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de kleine K
Verwondering
Als ik de interviews in dit nummer lees, zie ik een rode draad:
verwondering. Dit is altĳd het begin. Van vragen stellen, van
nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen en onze verhouding daartoe. Hoe zit het in elkaar, wat kan ik ermee. De
eeuwige vragen van wat, hoe en waarom. Maar verwondering
is meer dan nieuwsgierigheid. Niet voor niets zit er het woord
wonder in. Het is de confrontatie met iets dat we niet (meteen)
kunnen begrĳpen. Waar nieuwsgierigheid aan de oppervlakte
blĳft, gaat verwondering de diepte in.
Ieder van de kunstenaars benadert dat mysterie op een eigen
manier. Zo toont Akiko Taniguchi haar verwondering over de
schoonheid van het onvolmaakte, met haar precies onnauwkeurige kleiplaten, waarmee ze haar werk opbouwt.
Javier Aguilera Vela vraagt zich met zĳn hyperrealistische beelden af wat de betekenis is van de shit in onze wereld en wat hĳ
daaraan kan doen.
Marja Kennis is geïntrigeerd door de universaliteit en samenhang van het leven en drukt die verwondering uit door het
combineren van haast levende elementen tot nieuwe, transcendente vormen.
Darien Arikoski-Johnson vraagt ten slotte aandacht voor de verandering in het visuele bewustzĳn van de mens en verwondert
zich over de uitwerking van nieuwe media en technieken op
onze waarneming van de werkelĳkheid en onze persoonlĳke
ontwikkeling.
Aan het eind is er, in Podium, de uitroep Potverdorie!! over wat
er technisch allemaal mogelĳk is met klei...

Mels Boom

Op de vorige pagina: Javier Aguilera Vela, Kawaguchi Lake, 2012, gepolychromeerde keramiek, 100 x 50 x 34 cm,
foto: Javier Aguilera Vela
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Inspiratie
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Akiko Taniguchi
Ragfijne structuren
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Uiterst secuur bouwt Akiko Taniguchi haar werk op uit miniscule kleielementjes. Door het gebruik van verschillende soorten en kleuren klei
ontstaat er zo een rĳk geschakeerd oppervlak. Kleine decoraties door
krassen of stempelen dragen daar extra aan bĳ. Het gebruik van
eenvoudige vormen versterkt de indruk van spontaniteit en variatie.
De objecten illustreren de schoonheid van het onvolmaakte.
Akiko Taniguchi (Japan, 1978) bouwt haar objecten op met een enorme hoeveelheid kleine stukjes klei: ‘Ik verzamel fragmenten.’ Ze werkt
meditatief, op de millimeter. Soms wekt dat belangstelling of onbegrip. ‘Die mensen denken dan
dat ik niets aan het doen ben, want ik werk heel
rustig en beweeg haast niet. Vaak krĳg ik de
vraag waarom ik uren aan het niksen ben. Of een
opmerking als: Was je aan het werk?! Ik dacht
dat er een kat in je kartonnen doos zat, waar je
de hele tĳd naar zat te kĳken…’

Noodgedwongen maakt Akiko klein werk, want ze
woont in het centrum van Tokyo. ‘Mĳn studio is
heel klein, een van de kamers van mĳn appartement. Eigenlĳk is er niet genoeg ruimte om grotere stukken te maken. Daarom deed ik de laatste
jaren soms een residentie om ook eens groter te
kunnen werken. Vanwege de pandemie gaat dat
momenteel natuurlĳk niet. Mĳn atelier is weliswaar piepklein, maar ik heb wel alles in de buurt
in het centrum van Tokyo. Stimuli genoeg!’

Op pagina 5: Endless Flat Nights (detail), 2017, 30 x 33 cm. Op de vorige pagina: Stills of Rush, 2019, 23 x 16 x 26 cm
▼ Zonder titel, 2020, 15 x 7 x 9 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Akiko Taniguchi
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Werkplek
Taniguchi bewondert mensen als de Amerikaanse straatfotograaf Vivian Maier. Teruggetrokken
leven en je werk voor jezelf houden heeft iets
romantisch. ‘Ik houd van de foto’s van Maier.
Gelukkig werden ze na haar dood gevonden,
anders had de wereld er nooit kennis van kunnen
nemen. Ik las dat ze veertig jaar lang de kost verdiende als nanny om zich verder aan de fotografie te kunnen wĳden. Ik ben geïnteresseerd in
haar manier van leven, niet alleen als kunstenaar, maar ook als mens. Ik kan het navoelen:
terwĳl ik routineus werk om in mĳn levensonderhoud te voorzien, denk ik er vaak over na hoe ik
de sfeer van die werkplek kan uitdrukken in mĳn
keramiek.’

Vorm en textuur
Akiko begon haar keramiekopleiding na haar
studie sociale wetenschappen. ‘Ik voelde me misschien al van jongs af aan onbewust aangetrokken tot klei en ik kwam er toen toe om me er echt
in te verdiepen. Voor het eerst ging ik een oplei-

ding in een creatief vak volgen en in 2003 studeerde ik af aan het Tajimi City Pottery Design
and Technical Center. Vanaf het eerste begin was
ik vooral geïnteresseerd in de kleuren en texturen
van klei en ik dacht met de variaties daarvan objecten te kunnen maken. Vorm en textuur moesten één geheel vormen, het eigen karakter van
het materiaal weergeven, vond ik. Dat is nog
steeds zo. Ik maak om die reden heel eenvoudige vormen, anders zou immers die eenheid verloren gaan.’

Contrasten
Schetsen of modellen zĳn voor Akiko niet nodig
om aan het werk te gaan. ‘Ik weet wat ik wil en
begin direct met het dun uitrollen van klei. De
plaat die ik dan krĳg, snĳd ik in heel veel kleine
rechthoekjes. Ik druk in elk elementje een reliëf
en breng kleur aan met slib van een andere kleisoort. Dan monteer ik al die kleine elementjes
aan elkaar met gekleurd slib. Ten slotte volgt het
drogen en oxiderend stoken op 1230 ºC. Er komt
daarna geen glazuur meer overheen.’

Op de vorige pagina: zonder titel, 2020, 5 x 5 x 9 cm ▼ Zonder titel, 2020, 18 x 13 x 14,5 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2019, 13 x 13 cm
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▲ Zonder titel, 2019, 12 x 13 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2020, 15,5 x 15,5 x 19 cm

Taniguchi gebruikt verschillende soorten klei uit
Shigaraki of Seto: wit, zwart, rood, steengoed,
porselein, glad, ruw, het kan allemaal. ‘Ik meng
ze en gebruik bĳ elk object minstens twee kleisoorten en benadruk zo het contrast in kleur of
structuur.’

Onverwachte schoonheid

verwacht en als het een onverwachte schoonheid heeft, accepteer ik het. Dan is het geen
mislukking, maar moet ik er gewoon aan wennen. Een barst of craquelé kan zĳn eigen
schoonheid hebben. Als ik die er niet in kan vinden, gaat het weg. Volledige controle is onmogelĳk. Werken met klei is interactief tussen mĳ
en het materiaal.’

Soms komen er mislukte stukken uit de oven.
‘Maar er is een heel scala van mislukkingen.
In principe repareer ik niet. Maar een stuk kan
gewoonweg anders geworden zĳn dan ik had

Op pagina 13 laat Akiko wat details zien van
haar werkproces.
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1
1. Ik rol eerst dunne platen klei uit en snĳd daar
miniscule blokjes van. Op elk blokje breng ik
een decoratie aan.

3
3. Na het samenvoegen ziet de plaat er dan zo
uit. Soms maak ik een platte plaat, zoals hier...

2
2. Vervolgens maak ik kleislib aan en monteer
daarmee alle blokjes aan elkaar.

4
4. ...maar het kan ook anders: bĳ ruimtelĳke vormen gebruik ik een mal, zoals een kartonnen
doos, om de slappe klei steun te geven bĳ het
bouwen.
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Javier Aguilera Vela
Sociale thema’s
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In de sculpturen van Javier Aguilera Vela is altĳd wel wat aan de hand.
Gewonde mensen, pĳn lĳdende dieren, door verlies getekende mannen.
Allemaal heel realistisch. Ze confronteren ons met wat er fout zit in onze
wereld, de Global Shit, zoals hĳ ook een van zĳn stukken noemt.
Gelukkig is het niet allemaal shit dat er blinkt, zoals blĳkt uit zĳn
hyperrealistische hondenkop.
De sculpturen van Javier Aguilera Vela (Spanje,
1969) zĳn uiterst levensecht. Hĳ vindt die manier
van werken nodig om heel direct te kunnen reageren op het idee of verhaal dat hĳ wil uitdrukken. ‘Want het gaat om verhalen vertellen. Daar
gebruik ik allerlei inspiratiebronnen voor. Dat kunnen hedendaagse onderwerpen zĳn, zoals het

stadsleven, straatkunst, strips, anime, de wereld
van motoren, nieuwe technologieën, tv-series,
enzovoort. Alles wat mĳn aandacht trekt, loopt
het risico om in een van mĳn objecten verwerkt te
worden. Tĳdens de coronacrisis zĳn dat natuurlĳk
de alom tegenwoordige maskers.’

Op de vorige pagina: App Love, 2021, gepolychromeerde keramiek, 40 x 40 x 44 cm
▼ The Global Shit, 2004, gepolychromeerde keramiek, 122 x 35 x 15 cm
Op de volgende pagina: Morrow, 2018, gepolychromeerde keramiek, h 45 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Javier Aguilera Vela
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Losers
Lĳden is voor Javier een belangrĳk thema.
‘Wanneer ik aan stukken werk waarin sociale
kwesties aan bod komen, ben ik vooral geïnteresseerd in minder leuke verhalen, over losers:
soldaten, immigranten, daklozen, mensen die
lĳden. Zo gebruik ik bĳvoorbeeld bĳ The Global
Shit een roedel puppy’s als metafoor voor een
vriendelĳke en gastvrĳe eerste wereld, waarin
anderen die proberen binnen te komen, met
geweld worden verdreven, zoals de zwart-witte
puppy met zĳn wonden. Veel immigranten lopen
verschrikkelĳke snĳwonden op door het prikkel-

draad, als ze tenminste niet meteen worden
neergeschoten aan de grenzen van de eerste
wereld.’
Ook in andere stukken komt dit thema terug. ‘In
het stuk Losers stel ik een groep boksers voor
die weliswaar hun strĳd hebben verloren, maar
tot het einde hebben gevochten zonder op te geven, en dat is het belangrĳkste. Hun gezichten
weerspiegelen die strĳd en maken hen tegelĳkertĳd menselĳker. In een wereld waar alleen succes
telt, denk ik dat de kĳker zich zo meer in hen kan
inleven.’

▼ World at War, 2019, gepolychromeerde keramiek en kunsthars, 20 x 16 x 20 cm
Op de volgende pagina: Rock & Roll, 2006, gepolychromeerde keramiek, 45 x 40 x 70 cm
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▲ Atelierportret, 2018
Op de volgende pagina: ▲ Take it Easy Flash!, 2007, gepolychromeerde keramiek en textiel, 90 x 50 x 35 cm

Zwarte humor
Als kind was Javier altĳd in zĳn wereldje aan het
tekenen en lezen. ‘Ze vertelden me dat ik veel
verbeelding had. Ik herinner me dat ik verhaaltjes
verzon en ze ’s avonds voor het slapen gaan aan
mĳn broers vertelde. Op school was ik dol op
handvaardigheid, de tĳd vloog voorbĳ als we figuren maakten van plasticine. De onderwĳzer vroeg
zelfs eens of de school zo’n figuur van mĳ mocht
houden.’
Na de lagere school ging Javier werken als
illustrator, eerst voor reclamebureaus, en later
voor een dagblad. ‘Daar maakte ik illustraties en
tekende de dagelĳkse redactionele cartoon. Misschien komt daar de zwarte humor in mĳn sculpturen vandaan.’
Later ging Aguilera naar de kunstacademie in
Vigo, aan de noordwestkust van Spanje. ‘Ik
begon er in 2002 en wilde alleen figuratieve
beeldhouwkunst leren. De schĳf heb ik al die
vier jaren niet aangeraakt. Mĳn docent daar was

Miguel Vázquez, een groot keramist en een
geweldige leraar met een diepgaande kennis van
techniek en grondstoffen. Bĳ zĳn lessen was zĳn
liefde voor het vak heel duidelĳk. We werden
goede vrienden en samen met andere pottenbakkers gingen we vaak iets drinken en praten
over kunst, tentoonstellingen en dergelĳke. Het
was een fijne tĳd.’ Na de academie heeft Javier
zich verder op de beeldhouwkunst gericht en
bekwaamde hĳ zich door oefening en onderzoek.

Chaos
Meestal maakt Aguilera geen schetsen en begint
hĳ direct te boetseren. Soms heeft hĳ wel een
idee, maar het kan heel goed zĳn dat hĳ impulsief
begint en tĳdens het werk aanvoelt waar de klei
heen wil en dan past hĳ daaraan zĳn idee aan.
Eigenlĳk is hĳ altĳd wel ergens mee bezig in zĳn
atelier. De ene keer komen de ideeën vanzelf,
maar andere dagen kan hĳ uren bezig zĳn, zonder resultaat.
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▲ Seen in the Streets of Berlin, 2009, gepolychromeerde keramiek, 19 x 9 x 6 cm
Op de volgende pagina: ▼ Nightmare, 2012, gepolychromeerde keramiek en ĳzer, 27 x 36 x 25 cm

Bĳ het werk gaat hĳ uit van een groot, massief
blok gechamotteerde klei (Vicente díez CT) en na
de start met de basisvormen, modelleert hĳ altĳd
eerst het hoofd, maakt dan het lichaam af en herdefinieert ten slotte de pose. Als het beeld na wat
drogen hard genoeg is, gaat hĳ het uithollen.
Voor het stoken moet er natuurlĳk goed gedroogd
worden. ‘Na de stook op ongeveer 1250 ºC
glazuur ik meestal niet, maar polychromeer het
beeld met olieverf. Op die manier krĳg ik een
realistischer resultaat, vind ik. Bĳ de afwerking
pas ik ook wel andere materialen toe, zoals
kunsthars. De verhouding tussen de diverse
materialen staat niet vast, het hangt helemaal af
van de aard van het stuk. Vaak is het gemengde
techniek: klei, ĳzer, textiel, verf. Al die materialen
passen goed bĳ mĳn manier van werken: impulsief en een beetje chaotisch. Dat is wel te zien in
mĳn atelier: van tĳd tot tĳd probeer ik alles op
orde te brengen, maar binnen een mum van tĳd,
ik weet niet hoe, keert de chaos vanzelf terug.

Net als bĳ andere kunstenaars is mĳn atelier een
klein eigen universum, een plaats waar mĳn gedachten, overpeinzingen, fantasieën en ook demonen samenkomen. Dat hoort er allemaal bĳ en
dus voel ik er mĳ prima op mĳn gemak.’

Levensecht
Javier postte eens een stukje tekst op een beeldhouwforum met een afbeelding van zĳn werk. Het
was een kleine, slapende puppy, bedekt met
graffiti. Het stuk heette Gezien in de straten van
Berlĳn. ‘Er was toen een kunstbeurs in die geweldige stad en ik fotografeerde het tussen verlaten,
met graffiti bedekte huizen. Die post van mĳ
maakte veel los… Een van de forumleden werd
erg agressief: hoe durfde ik dat een hond aan te
doen, om hem dat aan te doen! Anderen reageerden ook en ik moest duidelĳk maken dat het geen
echte hond was maar een beeld. Ik heb nooit
geweten of ze me geloofden…’
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Marja Kennis
Tĳdcapsules
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Planten zĳn de bouwstenen, van het leven, van haar werk. Uit
natuurgetrouwe afdrukken van plantenbladeren en
bloemblaadjes schept ze monumenten van tĳd en plaats.
Steeds met een flinke dosis fantasie en een gelaagdheid die
uitnodigt haar werk nader te onderzoeken.
‘Meestal werk ik in series’, vertelt Marja Kennis
(Nederland, 1965). ‘Ik verzin een spel met eigen
regels. Dat moet een interne logica hebben: het
materiaal, de vorm en de werkwĳze moeten bĳ elkaar passen. Het is als met schaken: Wanneer je
meteen de koning omgooit, is het niet interessant. Het is leuker om binnen de gegeven regels
creatief te zĳn, er een slim spel van te maken.’

Key of Life
‘Mĳn eerste serie was geïnspireerd op werk van
Haeckel. Die maakte alles mooier, symmetrischer
en perfecter dan het werkelĳk was. Ik dacht: dat
kan ik ook! Met afdrukken van planten uit de
Leidse Hortus heb ik in gereduceerd gestookt

porselein een soort blauwige zeediertjes gemaakt, geïnspireerd op de dieren op sterk water
in Naturalis. Die heb ik gepresenteerd op een
poster zoals Haeckel die maakte.’

Planten
‘Het was een soort fake-biologie’, verduidelĳkt
Marja. De keuze om haar werk uit planten op te
bouwen, is echter weloverwogen. ‘Alle leven
komt uit planten voort: We eten planten en zĳn
opgebouwd uit materialen die planten uit de
grond halen. We delen met elkaar dat we een
levensvorm zĳn, ontstaan uit een begincel en bestaan uit weefsel en cellen.’

Op de vorige pagina: Grote tak (detail), 2021, porselein, 61 x 27 x 11 cm
▼ Key of LIFE, 2009, porselein, 24 x 25 x 8 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Marja Kennis
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Casting Life, Almere

Being an Elephant

‘Voor mĳn examen maakte ik een serie over
Almere. Dat is een polder, een soort eiland. In
eilandpopulaties kunnen rare vormen en formaten
ontstaan. Ik wilde schedels maken van de dieren
die hier voorkomen en dacht: Als ik nou eens heel
veel bladeren verzamel, daar mallen van maak en
die gebruik om met klei blaadjes te maken, dan
bouw ik daar die schedels van. Zo ontstonden
reuzenschedels met de kleuren van het landschap en de planten uit de omgeving.’

‘Als pilot heb ik bĳ het EKWC een nis in de vorm
van een olifant gemaakt. Daarvoor gebruikte ik
een scan van een opgezette babyolifant. Om te
zorgen dat de uiteindelĳke afmetingen in keramiek zouden kloppen, heb ik die tien procent
opgeschaald. Het was erg arbeidsintensief: je
maakt een heleboel kistjes, eerst met de positieve vorm, daarin druk je klei om de negatieve
vorm van de nis te maken. Omdat een olifant erg
groot is, moest ik verschillende lagen maken. Ik
stelde me een enorme muur voor met afdrukken
van een hele parade van dieren. Door het onverwachte overlĳden van mĳn ouders en schoonzus
is het bĳ die pilot gebleven.’

De ruimte van de Ander
In 2016 krĳgt Marja een beurs om een heel ander
project te realiseren: ‘Ik heb veel afgietsels van
gezichten gemaakt. Als die klaar waren, vond ik
het interessant om fysiek te voelen hoe mĳn gezicht in dat van die ander paste. Dichter bĳ die ander kon ik niet komen, dacht ik. Dat bracht me op
de vraag hoe het zou zĳn om in de ruimte van een
dier te zĳn. Als je daarin staat, ervaar je zĳn afmetingen heel anders dan wanneer je er tegenover
staat. Dat kan interessant zĳn, vooral als dat dier
uitgestorven is.’

Lost Birds
‘Mĳn moeder had op haar computer duizenden
foto’s van bloemen en vogels staan. Ze is veertig
jaar met mĳn zieke vader getrouwd geweest en
heeft altĳd allerlei plannetjes en dromen gehad.
Met afdrukken van de bladeren van planten die ik
ooit van haar heb overgenomen – en van eigen
planten, omwille van de variatie – heb ik toen

Op de vorige pagina: Lost Bird 1902 (papagaai), 2018, porselein, 30 x 28 x 8 cm
▼ Gezichten in klei, 2016, steengoed, elk circa 30 x 16 x 10 cm, fotocollage: VJM
Op de volgende pagina: Olifantennis, 2016, steengoed, blokken van 29 x 29 x 29 cm
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▲ Hybride (kleine rozet), 2021, porselein, 34 x 27 x 8 cm
Op de volgende pagina: Hybride (grote rozet), 2021, porselein, 45 x 36 x 10 cm

Tĳdcapsule
vogels gemaakt als symbolen voor al haar dromen, ideeën en fantasieën. Al is er niets van
terechtgekomen, het is toch mooi dat ze er
geweest zĳn. Zonder dromen kun je niet leven.’

Gelaagdheid
‘Ik vind het prettig als iets er aantrekkelĳk uitziet
en dat er van alles te ontdekken is wanneer je
het onderzoekt. Van een afstandje ziet mĳn werk
eruit als een wit silhouet, een letter bĳna. Kom je
dichterbĳ, dan blĳkt het een vogel te zĳn. Je ziet
de blaadjes waaruit die is opgebouwd. Je vraagt
je af: Van welke planten zĳn die afkomstig? Zo
kun je er steeds verder induiken.’

Kloppend
‘Wanneer ik een onderwerp heb gevonden, zoek
ik planten die daarbĳ passen. Het moet wel kloppen. Sommige planten zĳn mooi om te combineren, maar als het bĳvoorbeeld over de relatie
tussen tuinhybriden en verwilderde planten gaat,
zoals in mĳn serie Hybrids F1 F2, ga ik daar geen
banaan bĳ doen. Dat klopt niet.’

‘Ik wil een soort tĳdcapsule maken: een imprint
van een bepaalde plek met planten die daar op
dat moment groeien en ideeën die daar op dat
moment heersen. Wel altĳd met wat fantasy. Die
schedels zĳn bĳvoorbeeld heel groot, maar ze
zĳn gebaseerd op echte schedels. En die vogeltjes en bloemen zĳn ontstaan uit mĳn fantasie,
maar de planten die ik erin verwerkt heb, zĳn
echt en groeiden op de plek waar ik dat werk gemaakt heb!’

Floriade
‘Er is dit jaar een Floriade in Almere. Ik heb plannen daar iets mee te doen. De mensen hier komen bĳna allemaal van elders. Ik wil in kaart
brengen wat voor planten iedereen heeft meegenomen en wat voor verhalen daaraan vastzitten.
Het liefst zou ik een groot tegelreliëf maken.
Maar dan heb ik wel een plek nodig waar dat terecht komt. Ik ben nog bezig dat voor elkaar te
krĳgen.’

Sander Hendriks
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LA CÉRAMIQUE
KERAMIEKCURSUSSEN IN FRANKRĲK
Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne
Werken onder leiding van professionele keramisten

In 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 februari

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

Inspiratie Momenten

Lucia Fransen, ▲ Zonder titel, 2021, 12 x 28 x 20 cm ▼ Kelkschaal, 2021, 11 x 50 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 28 februari):
€ 20 of € 50 of € 100

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

Knowhow
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Darien Arikoski-Johnson
Visueel bewustzĳn
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Het spontane werk van Darien Arikoski-Johnson heeft een zekere
lichamelĳkheid, er schĳnen menselĳke vormen doorheen. De vaak
stakerige draagconstructies versterken dat effect. De buitenkant van de
objecten is echter vormgegeven met digitale elementen en metaaldraad,
maar ook gedecoreerd met handmatige krabbels en schilderingen.
Met deze tegenstelling tussen het menselĳke en het digitale vraagt hĳ
aandacht voor de verandering in het visuele bewustzĳn van de mens door
de opmars van het kunstmatige, platte camerabeeld.
In het werk van Darien Arikoski-Johnson (Verenigde Staten, 1979) staat de vraag centraal hoe
de toevloed van digitale interfaces effect heeft op
de manier waarop we de wereld ervaren. ‘Hoe
we worden wie we zĳn, vind ik interessant. Onze
ontwikkeling wordt ten dele bepaald door onze
context en die is door al die digitale apparaten
veranderd. Ze bieden een gloednieuwe virtuele
ruimte, waarin we andere persoonlĳkheden ontwikkelen. Dit soort vragen, over bewustzĳn, psychologie, maar ook over kunsttheorie, leiden tot

het werk dat ik maak.’ Daarbĳ maakt hĳ vooral
gebruik van fotografie en digitale technieken.
‘Foto’s werden lange tĳd alleen maar gemaakt als
herinnering, maar de alom tegenwoordige camera heeft dat veranderd. De visuele ervaring van
het moment wordt gepauzeerd en het beeld digitaal opgeslagen voor later. Onze ervaring wordt
zo versmald tot een herinnering van platte, fragmentarische plaatjes. Door die fragmenten te
herschikken, vraag ik in mĳn werk aandacht voor
deze verandering in het visuele bewustzĳn.’

Op de vorige pagina: A Broken Pattern (detail), 2019, 165 x 43 x 43 cm ▼ Fragmented Framing (detail), 2021,
165 x 43 x 43 cm. Op de volgende pagina: Asymmetrical Synaptics, 2019, 163 x 30 x 20 cm
Alle objecten zĳn van porselein en mixed media. Foto’s bĳ dit artikel: Darien Arikoski-Johnson
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Introductie
Dariens vader was technisch tekenaar en zĳn
moeder psycholoog, dus er lĳkt een direct verband te zĳn tussen zĳn opvoeding en de onderwerpen die hem interesseren. Klei kwam al op
het college voorbĳ, bĳ een introductieles over
kunst. Draaien leek hem wel wat en sindsdien is
klei zĳn favoriete materiaal. ‘Ik begon er pas echt
mee te werken in mĳn tweede jaar aan de universiteit. Draaien interesseerde mĳ het meest. De
relatie tussen gereedschap, materiaal en maker
vond ik spannend. Wat er uiteindelĳk uitkwam,
was sculpturaal en vaak figuratief.’

Digitaal schilderen
Darien had altĳd al belangstelling gehad voor
schilderen. ‘Vlak voordat ik naar de universiteit
ging, begon ik met porseleinschilderen om subtielere kleurvariaties aan te kunnen brengen. Het
porseleinoppervlak werd naderhand steeds meer
een canvas voor me. Ik begon Photoshop te gebruiken als layout tool. Rond 2007 haperde het
programma een keer. Vervelend, maar wat eruit
voortkwam was wel interessant en ik gebruikte

dat op een van mĳn stukken. Ik ging verder met
dit concept en ontwikkelde het. In het begin schilderde ik de digitale afbeelding op het porselein,
maar later begon ik digitaal gedrukte decals toe
te passen. Om het handmatige karakter te
bewaren, schilderde ik met de hand op aquarelpapier en maakte er scans van. Daar printte ik
dan weer decals van.’

Deconstructie
Bĳ het meest recente werk deconstrueert Darien
de vorm helemaal. ‘Hiervoor heb ik opzettelĳk
objecten tot scherven geslagen. Die heb ik vervolgens gebruikt als grondstof voor wandsculpturen. Voor mĳ is deze reductie de weergave van
de drastische veranderingen die de pandemie
teweeg heeft gebracht, omdat we nog meer afhankelĳk zĳn geworden van beeldschermen om
de wereld te ervaren.’

Intuïtief
Arikoski-Johnson gebruikt allerlei technieken en
materialen bĳ het opbouwen van zĳn werk. ‘Ik
werk vaak in korte, telkens afwĳkende series en

▼ Over, 2019, 239 x 61 x 56 cm
Op de volgende pagina: Shard Pieces, 2021, 18 x 18 x 5 cm
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▲ Brought to Center, 2019, 198 x 48 x 33 cm

combineer allerlei technieken, zowel bĳ opbouw
als decoratie. Ik heb geen vooropgezet plan.
Tĳdens het opbouwen ga ik intuïtief te werk.
Meestal begin ik met het rollen van een plaat porselein (Standard 365), maar snĳd die niet netjes
op maat. In plaats daarvan ga ik rollen, vouwen,
rollen, vouwen en rollen tot ik een vorm heb die ik
interessant vind. Daarmee bouw ik de wanden
van een vorm op en zet die onder mĳn speciale
constructie van plastic platen en plakband (zie de
uitleg op pagina 42 en verder), die hem overeind
houdt. Ik voeg meer platen toe en zodra alles zelf
netjes blĳft staan, haal ik de constructie weg. Nu
is het tĳd om de vorm te bewerken: delen uitsnĳden, kanthaldraad insteken, slib aanbrengen. Zodra het stuk leerhard is, breng ik losjes en snel
wit onderglazuur aan op het oppervlak van de
plakken. Na uitharding breng ik tekens aan met
de ringeloor. Dan volgt, na droging, de biscuitstook. Op het biscuit breng ik dan strepen en
krabbels aan met glazuurpotlood. Vervolgens
breng ik transparant glazuur aan en gaat het stuk
weer de oven in voor de stook op 1240 ºC. Van
het resultaat maak ik foto’s vanuit verschillende

hoeken, die ik in Photoshop inlees. Zo heb ik een
referentie voor de maat van de decals. In Photoshop maak ik die dan zover klaar en druk de
bestanden af met een laserprinter die is omgebouwd voor het afdrukken van toner op keramiekbasis. De decals worden op het glazuuroppervlak aangebracht en ingebakken. Deze
stap herhaal ik vaak twee of drie keer. Daarna
schilder ik de schaduwen en andere details in
porselein, waarbĳ ik soms losse tekens over de
meer gecontroleerde digitale tekens heen aanbreng. De laatste laag is platina- of goudluster.
Dat breng ik aan met een dunne pen of met een
airbrush voor grotere vlakken. De laatste stook is
bĳ 700 ºC.’
Darien Arikoski-Johnson haalde in 2002 zĳn BFA aan de
Saint Cloud State University in Saint Cloud, Minnesota.
Na een tussenjaar aan het Kansas City Art Institute
kreeg hĳ zĳn MFA in 2009 aan de Arizona State University in Phoenix. Hĳ gaf op meerdere plaatsen workshops
en was artist-in-residence in Jingdezhen en Guldagergaard. Hĳ deed nationaal en internationaal mee aan veel
tentoonstellingen en zĳn werk is in privé- en publieke
verzamelingen te vinden. Darien geeft les aan de onderzoeksuniversiteit Georgia State University. Daarnaast
geeft hĳ les in vechtsporten.
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Op deze en de volgende pagina’s laat Darien
zien hoe hĳ te werk gaat bĳ het maken van
een object.
Ik gebruik een heel aparte methode om het werk
tĳdens het opbouwen overeind te houden. Ik besproei een uitgerolde kleiplaat met water en
druk op een kant ervan een plaat plastic. Die
snĳd ik af tot aan de rand van de kleiplak. Vervolgens maak ik plakband vast aan een soort
schommel die boven mĳn werktafel hangt. De
tape plakt aan het plastic en het plastic houdt de
kleiplaat vast. Zo kan ik de kleiplakken aan elkaar vastmaken, terwĳl ze toch hun vorm behouden. Als alles op zĳn plaats zit, verwĳder ik
het plastic.

1
1. Hier is de aparte methode van werken goed
te zien.

2
2. Ik snĳd met de hand materiaal uit de vorm.

3
3. Ik bevestig kanthaldraad tussen de randen
van de platen die tĳdens het opbouwen niet aan
elkaar verbonden waren.

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 86 | februari 2022 | 42

4
4. Voor ik slib ga aanbrengen, verhit ik het kanthaldraad.

6
6. Vervolgens kwast ik wit onderglazuur op de
kleiplaat.

5
5. Dan breng ik slib aan op het draad. Ik gebruik
de brander om het geheel snel te laten drogen.

7
7. Met een ringeloor teken ik grĳze vierkanten
op het blootliggende deel van de kleiplaat.
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8
8. Nadat ik met onderglazuurpotlood strepen
heb aangebracht, glazuur ik het geheel met
transparant glazuur.

10
10. Zo ziet het resultaat van dit proces er uit:
zonder titel, 2021, circa 89 x 86 x 84 cm.

9
9. Als alle decals op hun plaats zitten, voeg ik
later meermaals met overglazuur details toe.
Hier schilder ik zeer kleine vierkantjes over de
digitale krabbel.

11
11. En deze: zonder titel, 2021, 81 x 79 x 71 cm.
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12
12. Tĳdens mĳn artist-in-residency in Korea bĳ
het Gyeonggi Ceramic Creative Exchange Center (G.CCEC) in Korea experimenteerde ik met
sgraffito en donkere klei. Om snel te kunnen
werken, droog ik het witte slib met een brander.

14
14. Hier teken ik af waar ik het witte slib zal
wegkrassen. De roodbruine klei eronder komt
dan tevoorschĳn.

13
13. Ik kras de klei op meerdere plaatsen in.

15
15. Ik stook vaak meerdere lagen decals over
elkaar. Hier bepaal ik alvast de plaats ervan.
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16
16. Na biscuit- en glazuurstook breng ik de decals aan...

18
18. Vervolgens breng ik de tweede laag decals
aan. Ik gebruik warm water om het schutpapier
te verwĳderen. Met een rubberen lomer druk ik
alle lucht en water tussen decal en glazuur weg.

17
17. ...en druk ze goed vast.

19
19. Na de stook haal ik het stuk uit de oven.
Het is nog heet, maar de volgende laag decal
moet aangebracht worden om het dezelfde dag
nog een keer te kunnen stoken.
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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 heden
hier de index van verschenen interviews

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

Foto van de maand

Keramiekboom in Huizen, 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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POTverdorie!!
Frusterende en eigenwĳze kunst in Tiendschuur.
Kunstenaars in de expositie POTverdorie!! hebben lak aan regels.
Deze nieuwe tentoonstelling in Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen lokt iedereen uit de tent of
beter gezegd: de tent in. En dat is maar goed
ook, want het is hoog tĳd dat we weer de musea
ingaan.
Elke bezoeker van deze expositie wordt uitgedaagd door de intrigerende kunstwerken. Ze
roepen de behoefte op ze te willen doorgronden,
te begrĳpen hoe ze gemaakt zĳn. Of je nu keramisch expert of dummy bent. En hierdoor ontstaat een ge-potverdorie, want zelfs de meest
ervaren pottenbakker raakt gefrustreerd als hĳ
probeert te ontdekken hoe de kunstwerken in
deze tentoonstelling gemaakt zĳn. Niks traditioneel vakmanschap en oude pottenbakkers-

technieken. De kunstenaars in deze expositie zĳn
eigenwĳs, inventief en hebben lak aan alle regels
van het traditionele keramische ambacht.
De keramisten, kunstenaars en vormgevers die
nu te zien zĳn in Tiendschuur zitten niet stil. Ze
dwalen af van de gebaande paden, ze hebben
lef, zĳn eigenwĳs en hebben lak aan de traditionele regels. Ze bedenken nieuwe en verrassende
methodes om klei en hun werk te vormen. Zĳ
ontwikkelden een nieuwe keramische wereld vol
mogelĳkheden en kansen. Een scala aan nieuwe
technieken om klei te vormen, is hier te zien.
Zoals snĳden, bouwen, printen, persen, frezen,
gieten, koken, blazen en meer. Dat traditioneel
gevormde keramiek prachtig is, mag zeker niet

Op de vorige pagina: Alice Walton, Janta Grove, 2019, 39 x 17 x 64 cm, foto: Sylvain Deleu
▼ Studio Vormvrĳ, Warmtewisselaar, 50 x 32 cm, foto: Marlieke Wĳnakker
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▲ Anne Butler, Amass, 2020, 27 x 33 x 25 cm, foto: Bob Given

vergeten worden, maar na het zien van deze
gewaagde experimenten, gelukt dankzĳ eindeloos engelengeduld, worden zelfs de meest brave keramiekliefhebbers verleid om af en toe de
gebaande paden te verlaten.
Het verst verwĳderd van de pottenbakker is wellicht de 3D-printer. Wat die kan, kan niet op de
draaischĳf. En dat is nu precies de bedoeling.
Een uitbreiding van de mogelĳkheden om keramiek te bewerken. Een aanvulling, een verrĳking,
zeker niet een bedreiging voor de pottenbakker.
Dat werk heeft een heel andere uitstraling en is
niet daarmee te vergelĳken. Het is dan ook geen
concurrentie. Het gaat er veel meer om welk effect de keramist wil bereiken.
Yao van den Heerik en Marlieke Wĳnakker (NL)
van Studio Vormvrĳ hebben zich helemaal gestort
op deze techniek en bouwen zelf 3D-printers
voor keramiek. Zĳ maken complexe, getordeerde
en opengewerkte structuren. Deze worden ontworpen op de computer en door de printer gereproduceerd met dunne sliertjes klei. In deze
expositie zĳn de ingewikkelde en eindeloze mogelĳkheden van hun 3D-printers te zien.

De Engelse Alice Walton doet ook niet aan pottenbakken, maar óók niet aan printers. Wél
bouwt zĳ haar werk ook op met sliertjes klei.
Met talloze laagjes en rolletjes vormt zĳ haar
objecten. De huiden van haar werk zĳn eindeloze
labyrinten waarin je kunt verdwalen, prachtige
meditatieve patronen met subtiele kleurschakeringen.
Ook controversieel is de werkwĳze van Beatrĳs
van Rheeden (NL). Zĳ werkt als een beeldhouwer
en haalt klei weg in plaats van het te kneden of
toe te voegen. Leerhard gedroogde porseleinen
schalen bewerkt ze met chirurgische mesjes. Zo
ontstaan prachtige, opengewerkte en kantachtige, geometrische structuren. Nog spannender
wordt het als zĳ haar porseleinen basisvormen
opbouwt met meerdere kleurlagen of ze combineert met textiele onderdelen, zoals te zien is in
haar meest recente werk.
Anne Butler uit Groot-Brittannië maakt listige
bouwwerken met porseleinen plaatjes en gegoten blokjes. Haar werken doen door de niet
afgewerkte randjes denken aan haastig geprodu-
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ceerde massaproducten van kunststof. Maar wie
wat langer kĳkt, ziet dat het geen plastic, maar
keramische plaatjes en blokken zĳn waarmee
ze heel secuur en voorzichtig haar sculpturen
bouwt. Daarnaast speelt ze met de zwaartekracht
en zoekt ze met flinterdunne porseleinen kubussen de grenzen van het materiaal op.
Soortgelĳk werk maakt de Deense Heidi Hentze.
Ze bouwt tere geometrische vormen met plaatjes
porselein, die niet veel dikker zĳn dan papier.
Haar ultradunne objecten spelen een spelletje.
Enerzĳds tarten ze de zwaartekracht door fier en
zuiver rechtop te staan, anderzĳds lĳken ze mee
te bewegen met elk zuchtje wind.
Ook Jólan van der Wiel (NL) speelt met natuurkrachten, hĳ maakt gebruikt van magnetisme. Dat
doet hĳ al sinds zĳn afstudeerproject aan de Gerrit Rietveld Academie. Het was toen een doorslaand succes. Hĳ vermengt materialen met
metaalpoeder en neemt vervolgens een enorme
magneet die het mengsel aantrekt en in vorm
brengt. Na het stollen behoudt het zĳn vorm. Hĳ
begon met kunststof en ging het daarna met klei
proberen. Het mooie van natte klei en ĳzer is dat

het gaat roesten en dat zorgt voor een prachtige
huid. Deze serie kreeg de spannende naam Dragon Stone.
Mooie huiden zĳn ook te zien in het werk van de
Ierse Zsiri Dempsey. Haar werkt doet denken aan
sneeuw die iets aan het dooien is of suiker dat
water opslurpt. Zĳ is altĳd bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken en het verkennen
van mogelĳkheden. Constant experimenteert ze
met materialen die ze door de klei of porselein
mengt. Vervolgens branden deze weg tĳdens het
stoken en ontstaan er prachtige texturen.
Experimenteel is ook het werk van Ruben Hoogvliet (NL). Hĳ studeerde in 2020 af op product design aan de kunstacademie Artez in Arnhem. Hĳ
maakt werk door schuimstructuren onder te dompelen en de met klei volgezogen vormen te laten
uitdruipen en drogen. Door ze op de kop te laten
drogen, behouden de vormen een mooie spanning.
Een connectie met de academie in Arnhem en de
designafdeling heeft ook Dick Lion (NL). Hĳ zette
daar de keramiekafdeling op en doceerde er ja-

▼ Ruben Hoogvliet, Chainbowl, 2021, 47 x 23 x 27 cm
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▲ Lauren Nauman, portret

renlang. Tegenwoordig woont en werkt hĳ in
Höhr-Grenzhausen, Duitsland. Van hem is een
aantal lichtobjecten te zien. Hĳ maakt de ontwerpen op de computer en vervolgens worden mallen gemaakt met een computergestuurde freesmachine. Tot slot giet hĳ de mallen op traditionele
wĳze vol porselein. Het resulteert in perfect afgewerkte en complexe, geometrische vormen die
dankzĳ de vele facetten een prachtig effect laten
zien wanneer het licht er doorheen schĳnt.
Nog transparanter zĳn de objecten van de Amerikaanse Lauren Nauman. Haar objecten zĳn letterlĳk een spel met lĳnen. Ze maakt ruimtelĳke
tekeningen met strookjes porselein van slechts
een paar millimeter breed. Ze begint met rechte
symmetrische ‘kooitjes’. Vervolgens laat ze het
over aan de klei en de oven om er beweging in te
brengen. De lĳnen gaan buigen, doorzakken en
twisten tĳdens het drogen en stoken. Haar werk
wordt voltooid door de elementen lucht en vuur.
Deze maken haar vormen dynamisch, ze lĳken te

dansen of te wuiven als gras in de wind. Waar
een andere keramist Potverdorie! zou roepen,
roept Lauren Eureka!. Met slechts een paar lĳnen
brengt ze het hele keramische proces in beeld en
juicht elke ‘mislukking’ toe.
POTverdorie!!
T/m 15 mei
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
+31 (0)77 326 02 13
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
Op onderstaande data zĳn kunstenaars persoonlĳk aanwezig om hun werk toe te lichten:
20 februari 14.00 uur: Ruben Hoogvliet
20 maart 14.00 uur: Marlieke Wĳnakker
15 mei 14.00 uur: Zsiri Dempsey
Op 25 en 26 juni verzorgt Beatrĳs van Rheeden
een workshop porseleinsnĳden.
Graag vooraf hier reserveren.
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virtueel bezoek van door op de gele stip te klikken!

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

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
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 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 8 mei
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 reisde 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.

t/m 13 maart
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
Keramion
Bonnstraße 12
50226 Frechen
Duitsland
Open: dinsdag t/m vrĳdag 10 - 17
zaterdag 14 - 17, zondag 10 - 17

lees
meer
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De dieren van Leen Muller

Een kleurrĳke expositie

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

Galerie del Campo toont het kleurrĳke werk van
drie keramisten:

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

t/m 27 februari
Galerie del Campo
Drĳberseweg 12
9418 PW Wĳster
Open: zondag 13 - 17 en op afspraak

lees
meer

Lucia Fransen
Wietske van Leeuwen
Nesrin During

lees
meer
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Bo Arenander

Grayson Perry

Bo Arenander creëert intuïtief. Hĳ laat zĳn handen en ogen de weg wĳzen, terwĳl hĳ intens met
het materiaal samenwerkt en evenwichtige,
maar spontane vormen laat groeien. Met uitgebreide studies die teruggaan tot het midden van
de jaren zeventig in zowel Stockholm als New
York, weerspiegelt het werk van Arenander ervaring en creativiteit, wat van hem een veelomvattend kunstenaar maakt die vrĳ werkt met
enorme passie en opwinding. Zĳn keramische
werken lĳken vaak op het menselĳk lichaam in
beweging of in rust. Een gevoel dat hĳ opbouwt
vanuit zĳn langdurige achtergrond als danser/
choreograaf. Gedurfd, groot en mooi, gemaakt
om vanuit elke hoek bekeken te worden.

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, 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.

3 t/m 27 februari
Modern Shapes Gallery
Museumstraat 29
2000 Antwerpen (België)
Open: donderdag t/m zaterdag 13 - 18

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

lees
meer

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

Morten Løbner Espersen

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.

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

lees
meer

t/m 8 mei
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer
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Meekyoung Shin

Noortje Meĳerink

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 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, waardoor sierlĳk gedecoreerde vazen en theepotten
ontstaan. De gebruikte porseleinmassa is uitermate geschikt voor draaiwerk, handwerk, tekenen krastechnieken. De kleurstelling zorgt, door
het romige van het porselein, het zwart en sinds
kort een groentint, voor een vriendelĳke uitstraling.

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.

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

lees
meer

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

tot 26 februari
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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De meeste galeries en musea zullen nu open zĳn; check toch of maak er een
virtueel bezoek van door op de gele stip te klikken!
Caroline Quintens - Grietje Vandaele

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

Kunstwerkkunst, Beverhoutplein 6
9000 Gent (BE)
15 t/m 21 februari

Esther Stasse

Melis van der Sluis

Rademakers Gallery, KNSM-Laan 291
1019 LE Amsterdam
t/m 29 januari

Galerie De Roos van Tudor
Eewal 47/49, 8911 GR Leeuwarden
t/m 26 februari

August Falise

Keramiekmarkt Maaseik

Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a
6701 DN Wageningen
t/m 2 februari

inschrĳven
voor
28 februari

KunstXpositie

Frechener Keramikpreis 2022

Galerie De Ruimte, Molenstraat 2
5664 HV Geldrop
t/m 6 februari

Keramion
inschrĳven voor
13 maart

SKNN Tentoonstelling

Marieke Pauwels

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

Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
11 februari t/m 19 maart

Picasso & Giacometti

Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam

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

Edams Museum, Het Coopmanshuys
Damplein 8, 1135 BK Edam
t/m 20 maart

Winter 22

O.a. Marieke Geerlings

Galerie Terra Delft, Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
t/m 19 februari

SMALT-Podagristen, Stedelĳk Museum
Coevorden, Haven 4, 7741 JV Coevorden
t/m 27 maart

Eindexamenexpositie

Raakvlakken tussen oost en west

van de Nederlandse Keramiekopleiding
Hazart, Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
t/m 19 februari

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

50 Jaar Keramion

Harm Kamerlingh Onnes

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

Kunstmuseum, Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
t/m 3 april
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Winter
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Gilbert Portanier
Museum Fraeylemaborg, Hoofdweg 30
9621 AL Slochteren
t/m 15 april

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

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

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

Stel je voor
SKNN expositie, CBK Emmen, Hoofdstraat 18
7811 EP Emmen
t/m 29 mei

Schatten van het Keramiekmuseum
Verviers
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE), t/m 28 augustus

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

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

Uw evenement ook in KleiPers?
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Stuur tekst, hoge resolutie foto van een keramisch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.
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De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?
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Colofon
De kleine K

Inhoud

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

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: Javier Aguilera Vela, Darien ArikoskiJohnson, Elvira Groenewoud, Sander
Hendriks, Marja Kennis, Yna van der Meulen
en Akiko Taniguchi.

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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