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▲ She(s), 2020, aardewerk, terra sigillata, oxides, (onder)glazuur, glazuur, keramische lithografie en zeefdruk,
51 x 79 x 23 cm. Op de volgende pagina: Fragment – Yield, 2019, aardewerk, terra sigillata, oxides, (onder)glazuur,
keramische lithografie en zeefdruk, 66 x 10 x 10 cm

bontgekleurde mixed media objecten van. Later
ging ik de hele figuur van klei maken. Alles was
heel suggestief: de gezichten waren niet duidelĳk gedefinieerd en anatomisch klopte het niet
echt. Een stoomcursus anatomie in Florence
bracht daar verandering in. Sindsdien klopt mĳn
werk anatomisch veel beter en maak ik ook
mannenfiguren.’

Achtergrondschilderingen
‘Graffiti heeft op mĳ altĳd grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Voor mĳ is het een statement dat je bestaat, een manier om te zeggen:
Ik was hier! Vanuit mĳn ervaring met dans en
theater ontstond het idee om mĳn figuren te presenteren op een podium voor een met graffiti
beschilderde achtergrond. Inmiddels heb ik dit
aspect van mĳn werk voldoende onderzocht, geloof ik: bĳ het inrichten van mĳn laatste tentoonstelling bevielen het wit en de strakke lĳnen van
de muren me zo goed, dat ik de schilderingen
uiteindelĳk niet gebruikt heb.’

Humor
‘De keuzes die mensen maken en hoe dat hun
leven vormt, is een belangrĳke inspiratiebron.
Humor vind ik daarbĳ belangrĳk. Ik heb altĳd toegankelĳk werk willen maken, werk waartoe mensen zich kunnen verhouden. Humor helpt daarbĳ.
Voor een expositie ter gelegenheid van honderd
jaar vrouwenstemrecht in de Verenigde Staten
heb ik She(s) gemaakt. Ik vond het heerlĳk om
dat werk te maken. Het bood me de gelegenheid
om over allerlei vrouwen na te denken en dit uit
te beelden.’

Fragmenten
‘Dat iets ontbreekt, de aanwezigheid ervan louter
gesuggereerd wordt, daar houd ik van. Verbeelding is poëzie. Ik speel daar graag mee. Zo ontstond Fragments, een serie werken die een
gedachtenfragment vertegenwoordigen, niet een
groots Eureka-moment, maar gewoon een fragment van iets waarover ik aan het nadenken
was.’
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▲ 6 Small Torsos, aardewerk, terra sigillata, oxides, (onder)glazuur, keramische lithografie en zeefdruk,
h 30 cm (elk). Op de volgende pagina: Congrego, 2014, aardewerk, terra sigillata, oxides en (onder)glazuur,
116 x 140 x 48 cm, foto: R. Batey

Grafische elementen
‘Ik houd erg van grafische dingen: letters en andere schrifttekens, getallen, muziekschrift en patronen. Op de figuren van Fragments zie je een
schaakbord, strepen en bollen. Het muziekschrift
op de middelste figuur, dat ik via een soort print
op slib op het werk zelf heb overgebracht, geeft
de noten weer van een bepaald muziekstuk, al
weet ik zo snel niet welk stuk precies. Op haar
linkerbeen staan Japanse tekens. Ik heb geen
idee wat ze betekenen. Ik gebruik dit soort elementen louter om wille van hun esthetiek.’

Metaforen
‘Als het even kan, probeer ik uit mĳn observaties
een algemene waarheid te destilleren; iets wat inzicht geeft en de manier waarop ikzelf of een ander leeft, kan transformeren. Als mĳn echtgenoot
boos wordt, heb ik ontdekt, is dat omdat zĳn gevoelens gekwetst zĳn. Vroeger zag ik alleen de
boosheid, de reactie. Nu zie ik wat eronder zit.
Mensen gaan soms door het leven zonder derge-

lĳke dingen ooit te zien. Om dat aan de orde te
stellen, bedek ik de ogen van een figuur, zoals in
Six Small Torsos. Omdat ik niet gewoon figuren
met een blinddoek wil maken, voeg ik oortjes toe.
Dat maakt het geheel wat speelser.’

Ontboezemingen
‘Ik weet natuurlĳk nooit zeker of het lukt de betekenis – die ik iets meegeef – aan een ander over
te dragen. Een titel kan helpen, maar je hebt het
niet in de hand. In Congrego wilde ik allerlei figuren in verschillende houdingen bĳ elkaar zetten.
De titel, Latĳn voor ik kom samen, verwĳst naar
mĳn focus. Om de onderlinge interactie duidelĳker te laten uitkomen, zitten de figuren zonder
enige opsmuk naast elkaar, naakt. Kleurige kleding zou de aandacht maar afleiden. Dat had
een onverwacht effect: tĳdens de tentoonstelling
kwamen meerdere bezoekers me vertellen dat
ze wel eens naar een nudistencamping waren
geweest. Alsof het mĳ daar ooit om te doen zou
zĳn geweest!’
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Zelfportret

Een moment van bezinning

‘Zoals ik het heerlĳk vind om met klei dingen op
te bouwen, zo vond ik het als kostuumontwerper
heerlĳk om dingen met de hand te naaien. Daarover maakte ik Vos esse vos (You be You): een
vrouw die op haar achterste zit en een knuffelmonster met allerlei buitenissige uitstulpsels aan
het naaien is. Ik vond het spannend om een werk
over mezelf te maken en keramiek met textiel te
combineren. Maar de reacties waren positief, dus
ik ben blĳ dat ik het gedaan heb.’

‘Teksten die me bĳ het maken van een werkstuk
inspireerden, schrĳf ik vaak op de achterkant van
dat werk. Het geschreven woord heeft me altĳd
geboeid. Vooral poëzie. Het intrigeert me hoe
een tekst kan maken dat je even stilstaat en luistert, volledig aanwezig bent. Zo zie ik mĳn werk
ook: als iets om even bĳ stil te staan en een minuutje bĳ aanwezig te zĳn...’

Sander Hendriks

▼ Vos esse vos, 2019, aardewerk, terra sigillata, oxides en (onder)glazuur, 28 x 54 x 26 cm
Op de volgende pagina: Prayer, 2019, aardewerk, terra sigillata, oxides en (onder)glazuur, 61 x 28 x 20 cm,
foto: Nancy Kubale
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Brigitte Marionneau
Poëzie van vormen
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De fluweelzachte zwarte huid van Brigitte Marionneaus objecten
contrasteren met de abstracte vormen. De subtiele textuur van de huid
wordt door het opvallend licht benadrukt. Het zwart is rĳk geschakeerd
en verdicht zich waar vlakken samenkomen. Vanuit elke hoek tonen de
objecten een nieuwe compositie.
De objecten die Brigitte Marionneau (Frankrĳk,
1958) maakt, zĳn altĳd zwart. Die kleur is nooit
gekunsteld. Alleen de lĳn, de vorm en het licht tellen. De kleur zwart nodigt uit om er op te variëren
en met al die kleurvariaties een spel te spelen
met materie en oppervlak. De titels van haar monochrome objecten verwĳzen vaak naar poëzie of
muziek. De titel van de serie Contenir le vent is
ontleend aan een gedicht van Pascal Verrier,
filosoof en estheticus, in 2015 geschreven ter
herinnering aan een eerste workshop met Marionneau. Pascal was geïnteresseerd in haar manier van opbouwen, waarbĳ Brigitte gebruik
maakt van de lucht in het object. Hĳ was het die

haar destĳds aanmoedigde om verder te gaan
met abstract werk. Voor de titel van een ander
werk gebruikte Marionneau een compositie van
Debussy: Ce qu’a vu le vent d’ouest. En Clavier
de terre verwĳst naar het Wohltemperiertie Klavier van Bach, gespeeld door Glenn Gould.
Thema’s werkt Brigitte gedurende een langere
tĳd uit. Op het ogenblik is dat Contenir le vent. Al
die objecten horen op de een of andere manier
bĳ elkaar. Daar past een citaat van de schrĳver
Bernard Nöel bĳ: Elke vorm bevat andere, net als
bĳ kringen in het water. Bĳ het maken is het zoeken naar een vitale spanning van lĳnen. Inspiratie
daarvoor is vaak vlakbĳ, zoals Poliakoff terecht

Op de vorige pagina: Contenir le vent 11-VIII, 2020, 24 x 32 x 9 cm
▼ Contenir le vent 9-XI, 2020, 18 x 15 x 15 cm
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Brigitte Marionneau
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opmerkte: Hoe raar is het toch, zowel in het leven
als in de kunst, dat de mens ver kĳkt, terwĳl wat
hĳ zoekt zich naast hem bevindt.

Tegendruk
Marionneau vindt haar inspiratie in een toestand
van aanwezigheid. Dan komen de lagen van
doorleefde ervaring bĳ haar naar boven en kunnen zich in het werk vertalen. Ze heeft een heel
eigen maakproces, ontwikkeld bĳ het uitwerken
van de serie Contenir le vent. Eerst boetseert ze
een massief kleimodel. Aan de hand daarvan
construeert ze een model uit kartonnen platen,
dat ze vervolgens in klei (wit, gechamotteerd
steengoed) vertaalt. Ze bouwt dan, net als in de
architectuur, als het ware om de leegte heen, en
snĳdt de vorm vrĳstaand in de ruimte uit. Dan
monteert ze de kleiplaten aan elkaar en zet het
object overeind. Na het sluiten van de vorm wordt
deze door de ingesloten lucht stabiel gehouden.
Die lucht helpt haar, want op die manier kan ze
vrĳelĳk het oppervlak bewerken, zonder bang te
hoeven zĳn dat ze de vorm beschadigt. Het geeft

haar de mogelĳkheid om met spontane gestes te
werken. Met grote vlakken grof aangebracht, wit
steengoed slib brengt Brigitte daarna textuur aan.
Er volgt dan een proces van krassen, gedeeltelĳk
uitwissen en opnieuw bewerken en hertekenen
van het oppervlak. Zo laat ze haar indrukken,
haar persoonlĳke landschap op de klei achter. De
objecten worden naderhand zorgvuldig gladgestreken en gepolĳst om een fluweelachtig oppervlak te krĳgen. Na het biscuit stoken op 1000 ºC,
rookstookt Marionneau nog twee keer op 700 °C
in een gasoven. Het werk zit dan in een moffel,
boven een bed van zaagsel. Deze stook geeft
een prachtig zwart, met een mooi contrast tussen
de getextureerde en gladde oppervlakken. Het
licht dat er overheen strĳkt, brengt de stukken tot
leven.

Raku
Bepalend voor Brigittes artistieke ontwikkeling
was de kennismaking met de Japanse kunst en
cultuur aan het begin van de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Ze had als tiener al gefotografeerd

Op de vorige pagina: Contenir le vent 8-VI, 2019, 40 x 29 x 10 cm ▼ Brigitte Marionneau, foto: Anthony Girardi
Op de volgende pagina: Contenir le vent 12-XIII, 2021, 29 x 26 x 9 cm
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▲ Rookstookvat, foto: Michael Franken
Op de volgende pagina: Contenir le vent 8-XIII, 2020, 7 x 30 x 10 cm, foto: Michael Franken

en gitaar gespeeld, maar dit ging dieper. Ze ging
aan kinomichi doen (een op aikido gebaseerde
sport, ontwikkeld door de Japanner Masamichi
Noro) en ontdekte raku. Alles wat ze voor haar
verdere leven nodig had, kwam zo samen. Vooral
de raku filosofie was bepalend: de balans tussen
eenvoud en bruikbaarheid en die tussen controle
en willekeur. Tussen 1980 en 1987 nam Marionneau les bĳ Camille Virot, een Franse raku pionier. Het werken met klei was een openbaring
voor haar, dat sprak vanzelf. Grondstoffen voor
engobes werden in oude steengroeves gezocht
en er werd uitgebreid geëxperimenteerd. Er werd
een kleine houtoven gebouwd, afgedekt met gevonden klei. Natuurlĳke materialen en eenvoudige processen waren favoriet.

Relatie
Later hebben de teksten in het boek La plastique
céramique van Philippe Lambercy uit 1987 Marionneau ondersteund bĳ het bedenken en het

bouwen van vormen. Daarbĳ was het aanvoelen
van de relatie tot het materiaal bepalend. Een
andere invloed was het werk van Hans Coper,
vanwege de presentie van zĳn vormen en zĳn
gevoelige behandeling van het materiaal. Ook
kunstenaars als Paul Wallach en Eduardo Chillida hadden invloed op Brigittes ontwikkeling.
Ook voor haar is het een lang proces geweest
om het materiaal klei helemaal te kunnen begrĳpen. Er is doorzettingsvermogen en toewĳding
voor nodig om de grondstof in al zĳn finesses te
doorgronden, zoals bĳvoorbeeld de ingewikkelde balans tussen nat en droog, die mislukking of
succes bepaalt. In dat ontwikkelingsproces ontstonden steeds meer gesloten vormen en ontwikkelde de abstractie zich verder, verzacht
door spontane gestes.
Het is juist die combinatie van abstracte vormen
en subtiele texturen in de zwarte ondergrond,
die het werk van Brigitte Marionneau hun eigen
karakter geven.
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Jamie Bardsley

Duizenden stukjes in vluchtige
samenhang
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Installatiekunstenares Jamie Bardsley maakt ruimtelĳke
beelden, bestaande uit ontelbare porseleinen onderdelen.
Zĳ bouwt op en breekt af. Elke handeling voert naar een
volgende. Haar werk manifesteert zich tĳdelĳk,
maar de herinnering blĳft.

Sculpturen
De werkwĳze van Jamie Bardsley (Verenigde
Staten, 1981) gaat terug tot haar vroege jeugd.
Zĳ deed niets liever dan urenlang zandkastelen
bouwen op het strand om die vervolgens weer te
zien verdwĳnen, meegenomen door de getĳden.
Haar creativiteit kwam tot ontwikkeling op de
Arcadia University in Philadelphia. Zĳ volgde
colleges psychologie met als bĳvak keramiek.
De klei inspireerde haar meer dan al het andere
en haar hoofdvak werd kunst.

Tĳdens een verblĳf (2007-2009) als artist-inresidence in The Clay Center of St. Petersburg,
Florida, kreeg Jamie de gelegenheid te experimenteren met soda- en houtstoken, waarbĳ door
toevoeging van soda of zout in de oven een glazuur ontstaat. Daar ontmoette zĳ John Balistreri
(1962), Amerikaans keramisch beeldhouwer, die
haar mentor zou worden tĳdens haar masterstudie aan de Bowling Green State University in
Bowling Green, Ohio. Hĳ inspireerde Jamie tot

Op de vorige pagina: Whole of the Sum of All of Its Parts (detail), 2014, lichtbak, porselein, licht, plexiglas en hout,
132 x 36 x 76 cm ▼ Palm Prints installatie, 2019, porselein, 305 x 305 cm,
San Francisco Museum of Craft and Design. Foto’s bĳ dit artikel: Jamie Bardsley
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het maken van kunstwerken op grote schaal. Zo
ontstonden monumentale keramische beelden;
eerst wandsculpturen en later in de vorm van installaties.

Touch has a memory
De woorden Touch has a memory van John Keats
(1795-1821), Engelse dichter uit de romantiek,
vormen de leidraad in het werk van Bardsley. Klei
heeft een geheugen: de aanraking blĳft bewaard
in het materiaal. Het is veerkrachtig en sterk tegelĳkertĳd. Het is breekbaar, maar kan toch de eeuwen doorstaan. Ook installatiekunst heeft een
blĳvende impact. Het raakt de toeschouwer; de
ontmoeting is vluchtig, de indruk blĳvend.

Veel en vormend
Een andere belangrĳke inspirator was de Amerikaanse omgevingskunstenares Paula Winokur
(1936-2018), die zich liet inspireren door natuurverschĳnselen en hun ecologische samenhang.
Tĳdens een assistentschap van enkele jaren

(2004-2006) leerde Jamie om van veel kleine objecten een groot geheel te maken. In de natuur
ontstaan langzaam patronen en ritmes, en zo
gaat Jamie ook te werk. Meditatief, in het moment, volgt het een op het ander.

Palm Prints
Voor de Palm Prints installaties vouwt Jamie met
de hand flinterdunne reepjes porselein. De lĳnen
van haar handpalm laten een afdruk achter in het
zachte materiaal: Palm Prints. Zo maakt zĳ duizenden kleine objecten als onderdelen voor haar
installaties.
Voor Bardsley is porselein de puurste vorm van
klei: Het is zacht, flexibel en buigzaam. Na het
stoken kan het dun en doorschĳnend zĳn, maar
tegelĳkertĳd sterk en duurzaam. De objecten
worden in een elektrische oven gestookt tot ongeveer 1230 ºC. Zĳ gebruikt geen glazuur, want
daarmee zou het subtiele effect van de handlĳnen verloren gaan. Variaties in tonen en tinten
worden bereikt door de toepassing van zeven

Op de vorige pagina: Palm Prints installatie (detail), 2019 ▼ Palm Prints installatie (detail), 2015, porselein, 306 x 457 cm,
Morean Center for Clay, St. Petersburg, Florida. Op de volgende pagina: ▲ Sediment, 2011, wandsculptuur, soda gestookt
porselein, 61 x 31 x 10 cm ▼ Circle installatie, 2020, porselein, 163 x 163 cm (lengte van de kunstenaar)
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▲ Meditation, 2020, porselein, 50,8 x 20,32 x 7,62 cm. Op de volgende pagina: Het installeren van Palm Prints,
San Francisco Museum of Craft and Design, 2019

verschillende porseleinrecepten. Zeven is haar
favoriete getal. Zĳ komt uit een gezin van zeven,
er zĳn zeven chakra’s en er zĳn zeven oceanen.

Als water
‘Water is heilig’, zegt Jamie. Water verenigt alle
vormen van leven. Ze houdt van de regen en te
aanschouwen hoe druppel voor druppel de grond
raakt als zĳnde stippen in een pointillistisch schilderĳ.
Of van het kĳken naar de druppels die rimpelingen creëren op een wateroppervlak. Beelden die
in haar geheugen gegrift staan. Druppelvormen
komen ook terug in haar objecten. Jamie beoogt
met haar werk een blĳvende indruk achter te laten bĳ haar publiek.
De Palm Prints installaties waren in 2011 te zien
in het Florida Museum for Women Artists in DeLand, Florida, in 2014 in het American Museum
of Ceramic Art (Amoca) in Pomona, Californië en
recentelĳker in 2019 in het Museum of Craft and
Design, San Francisco, Californië.

Licht
Bĳ het afbreken van de installaties gaan de porseleinen vormen weer in dozen, stuk voor stuk,
tot zĳ weer onderdeel van een volgend project

mogen worden. Soms maakt zĳ van een doos
een kunstwerk op zich, dat een meer blĳvend karakter heeft. De factor licht speelt een rol bĳ deze
werken, waarbĳ Jamie de kleine objecten rangschikt op een glazen plaat in een lichtbak, net als
bĳ haar installaties. Het licht beschĳnt het kunstwerk vanaf de onderkant en geeft zo een warme
gloed aan het doorschĳnende porselein.

Planten
Haar atelier bevindt zich in het huis waar zĳ
woont met haar man, de beeldhouwer Araan
Schmidt, en haar drie kinderen. Het hele gezin
werkt mee aan alles wat groeit en bloeit in het
kunstenaarsbestaan. De tuin wordt onderhouden,
de ovens gestookt, de installaties vervoerd. Jamie zoekt de rust van de nachtelĳke uren en de
vroege morgen in haar atelier, dat vol staat met
planten. Dan vindt zĳ de innerlĳke rust, in haar eigen natuurlĳke omgeving, terwĳl zĳ haar objecten
maakt een voor een, uur na uur, dag na dag.

Elisabeth Eyl
Op de volgende pagina’s laat Jamie Bardsley
zien hoe zĳ een installatie samenstelt.
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Ik heb jarenlang met de hand onderdeeltjes van
porseleinklei gemaakt: flinterdunne plakken uitgerold en in de palm van mĳn hand gevouwen. De
onderdelen zĳn klein en variëren van ongeveer
een tot acht centimeter. Na de stook bewaar ik de
onderdelen gesorteerd op maat in dozen. Dat betekent dat ik een systeem heb als ik in het museum of de galerie aankom.

Ik plak of teken dan een vorm op de vloer: een
strakke lĳn waarbinnen de organische vormpjes
hun plaats zullen krĳgen. Terwĳl ik met gekruiste
benen op de vloer zit, zet ik met de hand elk element zorgvuldig neer. Langzaam groeit dan het
patroon en na ongeveer een week is het klaar.
Aan het eind van elke werkdag maak ik een foto
om het proces vast te leggen.
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De twee installaties op deze en de vorige pagina
zĳn geïnspireerd op waterdruppels die rimpelingen in het water veroorzaken. Voor deze installaties werk ik met cirkelpatronen en begin met de
kleinste stukjes. Met elke toegevoegde cirkel
wordt het werk hoger, tot het hoogste punt en
daarna worden ze weer geleidelĳk kleiner. Zo

ontstaat een golfpatroon. Ik ga op dezelfde manier verder en varieer de rimpelingen tot het vlak,
dat ik van tevoren heb afgetekend, gevuld is.
Na afloop van een tentoonstelling haal ik de hele
installatie weer uit elkaar, berg de onderdelen
weer in dozen op en bewaar alles voor toekomstige tentoonstellingen.
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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
vóór 15 maart

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

Inspiratie Momenten

Heidi Hentze, White Diamond, 2016, foto: Ole Akhøj
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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 regelmatig 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 29 maart 2022):
€ 20 of € 50 of € 100

Knowhow
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Toni Losey
Tussen functie en vorm
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De tegenstellingen in het werk van Toni Losey zĳn het resultaat van een
constante ontwikkeling. Van traditioneel naar vernieuwend, van
functioneel naar vrĳe vormgeving. Eén ding plande ze al vooruit als
zesjarig meisje: ze zou een bekend kunstenaar worden en wel onder
haar volledige voornaam Antoinette.

Grenzen opzoeken
De wereld kent Antoinette Losey (Canada, 1977)
nog steeds als Toni. Zĳ komt uit een vrolĳk, artistiek gezin met vier kinderen, waarvan zĳ als enige streefde naar een bestaan als professioneel
kunstenaar. Op veertienjarige leeftĳd, nog op de
middelbare school, begon zĳ met pottenbakken.
Gestimuleerd door haar ouders, bezocht Toni het
Alberta College of Art and Design in Calgary.
Vĳftien jaar later verhuisde ze naar de oostkust
van Canada om haar BA in keramiek af te ronden
aan het Nova Scotia College of Art and Design in
Halifax.

Met name de tegenstellingen die klei in zich
heeft, trekken Toni aan. Het materiaal kent regels
en beperkingen, maar daarbinnen zĳn de variatiemogelĳkheden eindeloos. Zĳ zoekt de grenzen
op en staat in de keramiekwereld inmiddels bekend als vernieuwer op het gebied van glazuren
en stoken.
De oppervlaktebehandeling van klei en het aanbrengen van glazuur is een interactief proces
voor haar. Zĳ ontwikkelde haar eigen receptuur;
een slibachtig glazuur dat zĳ in de oven volledig
weet te controleren. ‘Tĳdens de stook doe ik mĳn

Op de vorige pagina: The Dance, Pietro, 2021, 30 x 29 x 39 cm, te zien op Collect London 2022
▼ Lichen Baby in Pink, 2021, 25 x 22 x 19 cm
Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Toni Losey
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handschoenen aan en zet mĳn veiligheidsbril op,
maak de oven open en controleer het gloeiende
glazuur om ervoor te zorgen dat ik kan ingrĳpen,
precies op het moment dat het gewenste resultaat
is bereikt. Door deze actieve benadering van het
stoken kan ik grenzen verleggen en een eigen
glazuurtaal ontwikkelen.’

het gebruiksgoed en vice versa. Zoals de rechte
lĳnen van de functionele vormen ‘snakten naar
overdaad’, zoals Toni het zelf zegt, zo waren ‘de
sculpturale creaties juist op zoek naar structuur’.
Deze wisselwerking maakt het haar mogelĳk om
de grenzen steeds verder te verleggen.

Keerpunt

Toni brengt veel tĳd door in de natuur en is
gefascineerd door de cyclus van groei, bloei en
verval. Zĳ maakt foto’s van schimmels, slĳmzwammen en korstmossen, die dienen als uitgangspunt voor haar vrĳe werk.
Zĳ start het werk op de draaischĳf. Het atelier vult
zich dan, rĳ na rĳ, met bouwstenen voor toekomstige objecten. De onderdelen lĳken zich te vermenigvuldigen als in een natuurlĳk proces,
groeiend in aantal en afmeting. Intuïtief bouwt zĳ
vervolgens haar kunstwerken op. De textuur,
kleur en glazuur van de objecten roepen een gevoel van organische groei op. De sporen van het
maakproces zĳn verwĳderd om het organische
karakter te versterken.

Losey startte op een traditionele manier met keramiek. Zeven jaar geleden begon zĳ de vormen
van verschillende onderdelen aan te dikken. De
oren van kopjes of voeten van schalen kregen
steeds meer een sculpturale benadering. Later
kregen vrĳe vormen de overhand. Holle en volumineuze toevoegingen werden het uitgangspunt.
Sinds dit keerpunt maakt zĳ vrĳe vormen en laat
zich daarbĳ vooral inspireren door de natuur.

Wisselwerking
Daarnaast produceert zĳ nog steeds gebruiksgoed, zoals de Retro Deco serie met een op de
Art Deco geïnspireerde vormentaal. Haar vrĳe benadering in haar sculpturale werk heeft invloed op

Slĳmzwammen

Op de vorige pagina: The Outside of Inside, 2021, 69 x 53 x 38 cm
▼ Retro Deco Teapot, 2020, steengoed, gedraaid en gemonteerd, 19 x 20 x 14 cm
Op de volgende pagina: Big Orange Squishy, 2021, 24 x 28 x 29 cm
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▲ Lichen Baby in Black, 2021, 34 x 24 x 23 cm

Contrasten
Losey’s inspiratie verandert voortdurend, maar
lĳkt altĳd een reactie te zĳn op de natuurlĳke wereld. Ze gebruikt aardewerk, porselein en soms
kanthaldraad. De combinatie van verschillende
kleisoorten en materialen geeft het werk diepte
en verschillen in textuur. Zacht geglazuurde, porseleinen stukken contrasteren met ruwe, droge
oppervlakken. Het kanthaldraad biedt, behalve
een visueel aspect, ook de mogelĳkheid om aan
een sculptuur onderdelen toe te voegen.

Dichotomie
Toni vindt het heerlĳk om les te geven aan jong
en oud. Zĳ leert daar ook zelf veel van. Haar lĳst
van exposities is lang. Het extraverte bestaan
heeft zĳn keerzĳde in het atelier, dat zĳ beschrĳft
als ‘een oude, vochtige kelder met meer spinnen
dat zĳ zou wensen’. In de loop der jaren heeft zĳ

daarin toch een goed geoutilleerde studio weten
te realiseren. De ambiance van de kelder staat
inderdaad in grote tegenstelling met de Canadian
Prairies uit haar jeugd, maar misschien past een
sinister atelier ook wel een beetje bĳ haar. De
magie van biomorfe expressie, geheimzinnige recepten van glazuur en kleicombinaties: waar kun
je beter crack the kiln dan in een ondergrondse
kelder? ‘Ik voel me vaak een klein beetje trots als
ik zie hoe de schoonheid van mĳn werk zich ontwikkelt vanuit deze onwaarschĳnlĳke ruimte. De
dichotomie van de twee maakt het werk zoveel
specialer.’

Elisabeth Eyl
Op de volgende pagina’s laat Toni Losey zien
hoe ze haar sculpturen opbouwt.
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De onderdelen voor mĳn werk maak ik van rode aardewerkklei, een eigen mengsel om minimale krimp en een
glad oppervlak te krĳgen. De holle, gedraaide onderdelen
bewaar ik in gesloten dozen met wat vocht, om de klei
werkbaar te houden. Ik bewaar alles op maat, want dat
helpt bĳ het opbouwproces. Ik begin zelden planmatig. Als

ik een idee heb, kies ik onderdelen uit mĳn dozen. Ik maak
altĳd teveel, want anders wordt de uiteindelĳke vorm teveel
bepaald door wat beschikbaar is. Hier voeg ik een kleistrengetje toe om het onderdeel te bevestigen aan de
hoofdvorm.

Ik maak een onderdeel klaar en bevestig het dan aan de
centrale vorm. Stuk voor stuk voeg ik meer onderdelen toe.
Ik bouw het werk in stadia op en houd daarbĳ het droogproces van de klei goed in de gaten.
Keramiek maken is een spel van timing en geduld. Te snel

opbouwen kan scheuren veroorzaken. Daarom werk ik aan
meerdere stukken tegelĳk, zodat het ene kan aandrogen
terwĳl ik aan een volgend werk. Als de opbouw klaar is,
verwĳder ik minutieus de sporen van het maakproces. Ik
besteed veel tĳd aan het gladmaken van de verbindingen.

(Deze en de drie volgende foto’s: Megan Lacey)
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Mĳn standaard gereedschapjes.

Lichen Baby (korstmossculpturen), net klaar. Ik spons en
strĳk alle oneffenheden glad. Deze sculpturen moeten eruit
zien alsof ze niet zĳn gemaakt, maar ontstaan.

Porseleinen ‘korstmoskopjes’ na de glazuurstook. Ik maak
elk porseleinen onderdeeltje (klei van de firma Tucker)
apart om het te verwerken in een sculptuur. De elementjes
worden gestookt op 1250 ºC.

Lichen Baby, gekleurd en met de kleine toevoegingen.
Soms breng ik als basiskleur een onderglazuur of slib aan,
voor het voor de eerste keer gestookt wordt. Zo krĳg ik de
kleur ook onder de porseleinen onderdeeltjes, ontstaat er
samenhang in de vorm en wordt het maakproces onzichtbaar.
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Lichen Babies na de eerste stook. Dan kan het spuiten van
slib en onderglazuur beginnen. Ik spuit laag over laag en
bouw zo kleur en textuur op.
Ik stook het object meerdere malen (900-1000 ºC). De
texturen realiseer ik op verschillende manieren: vooral met
(onder)glazuur, slib en stains. Mĳn favoriet is een glazuur

dat ik zelf heb samengesteld. Door zĳn stroperigheid en
smeerbaarheid geeft het oneindig veel mogelĳkheden.

Glazuren is voor mĳ heel interactief, vooral met mĳn eigen
dikke glazuur. Het is kneedbaar als klei, kan worden opgebracht als slib en het is makkelĳk te stoken.
Tĳdens de stook controleer ik de smelt om op het juiste
moment te kunnen stoppen.

Het eindresultaat: The Outside of Inside, 2021,
69 x 53 x 38 cm.

Als ik de nodige lagen op het object heb opgebracht, zet ik
het zorgvuldig in de oven. Het glazuur moet geen kans krĳgen om te gaan lopen.
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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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Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren
voor 15 februari

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

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

Foto van de maand

Majolica plaquette op het Katholischer Friedhof, Hermanstrasse, Augsburg (Beieren, Duitsland). Foto: Jeannette Goudsmit
Zo, en nu eerst een Bavaria… voor de patroonheilige van Beieren

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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Eva Koj
Loes & Reinier International Ceramics laat de komende weken werk
zien van de Duitse keramist Eva Koj. Zĳ is bekend om haar spontane,
gedraaide vormen, die altĳd wel een vervorming laten zien, welke het
spontane effect verder vergroot.
Eva Koj (Duitsland, 1962) wil de klei en haar eigenschappen zichtbaar maken. ‘Haar zachtheid,
haar hardheid na het drogen, haar schoonheid
bĳ het glazuren en na het bakken. Ik wil dat
mensen als het ware in mĳn stukken getrokken
worden, steeds nieuwe aspecten ontdekken en
er nooit op uitgekeken raken.’ Daartoe heeft ze
haar eigen taal ontwikkeld. ‘Klei is een universum, een oneindige uitgestrektheid en ik mag
daarin gelukkig onderweg en thuis zĳn.’

Blauw
De thema’s voor haar werk vindt Eva vooral bĳ
het meedoen aan wedstrĳden of thematentoonstellingen (zoals een tĳd geleden Boot en Teke-

nen der tĳd, de titel van de jaarlĳkse tentoonstelling van haar beroepsvereniging). ‘Daarbĳ ontstaan steeds nieuwe aspecten in mĳn werk, die ik
dan ook op andere gebieden uitprobeer. Blauw
maken was ook zo’n thema. Jarenlang heb ik die
kleur niet gebruikt en sinds twee jaar doe ik dat
weer.’

Actie
Al op haar zestiende maakte Eva eenvoudige vazen. ‘Dat was op een cursus, waar toch vaak
bloemen of eendjes het resultaat zĳn. Ik leerde er
het materiaal kennen, fijn plastisch en na de
stook duurzaam.’ Als voorbereiding op een studie
vrĳe kunst en keramiek aan de Muthesius Kunst-

Op de vorige pagina: Dancing like a Ghost, 2020, circa 45 x 30 cm ▼ Vierpoot, 2021, circa 30 x 30 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Eva Koj
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▲ Schaal, 2021, circa 22 x 22 cm

hochschule in Kiel bĳ Prof. Johannes Gebhardt
(1985-1992) liep ze drie jaar stage bĳ Christine
Atmer de Reig, die haar ook hielp bĳ het samenstellen van haar portfolio voor Kiel.
Levendigheid, actie, beweging. Het zĳn voor Koj
kernbegrippen. Op de schĳf vervormt ze spontaan ronde, harmonieuze vormen tot er scheuren
of breuken ontstaan. Ze dwingt de klei uit het
midden en verstoort de symmetrie. ‘De vormen
zĳn dan niet oppervlakkig meer en vragen zo om
een nadere beschouwing. De vervormingen geven het werk spanning.’
Inspiratie haalt Eva bĳna overal vandaan. ‘Reizen, musea, dingen die ik mooi vind, maar ook
werk en nieuwe dingen ontdekken, wat ik eigenlĳk altĳd wel doe. En dan zĳn er natuurlĳk veel invloeden uit de natuur, de aarde en de kleuren
rood-oranje en grĳs-groen uit de landschappen
in het Zuiden. Vormen die ik als volmaakt of
levend ervaar, inspireren me en ik omring mezelf
er mee. Het hoeft geen keramiek te zĳn. Al deze
informatie sla ik op en vergeet het. Later komt het
op de een of andere manier wel weer uit het onderbewustzĳn.’

Vervreemding
Eva heeft altĳd een vooropgezet plan. ‘Het begint
met een idee, dan komt de keuze van de klei. In
mĳn geval Westerwald steengoedklei, Limoges

porselein of restklei. Bĳ het werken moet je ook
kunnen accepteren als het anders wordt of mislukt. Ik draai vrĳwel alles, maar gebruik de laatste
tĳd ook wel andere technieken, zoals handopbouw. Bĳ het draaien rek ik de klei op of vervreemd het totaal door extra lagen klei aan te
brengen. Ik experimenteer daar graag mee. Als
het werk klaar is, wordt het zoutgestookt. Dat
geeft extra leven aan de scherf. Ik breng een
zoutoplossing rechtstreeks op het biscuit gebakken stuk aan. Het is voor de stook niet zichtbaar
en reageert later in de oven met het oppervlak;
het geeft dan een helder oranjebruin, licht geglazuurd oppervlak. Elk stuk is uniek, want het
proces is niet te sturen. Ik gebruik graag celadonglazuren, want ik houd van hun diepte en grĳsgroene kleur. Daarnaast pas ik ook witte en
grĳsblauwe glazuren toe, die ik op 1280 ºC in
een gasoven stook.’

Eva Koj
27 februari t/m 23 april
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur
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Galerie del Campo sluit haar deuren
Na vĳf jaar lang enthousiast kunstenaars een platform te hebben
geboden en bezoekers te hebben ontvangen, gaat Galerie del Campo
per 1 maart aanstaande haar deuren sluiten.
Mede-eigenaar Lizette Groffen: ‘Dit besluit hebben we onder andere genomen door de al twee
jaar lang beperkende maatregelen die het Coronavirus met zich heeft meegebracht.
Daarnaast moeten we constateren dat menig bezoeker eerder bezig is met ontzamelen dan verzamelen en dat de belangstelling om kunst te
kopen steeds meer naar het internet verschuift.
Desalniettemin kĳken we positief terug op een
tĳd waarin we veel boeiende contacten met kunstenaars hebben gehad, veel ateliers hebben
bezocht en veel enthousiaste bezoekers hebben
rondgeleid in onze galerie.
Vĳf jaar geleden begonnen we de galerie in de
eerste plaats om de designmeubels, ontworpen

en gemaakt door Jan den Uĳl, mede-eigenaar
van de galerie, een plaats te geven om te exposeren. Deze activiteit, Meubeldesign den Uĳl,
blĳft bestaan en ook de mogelĳkheid om deze
meubels te kopen of ontwerp en productie in opdracht te geven. Daarnaast is zĳn atelier op afspraak te bezoeken.
Wĳ danken alle kunstenaars voor het vertrouwen
dat zĳ gaven om hun werk bĳ ons tentoon te stellen en alle bezoekers die de moeite namen om
naar het afgelegen Wĳster te reizen.’
Drĳberseweg 12 - 9418 PW Wĳster
0593 562433 - 06 53218720
jan@meubeldesigndenuĳl.nl

▼ Jan den Uĳl, kast in opdracht: notenhout en bladgoud
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Nederlandse toppers uit
Het Kapelhuis in De Volmolen
De Katoendrukkerĳ, gevestigd in het historische pand De Volmolen in
Amersfoort, brengt even de sfeer terug van galerie Het Kapelhuis
waarvan de handweverĳ vroeger in het pand gevestigd was.
Het Kapelhuis is een meer dan 500 jaar oud pareltje op de hoek van het Lieve Vrouweplein en
de Krankeledenstraat in Amersfoort. Een hele
generatie Amersfoorters groeide op met de landelĳk toonaangevende galerie die onder diezelfde naam decennialang in dit rĳksmonument
gevestigd was. Vele jonge, talentvolle kunstenaars uit binnen- en buitenland kregen er een
podium voor hun vernieuwende kunst. Het duo
Koopmans en Blitterswĳk bestierde de galerie.
Zĳ hadden twintig jaar lang hun handweverĳ
elders in de stad, in De Volmolen, naast de Koppelpoort. Daar is nu De Katoendrukkerĳ gevestigd. Die verbinding is nu aanleiding om in De
Volmolen een selectie te tonen van destĳds ver-

nieuwde textielkunst, keramiek en sieraden die
ooit in Het Kapelhuis te zien waren. Het zĳn stukken uit de collectie van De Rĳksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en uit enkele particuliere verzamelingen.
Galerie Het Kapelhuis is zo in 2022 weer even terug, nu in De Volmolen. De Katoendrukkerĳ presenteert in samenwerking met de Rĳksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken uit
deze decennialang landelĳk toonaangevende galerie. In de expositie is een selectie te zien uit het
werk dat de RCE ooit aankocht bĳ Het Kapelhuis,
tezamen met een keuze uit particuliere collecties.
Gastcurator Ger de Ree (taxateur, eigenaar van

▼ Lies Cosĳn, Doos van Pandora, 1980, h 52,5 cm
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▲ Heidi Daamen, Meisje met hellehond, 1981, h 31 cm

Galerie Capriolus en voorzitter van de collectiecommissie van de oudheidkundige vereniging
Flehite) selecteerde een mooie en representatieve collectie textielkunst, gouaches, keramiek en
sieraden uit Het Kapelhuis. Met werk van onder
meer Maria van Kesteren, Jan van der Vaart,
Lies Cosĳn, Madeleine Bosscher, Emmy van
Leersum en Hans Suasso.
In de jaren 50-60 van de vorige eeuw zat de
handweverĳ van de oprichtsters van Galerie Het
Kapelhuis lange tĳd in De Volmolen, naast de
Koppelpoort. Destĳds woonde en werkte hout- en
ivoorsnĳder Bertus Hylkema in De Volmolen. Er
was echter nog ruimte over voor de handweverĳ
in de werkplaats op de begane grond. De galerie
zelf zat op de hoek van de Krankeledenstraat en
het Lieve Vrouweplein. De galerie had als motto
‘Kunst in Ambacht’ en ontdekte en presenteerde
talentvolle jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland. De dames die de galerie bestierden,
Hyke Koopmans en Margje Blitterswĳk, waren in
eerste instantie weefsters. Later cureerde kunste-

nares Maria van Kesteren er tentoonstellingen.
Behalve textiel, exposeerde de galerie vooral sieraden en keramiek, en later ook grafiek, schilderĳen en meubels.
Vanaf oktober 2020 is De Katoendrukkerĳ in De
Volmolen gevestigd. Ambacht, erfgoed en kunst
staan er centraal. De Katoendrukkerĳ is een jonge culturele organisatie en draagt het eeuwenoude ambacht katoendrukken in de historische
bakermat Amersfoort uit.
De organisatie heeft een lesprogramma, nodigt
gastdocenten uit en organiseert lezingen, debatmiddagen en exposities. Bovendien is De Katoendrukkerĳ een broedplaats voor makers in
textiel. Diverse ruimtes zĳn te huur en er zĳn
twee B&B-kamers.
T/m 10 april
Expositie Het Kapelhuis in De Volmolen
De Katoendrukkerĳ in De Volmolen
Plantsoen Noord 2
3811 GH Amersfoort
Open: woensdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur
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De meeste galeries en musea zullen waarschĳnlĳk open zĳn; check toch of maak
er een 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

Meekyoung Shin

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.

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.

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

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
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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.

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 vorig 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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Derek Wilson

Geert van der Borght

Wilson studeerde in 2007 af met een masters in
Fine & Applied Arts aan de Belfast School of Art.
Daarvoor volgde hĳ een opleiding tot productiepottenbakker bĳ de Design and Crafts Council of
Ireland en werkte in verschillende pottenbakkerĳen, als voorbereiding om een eigen studio te
kunnen opzetten. Dat lukte in 2008.
Als echte draaier daagt Wilson zĳn discipline
voortdurend uit. In zĳn benadering van het maken combineert hĳ zĳn minimale esthetiek met
vakmanschap, materiaalkennis en een drive om
de moderne keramiek verder te ontwikkelen
door herinterpretatie van de vorm. Bĳ zĳn zoektocht naar eenvoud van vorm haalt hĳ inspiratie
uit een scala van bronnen, waaronder schilderĳen uit het midden van de vorige eeuw, de modernistische beweging, het Britse en Russische
constructivisme en de geschiedenis van de keramische industrie in Europa en Azië.

‘Ik maak niet alleen theekommen in de geest
van wabi-sabi als bĳdrage aan de kunst van de
theeceremonie. Zelfs al zĳn sommige van mĳn
chawans een uitdrukking van deze innerlĳke,
eenvoudige schoonheid en respect voor de natuur, dit is niet mĳn oorspronkelĳke bedoeling.
Bĳ het maken van mĳn theeschalen wil ik eerder
de praktĳk van de zenmeditatie op de voorgrond
brengen. Een meditatie zonder woorden of beelden. In Zen is het drinken van thee tĳdens de
zazen (zitmeditatie) slechts een welkome, korte
onderbreking tĳdens de lange periode van meditatie. Er is dus verschil tussen het theeritueel en
in de manier waarop we theekopjes gebruiken
tĳdens meditatiesessies, alhoewel ze dezelfde
spirituele basis hebben. Ook al wordt de esthetische schoonheid van een theekom zeer
gewaardeerd tĳdens de meditatie, ze vervult
daarbĳ niet dezelfde belangrĳke rol als bĳ het
theeritueel.’

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

26 februari tot 9 april
Galerie Theemaas, Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
lees
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
meer
zondag 12 - 17

lees
meer
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Anne Sey

Dierlĳk

Anne Sey werkt op de grens van kunst en ambacht. Haar keramiek straalt een moderne ingetogenheid uit door de tĳdloze eenvoud van het
design. Zĳ draait alles op de pottenbakkersschĳf. Soms laat zĳ expres de sporen van het
draaien zien om het gevoel van het maakproces
weer te geven. Sey maakt haar eigen glazuren,
veelal geïnspireerd door oude tradities.
Haar liefde voor Japan heeft de vormen en oppervlakken van haar werk beïnvloed met subtiele verschillen in kleur en textuur. Keramiek die
een eigen verhaal lĳkt te hebben: die aangeraakt wil worden om de schoonheid te kunnen
ervaren van de kleine dingen in het leven.

In deze tentoonstelling is te zien hoe zesentwintig hedendaagse beeldhouwers het thema Dierlĳk in hun beelden verwerken.
Dit heeft een caleidoscopische verzameling
beelden opgeleverd, variërend van figuratieve
verbeelding van dieren tot meer abstracte en
geabstraheerde vormen. Maar er worden ook
beelden getoond waarin het dierlĳke niet letterlĳk is uitgebeeld maar die anderszins een dierlĳke uitstraling hebben: met het karakter van
primair leven, of zelfs met de overblĳfselen van
dode dieren.

De solo-expositie is getiteld haru no ogawa – �
��� - lentebeekje. Een oud Japans lied verhaalt over een beekje dat zachtjes voortkabbelt
en vol blĳheid de bloemen langs het bed aanmoedigt: ‘Het is nu tĳd om te gaan bloeien.’
1 t/m 31 maart
Silex Totaal Service, De Meerheuvel 21
5221 EA ’s-Hertogenbosch
Open: maandag t/m vrĳdag 9 - 17
zaterdag 10 - 16

lees
meer

5 maart t/m 30 april
Galerie HazArt
Pimpelmees 3
3766 AX Soest
Open: woensdag t/m vrĳdag 10 - 17
zaterdag 10 - 16

lees
meer
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De meeste galeries en musea zullen waarschĳnlĳk open zĳn; check toch of maak
er een virtueel bezoek van door op de gele stip te klikken!
O.a. Hans Westerweel

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

Galerie De Roos van Tudor
Eewal 47-49, 8911 GR Leeuwarden
t/m 27 maart

Keramiekmarkt Maaseik

Raakvlakken tussen oost en west

inschrĳven
voor
28 februari

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

Tea Pot Mania

Harm Kamerlingh Onnes

Museum Frank Steyaert, Tinnenpotstraat 16
9000 Gent (BE)
6/3, 3/4, 1/5, 3/7, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

Kunstmuseum, Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
t/m 3 april

O.a. Gina Bilyam

ShowUp

Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 6 maart

Expo Haarlemmermeer
Stelling 1, 2141 SB Vĳfhuizen
3 en 4 april

Frechener Keramikpreis 2022

Het Kapelhuis in De Volmolen

Keramion
inschrĳven voor
13 maart

De Katoendrukkerĳ in De Volmolen
Plantsoen Noord 2, 3811 GH Amersfoort
t/m 10 april

Marieke Pauwels

Gilbert Portanier

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

Museum Fraeylemaborg, Hoofdweg 30
9621 AL Slochteren
t/m 15 april

Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam

O.a. Jolanda van de Grint

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

Kunsthuis Artine, Oosthelling Kursaal 6
8400 Oostende (BE)
t/m 17 april

Kwast op Keramiek

Inge Bečka - Spot On

Galerie Terra Delft, Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
t/m 26 maart

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

O.a. Marieke Geerlings

Japan

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

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

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

Melis van der Sluis

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 87 | maart 2022 | 63

KleiPers mini
Dierlĳk

Keramiekmarkt Heuvelland

Hazart, Pimpelmees 3
Soest
t/m 1 mei

Mesch, gemeente Eĳsden
24 juli

Ieder-Een

Schatten van het Keramiekmuseum
Verviers

Het portret voorbĳ, De Domeinen, Museum of
Humanity, Ligne 5, 3161 MT Sittard
t/m 8 mei

Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE), t/m 28 augustus

Verbeelding brengt je overal

Touching Worlds

Galerie De Roos van Tudor
Eewal 47-49, 8911 GR Leeuwarden
2 april t/m 15 mei

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

Art Rotterdam

Keramiekmarkt Keramisto

Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
19 t/m 22 mei

17 en 18 september

O.a. Karin van Paassen

Keramiekmarkt Dordrecht

Galerie Phoebus, Eendrachtsweg 61
3012 LG Rotterdam
t/m 22 mei

2 oktober

Keramiekmarkt Dwineloo
Markt
Dwingeloo
26 mei

Intern. Glas- en keramiekmarkt
Gemeenschapscentrum den Breugel,
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht (BE)
29 mei

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

Keramiekmarkt Swalmen

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

Uw evenement ook in KleiPers?

Keramiekmarkt Delft

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.

25 en 26 juni
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5 en 6 juni
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In Memoriam
Yna van der Meulen (1956-2022)
Op 13 februari jl. overleed Yna van der Meulen
(Groningen, 1956). Voor de kleine K was ze belangrĳk als auteur en corrector. Schrĳven was een
van haar passies en haar teksten waren tekenend voor haar karakter: nauwkeurig, invoelend
en diepgaand. Haar nauwkeurigheid was ook bepalend voor de kwaliteit van spelling en syntaxis
van de teksten in het tĳdschrift.
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Naast schrĳven had Yna meer passies: kunst, natuur en reizen. Niet perse in die volgorde. Na de
middelbare school had ze het liefst kunstgeschiedenis willen studeren, maar door omstandigheden liep het anders en ging ze naar Breda, waar
ze de HBO-opleiding toerisme volgde. Toch bleef
haar grote liefde voor de natuur haar een andere
kant op trekken en ze startte met de lerarenopleiding biologie. Na functies bĳ meerdere gemeenten met betrekking tot natuurbeheer, werkte ze
lange tĳd bĳ Natuurmonumenten, waar ze onder
andere verantwoordelĳk was voor de bezoekerscentra.
In 1997 vond Yna het tĳd om haar interesse voor
kunst ook praktisch te maken. Ze volgde cursussen keramiek bĳ meerdere bekende kunstenaars
en las zich in voor wat de technische kant betreft.
Waar het werk aanvankelĳk figuratief was – vaak
gekwelde vrouwfiguren – ontwikkelde ze daarnaast een abstracte benadering van de vorm.
Tĳdens een artist-in-residence in Rufford (2006)
kwam hout- en sodastook in beeld. Later werd
het rookstoken haar favoriete finish.
Klik hier voor een van de laatste artikelen die Yna voor de
kleine K schreef: een uitgebreid interview met Marianne
van Heeswĳk.

In 1999 reageerde ze op een advertentie van
Stichting Klei en Hobby voor de functie van redacteur van het blad KLEI en werd aangenomen.
Ze rondde daarvoor in 2000 de Vakopleiding
Bureauredactie af. Als redacteur – en later als
voorzitter van de redactie – had ze een belangrĳke invloed op de ontwikkeling van het tĳdschrift
en schreef honderden artikelen. De tekstuele
kwaliteit bewaakte ze als een van de correctoren.
Na het samengaan van KLEI en KERAMIEK nam
Yna afscheid en ging als auteur en corrector
meewerken aan de kleine K.
Sinds 2008 stond Yna’s leven in het teken van
borstkanker. Aanvankelĳk leek het erop dat ze
toen niet meer veel tĳd zou hebben, maar steeds
nieuwe behandelingen gaven haar ruimte, telkens
een klein beetje meer. De tĳd die ze zo extra
kreeg, besteedde ze met aandacht. Voor haar
vrienden, de kleine dingen om haar heen, het
schrĳven, de keramiek en de lange pelgrimstochten in Japan en naar Santiago de Compostela.
Ook daarin toonde ze haar kracht en doorzettingsvermogen.
We zullen haar enorm missen.
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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: Jamie Bardsley, Elisabeth Eyl, Elvira
Groenewoud, Sander Hendriks, Eva Koj,
Nancy Kubale, Toni Losey en Brigitte
Marionneau.

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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