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Oorlog
Normaal leid ik een nieuw nummer van de kleine K in met een
reflectie op een woord of begrip dat staat voor de inhoud van
het blad. Deze keer niet; de omstandigheden vereisen dat ik
een oproep doe.

Mĳn atelier staat leeg, ik heb er jaren niet gewerkt vanwege de
vele werkzaamheden voor het tĳdschrift. Boven het atelier is
een grote tentoonstellingsruimte, ook niet in gebruik. Met niet al
te veel moeite om te bouwen tot leefruimte.

Wat zou er mooier zĳn dan het aanbieden van onderdak aan
een gevluchte Oekraïense keramist? Dat ga ik dus doen.

Misschien heeft u ook ruimte die op deze manier te gebruiken
is. Potters for potters. Lees dan verder.

Yuliya Makliuk is een keramist in Irpin, een voorstad van Kyiv,
die keramisten in Oekraïne en in het buitenland met elkaar in
contact brengt voor een match die tot onderdak kan leiden.

U kunt hier een formulier invullen om een eerste stap te zetten.
U kunt haar ook mailen.

Ook via het IAC is er een mogelĳkheid om zich aan te melden.
Men vraagt daar om precies aan te geven wat uw aanbod in-
houdt (hoeveel personen, toegang tot het atelier, daar aanwezi-
ge voorzieningen, begindatum en lengte verblĳf, nabĳheid van
scholen, enzovoort).

Help mee!

Mels Boom

Op de vorige pagina: Élodie Alexandre, The One Who Drank the Cup, the One Who Washed it,
uit de serie Tea for One, 2014, ca. 20 x 15 x 4 cm, foto: Élodie Alexandre
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https://www.homofaber.com/en/discover/discover-yuliya-makliuk
https://linktr.ee/hereandnowpottery
mailto:y.makliuk@gmail.com
mailto:office@aic-iac.org
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Esther van Groeningen
Gebruiksgoed met een twist

Dauphine Scalbert
Buncheong
Dauphine laat de verschillende
manieren zien waarop deze Koreanse
techniek toegepast wordt

Derek Au
Serendipiteit

Alice Walton

Élodie Alexandre
Doorleefde verhalen

Ceramic Art Andenne
Keramiekmarkt Swalmen
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https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Inspiratie



Élodie Alexandre
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https://www.elolalalexandre.com
https://www.elolalalexandre.com


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 88 | april 2022 | 7



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 88 | april 2022 | 8

▲ Serie India, 2011, elk stuk ca. 15 x 25 x 7 cm
Op de volgende pagina: Tea for One, wandinstallatie, 2014

maal en ik ging graag. Ik droomde ervan om naar
de kunstacademie te gaan, maar werd aange-
moedigd om een meer conventionele route te
kiezen, dus studeerde ik aanvankelĳk Engelse li-
teratuur. Pas een jaar of tien geleden vond ik mĳn
weg terug naar de kunst.’ Alexandre woonde in-
middels in het Verenigd Koninkrĳk en werkte als
professioneel vertaler. Na een paar jaar kreeg ze
promotie en ging nieuwe medewerkers trainen.
Ze stopte met vertalen en de creativiteit in het
werk verdween stilaan. ‘Ik ging toen een keer in
de week een cursus pottenbakken volgen en
vond dat zo leuk dat ik daar meer tĳd aan wilde
besteden dan aan het werken op de computer.
Ontzettend dankbaar ben ik mĳn lerares Anne,
die me zei dat ze me helemaal zag zitten op de
kunstacademie. Mĳn droom van vroeger! In Car-

ben daarnaast geïnteresseerd geraakt in het
maakproces zelf en besteed aandacht aan het
afwisselen tussen tekenen en maken.’
Bĳ het vertellen van al die verhalen speelt teke-
nen een grote rol. De combinatie met de ruimte-
lĳkheid van de objecten maakt het werk van
Élodie heel persoonlĳk: een handreiking naar
herkenning. ‘Ik zou graag willen dat het werk
een startpunt is voor dialoog, waardoor echte
verandering mogelĳk wordt.’

Droom
Élodie komt uit een kunstzinnig milieu. Haar va-
der is kunstenaar en daar zĳn er meer van in de
familie. ‘Ik had dus veel kunst en cultuur om me
heen: interessante boeken, mooie dingen, ook
van keramiek. Museumbezoek was heel nor-

https://www.elolalalexandre.com
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▲ Somewhere Elsewhere, wandinstallatie, 2011, ca. 130 x 90 cm
Op de volgende pagina: The Power, detail van wandinstallatie Postpartum, 2018, ca. 80 x 30 cm

diff, waar ik toen woonde, is een prima opleiding,
de Cardiff School of Art and Design van de Car-
diff Metropolitan University, en ik meldde me aan.
Meteen na mĳn toelatingsgesprek kreeg ik te ho-
ren dat ik aangenomen was. Ik was er zo blĳ mee
en zo opgewonden door dat ik in plaats van de
bus te nemen met de zware tas met werkstukken
naar huis ben gelopen. Best een hele lange wan-
deling…’ Vanaf het begin van haar studie waren
tekenen en illustreren belangrĳk voor haar en dat
is nog steeds duidelĳk te zien. Ze sloot haar BA
met lof af en haalde daarna haar master.

Ontdekkingstocht
Maken is heel onbevangen en een echte ontdek-
kingstocht voor Élodie. ‘Als ik met klei werk, ben
ik helemaal in het moment en het is bĳna alsof ik
stop met denken. Het is heel absorberend en
aardend: goed is voor de geest.’ De inspiratie
komt uit de verhalen die ze wil vertellen, de ge-

voelens en indrukken die deze met zich mee-
brengen. Aan de hand daarvan gaat ze tekenen.
Daar begint het altĳd mee en daarna komt pas de
klei aan de beurt. De ruimtelĳke vorm geeft dan
weer inspiratie voor verder tekenen en zo gaat
het heen en weer. ‘Ik ontwerp nooit wat ik maak
en teken ook niet hoe een afgewerkt stuk eruit
zou kunnen zien. In het begin weet ik niet hoe
het werk uiteindelĳk gaat worden – het blĳft een
ontdekkingstocht.’ Als materiaal gebruikt ze rood-
bakkend aardewerk of terracotta klei, maakt daar
platen van en beschildert deze met slibs. Glazuur
gebruikt ze spaarzaam.

Himalaya
Tegenwoordig runt Alexandre samen met haar
man een keramiekatelier in het dorp Andretta in
de Indiase deelstaat Himachal Pradesh, aan de
voet van de Himalaya. ‘Mĳn man Reyaz is ook
keramist en we maken elk ons eigen werk. Daar-

https://www.elolalalexandre.com
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naast produceren we gebruiksgoed, waar we ons
dagelĳks brood mee verdienen. We geven ook
cursussen. Ik probeer studenten te helpen om
hun eigen stem in klei te vinden en hun vocabu-
laire in het medium uit te breiden; om vanuit ver-
schillende invalshoeken naar hun creatieve
praktĳk te kunnen kĳken.’

Het atelier is een open schuur aan de achterkant
van het huis. Er kan zowel buiten als binnen
gewerkt worden. ‘Als ik in de pottenbakkerĳ werk,
ben ik graag buiten. Ik zit meestal binnen aan
mĳn vrĳe werk te boetseren, omdat ik in een intie-
mere ruimte wil zĳn om persoonlĳk werk te ma-
ken. Dan komen de verhalen echt los.’

▼ Next of Skin (7 gratings), 2020, elk stuk ca. 13 x 8 x 5 cm
Op de volgende pagina: My Indian Kitchen, uit de serie (t)here, 2012, ca. 15 x 20 x 6 cm
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Derek Au
Serendipiteit
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Derek Au (Verenigde Staten, 1975) werkte voor
Greenpeace en voer met de Rainbow Warrior II
de hele wereld rond. In Hong Kong ging hĳ aan
land en werd vrĳwilliger bĳ Greenpeace in
Beĳing. Hĳ leerde Chinees en besloot in 2007
een reis te maken naar Jingdezhen. Over deze
porseleinstad was op internet destĳds nog niet
veel te vinden. Derek had weliswaar enkele jaren
kunst en keramiek gestudeerd, maar was daar
op dat moment niet zo intensief mee bezig. Toch
kreeg hĳ een baan als manager van de werk-
plaats in The Pottery Workshop van Takeshi
Yasuda. Vanaf dat moment begon zĳn echte
opleiding. Hĳ maakte daar zĳn eerste werk van
porselein in de serie Planeware.

Skeuomorfisme
Het uitgangspunt van Planeware is de wissel-
werking tussen verschillende ambachten. Au
onderzoekt hiermee een intrigerend verschĳnsel:

Serendipiteit is een gelukkige toevalstreffer, waar in eerste
instantie niet naar werd gezocht. Zo verging het Derek Au, toen hĳ
toevallig in China aan wal ging, een bezoek bracht aan Jingdezhen
– het eeuwenoude centrum van Chinees porselein – waar toen

juist de door hem bewonderde Japanse keramist Takeshi Yasuda
leiding gaf aan The Pottery Workshop.

skeuomorfisme, een ontwerpstĳl waarbĳ de type-
rende kenmerken van een ander materiaal wor-
den nagebootst. In de Chinese porseleincultuur
zĳn dat objecten die van metaal lĳken te zĳn ge-
maakt. De stĳl werd toegepast om bĳvoorbeeld
waardevolle schalen van goud, zilver of brons te
imiteren.
De serie Planeware is een verkenning van de
relatie tussen metaalbewerking en keramiek.
Derek probeert niet letterlĳk het uiterlĳk van
metalen objecten na te bootsen, maar gebruikt
platen porseleinklei die vergelĳkbare werkeigen-
schappen hebben als plaatmetaal plus gereed-
schappen en technieken van de metaalbewer-
king. Hĳ wil zĳn werk echter niet ‘opwaarderen’
door de edelsmeedkunst te imiteren. Planeware
is eerder beïnvloed door het nederige ambacht
van de blikslager. Voor wat betreft de vormentaal
en het specifieke celadongroene glazuur van zĳn
werk in deze serie heeft hĳ zich laten inspireren

Op de vorige pagina: Painted, 2018, porselein, slibdecoratie, 50 x 21 x 8 cm
▼ Planeware, servies, 2010, porselein, plaatopbouw

Alle objecten: celadonglazuur, reducerend gestookt bĳ 1290 ºC. Foto’s bĳ dit artikel: Derek Au
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door Quingbai porselein uit de Songdynastie
(960-1279), dat eveneens in Jingdezhen werd
gemaakt.

Traditie
Derek is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis
van keramiek en is zich voortdurend bewust van
de eeuwenlange tradities waarop hĳ graag voort-
bouwt. In zĳn tweede serie Painted onderzocht hĳ
de lange geschiedenis van slibdecoratie en de
relatie tussen schilderen en keramiek. Daarbĳ
past hĳ Hakeme (刷毛目 = penseelstreek) toe,
een oude Japanse techniek waarbĳ slibdecoratie
met een kwast op een ondergrond wordt aange-
bracht. Derek verwĳdert in deze serie ten slotte
de scherf eronder, zodat alleen het slib overblĳft.
Het slibpatroon is daardoor niet meer de decora-
tie van een vorm, maar zelf het object geworden.

Glazy
Intussen had Derek een eigen studio in Jingde-
zhen, waar hĳ tot 2018 zou blĳven. Daar ging hĳ
zich concentreren op glazuur. Hĳ liet zich inspire-
ren door het boek Chinese Glazes van Nigel
Wood (verschenen in 1999) dat een methode be-
schrĳft om oude Chinese glazuren na te maken.
In die tĳd bestond er nog geen platform op inter-
net waar keramisten glazuurrecepten, ervaringen
en foto’s konden delen. In 2015 besloot Derek

Op de vorige pagina: Planeware, vaas, 2013, porselein, plaatopbouw, 45 x 26 x 16 cm
▼ Painted (detail), schaal met bloemmotief, 2016, porselein, slibdecoratie, 24 x 8 cm

Op de volgende pagina: Painted, gelobde schaal, 2017, porselein, slibdecoratie, 26 x 10 cm
Alle objecten: celadonglazuur, reducerend gestookt bĳ 1290 ºC

om zelf een website te maken. Dat was het begin
van Glazy, een database die nog steeds groeit
en bestaat uit een wereldwĳde community van
keramisten.

IT
Van zĳn vader, die een liefde had voor computers
en robotica, had Derek – als kind al – geleerd om
software te schrĳven. Deze IT-kant van zĳn op-
voeding heeft hem nooit losgelaten. De laatste
jaren ontwikkelt hĳ ook beroepsmatig weer soft-
ware. Dit geeft hem de financiële basis en de
vrĳheid om te investeren in zĳn keramische ont-
wikkeling.

Echt en nep
Drie jaar geleden is Derek teruggekeerd naar de
VS. Zĳn meest recente werk laat een gevoel van
heimwee naar Jingdezhen zien: de sfeer van het
ambacht, het landschap, de vondsten van oude
potscherven tĳdens het wandelen en de vreugde
van het ontdekken. Hĳ zou best weer terug willen
naar het begin van zĳn reis, het moment waarop
alles samenviel.
Met het in Amerika beschikbare materiaal en met
behulp van chemische analyses maakt Derek
Chinese grondstoffen na, zoals veldspaat – de
belangrĳkste grondstof van porselein – in China
petuntse genoemd. Met zĳn eigen ‘grondstoffen’
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vormt hĳ objecten die authentiek aanvoelen. Hĳ
verkent deze relatie tussen echt en nep in zĳn
meest recente serie, Simulant. Dit werk was vorig
jaar te zien in het Red Lodge Clay Center waar
hĳ artist-in-residence was.

Gewoon beginnen
Derek Au heeft veel te danken aan de eeuwen-
lange Chinese porseleintraditie. Zĳn uitgangs-
punt is de geschiedenis van keramiek en am-
bachtelĳke technieken, maar hĳ heeft nooit een
pasklaar idee als hĳ aan het werk gaat. De the-
ma’s ontstaan pas tĳdens het proces, want dat is
voor hem bepalend en leidt tot zĳn interessantste

werk: het is ontdekken, experimenteren en
grenzen blĳven verkennen. Het belangrĳkste is
gewoon beginnen.

Momenteel woont Au in Philadelphia met zĳn
vrouw Huang Nuokan, die hĳ in Jingdezhen
heeft leren kennen. Zĳ is ook keramist: ‘Het
samenzĳn met een andere kunstenaar is een
verrĳking voor mĳn artistieke ontwikkeling.’

Elisabeth Eyl

Op pagina 21 en verder vertelt Derek Au hoe
hĳ oude glazuren reconstrueert.

▲ Painted, schaal, 2019, porselein, slibdecoratie met kleur, celadonglazuur, reducerend gestookt bĳ 1220 ºC, 44 x 9 cm
Op de volgende pagina: Simulant, glazuurkopjes, 2020, porselein, celadonglazuur, reducerend gestookt bĳ 1280 ºC

▲ ca. 9 x 7 cm ▼ ca. 8 x 7 cm

http://www.nuokan.net/
https://derekau.net
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Oude glazuren reconstrueren
Qingbai is van zuiver wit porselein gemaakt werk
met een helder, blauwachtig celadonglazuur. Het
werd ontwikkeld in de Chinese provincie Jiangxi
tĳdens de Song-dynastie (960-1279).
Het glazuur bestaat uit slechts twee materialen,
die de Chinezen glazuursteen en glazuuras noe-
men. Hoewel het recept eenvoudig is, zĳn de in-
grediënten zelf vrĳ complex en vereisen een zeer
technische verwerking. Nog steeds worden deze
traditionele materialen op het platteland rond
Jingdezhen gedolven en bewerkt.

Met behulp van hedendaagse glazuursteen uit
een mĳn in Yaoli (op het platteland bĳ Jingdez-
hen) heb ik ontdekt dat een mengsel van glazuur-
steen met 25-30% glazuuras goed werkt in een
reducerende atmosfeer bĳ kegel 10-11.
Maar... hoe kun je dit glazuur maken als je niet in
Jingdezhen woont? In zĳn boek Chinese Glazes
beschrĳft Nigel Wood een methode om oude gla-
zuren te reconstrueren door alternatief materiaal
te gebruiken.

Door chemische analyse is het mogelĳk om met
moderne materialen de samenstelling van de
oorspronkelĳke glazuren te benaderen. Daarvoor
zĳn materialen nodig die samen dezelfde hoe-
veelheid oxides bevatten als het oorspronkelĳke
glazuur.

Voor qingbai glazuur is veldspaat, krĳt (of wolla-
stoniet), kwarts, kaolien, dolomiet (of talk), en
ĳzeroxide nodig. (NB: qingbai glazuur is uiterst
zuiver en vrĳ van onzuiverheden zoals titanium;
daarom moeten bĳ het namaken van dit glazuur
de gebruikte grondstoffen ook zo zuiver mogelĳk
zĳn). Meer informatie is te vinden in Nigel Woods
boek. Op de glazy website is een functie, Target
& Solve, om materiaalvervanging automatisch uit
te voeren.

▲Wierookbrander in de vorm van een eend, Song-
dynastie, Art Institute of Chicago
◄ De twee ingrediënten van het traditionele Qingbai
glazuur: glazuursteen en glazuuras
►▲ Qingbai potscherven
►▼ Qingbai glazuur: 75% glazuursteen en 25%
glazuuras, kegel 10 (1290 ºC), reducerende atmosfeer

https://glazy.org
https://www.youtube.com/watch?v=2_qjeq_E7x8&list=PLkJuhYcJ0ob8oCsfsjC8TZLd7kkWla5lm&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=2_qjeq_E7x8&list=PLkJuhYcJ0ob8oCsfsjC8TZLd7kkWla5lm&index=24
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Yingqing glazuur

Glazuurrecept gereconstrueerd aan de hand van
een chemische analyse in Nigel Woods Chinese
Glazes, The Porcelain Glazes of Southern China,
table 17, Jingdezhen yingqing ceramic.
Hĳ gebruikt blĳkbaar glazuursteen in zĳn glazuur-
recept:

Substituut voor glazuursteen

Materiaalrecept, gereconstrueerd aan de hand
van een chemische analyse van yaoli glazuur-
steen:

Minspar 200 natriumveldspaat 36,90
Wollastoniet 25,72
Grolleg kaolien 17,68
Kwarts 16,63
Dolomiet 2,41
Rood ĳzeroxide 0,66

Totaal 100,00

Yingqing glazuur, gereconstrueerd qingbai glazuur met
moderne grondstoffen, kegel 10 (1290 ºC),

reducerende atmosfeer

Grondstoffen reconstrueren
Naast de glazuren zĳn ook de grondstoffen zelf te reconstrueren. Daarmee kunnen dan oude recepten
gemaakt worden.

Gereconstrueerd glazuursteen, kegel 10 (1290 ºC),
reducerende atmosfeer

Minspar 200 natriumveldspaat 35,80
Kwarts 32,00
Grolleg kaolien 19,80
Mahavir kaliumveldspaat 9,00
Wollastoniet 2,40
Talk 0,80
Rood ĳzeroxide 0,20

Totaal 100,00

https://glazy.org/recipes/121106
https://glazy.org/recipes/120490
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Substituut voor glazuuras
Glazuurrecept gereconstrueerd aan de hand van
een chemische analyse van glazuuras:

Celadonglazuur op basis van substituten

Het resultaat van boven toegepast: glazuurrecept
van 80% glazuursteen substituut en 20% glazuu-
ras substituut:

Nefelien syeniet 1,49
Talk 4,17
Kwarts 0,20
Rood ĳzeroxide 0,60

Totaal 100,00

Krĳt 88,18
Grolleg kaolien 5,36

Na het reconstrueren van de grondstoffen, moe-
ten de mogelĳke verhoudingen getest worden in
een lineaire reeks. Hieronder is het substituut
voor glazuursteen telkens met het substituut voor
glazuuras gemengd in stappen van 10%: hele-
maal links 100% glazuursteen en 0% glazuuras.
Helemaal rechts 70% glazuursteen en 30% gla-
zuuras. De tests zĳn reducerend gestookt bĳ ke-
gel 10 (1290 ºC). De test met 80% glazuursteen
en 20% glazuuras geeft een prachtig blauw cela-
don.

Minspar 200 natriumveldspaat 28,56
Kwarts 25,60
Krĳt 17,72
Grolleg kaolien 16,90
Mahavir kaliumveldspaat 7,19
Wollastoniet 1,96
Talk 1,48
Nefelien syeniet 0,30
Rood ĳzeroxide 0,29

Totaal 100,00

https://glazy.org/recipes/120489


Esther van Groeningen
Gebruiksgoed met een twist

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 88 | april 2022 | 24



Ze verzorgt haar werk tot in de puntjes, geeft het graag
een twist en geniet ervan als anderen het fijn vinden om
ermee om te gaan. Tegelĳkertĳd draagt ze haar passie

voor keramiek graag over aan anderen.

‘Op de academie’, vertelt Esther van Groeningen,
‘maakte ik mĳn eerste gietmal. Van een asbak.
Suffer kon het bĳna niet, behalve dat je deze, als
je hem omdraaide, als een schaaltje voor nootjes
kon gebruiken. Met een heleboel van die asbak-
ken in je kast kon je dus in een handomdraai zo-
wel asbakken als schaaltjes op tafel zetten.’

Fĳn materiaal
Hoewel Esther graag met hout werkte, oefende
klei uiteindelĳk een grotere aantrekkingskracht op
haar uit. ‘Ik vond het gewoon een ontzettend fijn
materiaal en wilde het liefst met gietmallen aan
de slag. Je kon iets zo mooi reproduceren met

een mal, daarna kon je het verschillende kleuren
geven en uiteindelĳk kwam het allemaal anders
uit de oven dan je het erin stopte. Echt magisch
vond ik dat!’

Twist
‘Toen ik na mĳn opleiding mĳn eigen collectie op-
bouwde – hoofdzakelĳk door onderdelen die ik
met een mal had gegoten op een originele ma-
nier aan elkaar te bevestigen – zat daarin altĳd
een lichte twist. Zo heb ik van een gietertje een
theepot gemaakt met kopjes in de vorm van
bloempotjes. Dat heeft een grappig effect: je ziet
een gieter en daar schenk je dan thee uit! Ineens

Op de vorige pagina: Snoeppot, 2013, aardewerk, Ø 20 x 24 cm
▼ Rosa, 2005, porselein, Ø 5 x 9,5 cm, foto: Pictureprodictions

Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Valeri Preobrajenski
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Op de vorige pagina: Megamil, 2005, porselein, Ø 19 x 21 cm
▼ Lovelyleg spoon, porselein, 2 x 13 cm, foto: Pictureprodiction

Op de volgende pagina: Duts Double, porselein, 17,5 x 9 x 5 cm, foto: Pictureprodictions

is het iets anders geworden. Die herkenning in
tweede instantie heeft me altĳd aangesproken!’

Mallen
‘Vaak maak ik mĳn mallen van bestaande objec-
ten. Zo gebruikte ik voor de lamp Mona de vor-
men van het monatoetje en voor het Lovely leg-
lepeltje het been van een Barbiepop. Alleen als
ik kopjes ontwerp, maak ik soms eerst een eigen
gipsmodel. Dat snĳd ik met behulp van een meta-
len sjabloon uit gips, die ronddraait op mĳn draai-
schĳf. Soms kerf ik er dan nog een reliëf in. Daar-
na wordt van dat gipsmodel een mal gemaakt.’

Strak
‘Een strakke afwerking, daar houd ik van. Ik vind
het fijn om iets heel vaak door mĳn handen te la-
ten gaan. Dat had ik met hout, maar zeker ook
met klei. Ik kan echt uren bezig zĳn om het lĳntje
van een malnaad weg te werken of op tafel in een
waterplasje de bovenkant van een kopje recht te
schuren. Dat zĳn van die dingen waarmee je het

perfectioneert en alles uiteindelĳk mooi strak en
netjes maakt.’

Vrolĳk
‘Daarnaast vind ik het belangrĳk dat mĳn werk
andere mensen aanspreekt en dat ze het fijn
vinden ermee om te gaan, vooral als het om
serviesgoed gaat dat ik in opdracht voor restau-
rants ontwerp. Als ik een kannetje heb gemaakt,
de kok daarmee in zĳn handen staat, helemaal
blĳ wordt en zegt: O dat is fijn, daar kunnen we
de olie in doen!, denk ik: Kĳk, daar doe ik het
voor, dat een ander door mĳn werk ongeveer net
zo vrolĳk wordt als ik was tĳdens het maken!’

Duts
In Collectie Esther neemt de serie Duts een apar-
te plek in. ‘In elke vaas zit een buts, maar wel
precies zoals ik hem wil hebben. En de afzonder-
lĳke flessen zitten heel netjes aan elkaar. Het lĳkt
misschien at random, maar ik zit er heel erg op te
vogelen om te zorgen dat het een mooi geheel

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 88 | april 2022 | 27de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 88 | april 2022 | 27

https://www.arnhemskeramiekatelier.nl


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 88 | april 2022 | 28



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 88 | april 2022 | 29

wordt. De perfecte imperfectie.Wabi-sabi, noe-
men ze dat niet zo? Natuurlĳk zit er ook weer een
twist in: het is Dutch Design, vandaar het Delfts
blauw. Dat maakt dat het toch helemaal klopt,
ondanks die deukjes.’

Recycle-servies
‘Op een gegeven moment had ik een heleboel
gietklei over, een mix van aardewerk- en porse-
leinklei die per ongeluk bĳ elkaar was gegoten.
Daarmee ben ik gaan experimenteren. Het was
een interessante zoektocht. Als je de klei vanaf
twee kanten in de mal giet, krĳg je een marmer-
effect. Laat je het ergens instromen, dan krĳg je
een soort druppeleffect. Je kunt het ergens ingie-
ten en daar dan weer een andere klei overheen
gieten, zodat het gelaagd wordt. Doordat de sa-
menstelling niet helemaal consistent is, gebeurt
er in de oven ook nog van alles. Soms trekt iets
krom. Dat geeft het recycle-servies juist z’n char-
me.’

Bewustmaking
‘Na mĳn opleiding ben ik een keramiekwerkplaats
begonnen, die waren er indertĳd nauwelĳks. Din-
gen samen doen, dat past goed bĳ mĳ. En ik deel

mĳn enthousiasme voor keramiek graag. Toen ik
afstudeerde, wist tien procent van de Nederland-
se bevolking wat keramiek was. Elke keer dat je
kunt uitleggen dat je klei echt niet in je eigen
oven kunt bakken en dat het drie weken duurt eer
je überhaupt iets hebt, is dat meegenomen. Ik
heb inmiddels duizenden mensen laten zien dat
pottenbakken echt een vak is.’

Kleirotatiespecialist
‘Werken met klei, de laatste tĳd is het helemaal
hip en happening. Het nieuwe yoga noemen de
Volkskrant en het AD het. Tĳdens de cursussen
hoor ik mensen nu zeggen hoe heerlĳk ze het
vinden iets met hun handen te doen, dat het ze
rustig maakt. Dat is fijn, natuurlĳk. Het komt het
imago van keramiek ten goede. Alleen de termi-
nologie mag wel eens afgestoft worden. Neem
een begrip als pottenbakken. Hoe suf kun je het
hebben? Ons team heeft op een gegeven mo-
ment bedacht: We zĳn geen pottenbakkers, we
zĳn kleirotatiespecialisten. Dat klinkt een stuk
hipper, niet? Ik denk dat ik dat maar eens op mĳn
visitekaartje ga zetten...’

Sander Hendriks

▲ Recycle espresso, 2013, mix van kleisoorten, Ø 7 x 5 cm
Op de volgende pagina: Recycle serie, 2011-2020, mix van diverse materialen, diverse afmetingen

https://www.arnhemskeramiekatelier.nl
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http://keramikos.nl


LA CÉRAMIQUE
KERAMIEKCURSUSSEN IN FRANKRĲK
Leren en genieten in Cordes sur Ciel of La Borne

Werken onder leiding van professionele keramisten

In 2022 onder andere:
19-26/2: Voorjaar in La Borne

13-19/4: Terra Sigillata met Fernand Everaet
31/5-8/6: Porselein gieten met V. Groh en Y. Nishida

19-26/5: (Naked) raku met Denis di Luca
7-15/7: Draaien zonder meer

25/9-3/10: Draaien en kristalglazuren, José Mariscal
15-22/10 en 23-30/10: Draaiweek in La Borne

Klik hier voor alle cursussen
of kĳk op www.laceramique.com | +33 (0)563537297

Mis geen nieuwe
films

van de kleine K
Neem hier een
abonnement op
ons YouTube-

kanaal

https://www.hazelaar.nl
https://www.hazelaar.nl
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA


Dit jaar al bĳgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer verder...

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren

vóór 15 april

https://www.silexshop.nl
http://www.keramiekcentrum.be
http://www.keramiekopleiding.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl


https://www.keramiekmarktswalmen.nl


I n s p i r a t i e M ome n t e n
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Alice Walton, Avonvale Mapping, 2020, gekleurd porselein, foto: Alice Walton

https://www.alicewaltonceramics.co.uk


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 27 april 2022):
€ 20 of € 50 of € 100

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
http://inspiratie.ceramic.nl/IBAN.pdf
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=R5TuUpicCbnKRFEEeyEdlJnLIT8zyvDj
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=L4d2jT7yRn7aszcmtBUl6MAq5iH3q7UH
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=01ozxcTdmaaQ43iftlZGE826P1ijLXSK
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Knowhow



Als student en als werknemer leerde zĳ pottenbakken tĳdens
haar reizen in Frankrĳk, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en

Korea; overal op zoek naar authenticiteit en kennis.
Tegenwoordig is Dauphine Scalbert gespecialiseerd in

buncheong, een traditionele Koreaanse slibdecoratietechniek
die in zeven verschillende varianten toegepast wordt. Zĳ woont
en werkt in La Puisaye, vervaardigt stukken van eenvoudige

schoonheid, organiseert cursussen en geeft lezingen.
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Bungcheong – gevoel voor verweerde dingen

Dauphine Scalbert

http://dauphinescalbert.com


Dauphine Scalbert (1955) had al verscheidene ja-
ren praktĳkervaring, toen zĳ in 1979 besloot naar
Korea te gaan. Vooral interessant vond ze werk-
plaatsen die van die grote potten maken voor het
bewaren van kimchi (een soort pikante ingemaak-
te kool). ‘In Korea behoren pottenbakkers niet tot
de bovenlaag van de maatschappĳ en men be-
greep eigenlĳk niet waarom ik daar aan de slag
wilde.’ Het lukte haar om te mogen werken in de
werkplaats van Yi Joon-Hee in het gehucht Shin-
Doon Myeon (district Incheon) en besefte dat het
werk veel te zwaar voor haar was. ‘Ik ging toen
naar Japan om te studeren, maar ik vond het daar
te makkelĳk. Dus ging ik terug naar Korea.’ Ze
zou er vĳf jaar blĳven.

Een uitgeklede esthetiek
In de veertiende eeuw hadden de celadons van
Gorye – de oude naam van Korea – hun hoogte-
punt bereikt, maar het toen opkomende confucia-
nisme betekende een radicale verandering in riten
en de voorwerpen die daarbĳ gebruikt werden. Er
moest opnieuw gezocht worden naar zuiverheid,
eenvoud en menselĳkheid. Met betrekking tot ke-
ramiek betekende dat een overgang naar de bun-
cheong techniek. De benaming hiervoor werd in
de jaren dertig van de vorige eeuw bedacht door
kunsthistoricus Ko Yuseop (1905-1944); hĳ ver-
wĳst met de term naar met wit slib op grĳs steen-
goed versierde stukken. Dit land van kleine
heuvels beschikte niet over de middelen om por-
selein te maken en richtte zich dus op een ver-
nieuwende, frisse vormgeving. Dauphine Scalbert
benadert het tegenwoordig net zo: ‘Ik hou van
eenvoudige, ongekunstelde vormen’, zegt ze, ter-
wĳl ze een door het vuur bruin gekleurde bloem-
pot ronddraait. En ze kĳkt peinzend naar de
kopjes in haar hand als waren het vriendelĳke ge-
zichten. Haar typische puisaye-oven, de groente-
tuin, de kippen, de hond, de ovens in de ene
schuur, het glazuurhok in een andere, al deze din-
gen vormen samen een soort natuurlĳk bestaan,
waar het maken van eenvoudige voorwerpen bĳ-
hoort. De authentieke vormen, spontane motieven
en delicate tinten wit komen samen in een sobere
en elegante vormentaal zonder opsmuk, die men
node mist.

Hélène Loussier

Koreaanse witte
slibdecoratie:
zeven technieken
Het slib wordt bĳ deze technieken aangebracht
op leerharde klei, behalve bĳ de cheolwa tech-
niek (zie pagina 40). Daarvoor moet het stuk
eerst biscuit gebakken worden.
Dauphine Scalbert gebruikt eigenlĳk maar vĳf
technieken – varianten zĳn mogelĳk – waarbĳ
soberheid en het spontane gebaar van belang
is.
De klei
Steengoed uit de winkel is meestal veel te glad
en te homogeen. Dauphine Scalbert maakt
daarom een half om half mengsel met grove
zandsteen uit de groeven van Treigny en zeeft
dat vervolgens door een 40 mesh zeef.
Het slib
Geëngobeerd wordt met een mengsel van 50%
PSAF-porselein (Solargil) en 50% wit steen-
goed.
Het wordt als volgt gemaakt:
- snĳd met een draad lange repen klei van
beide kleisoorten

- leg deze repen neer in de vorm van een S
en laat ze volledig drogen

- doe ze een voor een in een emmer water
- laat ze weken
- verwĳder het overtollige water
- zeef het mengsel drie keer in een 30 of 40
mesh zeef

- verdun het slib tot drie diktes: heel dik,
matig dik, vloeibaar
Glazuren en stoken
Na het engoberen worden de stukken gebak-
ken op 900 ºC, vervolgens bedekt met een
transparant glazuur van zachte houtas (fruitbo-
men, populier, spar, berk) en gladgebrand op
1270 ºC in een gas- of houtgestookte oven.
Pas op voor bepaalde soorten as die het gla-
zuur te sterk kunnen kleuren: haagbeukas
bĳvoorbeeld geeft een roze tint die door Dau-
phine Scalbert niet wordt gewaardeerd.

Dit artikel van Hélène Loussier werd eerder ge-
publiceerd in nummer 234 van La revue de la
céramique et du verre.
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2-5. Inha buncheong - Stempelen van bloemmotieven
De stempels zĳn gemaakt van klei.

1. Sanggam - Insnĳden van motieven
Eerst worden motieven gesneden in het hele stuk en daar-
na opgevuld met slib, dat na droging met een draaigereed-
schapje wordt afgeschraapt om de motieven tevoorschĳn
te laten komen.

3. De motieven worden in de nog natte klei gestempeld,
wat veel sneller gaat dan het afzonderlĳk insnĳden van elk
motief, zoals bĳ de sanggam techniek wordt gedaan.

4. De motieven worden geëngobeerd en...

4

2

3

1
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6. Gwiyal - Slib borstelen met een sorghumborstel
Traditioneel worden sorghumtwĳgen samengebonden.

5. ...vervolgens afgeschraapt met een draaigereedschapje.

7. Dauphine Scalbert gebruikt allerlei soorten borstels zo-
lang de streek maar mooi is. Voor kinderen maakt ze hele
kleine met touw.

8. Het slib moet dik zĳn, zodat de sorghumborstel een dui-
delĳke streek op het stuk achterlaat.

8
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10. Dauphine Scalbert roert eerst het slib en pakt vervol-
gens met drie vingers (van elke hand) een stuk precies
vast. Ze maakt de beweging eerst een keer voor ze echt
gaat dompelen.

9. Deombong buncheong - Dompelen
In het Koreaans verwĳst de term deombong naar het ge-
luid dat een stuk maakt wanneer het in de slibemmer wordt
gedompeld.

11. Dat gebeurt ondersteboven en dus blĳft de bodem vrĳ
van slib.

12. De manier om slib aan te brengen, hangt af
van het karakter van het stuk. Hoe gecompli-
ceerder het is, des te eenvoudiger moet de slib-
decoratie zĳn.

12
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14-15. Het zĳn snelle, eenvoudige en pretentie-
loze penseelpatronen, als waren het leestekens.
Vroeger werd vaak zo door kinderen in traditio-
nele ateliers gedecoreerd.

13. Cheolwha - Decoratie met ĳzeroxide
Cheolwha wordt gemaakt van 30% ĳzeroxide en
70% gecalcineerde kaolien, waaraan water
wordt toegevoegd.

16. Johwa - Sgraffito in engobe
Hierbĳ krast men heel vrĳ – meest lĳnen binnen
of buiten het gewenste patroon – in de engobe
die op het hele stuk is aangebracht. Zo ontstaat
een sterk contrast tussen het zwartgrĳs van de

klei en het wit van het slib. Dit heet bakji
buncheong, of vol en leeg contrast. Hier een
afbeelding van twee vogels. De punt van het
krasgereedschap kan zonodig op een korund-
steen worden afgestompt.

16
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Ook deze meest recente grote K is een bron van
inspiratie en knowhow en mag in geen enkel
atelier ontbreken.

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

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

Het grote K boek 3

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

ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

De grote K deel drie
De meest recente toevoeging aan de serie
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https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html


Mis geen nieuwe films
van de kleine K

Neem hier een abonnement op ons
YouTube-kanaal

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren

voor 15 februari
Op de website van de kleine K vindt u vanaf nu

hier een index van verschenen interviews

http://colpaertonline.be
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarkunst.html


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

F o t o v a n d e ma a n d
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Werk van Frederik Nystrup-Larsen and Oliver Sundqvist, gezien bĳ Palau de Casavells / Side Gallery, Casavells, Spanje,
foto: Elvira Groenewoud



Podium
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Het begon in 1988: een klein groepje keramisten
nam het initiatief om het keramiekevenement
Viens voir un Pot te organiseren in Andenne,
het stadje in de Maasvallei dat reeds in de
middeleeuwen bekend was om zĳn keramiekbe-
drĳvigheid.
Na twee edities kreeg het evenement de naam
Biënnale de la Céramique. Verschillende ten-
toonstellingen kon men bezoeken op wandel-
afstand, met locaties zoals een oude bioscoop,
een art deco zwembad, een oude pastorie...
Vanaf het begin trok dit initiatief een publiek van
kenners aan en werden kunstenaars van een
hoog niveau uitgenodigd tot deelname. De biën-
nale is steeds blĳven groeien. Vandaag is het
een evenement op Europees niveau en een niet

Op de vorige pagina: Yo Akiyama, Metavoid, 2004, h 95 cm ▼ Frank Steyaert, Hamonis, 2020, 145 x 41 x 73 cm

te missen gebeurtenis voor iedereen die met
keramiek begaan is. De biënnale werd sinds de
laatste editie een triënnale en kreeg de naam
Ceramic Art Andenne.

Een grote troef is het onlangs geopende museum
Le Phare in het centrum van de stad. Het is een
moderne toren die laagsgewĳs verschillende the-
matische verzamelingen toont.
De bovenste verdieping, die een prachtig panora-
ma over de stad biedt, is gewĳd aan de plaatselĳ-
ke keramiekproductie waaronder een unieke
verzameling werk van Arthur Craco (1869-1955),
één van de belangrĳkste Belgische keramisten uit
de eerste helft van de twintigste eeuw. De verza-
meling hedendaagse keramiek sluit hierbĳ aan.

Een voorbeschouwing van dit topevenement
voor elke keramiekliefhebber.

Ceramic Art Andenne
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Dit jaar is Ceramic Art Andenne aan haar zestien-
de editie toe. Van 14 mei tot en met 12 juni lopen
gelĳktĳdig een aantal interessante tentoonstellin-
gen. Ze tonen uiteenlopende facetten van heden-
daags werk, van thematentoonstellingen tot
individuele presentaties.

In het museum Le Phare loopt de tentoonstelling
Carré de Terre van de gerenommeerde Belgi-
sche kunstenaar Jean-Claude Legrand. Hĳ
creëert sterk uitgebalanceerde, strakke volumes
met een architecturaal lĳnenspel, soms onderbro-
ken door golvende of sterk getextureerde opper-
vlakken. Zĳn werk is tĳdloos. De grote eenvoud
en het gedempte kleurgebruik staat in contrast
met een andere tentoonstelling die eveneens te
zien is in Le Phare: het exuberante kleurrĳke
werk van de Koreaanse kunstenaar Jeisung Oh,
resultaat van drie weken werkverblĳf in Andenne.

In het Centre de la Culture lopen 3 tentoonstel-
lingen:

Made in... brengt het werk van twintig internatio-
nale keramisten samen die een indringend beeld
geven van de tendensen in de actuele keramiek.
Ze werden gekozen uit vierhonderd dossiers.

Visions is een thematentoonstelling waarvoor
zestien kunstenaars geselecteerd werden, met
werken die een getuige zĳn van onze tĳd en cul-
tuur, waarbĳ de toekomstgerichte droom en ver-
beelding gedeeld worden.

Een indrukwekkende locatie is de grot Scadina,
op enkele kilometers buiten het centrum van de
stad. Een hellende boswandeling brengt u tot de
ingang van de grot. Nog steeds is men bezig met
archeologisch onderzoek. In het stadsmuseum
Le Phare is een hele verdieping gewĳd aan de
prehistorische vondsten. In deze grot kan men de
tentoonstelling Sous Terre bezoeken met werk
van leerlingen van diverse Belgische kunstacade-
mies.

Een nieuw item in de triënnale is een tentoonstel-
ling gewĳd aan de verzameling van een collectio-
neur: Chefs-d’œuvre de la collection Frank
Steyaert. Het Maison des Associations (het voor-
malige stadhuis van de achtiende eeuw) herbergt
een dertigtal moderne en actuele stukken van on-
dermeer Lucie Rie, Yo Akiyama, Carmen Diony-
se, Monika Patuszynska, Lawson Oyekan, Rafa
Perez en Claudi Casanovas.

Frank Steyaert is een begenadigd kunstenaar en
tegelĳk een groot verzamelaar. Bĳ hem zĳn beide
onafscheidelĳk. Deze tentoonstelling benadrukt
deze fascinerende en authentieke dualiteit. Cen-
traal in deze tentoonstelling staat het werk Hamo-
nis van Steyaert; een groot keramisch sculptuur
in de vorm van een scheepswrak, bĳna onwezen-
lĳk uitgewerkt tot in het kleinste detail. Het werk
werd gemaakt in opdracht van een Antwerpse
verzamelaar. Na er bĳna twee jaar aan te hebben
gewerkt, beschouwt Steyaert dit als een van zĳn
belangrĳkste werken en een synthese van zĳn
carrière.

14 mei t/m 12 juni
Ceramic Art Andenne

Tĳdens het Pinksterweekend van 5 en 6 juni is in
het stadscentrum de internationale keramiek-
markt te bezoeken met een 70-tal deelnemers en
met de Franse keramist Charles Hair als erege-
nodigde.

▲ Jean-Claude Legrand, Agora, 24 x 24 x 24 cm

http://www.ceramicartandenne.be
http://www.ceramicartandenne.be/project/marche/
http://www.ceramicartandenne.be/project/marche/


Tĳdens de Pinksterdagen, zondag 5 en maan-
dag 6 juni, wordt voor de zeventiende keer in het
Midden-Limburgse Swalmen de tweejaarlĳkse
Keramiekmarkt Swalmen georganiseerd. Met
deze editie wordt zowel een lange traditie als
een internationale reputatie in stand gehouden.
Ook dit jaar zullen ongeveer honderd deelne-
mende keramisten uit binnen- en buitenland hun
werk presenteren. Ze staan garant voor kwalita-
tief hoogstaand en gevarieerd keramisch werk,
zoals gebruiksgoed, objecten, sculpturaal werk
en tuinkeramiek.
Op beide dagen kunt u tĳdens demonstraties
van Tineke van Gils, Petra Wolf, Ross De Wayne
Campbell, Frans Gregoor en Petra Wolf kennis-
maken met nieuwe en interessante keramiek-
technieken.

LaRouche keramiekprĳs
Deze prĳs, ter waarde van € 1000, is een ode en
herinnering aan Jan ‘Larouche’ Crins, die inspi-
rator binnen de stichting was. De prĳs wordt uit-
gereikt aan de deelnemende keramist die een
bepaald thema het beste en meest origineel uit-
werkt. Door de bĳzondere omstandigheden van
de afgelopen drie jaren en de oorlog in Oekraï-
ne, heeft de organisatie van Keramiekmarkt

▼ Stan Linssen, zonder titel

Swalmen besloten de LaRouche keramiekprĳs
2022 te annuleren en het prĳzengeld te doneren
aan GIRO 555 ten gunste van de slachtoffers van
de oorlog in Oekraïne.

De keramiekmarkt heeft als hoofdsponsoren Ke-
ramikos, St. Joris Keramische Industrie b.v. en
Sibelco Deutschland GmbH. Behalve Keramikos
is verder nog VE-KA op de markt aanwezig, ook
een leverancier van keramiekbenodigdheden.

Speciale deelnemers zĳn Keramiekcentrum
Tiendschuur, KLEI Keramiekmagazine, Keramiek
Kring Limburg en digitaal keramisch magazine
De kleine K.

De zeventiende editie van de Keramiekmarkt
Swalmen wordt op 5 en 6 juni gehouden op het
terrein van Zwembad De Bosberg, Bosstraat 116,
6071 PX Swalmen. De route naar de locatie is
duidelĳk met borden aangegeven. In de directe
omgeving is ruim voldoende gratis parkeergele-
genheid. De entree bedraagt € 5 en is voor kin-
deren onder de twaalf jaar gratis.
Voor meer informatie kunt u kĳken op de site van
Stichting Midden-Limburgse Keramiekmarkt
Swalmen, op Facebook of op Instagram.

Keramiekmarkt Swalmen
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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

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

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

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

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

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

https://www.princessehof.nl
https://www.princessehof.nl
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Meekyoung Shin
Keramiekmuseum Princessehof presenteert
werk van Meekyoung Shin. Deze tentoonstelling
laat nieuw werk zien, waarin ze de grenzen op-
zoekt tussen natuur en kunst. Voor haar Mega-
lith Series liet ze zich inspireren door de
schepping van steen uit klei. Shin maakte het
werk in sundaymorning@ekwc in Oisterwĳk.

Het nieuwe werk, bestaande uit losse objecten,
is tot stand gekomen door klei te vormen, bui-
gen, schuren en bakken. Daardoor ontstaat een
structuur die lĳkt op oud mineraalgesteente.
Hiervan vormde Shin rotsformaties. Met klei
heeft de kunstenaar een universeel bouwsel ge-
maakt dat de grenzen van het materiaal tot het
uiterste test, zowel oud als nieuw is, en zowel
oosters als westers.

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

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

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

https://www.princessehof.nl
https://www.museumgouda.nl/nl
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Effie Hegermann-Lindencrone (1869-1945) voor Bing & Grøndahl, plastiek opgebouwd uit
schelpen en zeewier, 1916, unicaat, handgevormd porselein met ajourwerk en

onderglazuurbeschildering, hoogte 13,5 cm. Foto: Alice de Groot

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

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

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

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

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

lees
meer

https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.kunstmuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.princessehof.nl
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Geert van der Borght
‘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 na-
tuur, 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 beel-
den. In Zen is het drinken van thee tĳdens de
zazen (zitmeditatie) slechts een welkome, korte
onderbreking tĳdens de lange periode van medi-
tatie. 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 estheti-
sche schoonheid van een theekom zeer
gewaardeerd tĳdens de meditatie, ze vervult
daarbĳ niet dezelfde belangrĳke rol als bĳ het
theeritueel.’

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

Derek Wilson
Wilson studeerde in 2007 af met een masters in
Fine & Applied Arts aan de Belfast School of Art.
Daarvoor volgde hĳ een opleiding tot productie-
pottenbakker bĳ de Design and Crafts Council of
Ireland en werkte in verschillende pottenbakke-
rĳen, 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 ma-
ken 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 zoek-
tocht naar eenvoud van vorm haalt hĳ inspiratie
uit een scala van bronnen, waaronder schilde-
rĳen uit het midden van de vorige eeuw, de mo-
dernistische beweging, het Britse en Russische
constructivisme en de geschiedenis van de ke-
ramische industrie in Europa en Azië.

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

http://www.theemaas.nl
https://modernshapes.com
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Anne Sey
Anne Sey werkt op de grens van kunst en am-
bacht. Haar keramiek straalt een moderne inge-
togenheid uit door de tĳdloze eenvoud van het
design. Zĳ draait alles op de pottenbakkers-
schĳf. 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 op-
pervlakken van haar werk beïnvloed met subtie-
le verschillen in kleur en textuur. Keramiek die
een eigen verhaal lĳkt te hebben: die aange-
raakt wil worden om de schoonheid te kunnen
ervaren van de kleine dingen in het leven.

De solo-expositie is getiteld haru no ogawa –春
の小川 - lentebeekje. Een oud Japans lied ver-
haalt over een beekje dat zachtjes voortkabbelt
en vol blĳheid de bloemen langs het bed aan-
moedigt: ‘Het is nu tĳd om te gaan bloeien.’

t/m 31 maart
Silex Totaal Service, De Meerheuvel 21
5221 EA ’s-Hertogenbosch
Open: maandag t/m vrĳdag 9 - 17
zaterdag 10 - 16

Dierlĳk
In deze tentoonstelling is te zien hoe zesentwin-
tig hedendaagse beeldhouwers het thema Dier-
lĳk 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 letter-
lĳk is uitgebeeld maar die anderszins een dierlĳ-
ke uitstraling hebben: met het karakter van
primair leven, of zelfs met de overblĳfselen van
dode dieren.

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

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

t/m 15 mei
Het Bonnefanten
Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Pink & Purple
In deze lentetentoonstelling laat Galerie Terra
Delft recente keramische sculpturen zien van
Gĳs Assmann, winnaar van keramiekprĳs De
KEI 2021.
In Pink & Purple toont Assmann een grote diver-
siteit aan rosekleurige sculpturen met een licht-
voetige en optimistische toon. Wedergeboorte
van de natuur en het proces van geestelĳke be-
vrĳding zĳn gevisualiseerd in een serie kerami-
sche stillevens. Vaak kolderieke stapelingen
lĳken de zwaartekracht te tarten en een even-
wichtstoestand tussen tegengestelde krachten
te visualiseren. Dit kan overdrachtelĳk gelezen
worden als een stabiele of harmonieuze balans
van intellectuele of emotionele begrippen. Of
terloopse en fiere grillig- en gekkigheid. Type-
rend voor Assmanns werk, waarin grenzen
tussen beeld en taal, humor en ernst en ook
gemeenschappelĳk en privaat lĳken te flexibili-
seren.

2 april t/m 1 mei
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag vd maand 13 - 17

https://www.bonnefanten.nl
https://www.terra-delft.nl
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POTverdorie!!
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen daagt de
bezoeker uit met intrigerende kunstwerken. Ze
roepen de behoefte op ze te willen doorgron-
den, te begrĳpen hoe ze gemaakt zĳn. En hier-
door ontstaat een ge-potverdorie, want zelfs de
meest ervaren pottenbakker raakt gefrustreerd
als hĳ probeert te ontdekken hoe de kunstwer-
ken in deze tentoonstelling gemaakt zĳn. Niks
traditioneel vakmanschap en oude pottenbak-
kerstechnieken.
De kunstenaars in deze expositie zĳn eigenwĳs,
inventief en hebben lak aan alle regels van het
traditionele ambacht. Ze bedenken nieuwe en
verrassende methodes om hun werk te vormen.
Een scala daarvan is hier te zien. Zoals snĳden,
bouwen, printen, persen, frezen, gieten, koken,
blazen en meer. Dat traditioneel gevormde kera-
miek prachtig is, mag zeker niet vergeten wor-
den, maar na het zien van deze gewaagde
experimenten worden zelfs de meest brave ke-
ramiekliefhebbers verleid om af en toe de ge-
baande paden te verlaten.

t/m 15 mei
Keramiekcentrum Tienschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

Beast
Bĳna de hele geschiedenis door hebben men-
sen dierenafbeeldingen gemaakt. Hun alomte-
genwoordigheid bewĳst hun sterke symbolische
lading, die verband houdt met de relatie tussen
mens en dier: bron van fascinatie en angst, af-
gebeeld als goden, allegorieën, muzen, en re-
flecties op de menselĳke natuur.
In deze tentoonstelling ontmoeten we drie jonge
Franse kunstenaars die beesten creëren met
bĳna menselĳke karakters en gedragingen, vol
liefde, provocatie en humor.

t/m 23 april
Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19 rue du Page (Châtelain)
1050 Brussel
België
Open: woensdag t/m zaterdag 13 - 18

https://tiendschuur.net
https://www.pulsceramics.com
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Kwast op Keramiek
Galerie Terra Delft, Nieuwstraat 7

2611 HK Delft
t/m 26 maart

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

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

O.a. Hans Westerweel
Galerie De Roos van Tudor

Eewal 47-49, 8911 GR Leeuwarden
t/m 27 maart

Raakvlakken tussen oost en west
Nederlands Tegelmuseum, Eikenzoom 12

6731 BH Otterlo
t/m 30 maart

Rencontre avec Patrick Crulis
Conferentie, Keramis, 1 Place des Fours-

Bouteilles, 7100 La Louvière (BE)
31 maart

Harm Kamerlingh Onnes
Kunstmuseum, Stadhouderslaan 41

2517 HV Den Haag
t/m 3 april

ShowUp
Expo Haarlemmermeer

Stelling 1, 2141 SB Vĳfhuizen
3 en 4 april

O.a. Teja van Hoften
CBK Zeeland, Balans 17
4331 BL Middelburg

t/m 8 april

Kwestie van...
Kunstgein, Stadshuis Nieuwegein
Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein

t/m 9 april

Het Kapelhuis in De Volmolen
De Katoendrukkerĳ in De Volmolen

Plantsoen Noord 2, 3811 GH Amersfoort
t/m 10 april

In elk geval over klei
Riëlle Beekmans, Pulchri Studio, Lange

Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
t/m 12 april

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

Eva Koj
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer

t/m 23 april

O.a. Gina Bilyam
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
t/m 24 april

Kunstmoment Diepenheim
7478 AG Diepenheim

15 t/m 24 april

Dierlĳk
Hazart, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
t/m 1 mei

Ieder-Een
Het portret voorbĳ, De Domĳnen, Museum of

Humanity, Ligne 5, 3161 MT Sittard
t/m 8 mei

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.terra-delft.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.museumcoevorden.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.roosvantudor.nl/exposities.html
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.nederlandstegelmuseum.nl
https://www.museumcoevorden.nl
https://www.keramis.be
https://www.museumcoevorden.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.showup.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.cbkzeeland.nl
https://www.voorlinden.nl
http://kunstgein.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.dekatoendrukkerij.nl/programma/expositie-het-kapelhuis-in-de-volmolen
https://www.voorlinden.nl
https://www.pulchri.nl
https://www.pulchri.nl
https://fraeylemaborg.nl/agenda/gilbert-portanier/
https://www.voorlinden.nl
https://www.voorlinden.nl
https://www.tine-lievens-art.be/artine.htm
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.purmerendsmuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.centreceramique.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://loes-reinier.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.galeriehuisterheide.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmomentdiepenheim.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.hazart.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.dedomijnen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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Verbeelding brengt je overal
Galerie De Roos van Tudor

Eewal 47-49, 8911 GR Leeuwarden
2 april t/m 15 mei

Art Rotterdam
Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1

3044 BC Rotterdam
19 t/m 22 mei

O.a. Karin van Paassen
Galerie Phoebus, Eendrachtsweg 61

3012 LG Rotterdam
t/m 22 mei

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
5 en 6 juni

Vĳf keramisten
SKNN expositie, Hannie Mein Keramiekgalerĳ

Home Center, Frisaxstraat 12
8471 ZW Wolvega, t/m 23 juni

Keramiekmarkt Delft
25 en 26 juni

Keramiekmarkt Heuvelland
Mesch, gemeente Eĳsden

24 juli

Schatten van het Keramiekmuseum
Verviers

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

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 30 augustus

Touching Worlds
Designmuseum Den Bosch, De Mortel 4

5211 HV Den Bosch
t/m 6 september

Keramiekmarkt Keramisto
17 en 18 september

Keramiekmarkt Dordrecht
2 oktober

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

keramiek

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een kera-
misch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag

van de maand.

Blĳ
me
t d
e k
lei
ne
K?

Wo
rd
vri
en
d!

https://www.roosvantudor.nl
https://www.roosvantudor.nl
https://www.artrotterdam.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.phoebus.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramiekmarktdwingeloo.nl/keramiekmarkt-1/keramiekmarkt-2022.html
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.artksp.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.cbkemmen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramiekmarktswalmen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.homecenter.nl/keramiek-galerie
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.skpd.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://heuvellandkeramiek.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramis.be
https://www.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.groningermuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://designmuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramisto.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramiekmarktdordrecht.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?

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

en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

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

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

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

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

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

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

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

Inhoud
Samenstelling, grafische vormgeving en
auteursteksten (tenzĳ anders aangegeven):
Mels Boom. Fotoverantwoording: als door kun-
stenaars geleverd. Aan deze uitgave droegen
bĳ: Élodie Alexandre, Derek Au, Elisabeth Eyl,
Elvira Groenewoud, Esther van Groeningen,
Sander Hendriks, Hélene Loussier, Dauphine
Scalbert en Frank Steyaert.

Kopĳ
Werk mee aan een volgende uitgave! Kopĳ
kan alleen in digitale vorm ingeleverd worden.
Beeldmateriaal moet van voldoende resolutie
zĳn (minstens 1500 x 2500 pixels, niet uitge-
sneden, niet gecomprimeerd) en vrĳ van
rechten. De inzender van tekst en beeld-
materiaal vrĳwaart de uitgever voor aan-
spraken van derden. Teksten en afbeeldingen
kunnen bewerkt worden.

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

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

inspiratie website | contact | gratis abonnement

Koop onze boeken
Download verschenen nummers

Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of voor vragen en

opmerkingen

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/2021%20de%20kleine%20K%20-%20tarieven.pdf
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://www.facebook.com/de.kleine.K/

