjar #5, Disappear, 2021, steengoed, 58 x 40 x 39 cm

https://www.louisehindsgavl.dk
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Rebecca Appleby
Structuur in verval
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Fragmenten van structuren, zo kenmerkt zich haar vroege werk, waarin
ze veelvuldig gebruik maakt van visuele merktekens. Na een heftige
ervaring in haar persoonlĳke leven is het verval van structuren een
thema geworden. Het gebruik van andere materialen kwam binnen

handbereik en werd een terrein van onderzoek. Het levert indringende
beelden op die de toeschouwer niet onberoerd laten.

‘Ik heb altĳd van visuele merktekens gehouden’,
vertelt Rebecca Appleby (Verenigd Koninkrĳk,
1979). ‘Het visuele vocabulaire van rasters, lĳ-
nen, getallen, letters... Als kind snuffelde ik graag
in de papieren van mĳn vaders boekhouding. Hĳ
had dozen vol bontgekleurde papieren: rekenin-
gen met rasters en lĳnen erop, gekrabbelde tek-
sten en handtekeningen. De tegenstelling tussen
het strakke van de rasters en sierlĳke handge-
schreven kronkels en halen fascineerde me.’

Concept
‘Concept is erg belangrĳk voor me. Anders dan
keramisten die een bepaalde techniek helemaal
verfijnen en daarmee ongelooflĳk mooi en geraf-

fineerd werk maken, laat ik me vooral leiden door
het concept en probeer ik werk te maken dat mĳn
ideeën tot uitdrukking brengt.’

Balans
‘Ik heb eens een project gedaan met een agen-
da. Daarin staan lĳnen en rechthoeken om je
dagen, weken en maanden te organiseren. Dat
is een heel strakke basisstructuur. Alles wat ik
daar op en overheen schreef, was juist heel ex-
pressief: dat ging over de lĳntjes, buiten de vak-
ken en zelfs over de rand van de pagina heen.
Het idee dat me daarin aanspreekt: een balans
zoeken tussen structuur en ordening, tussen ex-
pressiviteit en realiteit. Dat is de kern van veel
van wat ik doe.’

Op de vorige pagina: Groan, uit de serie Grace, 2019, mixed media, 50 x 66 x 55 cm▼ Vancomycin, the Stripper,
uit de serie Grace, 2019, mixed media, 38 x 50 x 30 cm. Foto’s bĳ dit artikel: David Fulford
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Op de vorige pagina: Spoils III, uit de serie Grace, 2020, 18 x 15 x 12 cm ▼ Aftermath, Dredge V,
uit de serie Battleground, 2021, 120 x 40 x 45 cm

Op de volgende pagina: Deep in the Woods, uit de serie Grace, 2019, 75 x 58 x 55 cm

Kantelpunt
‘Dat ik in mĳn keramiek metaal ging verwerken,
gaat terug op een persoonlĳke ervaring: vlak na-
dat ik moeder werd, kreeg ik een bloedvergiftiging
en daarna kanker. Dat heeft mĳn kĳk op de wereld
en mĳn manier van werken totaal veranderd.
Voordien keek ik naar industriële fragmenten en
dat soort dingen. Nadat ik hersteld was en een
beetje afstand had kunnen nemen, bedacht ik dat
dit een heel belangrĳke gebeurtenis in mĳn leven
was en dat ik het als kunstenaar juist over dingen
wil hebben die voor mĳ persoonlĳk belangrĳk zĳn
en voor anderen mogelĳk een betekenis hebben
die mĳn persoonlĳke ervaring overstĳgt.’

Louter vorm
‘Fractured Harmony was de eerste serie die ik
daarna maakte. Zowel fysiek als mentaal had het
hele gebeuren me uitgeput. Het was een gevecht
om überhaupt iets te maken. Dat is, denk ik, de
reden dat ik die serie zo sober en glad heb uitge-
voerd. Dat ging niet bewust, het was een afspie-

geling van mĳn gemoedstoestand. Expressief
was ik lamgeslagen. Controle en ordening namen
het over. Alles is teruggebracht tot vorm en struc-
tuur.’

Inwendige ruimte
‘Naar mĳn idee gaat dit werk over inwendige
ruimte. Het is als een schelp. Er zitten openingen
in. Daardoorheen kun je in de lege binnenruimte
kĳken. In het keramische werk van deze serie
heb ik voor het eerst stalen stangen verwerkt. Op
deze manier wilde ik lĳnen vanuit het werk in de
negatieve ruimte eromheen brengen. Voor mĳ
was dat helemaal nieuw.’

Wringende verhouding
‘De serie daarna, Grace, is heel anatomisch. Als
een huid over een geraamte drapeerde ik kleipla-
ten over een metalen structuur. Die platen naaide
ik vervolgens aan elkaar, een verwĳzing naar de
operatiekamer. Terwĳl veel keramisten niet graag
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met metaal in klei werken, omdat de klei daar-
door tĳdens het drogen en stoken verbrokkelt,
paste dat juist uitstekend binnen mĳn concept:
ik wilde een structuur in verval laten zien. De
wringende verhouding tussen staal en klei leende
zich daar uitstekend voor. Om het scheuren te
bevorderen, heb ik de platen zelfs zo dun moge-
lĳk uitgerold.’

Materialen combineren
‘Infrastructure, de serie die ik daarna maakte, is
geïnspireerd op drie typen structuren: organi-
sche, anatomische en industriële. De werken in
deze serie verwĳzen niet naar een specifieke
structuur, maar naar structuurelementen, zoals
hulpsystemen, die binnen mĳn begrip van struc-
tuur passen. In dit werk heb ik opnieuw stalen
staven gebruikt. Het boeit me om verschillende
materialen te combineren. Ik wil de grenzen daar-

van zo ver mogelĳk oprekken. In de serie Battle-
ground ging ik daarom nog een stap verder:
daarin heb ik zelfs met heel andere materialen
dan keramiek gewerkt.’

Unieke eigenschappen
‘Of ik met keramiek of met andere materialen ver-
der wil, daar ben ik nog niet uit. Ik werk snel. Zo-
doende frustreert klei me soms. Je moet veel
wachten: tĳdens het drogen, tĳdens het stoken...
Het was bevrĳdend iets te kunnen maken dat
meteen vormvast was. Ik houd van die directheid.
Bovendien kon ik groter werk maken. Mĳn oven
stelde geen grenzen meer aan de afmetingen.
Maar toch... als ik met andere materialen werk,
wil ik daaraan voortdurend iets klei-achtigs toe-
voegen. Keramiek heeft nu eenmaal unieke ei-
genschappen die je in andere materialen niet
aantreft: de textuur, de substantie zelf, de barsten

▲ Nucleus, uit de serie Grace, 2020, mixed media, 32 x 53 x 34 cm
Op de volgende pagina: Testing Testing Radioactive, uit de serie Grace, 2019, mixed media, 25 x 25 x 20 cm

https://www.rebeccaappleby.com
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en het craquelé van de huid. Ik heb een beurs
gekregen om precies dit aspect nader te onder-
zoeken. We gaan zien wat daaruit komt.’

Ruimte voor interpretatie
‘De kankerachtige groeivormen van de serie
Grace waren voor sommige mensen wat al te
heftig, merkte ik. Natuurlĳk staat het iedereen vrĳ

om dingen op zĳn of haar eigen manier te inter-
preteren, maar toen een dame in Edinburgh
tĳdens een expositie van Grace de galerie bin-
nenstapte, een blik op een van de objecten wierp
en zei: “Ach, kĳk eens, een lief klein konĳntje!”,
stond ik daar toch even van te kĳken...’

Sander Hendriks

▼ Support, uit de serie Infrastructure, 2020, mixed media, 54 x 46 x 25 cm
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Beth Katleman
Verborgen betekenissen
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De installaties van Beth Katlemen hebben een dubbele bodem.
Ze lĳken op de stĳlkamers van vroeger, vol decoratieve
elementen. De romantische witte porseleinfiguren op een

contrasterende ondergrond zĳn personages van verhalen die
niet altĳd even romantisch blĳken te zĳn.

Het werk van Beth Katleman (Verenigde Staten,
1959) sluit aan bĳ dat van Louise Hindsgavl in
het eerste artikel in dit nummer. Beiden maken
gebruik van ons beeld van de porseleinen figuur
– kostbaar, romantisch, kitscherig – en introduce-
ren op het eerste gezicht bĳpassende elementen,
die bĳ nader inzien een veel minder romantische
betekenis hebben. Katleman stelt haar installa-
ties samen uit porseleinen afgietsels van allerlei
voorwerpen, die ze op rommelmarkten verzamelt.
‘Daar maak ik in mĳn atelier gipsen mallen van.
In de loop der jaren heb ik een hele bibliotheek
opgebouwd van honderden mallen om in te gie-

ten. De gegoten figuurtjes zĳn een wisselende
groep personages geworden in de verhalen die ik
ermee creëer.’

Computerschetsen
Beth begint meestal met het bekĳken van afbeel-
dingen vanWunderkammers of historisch be-
hang. ‘Als ik eenmaal een compositie heb geko-
zen, begin ik met het uitwerken van het verhaal
op mĳn computer. Ik heb de meeste beeldjes
waar ik mallen van heb, gescand en ik combineer
ze telkens tot een nieuwe compositie. Die sa-
menstelling is gebaseerd op historische bronnen

Op de vorige pagina: Folly (detail), 2011 ▼ Games of Chance, Paradise, 2019, foto: Erik Gould
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Alan Wiener
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en mĳn hedendaagse figuurtjes vormen een mooi
tegenwicht. Na deze schetsfase ga ik met het
porselein aan de slag. Gaandeweg verandert er
nog best veel en ik blĳf dan heen en weer gaan
tussen het werk aan de computer en met het por-
selein.’
Als de compositie klaar is, volgen het droogpro-
ces en de stook op 1240 ºC. De stukken worden
niet geglazuurd. Bĳ het samenstellen van haar in-
stallaties gebruikt Katleman ook ĳzerdraad. ‘Dat
doe ik om een gevoel van lichtheid en een zuive-
re lĳnvoering aan te brengen. Ik verwerk ook
spiegels in mĳn werk.’

Games of Chance
Een mooi, recent voorbeeld (2019-2021) van zo’n
installatie is Raid the Icebox Now with Beth Katle-
man: Games of Chance, een grote presentatie
van Beths werk in het RISD (Rhode Island
School of Design) Museum. De installatie was
gewĳd aan de vĳftigste verjaardag van Raid the
Icebox 1. Dat was destĳds de eerste tentoonstel-
ling met een kunstenaar als curator, toen Andy
Warhol. Het resultaat was in 1970 een expositie

Op de vorige pagina: Games of Chance, Shipwreck, 2019, foto: Erik Gould▼ Folly (detail), 2011

met volkomen onverwachte keuzes. Het was de
bedoeling dat deze een vervolg zou krĳgen, van-
daar het nummer 1, maar dat bleef uit.

Nep
Het was een spannend project. ‘Vooral omdat het
me de kans gaf om een complete stĳlkamer te
verzinnen, met meer dan tienduizend porseleinen
elementen. Voor het eerst kon ik experimenteren
met film en digitale media en maakte een satiri-
sche nepdocumentaire, waarin twee amateur-
historici een rondleiding geven door de kamer.
En er is ook een nepwebsite die zogenaamd van
die historici is.’

Indiscretie
Het onderwerp voor de installatie is Charles
Pendleton. ‘Hĳ was een mysterieuze antiekverza-
melaar met een bewogen verleden. Hĳ was een
gokker, en hĳ werd in zĳn eerste jaar van Yale
gestuurd vanwege ‘een indiscretie met een jon-
gedame’. Ik probeerde me voor te stellen welke
gruwelĳke daad de universiteit er in de negen-
tiende eeuw toe bewogen zou kunnen hebben,
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Op de vorige pagina: Games of Chance, Mirror Snake, 2019, foto: Erik Gould ▲ Arcadia, 2017

iemand van goede komaf weg te sturen… Niette-
min redde het museum zĳn reputatie door een
vleugel naar hem te vernoemen. Wat als een stĳl-
kamer de wandaden van een verzamelaar zou
blootleggen in plaats van zĳn reputatie op te
poetsen? Ik ontwierp een sierlĳke kamer als alle-
gorie van Pendletons obsessies, van gokken tot
ongebreidelde consumptie en seksuele perver-
sie. Bĳ gebrek aan feiten, heb ik het nodige ver-
zonnen. Games of Chance laat het contrast zien
tussen zĳn publieke en zĳn privépersoonlĳkheid.’

Picasso
Keramiek speelde al vroeg een rol in Beths
leven. ‘We hadden thuis een bord en daar was
een lieveheersbeestje op geschilderd. Dat bord
bracht me er later toe om kunstenaar te worden.
Dat komt zo: In 1949 namen mĳn grootouders

mĳn moeder en haar tweelingzus mee naar
Frankrĳk om hun zestiende verjaardag te vieren.
Mĳn oudtante Lillian vond dat “Als jullie in Frank-
rĳk zĳn, zoek daar dan een geweldige kunstenaar
op: Pablo Picasso!” Zĳn roem was nog niet door-
gedrongen tot het stadje in het Midden-Westen,
waar ze woonden. Als ze het hadden geweten,
hadden ze misschien niet gedurfd om op de deur
van zĳn indrukwekkende villa in Vallauris te klop-
pen. Maar ze deden het, en Françoise Gilot deed
open. Ze stond op het punt hen weer weg te stu-
ren, maar mĳn grootmoeder gebruikte al haar
charmes en Picasso zelf liet zĳn atelier zien.
Daar kochten ze het bord met het lieveheers-
beestje.’
Het bord bleef lang in Beths achterhoofd. Schil-
deren was altĳd al haar passie. ‘Al heel vroeg
ging ik elke week naar het huis van mĳn groot-

https://www.bethkatleman.com


Daar is een weelderige porseleinkamer die ik
nooit zal vergeten. De zaal werd gebouwd in
1765, in een tĳd dat porselein zo zeldzaam en
waardevol was, dat het het witte goud werd ge-
noemd. De muren en het plafond zĳn helemaal
bedekt met porseleinen beeldjes. Duizenden en
duizenden elementen vormen een geweldig ge-
heel, een hallucinogene fantasiewereld.’

Katlemans installaties hebben hetzelfde effect op
de toeschouwer, die vanzelfsprekend uitgenodigd
wordt om te zoeken naar verborgen betekenis-
sen.

moeder om Japanse kalligrafie te oefenen. Ze
had een prachtige gansai-set (aquarelverf) in wit-
te porseleinen napjes. Ze nam me ook mee naar
musea. Ik heb altĳd gedacht dat ik schilder zou
worden, en ik heb pas keramiekles genomen
toen ik in de twintig was. Ik had in Barcelona de
bank van Gaudi in Parc Güell gezien, en die
raakte me als een donderslag bĳ heldere hemel.
Toen ik voor het eerst echt met klei werkte, wist ik
dat het mĳn materiaal was.’
Ook de inspiratie voor haar installaties vond ze
op reis. ‘Twintig jaar geleden bezocht ik het Ko-
ninklĳk Paleis van Aranjuez, net buiten Madrid.

▼ Folly, 2011, foto: John Alexander. Op de volgende pagina: studioportret, 2021

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 85 | januari 2022 | 29

https://www.bethkatleman.com


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 85 | januari 2022 | 30



http://keramikos.nl


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 januari

Dit jaar al bĳgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer verder...

https://www.hazelaar.nl
http://www.laceramique.com
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html


I n s p i r a t i e M ome n t e n
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‘In 2019 begon ik gevou-
wen, ineenstortende
vormen te onderzoeken
als metafoor voor chaos
en wanorde. Dit is te
zien in het object rechts.

In 2020, in de context
van COVID-19, begon ik
dit gevoel van vouwen of
ineenstorten verder te
verkennen, met stukken
die gedraaid werden en
verder bewerkt, waar-
door de afgewerkte
vormen een nog chaoti-
scher karakter kregen:
uitdrukking van de angst
en wanhoop van velen
naarmate de pandemie
zich verder ontwikkelde.
Op alle objecten zitten
rĳke glazuren en vlakken
acryl. Bĳ de meest
recente werken zĳn de
vlakken acryl – meta-
foren voor controle en
orde – gereduceerd tot
kleine vlekken.’

Jane King, ▲ Fold series, 2019, keramiek met aardewerkglazuur en acryl, l ca. 25 cm
▼ Fold series, 2020, keramiek met aardewerkglazuur en acryl, h ca. 18 cm

https://www.janekingceramics.com


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 23 januari 2022):

€ 20 of € 50 of € 100

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
http://inspiratie.ceramic.nl/IBAN.pdf
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=szwWMzceC9obpwXXItb3YwHp6QRJUxDl
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=8ynJj509ETGIqIINg6E9bXg0CXonXmI8
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JRtaLMp39fkeNxc0mqSE8WAwRTKPPJlO


Mis geen nieuwe
films

van de kleine K

Neem hier een
abonnement op ons
YouTube-kanaal

http://www.keramiekopleiding.nl
http://www.keramiekcentrum.be
https://www.silexshop.nl
https://www.silexshop.nl
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
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Simcha Even-Chen
De balans tussen controle en

toeval
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Zĳ was bioloog en had een boeiende wetenschappelĳke carrière op het
gebied van de immunologie en biochemie. Toch besloot Simcha Even-
Chen in 2013 het roer om te gooien. Zĳ stopte met haar werkzaamheden
aan de universiteit om zich volledig aan de keramiek te wĳden. In korte
tĳd heeft zĳ succesvol een plek weten te verwerven in de internationale

keramiekwereld.

Haar vader had een landbouwmechanisatiebe-
drĳf. Hĳ ontwikkelde geavanceerde machines.
Simcha Even-Chen (Israël, 1958) was altĳd ge-
fascineerd door de ĳzeren onderdelen, platen en
buizen in de werkplaats. De herinneringen daar-
aan inspireren haar tot op de dag van vandaag.
Alles wat zĳ maakt, begint met een uit plaat ge-
vormde cilinder.

Via een ongebruikelĳke route heeft zĳ haar be-
stemming als keramisch kunstenaar gevonden.
Op dit gebied is zĳ voornamelĳk autodidact.
Simcha volgde enkele avondcursussen en on-
dervond dat er raakvlakken waren met haar
wetenschappelĳke werk wat betreft het gebruik
van chemische stoffen en processen. Zĳ raakte
steeds meer geïnteresseerd in het bewerken van

Op de vorige pagina: Folding in Motion (serie), 2020, papierporselein, opgebouwd met platen, elektrische oven 1240 ºC,
21 x 30 x 27 cm▼ Folded, 2017, opgebouwd met platen, terra sigillata, gepolĳst, naked raku, 43 x 41 x 13 cm

Op de volgende pagina: Entrapped (serie), 2021, papierporselein, opgebouwd met platen, elektrische oven 1240 ºC,
28 x 33 x 22 cm. Objectfoto’s bĳ dit artikel: Ilan Amihai. Procesfoto’s, tenzĳ anders aangegeven: Simcha Even-Chen
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klei. Vanaf 1996 combineerde Simcha haar we-
tenschappelĳke werk met het kunstzinnige, tot in
2013 de balans doorsloeg naar de keramiek.

In het begin was Simcha Even-Chen vooral ge-
richt op draaien en glazuren. Zĳ maakte haar ei-
gen glazuren. Uiteindelĳk vond zĳ het werken met
glazuur niet bevredigend. Na een aantal jaren
ontdekte zĳ het zaagselstoken. Deze techniek
paste zĳ toe tussen 2000 en 2006. De objecten
werden behandeld met metaalzouten, waardoor
mooie kleureffecten werden bereikt.
Toch had ze haar draai daarmee nog niet gevon-
den. Pas toen zĳ besloot sculpturen te gaan ma-
ken door middel van plaatopbouw, kon ze de
vrĳheid vinden die nodig was voor het vervaardi-
gen van ruimtelĳke objecten.

Zwart-wit
Simcha onderzocht vervolgens de relatie tussen
het driedimensionale object en grafische vormge-
ving. In de periode tussen 2011 en 2017 waren
haar sculpturen zwart-wit. Vrĳe vormen met de
plaat als uitgangspunt, gebogen, meanderend in
de ruimte. Door de toepassing van de naked raku

techniek, waarmee een craquelé effect wordt be-
reikt, was een toevalsfactor ingecalculeerd. Zĳ
onderzocht de spanning tussen controle en toe-
val, tussen oppervlak en ruimtelĳkheid, tussen
binnen- en buitenkant op een manier die beïn-
vloed was door haar wetenschappelĳke achter-
grond en denkwĳze. Een duidelĳke inspiratiebron
was het werk van de Amerikaanse beeldhouwer
Richard Serra (1938), bekend van zĳn monumen-
tale sculpturen bestaande uit gebogen stalen pla-
ten.
Een succesvolle solotentoonstelling in 2016, The
Black/The White/The Fire in het Keramikmuseum
Westerwald in Höhr-Grenzhausen, Duitsland,
markeerde het einde van de zwart-wit periode.

Amorf
De sculpturen worden daarna meer organisch
van vorm. Zelf noemt zĳ haar sculpturen amorf.
Letterlĳk betekent dat ‘zonder vorm’ (van het
Oudgriekse αμορφος). Maar vormloos zĳn de
sculpturen zeker niet, integendeel, de vormen
hebben een grote impact in de ruimte waarin zĳ
zich bevinden. Vanuit de wetenschappelĳke ach-
tergrond van Simcha is het wel te verklaren dat

▼ Rolling in..., 2016, opgebouwd met platen, terra sigillata, gepolĳst, naked raku, 36 x 48 x 13,5 cm
Op de volgende pagina: ▲ Folding in Motion (serie), 2020, papierporselein, opgebouwd met platen,

elektrische oven 1240 ºC, 26 x 46 x 22 cm ▼ Folding in Motion (serie), 2020, papierporselein,
opgebouwd met platen, elektrische oven 1240 ºC, 16 x 50 x 20 cm
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zĳ deze term gebruikt. In de natuurwetenschap-
pen wordt een stof zonder duidelĳk geordende
structuur, aangeduid met amorf. Zĳ geeft daarmee
aan dat een zekere willekeur meespeelt in het
vormgevingsproces. De gebogen en gevouwen
platen gaan de oven in zonder stutten of con-
structies om de vorm intact te houden. Tĳdens het
stoken zakt de porseleinklei in. De uiteindelĳke
vorm van het object wordt bepaald in de oven en
komt pas tevoorschĳn na het stoken.

Papierporselein
Voor de kunstwerken van Simcha is papierporse-
lein het meest toereikende materiaal, vanwege de
flexibele eigenschap in te kunnen zakken, zonder
dat het barsten of breuk tot gevolg heeft.
In 2017 kreeg zĳ de gelegenheid om de mogelĳk-
heden van het materiaal en de bewerking daar-
van te onderzoeken tĳdens een verblĳf in het
Shangyu Celadon Modern International Ceramic
Art Center in China. Haar onderzoek wees uit dat
een toevoeging van 0,5% papier aan de porse-
leinklei het beste resultaat geeft om enerzĳds de
flexibiliteit te vergroten en anderzĳds te voorko-
men dat het scheurt. De objecten worden ge-
stookt op 1240 ºC in een elektrische oven.

Kleur
Simcha wilde de amorfe werken, die een vloeiend
en levendig karakter hebben, van kleur voorzien.
Zĳ raakte geïnspireerd door de kleuren van India,
dat zĳ begin 2018 bezocht. Verder werd zĳ gefas-
cineerd door het kleurgebruik van de Amerikaan-
se keramist Ron Nagle (1939). Ook het – onder
kunstenaars en kunstliefhebbers bekende – boek

van de Amerikaanse kunstenaar Josef Albers, In-
teraction of Color (verschenen in 1963), gebruikt
zĳ als gids voor haar zorgvuldig gekozen kleuren-
combinaties. Zĳ past kleur toe met onderglazuren
of porseleinslib met kleurpigmenten, dat zĳ soms
ook zelf bereidt. De sculpturen blĳven ongegla-
zuurd.

Grafische vormgeving
Een spannend gegeven is dat de toegepaste pa-
tronen op haar golvende sculpturen van een ma-
thematische precisie zĳn. Horizontale en verticale
lĳnen volgen de vloeiende vormen. Zĳ bewerk-
stelligen een intrigerende balans tussen controle
en toeval. Het rasterpatroon dat zĳ toepast, ver-
wĳst naar haar wetenschappelĳke periode, toen
zĳ millimeterpapier gebruikte om onderzoeksre-
sultaten te presenteren.

Metafoor
De beelden van Simcha Even-Chen zĳn als een
metafoor voor het leven zelf, dat vol is van tegen-
stellingen: spanning en evenwicht, verwachting
en verrassing, planning en toeval, en altĳd in be-
weging. Haar werk spreekt wereldwĳd een groot
publiek aan.

Elisabeth Eyl

Op de volgende pagina’s laat Simcha zien hoe
zĳ de oven een deel van het werk laat doen.

Kĳk hier hoe Simcha een stuk opbouwt

▲ Folding in Motion (serie), 2019, papierporselein, opgebouwd met platen, elektrische oven 1240 ºC, 22 x 14 x 40 cm,
Excellent Prize 2019, Blanc de Chine International Ceramic Art Award (ICAA). Op de volgende pagina: ▲ Folding in

Motion (serie), 2021, papierporselein, opgebouwd met platen, elektrische oven 1240 ºC, 23 x 43 x 27 cm ▼ Folding in
Motion (serie), 2021, papierporselein, opgebouwd met platen, elektrische oven 1240 ºC, 24 x 80 x 40 cm

https://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Nagle
https://www.youtube.com/watch?v=f72ZQZivIzo&t=1s
https://simcha-evenchen.com
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2. Na de biscuitstook op 1000 ºC selecteer ik
enkele elementen.

1. Mĳn sculpturen zĳn van papierporselein en
opgebouwd met platen. Ik bereid een groot aan-
tal verschillende elementen voor.
De plaat wordt om een cilinder gerold. Daarna
begin ik met vouwen. Dat gaat vrĳ, soms zonder
vooraf bedacht plan.

3. Dan stel ik de sculptuur samen, precies zoals
ik die later in de oven zal zetten. Daarna haal ik
haar weer uit elkaar, om op de onderdelen de
hulplĳnen voor de decoratie aan te kunnen bren-
gen.

4. Ik teken de hulplĳnen op de biscuitgestookte
elementen en breng heel smal afplakband
(0,2 mm) op de getekende lĳnen aan.

4

2

3

1
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6. De compositie van het kunstwerk wordt in de
elektrische oven opnieuw opgebouwd volgens
het oorspronkelĳke ontwerp (foto 3).

5. Met een airbrush spuit ik kleur op het ele-
ment. Daarna verwĳder ik het afplakband.

7. Ik voeg een element toe, dat haaks staat op
dat eronder. Door die stand krĳg ik een meer
driedimensionale werking.

8. Een derde element heb ik wit gelaten.

8

6

7

5
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10. Het is altĳd een spannend moment als de
oven open gaat, want het resultaat kan niet
worden gepland of voorspeld. Door de hoge
temperatuur zakt het porselein in en blĳven de
elementen aan elkaar vastzitten.

9. Na het plaatsen van het vierde element, volgt
de stook op 1240 ºC.

11. Daarna was ik de sculptuur met water om
ongewenste resten te verwĳderen (foto: Zeev
Even-Chen).

12. Eindresultaat: Entrapped (serie), 2021, pa-
pierporselein, opgebouwd met platen, elektri-
sche oven 1240 ºC, 20 x 40 x 22 cm (foto: Ilan
Amihai).

12

10

11

9
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In het weekend van 25 en 26 juni
2022 worden de Delftse Keramiek
Dagen georganiseerd. We roepen
professionele keramisten op om
zich in te schrĳven voor deelname

aan de keramiekmarkt. Dat kan
door een e-mail te sturen aan
delft@skpd.nl met 3 foto’s van je
werk. De selectiecommissie bepaalt
wie wordt toegelaten.

Meer informatie: SKPD, www.skpd.nl, p/a Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft,
Nederland, +(31)(0)15-2147072, +(31)(0)6-22436237

Delftse Keramiek Dagen

mailto:delft@skpd.nl
https://www.skpd.nl


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

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

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

Het grote K boek 3

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

ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

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

Neem hier een abonnement op ons
YouTube-kanaal

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


B o e k b e s p r e k i n g
Ironie & Illusie / De wereld van Guusje Beverdam

Guusje is haar werk. Haar werk is Guusje. Een
bevlogen, warmbloedige vrouw met grote inte-
resse in haar medemens, maar ook met een
kritisch oog voor wat er zoal mis gaat in de
maatschappĳ: sekseongelĳkheid, man/vrouw
clichés, de leegheid van een oppervlakkige
nepwereld… Haar katholieke jeugd, vol symbo-
liek, engeltjes en andere decoratieve overdaad,
bleek een grote inspiratiebron voor haar werk,
al vanaf haar afstuderen in 1988 aan de AKI in
Enschede. Vrolĳke, kleurrĳke kunst waar de
levenslust vanaf spat. Uitbundig en over the top.
Kunst of kitsch, daar kan niemand het over eens

worden. Vol humor en ironie, vaak met een kriti-
sche ondertoon, een andere keer doordrenkt
met warme compassie. Velen zullen Guusjes
werk ook zĳn tegengekomen in de openbare
ruimte, zoals haar gele liefdesbankje met twee
felrode harten, dat in Enschede bĳ het Stadhuis
staat en nu op de cover van het boek prĳkt. Niet
alles is zoals het lĳkt: ‘Laten we ons meeslepen
door de illusie van de oppervlakkige schoonheid
of zoeken we naar de ironie die vaak verstopt
zit in de kleinste details?’, schrĳft kunsthistoricus
Elvira van Eĳl in haar bĳdrage aan het boek.
Doordenkers dus.

Ik kreeg een acute aanval van verlangen – was het jaloezie? – toen ik
het boek Ironie & Illusie opensloeg. Als bĳ toverslag kwam ik terecht
in een paradĳselĳke tuin, waar een mooi opgemaakte tafel en lege

stoelen wachtten op een vrolĳk gezelschap.
De wereld van Guusje Beverdam.

◄ Avé obesitas, 2004 ► Ora pro nobis (Bid voor ons), 2011
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B o e k b e s p r e k i n g
Na meer dan dertig jaar beeldend kunstenaar-
schap was het tĳd voor een monografie. Reali-
satie kwam mede tot stand dankzĳ een crowd-
fundingsactie via voordekunst.nl. Bovenal is het
een fotoboek geworden, met een breed – chrono-
logisch – overzicht van haar werk vanaf 1988.
Even kleurrĳk en levenslustig als haar werk, als
Guusje zelf. Een genot om door te bladeren. Om
regelmatig aan het denken te worden gezet. En
soms om even bĳ weg te dromen…

Yna van der Meulen

Ironie & Illusie / De wereld van Guusje Bever-
dam, Guusje Beverdam, Elvira van Eĳl, Piet Au-
gustĳn, uitgegeven in eigen beheer, 2021, 120
pagina’s, Nederlandstalig, kleur, harde kaft, ge-
bonden, ISBN: 978-90-831834-0-4, prĳs € 28,50
plus € 5 verzendkosten, onder meer te bestellen
bĳ Guusje Beverdam.
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▼ Jachttrofeeën, 1993. ‘Nooit een gebroken hart gehad
of een spoor van gebroken harten veroorzaakt?’

mailto:info@guusjebeverdam.nl


Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!

F o t o v a n d e ma a n d
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Tegeltableau in Sevilla, foto: Mels Boom
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Keramiek en glas

Zo toont Nirdosh een tiental nieuwe theepotten
die afgelopen zomer gedraaid zĳn uit porselein
en gestookt in houtovens in La Borne (Frankrĳk).
Wanneer technische vaardigheden zo groot zĳn
dat de theepot ‘zichzelf’ draait, ontstaat er ein-
deloos veel ruimte voor het spel van vorm en
afwerking. Dat is te zien in de details van de
oppervlaktebehandeling en de keuze van heng-
sels, knoppen en decor met ringeloor en pen-
seel.
De uniciteit van elk stuk wordt daarnaast nog be-
nadrukt door het stoken in houtovens. Vooral tĳ-
dens de vĳfdaagse stook in een anagama oven.
Het vuur zoekt zĳn weg langs de stukken en laat
sporen van vliegas achter; daarbĳ spelen de

Op de vorige pagina: werk van Nirdosh Petra van Heesbeen
▼ Werk van Barbara Nanning

plaats en de ambiance in de oven een cruciale
rol. Op eventueel geglazuurde stukken in de
houtgestookte zoutovens transformeren het vuur
en het zout het oppervlak van de klei totaal. Er
ontstaat als het ware een nieuw leven op een be-
staand oppervlak. De fascinatie die Nirdosh heeft
voor de technieken van draaien en stoken straalt
af van deze nieuwe collectie.

Barbara Nanning weet ons steeds te verrassen
met nieuw werk. In haar serie Gekleurde Schadu-
wen gaat het om het patroon en de variëteit.
Grilligheid en maatvoering roepen een beeld op
van celdeling in de natuur. Met haar zelfgemaak-
te, uit meerdere kleuren opgebouwde dunne

In Galerie del Campo is nieuw werk te zien van twee kunstenaars die
een vaste plek innemen in de tentoonstellingen: keramist Nirdosh

Petra van Heesbeen en glaskunstenaar Barbara Nanning.
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glasdraden als basis, worden de objecten gebla-
zen, handgevormd, geslepen en gepolĳst.
Met de serie Chimaera geeft Barbara een vervolg
aan haar samenwerking met glasfabriek Royal
Leerdam Crystal (1995-2001). De prachtige – in
uraniumglas uitgevoerde – Chimaera-objecten
zĳn in nauwe samenwerking tot stand gekomen,
een coproductie van Barbara Nanning & Aleš
Zvěřina. De gezaagde en gesneden facetten zor-
gen voor talloze fascinerende caleidoscopische
effecten.

Najaar 2022 heeft Barbara met haar nieuwe werk
een solotentoonstelling in Museum Jan in Amstel-
veen.

Lizette Groffen

Nirdosh van Heesbeen en Barbara Nanning
T/m: zie website
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12, 9418 PW Wĳster
Open: zondag 13 - 17 uur en op afspraak

▲Werk van Nirdosh Petra van Heesbeen
▼ Werk van Barbara Nanning
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Mark Brusse - Shapes of Silence

Na zĳn academietĳd in Arnhem, waar Mark Brus-
se (Alkmaar, 1936) samen met onder anderen
Klaas Gubbels studeerde, vertrok hĳ naar Parĳs,
waar hĳ aansluiting vond bĳ de kunstenaars van
het nouveau réalisme, zoals Daniel Spoerri, Mar-
tial Raysse en Niki de Saint-Phalle. Kort daarna
ging Brusse naar New York, waar hĳ in het Chel-
sea Hotel woonde met kunstenaars als Jan Cre-
mer. Hĳ legde er contact met John Cage, Louise
Nevelson en Andy Warhol. Niet veel later volgde
zĳn vertrek naar Berlĳn en vanaf de jaren tachtig

◄ Brion’s Fish, 1989, 31 x 40 x 40 cm ► Stupa 11, 2011, 18,5 x 22 x 23 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Gerrit Schreurs

maakte hĳ vele reizen naar de rest van de
wereld, zoals Zuid-Korea en Japan, maar ook
Benin.
Overal waar Brusse komt, werkt hĳ met lokale
kunstenaars en ambachtslieden. Met de omge-
ving verandert ook zĳn werk; hĳ neemt karakteris-
tieken over van de plek waar hĳ is. En zo heeft
de inmiddels 84-jarige Mark Brusse een wereld-
oeuvre op zĳn naam gebracht, waarvan Beelden
aan Zee een kleine honderd sculpturale hoogte-
punten toont.

Met beelden in de publieke ruimte in Ecuador, Puerto Rico, Nicaragua,
Marokko, Japan en Zuid-Korea is Mark Brusse in alle opzichten een
grensverleggende kunstenaar. Museum Beelden aan Zee wĳdt een

grote overzichtstentoonstelling aan zĳn werk.
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Na een lange stilte is er in Nederland de laatste
jaren weer volop belangstelling voor Mark Brus-
se. Zo toonde Museum Het Valkhof in Nĳmegen
in 2019 een overzicht van zĳn werk. In Parĳs,
waar Brusse woont en werkt, is in 2020 een grote
selectie van zĳn werk opgenomen in de collectie
van het Centre Pompidou. Zĳn werk is ook verte-
genwoordigd in andere museale collecties in en
om Parĳs, waaronder die van het Musée d’Art
Moderne. In Nederland is er werk bĳ de Rĳks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, het Stedelĳk
Museum Amsterdam, Museum van Bommel van
Dam en Museum Het Valkhof.

Drie pĳlers
De tentoonstelling in museum Beelden aan Zee
rust op drie pĳlers: In de eerste plaats is de ten-
toonstelling een overzicht van het plastische oeu-
vre van Brusse. Daarnaast is de tentoonstelling
sterk reagerend op de architectuur van het mu-
seum gemaakt. Ten slotte is er het ‘wereldse’ the-

ma in het werk van Brusse, dat zĳn gehele oeu-
vre overkoepelt. Zĳn houding is zo open en we-
relds, dat aan zĳn werk eigenlĳk niet te zien is of
het nu oosters is of westers. Bĳ Brusse is de we-
reld één. In een tĳd waarin verschillen tussen
mensen worden uitvergroot, is de benadering van
Brusse geruststellend en eenvoudig. Verschillen
laat hĳ versmelten tot één geheel.

Assemblage
Net als tĳdgenoot Klaas Gubbels assembleert
Brusse. In zĳn vroege werken vervaardigde hĳ
zeer robuuste reliëfs uit hout, die evolueerden tot
de zogeheten soft machines, nutteloze machines
met hout, staal en zachte materialen zoals textiel
en touw. In New York volgden zeer langgerekte
houten sculpturen, een soort ‘tongen’. In Berlĳn
maakte Brusse robuuste houten blokken in fra-
mes met kettingen. Later volgt een meer poëtisch
type sculptuur: het hout wordt vaker wit geverfd
en meer zachte materialen worden toegevoegd

▲ The Initiation No. 2, 2001, 27 x 30 x 30 cm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Brusse


aan de assemblages, zoals veren, vogels, beelte-
nissen van een lam, konĳntje of kikker. Vanaf de
tĳd dat Brusse veel naar Azië reist, volgen ook
beelden met zwerfkeien, die hĳ toepast in bron-
zen constructies. Daarnaast werkte hĳ ook aan
een serie werken in keramiek, porselein en glas.
De tentoonstelling in Beelden aan Zee laat alle
periodes en materialen zien, zorgvuldig geselec-
teerd voor de specifieke ruimtes in het museum.

Bĳ de tentoonstelling verschĳnt een rĳk geïllus-
treerde catalogus met tekstbĳdragen van Bernard
Blistène (oud-directeur Centre Pompidou), Jan
Teeuwisse en Emma van Proosdĳ. Van de hand
van Anne-Marie van Dongen verschĳnt een docu-
mentaire over leven en werk van Brusse, die in
de cinema van het museum zal worden getoond.

Mark Brusse - Shapes of Silence
T/m 6 maart 2022
Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1
2586 EL Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17 uur

► Coup de Main 4, 1982, 40 x 34 x 30 cm
▼ Zeezichtzaal
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Delftse keramiste genomineerd in Duitsland

Het thema van de 4. Siegburger Keramikpreis is
Ton & Töne – Der Ton macht die Musik. Het
woordje Ton betekent in het Duits zowel klei als
muziektoon. Dus de relatie met het thema is
hecht.
De internationale prĳs wordt elke twee jaar uitge-
reikt. De jury let er met name op hoe sterk ideeën
achter het werk worden omgezet in geraffineerde
technieken.
Begin 2022 wordt bekend wie van de genomi-
neerden de begeerde Siegburger Keramikpreis
krĳgt. ‘Ik ben vereerd dat mĳn werk voor deze
prĳs gejureerd wordt’, zegt de Delftse die in het
Bacinol 2-gebouw haar atelier heeft. Haar organi-
sche keramiekvormen zĳn al jaren gewild op kera-
miekbeurzen in binnen- en buitenland.

De expositie in Bacinol 2 is nog tot eind deze
maand te zien in De Salon van restaurant Huszár,
Hooikade 13, Delft.

De kunstwand in Bacinol 2, die aanleiding is voor de nominatie voor de Duitse prĳs

Ellen Rĳsdorp is in Duitsland genomineerd voor de Siegburger
Keramikpreis. Aanleiding is haar expositie in De Salon, de kunstzaal
van restaurant Huszár in het Bacinol 2-gebouw in Delft. Rĳsdorps

werk is daar op een bĳzondere manier aan de wand gemonteerd, alsof
het tonen van een muziekladder zĳn.
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Seok-hyeon Yoon
Geglazuurd keramiek is doorgaans niet recycle-
baar en eindigt meestal op de stortplaats. Yoon
stuitte in zĳn zoektocht naar een duurzaam al-
ternatief 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 Keramiek-
museum 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

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 Oscar-
winnende film Parasite. Met de tentoonstelling
KOREA. Poort naar een rĳk verleden duikt Kera-
miekmuseum Princessehof wat dieper in de cul-
tuurgeschiedenis van dit bĳzondere land. Het
museum laat, naast kostbaar jadegroen cela-
don, puur wit porselein en eeuwenoud aarde-
werk, ook muziekinstrumenten, filmbeelden en
kostuums zien. Hedendaags werk van Koreaan-
se kunstenaars toont dat keramiek nog steeds
een belangrĳke rol speelt in het Korea van nu.
Speciaal voor de tentoonstelling komen topstuk-
ken 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

De meeste galeries en musea zullen voorlopig gesloten zĳn; check of maak er een
virtueel bezoek van door op de gele stip te klikken!

https://www.princessehof.nl
https://www.princessehof.nl
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Alice Lothon – Grande Ourse
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 tentoon-
stelling 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.

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

Hang on to a Dream
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 gecom-
bineerd met zelf gemaakte keramische elemen-
ten 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 20 februari 2022
Keramion
Bonnstraße 12
50226 Frechen
Duitsland
Open: dinsdag t/m vrĳdag 10 - 17
zaterdag 14 - 17, zondag 10 - 17

http://www.keramion.de
http://www.keramis.be
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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 steen-
goed, porselein en glazuren. In 2000 trad ze uit
en begon haar werk in een voormalige pannen-
bakkerĳ 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 cela-
don, zwart en landschapsblauw. In het werk zĳn
invloeden te zien uit de oosterse keramiektradi-
tie.

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

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

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

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

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

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

t/m 15 mei 2022
Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://prinsenhof-delft.nl
https://www.museumgouda.nl/nl
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Liefde Lĳden Lust
Een unieke thema-expositie rondom passie in
de breedste zin van het woord. Met fascineren-
de sculpturen die verwĳzen naar spiritualiteit en
bezinning, naar het lĳden van de mens. Een ke-
ramische verbeelding van menselĳke emoties in
alle facetten. Van platonische liefde tot driften,
woest verlangen en oergevoelens. Een prachti-
ge presentatie met herkenbare voorstellingen
van lichamelĳkheid, beroering, genegenheid,
liefde, lust en meer. Gemaakt door gerenom-
meerde kunstenaars uit heel Europa.

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

Grayson Perry
Ter gelegenheid van de uitreiking van de presti-
gieuze Erasmusprĳs 2021 aan de Britse kunste-
naar Grayson Perry, brengt het Bonnefanten
met de presentatieWe Shall Catch it on the
Beaches een ode aan deze bĳzondere kunste-
naar.
Werken uit de Bonnefantencollectie worden af-
gewisseld met werken die ontstonden tĳdens de
pandemie, als onderdeel van het tv-programma
Grayson’s Art Club. Deze populaire serie, die tĳ-
dens de lockdowns heel het Verenigd Koninkrĳk
aan de buis gekluisterd hield, toont op unieke
wĳze de verbindende kracht van kunst.

t/m 20 maart 2022
Het Bonnefanten
Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://tiendschuur.net
https://www.bonnefanten.nl
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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

Morten Løbner Espersen
Keramiekmuseum Princessehof en Kunst-
museum 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 stu-
deerde 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

https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.kunstmuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.princessehof.nl
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Meekyoung Shin
Keramiekmuseum Princessehof presenteert
werk van Meekyoung Shin. Deze tentoonstelling
laat nieuw werk zien, waarin ze de grenzen op-
zoekt tussen natuur en kunst. Voor haar Mega-
lith 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, bui-
gen, schuren en bakken. Daardoor ontstaat een
structuur die lĳkt op oud mineraalgesteente.
Hiervan vormde Shin rotsformaties. Met klei
heeft de kunstenaar een universeel bouwsel ge-
maakt dat de grenzen van het materiaal tot het
uiterste test, zowel oud als nieuw is, en zowel
oosters als westers.

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

Noortje Meĳerink
Het ambachtelĳke draaien op de schĳf en de
precisie van de sgraffito techniek kenmerken het
werk van Noortje Meĳerink. Vogels en motieven
worden in reliëf uitgesneden en getekend, waar-
door sierlĳk gedecoreerde vazen en theepotten
ontstaan. De gebruikte porseleinmassa is uiter-
mate geschikt voor draaiwerk, handwerk, teken-
en krastechnieken. De kleurstelling zorgt, door
het romige van het porselein, het zwart en sinds
kort een groentint, voor een vriendelĳke uitstra-
ling.

‘Vogels in alle vrĳheid, sierlĳk wervelend door de
lucht of trots stappend op de grond. Die bewe-
gingen proberen te vangen is mĳn uitdaging.’

16 januari tot 26 februari 2022
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

https://www.princessehof.nl
http://www.theemaas.nl
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O.a. Janneke Bruines
Galerie Pictura, Aĳenseweg 16b
5854 PT Aĳen, gem. Bergen

t/m 15 januari 2022

Dit Landschap
Galerie HazArt, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
t/m 15 januari 2022

Animali
Galerie De Roos van Tudor

Eewal 47/49, 8911 GR Leeuwarden
t/m 15 januari 2022

Lucio Fontana
Designmuseum Den Bosch, De Mortel 4

5211 HV Den Bosch
t/m 23 januari 2022

Isabelle Andriessen - DORM
Museum De Pont, Wilhelminapark 1

5041 EA Tilburg
t/m 23 januari 2022

Winter
Galerie Iroha, Voorstraat 487

3311 CV Dordrecht
t/m 29 januari 2022

Esther Stasse
Rademakers Gallery, KNSM-Laan 291

1019 LE Amsterdam
t/m 29 januari 2022

August Falise
Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a

6701 DN Wageningen
t/m 2 februari 2022

KunstXpositie
Galerie De Ruimte, Molenstraat 2

5664 HV Geldrop
t/m 6 februari 2022
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Aan Tafel!
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
t/m 23 december

Keramiek Centraal
Kunstgein, Stadshuis Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

t/m 24 december

O.a. Marjan de Voogd
Factor Ĳ, Pampuslaan 11
1087 HP Amsterdam
t/m 31 december

Voorbeeld – Nabeeld
Galerie de Ploegh, Coninckstraat 58

3811 WK Amersfoort
t/m 2 januari 2022

Keramiekmarkt Oldenburg
Inschrĳven

tot
8 januari 2022

Winterexpositie
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
t/m 9 januari 2022

Peter Hiemstra & Henk Slomp
Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11

8442 CE Heerenveen
t/m 9 januari 2022

Darkness Enlighted
Ontwerpwedstrĳd

Cor Unum
Inschrĳven tot 10 januari 2022

O.a. Natasja Alers
NQ Gallery, Mechelsesteenweg 11

2000 Antwerpen (BE)
t/m 14 januari 2022

De meeste galeries en musea zullen voorlopig gesloten zĳn; check of maak er
een virtueel bezoek van door op de gele tekst te klikken!

https://www.galeriepictura.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.hazart.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
http://www.roosvantudor.nl
https://www.roosvantudor.nl
https://www.roosvantudor.nl
https://designmuseum.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://depont.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.galerie-iroha.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.rademakersgallery.com
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.casteelsepoort.nl/category/beeldende-kunst/
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://galeriederuimte.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.terra-delft.nl/nl/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://kunstgein.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.factor-ij.amsterdam
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.deploegh.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.keramiktage.com
https://www.voorlinden.nl
http://www.galeriehuisterheide.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.heerenveenmuseum.nl/muga
https://www.voorlinden.nl
https://www.cor-unum.com/designcontest/
https://www.voorlinden.nl
https://nqgallery.be/artists/alers-natasja/
https://www.voorlinden.nl
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Japan
Centre Céramique, Avenue Céramique 50

6221 KV Maastricht
t/m 23 april 2022

Touching Worlds
Designmuseum Den Bosch, De Mortel 4

5211 HV Den Bosch
t/m 6 september 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 kera-
misch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag

van de maand.

SKNN Tentoonstelling
Met werk van 5 leden, Hannie Mein Keramiek-

galerĳ, Home Center, Frisaxstraat 12
8471 ZW 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

Melis van der Sluis
Galerie De Roos van Tudor

Eewal 47/49, 8911 GR Leeuwarden
22 januari t/m 26 februari 2022

Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam
Edams Museum, Het Coopmanshuys

Damplein 8, 1135 BK Edam
t/m 20 maart 2022

O.a. Marieke Geerlings
SMALT-Podagristen, Stedelĳk Museum

Coevorden, Haven 4, 7741 JV Coevorden
t/m 27 maart 2022

Raakvlakken tussen oost en west
Nederlands Tegelmuseum, Eikenzoom 12

6731 BH Otterlo
t/m 30 maart 2022

Gilbert Portanier
Museum Fraeylemaborg, Hoofdweg 30

9621 AL Slochteren
t/m 15 april 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
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https://www.centreceramique.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://designmuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://www.sknn-keramiek.nl/agenda/hannie-mein-keramiekgalerij
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://keramion.de/portfolio/das-keramion-feiert-sein-50-jaehriges-jubilaeum-rund-um-die-keramik/
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
http://www.roosvantudor.nl
https://www.roosvantudor.nl
https://www.roosvantudor.nl
https://edamsmuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.museumcoevorden.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.nederlandstegelmuseum.nl
https://www.museumcoevorden.nl
https://www.museumcoevorden.nl
https://fraeylemaborg.nl/agenda/gilbert-portanier/
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.tine-lievens-art.be/artine.htm
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.purmerendsmuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?

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

en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

https://inspiratie.ceramic.nl
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://dekleinek.myonline.store
https://www.klei.nl/winkel
https://dekleinek.myonline.store
https://www.klei.nl/winkel
https://dekleinek.myonline.store
https://dekleinek.myonline.store
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C o l o f o n
De kleine K
Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals. Onafhanke-
lĳk, met informatie waar u wat mee kunt.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

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

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

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

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

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

Inhoud
Samenstelling, grafische vormgeving en
auteursteksten (tenzĳ anders aangegeven):
Mels Boom. Fotoverantwoording: als door kun-
stenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen
bĳ: Rebecca Appleby, Simcha Even-Chen,
Elisabeth Eyl, Elvira Groenewoud, Lizette
Groffen, Sander Hendriks, Louise Hindsgavl,
Beth Katleman en Yna van der Meulen.

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 uitge-
sneden, niet gecomprimeerd) en vrĳ van
rechten. De inzender van tekst en beeld-
materiaal vrĳwaart de uitgever voor aan-
spraken van derden. Teksten en afbeeldingen
kunnen bewerkt worden.

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

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

inspiratie website | contact | gratis abonnement

Koop onze boeken
Download verschenen nummers

Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of voor vragen en

opmerkingen

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/2022%20de%20kleine%20K%20-%20tarieven.pdf
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://dekleinek.myonline.store/
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://www.facebook.com/de.kleine.K/

