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Eigenheid
In eigenlĳk elk interview komt de liefde van de kunstenaar voor
het materiaal klei naar voren. Of noem het attractie, gevoel, na-
tuurlĳke verbinding. De combinatie met de drang tot het maken,
tot het zich uitdrukken, de aantrekkingskracht van het creëren,
leidt tot persoonlĳke objecten met zeggingskracht.

De vraag blĳft wat daarbĳ leidend is: het kunstenaarschap of
het materiaal. In het interview met Mirjam Veldhuis zegt ze dat
ze zichzelf ziet als een beeldhouwer die materiaalgebonden is.
Geen gelĳkwaardigheid van beide elementen, maar een pri-
maat van het kunstenaarschap. Dat zal bĳ de meeste kunste-
naars zo zĳn, al dan niet uitgesproken.

Het materiaal met zĳn unieke eigenschappen speelt uiteraard
een belangrĳke rol. De vrĳheid die het van de kunstenaar krĳgt,
kan tot verbazingwekkende resultaten leiden. Dat is mooi te
zien in het werk van zowel Jussi Ojala als van Gregorio Peño
Velasco. Bĳ Ojala speelt het glazuur een hoofdrol in de uitein-
delĳke vormgeving en bĳ Peño Velasco is dat de invloed van de
zwaartekracht op het materiaal. Zo krĳgt klei een belangrĳke
functie bĳ de totstandkoming van het werk.
Ook bĳ Ricus Sebes, die bĳ Loes & Reinier exposeert, is die
vrĳheid van het materiaal te zien. Hĳ combineert de precisie van
het proces met het onverwachte van de materiaalreactie en laat
de tegenstelling tussen materiaaleffecten zien.

Het is interessant om ook bĳ de andere in dit nummer bespro-
ken kunstenaars te kĳken waar deze balans ligt.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Jussi Ojala, Stump, 2019, h 19 cm, foto: Marie Beckman
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Jussi Ojala
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▲ Branches, 2016, h 50 cm. Op de volgende pagina: Stump, 2019, h 22 cm

Best iets
In 1970 verhuisde Jussi naar Zweden. ‘Naar een
moderne industriële samenleving die volkomen
verschilde van de open ruimten en de zwervende
levensstĳl uit mĳn kindertĳd. Toen ik een paar jaar
in Zweden was en daar inmiddels een lasoplei-
ding had voltooid, ging ik naar een volkshoge-
school met een keramiekatelier. Ik was heel
nieuwsgierig en op een dag waagde ik me daar
binnen, nam voor het eerst klei in mĳn handen en
probeerde te draaien. Ik had het idee dat dit best
iets zou kunnen worden. Daarom ging ik – in ruil
voor het helpen in het atelier en het schoonma-
ken van de werkplaats – diverse stages volgen
waar ik kon leren draaien.’

Creatieve omgeving
Ojala werd geboren in het verre noorden van
het naoorlogse Finland. ‘Ik groeide op in het bin-
nenland, tussen de bossen en moerassen en
werd omringd en opgevoed door hardwerkende
boeren. We leefden van het boerenbedrĳf en de
bossen om ons heen. Het leven was eenvoudig
maar hard. De winters waren lang en koud tus-
sen die eindeloze bossen en heidevelden. Deze
omgeving maakte ons als kinderen creatief. We
moesten onze eigen spelletjes bedenken. Met
een mes en een bĳl konden we dingen maken
om mee te spelen en te gebruiken. Zo ontwik-
kelden we toen onze vaardigheden en onze
creativiteit.’

http://keramik.se
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▲ Branches, 2020, 19 x 52 cm
Op de volgende pagina: Lump, 2015, h 27 cm, foto: Patrik Johansson

Een paar jaar later schreef Ojala zich in voor een
voorbereidende keramiekcursus. ‘Ik bleef daar
maar één jaar, achteraf gezien niet zo slim… In
plaats van die opleiding te volgen, ben ik in 1984
in het dorpje Skara (westelĳk Zweden) samen
met mĳn vriendin Marie Beckman een eigen ate-
lier begonnen, dat we al bĳna veertig jaar samen
verder ontwikkelen en laten groeien.’

Autodidact
Hĳ is dus niet naar een kunstacademie geweest
in de traditionele zin van het woord en ziet zich-
zelf dan ook als autodidact. ‘In plaats daarvan
heb ik geleerd door heel veel te lezen en musea
te bezoeken. Ik heb natuurlĳk veel fouten ge-
maakt en doe dat nog steeds. Maar door dit pro-
ces van vallen en opstaan leer ik ontzettend veel
over wat belangrĳk is bĳ het maken van de soort
keramiek die me interesseert. Ik beperk me het

liefst tot een paar materialen, zoals een donkere
steengoedklei die ik meng uit verschillende klei-
soorten. Mĳn glazuren maak ik van houtas uit
mĳn tuin en veldspaat, maar het is nooit een een-
duidig proces. De glazuren die ik tegenwoordig
maak, zĳn het resultaat van tientallen jaren van
proeven maken en hard werken.’

Glazuur uit eigen tuin
Ojala leeft in direct contact met de omgeving van
zĳn huis. ‘In de steeds veranderende natuur van
het boerenland herken ik mĳn eigen gevoel en
probeer dat in mĳn werk tot uitdrukking te bren-
gen. Ik leef van binnenuit en mĳn zintuigen staan
wĳd open; in deze omgeving heb ik in de laatste
vĳftien jaar de thema’s voor mĳn werken gevon-
den. Bomen, stenen, mos... Alles om me heen
wordt op die manier een uitdrukking van mĳ als
persoon.’

http://keramik.se/marie-beckman-works
http://keramik.se
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Een groot deel van zĳn tĳd werkt Jussi op de
boerderĳ waar hĳ samen met zĳn vriendin woont.
‘Dat betekent het bewerken van de grond, het
cultiveren, het verzorgen van de bomen. Vooral
het snoeien vind ik inspirerend, het kĳken naar
het silhouet van de bomen en de takken, mooi in
al hun vormen. Het snoeisel herbruik ik en maak
er as van. Het is dan fijn om een paar weken bui-

ten te stoken, als een warme en rustige voorbe-
reiding op het werken met klei. Dat proces van
transformatie is betoverend, die verschillende fa-
sen van materie. Na het verbranden was en zeef
ik de as en gebruik hem als bestanddeel van mĳn
glazuren (ongeveer 30%). Zo vormt het glazuur
een herinnering aan een seizoen in mĳn tuin.’

▼ Twigs, 2016, 25 x 50 cm
Op de volgende pagina: Stump, 2019, h 24 cm
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Gregorio Peño Velasco
Het proces als spel
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Gregorio Peño Velasco (Spanje, 1983) ziet klei
als een meewerkend element bĳ de totstandko-
ming van zĳn keramische sculpturen. ‘De grens
tussen materie en vorm stel ik zo ter discussie.
Materie is voor mĳ niet zomaar een willoos voer-
tuig voor het realiseren van ideeën, maar het
neemt voor mĳ actief deel aan het creatieve pro-
ces en dus ook aan het resultaat daarvan. Dat
proces is wederkerig; niet eenvoudigweg een
combinatie van wat menselĳk is en wat object is.

Het maakproces, dat Gregorio Peño Velasco als spel beschouwt,
speelt hĳ samen met de zwaartekracht. Of liever, met de eigenheid
van het materiaal. Dat beschouwt hĳ echt als medespeler bĳ het

vormgeven van zĳn stukken. Deze benadering leidt tot onverwacht
werk, waarbĳ hĳ de ontstane tegenstellingen benadrukt door

diversiteit in oppervlakken.

Het komt allemaal samen, als een integratie van
theorie en praktĳk, kunst en ambacht. Materie is
zo een element van verdieping en ontwikkeling.’

Autonomie
Bĳ zĳn meest recente werk gaat Gregorio uit van
het idee dat de eigenschappen van het basisma-
teriaal de vorm zullen bepalen. Het is een uiterste
loslaten, waarbĳ de zwaartekracht bepaalt wat er
uiteindelĳk gaat gebeuren. ‘De vorm krĳgt zo een

Op de vorige pagina: Colapso 1, 2020, mixed media, (gesmolten) steengoed, slib en glazuur, gestookt op 1250 ºC,
42 x 42 x 47 cm ▼ Colapso 7, 2020, materiaal als bĳ Colapso 1, 52 x 39 x 40 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Gregorio Peño Velasco
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eigen autonomie en betekenis.’ Het autonome
deel laat Peño contrasteren met andere delen
van zĳn sculpturen door heel verschillende struc-
turen te gebruiken voor de oppervlakken. ‘Ze
gaan van zacht naar hard, van grotesk naar ver-
fijnd of van geometrisch naar organisch. Ik bena-
druk zo die contrasten en geef ze hun eigen
betekenis. Zo ben ik maar ten dele de schepper
van het object en laat dat ook zien.’

Pottenbakkersfamilie
Peño groeide op in een traditionele pottenbak-
kersfamilie, dus het hele productieproces is hem
van jongs af aan bekend: het opgraven van klei,
het bewerken, maken, stoken en verkopen. ‘Mĳn
vader werkte figuratief en voor het verlegen en
dromerige kind dat ik was, lag de keuze voor ke-
ramiek niet helemaal voor de hand. Toch koos ik
daar uiteindelĳk wel voor en ging naar de Fran-
cisco Alcántara School of Art in Madrid, waar ik in
2007 afstudeerde.’
Keramiek is voor Gregorio een opwindend werk-
veld. ‘Het heeft zoveel kanten: al die mogelĳke
oppervlaktestructuren, de enorm lange en in-
gewikkelde geschiedenis en daardoor het gewel-

Op de vorige pagina: Colapso 9, 2021, mixed media, (gesmolten) steengoed, slib en glazuur, gestookt op 1250 ºC,
48 x 42 x 38 cm ▼ Compresiones 5, 2017, mixed media, 43 x 53 x 42 cm. Op de volgende pagina: Forma Abatida 23,

2014, mixed media, gesmolten klei, slib, glazuur, gestookt op 1150 ºC, 32 x 32 x 36 cm

dige scala aan betekenissen die het met zich
meedraagt. Elementen daarvan hebben invloed
gehad op mĳn ontwikkeling. In de eerste plaats
had ik vanaf het begin een heel sterke band met
de manier waarop het Bauhaus de creatieve han-
deling zag. Deze theoretische en praktische be-
nadering, gebaseerd op de dwarsverbanden
tussen verschillende disciplines, hebben mĳn ma-
nier van kĳken naar en begrĳpen van kunst en
ambacht bepaald.
Anderzĳds is voor mĳ het idee van de zwaarte-
kracht als bepalende factor in het postminimalis-
me een theoretisch onderwerp geweest waartoe
ik mĳ aangetrokken heb gevoeld. In de woorden
van minimal art kunstenaar Robert Morris in
1968: Soms wordt een specifiek materiaal direct
gemanipuleerd zonder gebruik te maken van enig
gereedschap. In deze gevallen zĳn overwegingen
over zwaartekracht even belangrĳk als die over
ruimte.’
Ook hedendaagse keramisten hadden invloed op
de ontwikkeling van Peño. Vooral Claudi Casano-
vas was in dat opzicht belangrĳk, omdat hĳ de
eerste was die klei van verschillende samenstel-
ling en stooktemperatuur in hetzelfde stuk ging
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mengen. Maar ook mensen als Rafa Pérez, Joan
Serra en Isamu Noguchi waren belangrĳk voor
zĳn artistieke groei.

Proces
Het is een spel voor Gregorio, een met het mate-
riaal zelf. De inspiratie ervoor is moeilĳk aan te
wĳzen. ‘Het zĳn eerder gevoelens, mĳn emoties.
Eigenlĳk is de beste inspiratie: gewoon beginnen
en kĳken wat ervan komt. De eerste handeling,
het eerste gebaar vormt vaak het uitgangspunt.
Het leidt ergens toe, of niet natuurlĳk. Juist dat
zoeken is productief, ik vind dingen die anders

niet op mĳn weg gekomen zouden zĳn, die ik
niet eens zou hebben kunnen bedenken. Het is
het samenspel met de klei die ergens toe leidt;
een waarbĳ de klei haar eigen creatieve aan-
deel heeft.’

Voor zĳn werk gebruikt Peño gechamotteerd
steengoed in verschillende kleuren. Soms
mengt hĳ de klei met andere grondstoffen. Hĳ
draait onderdelen van zĳn objecten, vervormt
die en laat voor een deel de zwaartekracht het
werk doen. Met slib en glazuren werkt hĳ zĳn
stukken af en stookt ze op hoge temperatuur.

▲ Floración 16, 2013, mixed media, gesmolten klei, glazuur, stalen voet, 61 x 47 x 11 cm. Op de volgende pagina:
Colapso 11, 2021, mixed media, (gesmolten) steengoed, slib en glazuur, gestookt op 1250 ºC, 52 x 38 x 37 cm

https://www.facebook.com/Rafa-P%C3%A9rez-Ceramic-586318921431871/
http://joan-serra.com
http://joan-serra.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isamu_Noguchi
https://gregoriopeno.com


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 89 | mei 2022 | 20de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 89 | mei 2022 | 20



Mariëtte Fluitman
Stenen getuigen
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Haar werk kan abstract lĳken, maar vrĳwel altĳd gaat het over mensen.
Het wĳst op aspecten van het menselĳk bestaan – identiteit, de

kwetsbaarheid van geluk, de broosheid van het bestaan – zonder een
uitgesproken boodschap of bedoeling uit te dragen.

Over één ding is Mariëtte Fluitman (Nederland,
1948) zeer stellig: ‘Mĳn jaren in Afrika – eerst in
Zambia, later in Ethiopië – hebben grote invloed
gehad: op mĳn leven, op mĳn denken en ontwik-
keling. Op alles eigenlĳk. Nog steeds, elke dag.
Ze hebben me geleerd actief over de muur van
onze cultuur te kĳken.’

Keramiek
‘In Nederland heb ik de opleiding voor teken- en
handvaardigheidsdocent gedaan. In Afrika gaf ik
les in taal, rekenen en tekenen. Indertĳd ben ik in
een lokale workshop, waar alleen Amhaars werd

gesproken, met keramiek begonnen. Tot de revo-
lutie uitbrak, de stenen door de ruiten vlogen en
onze school werd gesloten. Ik belandde in Ge-
nève. Daar bezocht ik Atelier 437, waar ik les
kreeg van Philippe Barde en Jacques Kaufmann
– twee onderzoekend ingestelde Zwitserse kera-
misten – en jarenlang heb gewerkt.’

Raku
‘Atelier 437 introduceerde als een van de eerste
American raku. Dat fascineerde me en heb ik een
hele poos gedaan: aanvankelĳk trok me vooral
het schilderachtige en de designkant. Ik maakte

Op de vorige pagina: Borders, 2014, gechamotteerde klei, 49 x 41 x 14 cm
▼ Bleu Blanc Rouge, 2008, gechamotteerde klei, 30 x 20 x 12 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Mariëtte Fluitman
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Op de vorige pagina: Identities 1, 2019, gechamotteerde klei, 44 x 34 x 16 cm
▼ Stones Cry Out (detail), 2002, gechamotteerde klei, porselein met kobaltoxide, naked raku, 100 x 75 x 30 cm

Op de volgende pagina: Identities 2, 2019, gechamotteerde klei, 44 x 34 x 16 cm

gedeeltelĳk geglazuurde schalen en beelden; de
klei gebruikte ik vooral als ondergrond om te de-
coreren. Later werden de objecten driedimensio-
naler, maar het bleven gesloten vormen. Om
diepe kleuren te krĳgen, bracht ik op de huid por-
seleinslib aan waaraan oxides waren toegevoegd.
Tot het glazuur een keer losliet. De huid eronder
vond ik heel interessant. Ik ben toen in die lĳn
verder gegaan – later werd dat naked raku ge-
noemd.’

Toevalligheden
‘Dat soort toevalligheden hebben me op nieuwe
ideeën en technieken gebracht. Ik herinner me
dat de koppen van Stones Cry Out en Witness
nog wel eens braken. Het zĳn dikke stukken, die
je heel langzaam moet stoken. Als dat te snel is
gegaan en je ze bĳ 1000 ºC uit de oven haalt,
overleven ze de thermische schok niet. Maar...

wat een verrassing, zo’n opengebroken stuk ke-
ramiek: ineens zie je de rĳke, korrelige, ruwe ma-
terie van de klei!’

Openheid
‘Tegenwoordig probeer ik de materie zo veel mo-
gelĳk zelf te laten spreken. Glazuur gebruik ik
vrĳwel niet meer. Mĳn recente werk is eenmalig
gebakken en heeft de kleur van de klei zelf. Die
fascinatie voor textuur heeft mĳn werk opener ge-
maakt. Ik wil de ruwheid van het materiaal laten
zien en laten spreken: Matter matters! Het helpt
me bepaalde emoties tot uitdrukking te brengen.’

Het menselĳk tekort
‘Mĳn werk is minder abstract dan het lĳkt. De
laatste jaren gaat het vooral over mensen, men-
sen in het algemeen, niemand in het bĳzonder.
Het is mĳn commentaar op het menselĳk tekort,
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op alles wat zich sinds jaar en dag aan onrecht
en lĳden aan de mensheid opdringt: de betrekke-
lĳkheid van vooruitgang, de vergankelĳkheid van
materie, de breekbaarheid van geluk. Vaak gaat
het over schone schĳn, over de kwetsbaarheid
van mensen achter hun maskers. Zo kan een ge-
polĳste buitenkant in mĳn werk een rauwe, vaak
geschonden of gekwetste binnenwereld verhul-
len.’

Stones Cry Out
‘Mĳn werk is een manier om een nogal pessimis-
tische kĳk op de wereld van binnen naar buiten te
brengen, een manier om uitdrukking te geven
aan bepaalde emoties, zodat ik die – letterlĳk –
van me af kan zetten. Neem Stones Cry Out dat
ik gemaakt heb naar aanleiding van foto’s uit de
krant en herinneringen van vrienden die hun kind
verloren hadden. De objecten kun je afzonderlĳk
of als groep bekĳken. Je kunt het zien als een re-
flectie van de angst, de pĳn en het verdriet bĳ het
verlies van een dierbare, als een scène van ach-
terblĳvers die een laatste cri de coeur slaken...
verdriet, woede, wanhoop of wat dies meer zĳ,
gevat in steen.’

Thema’s
‘Witness (getuige) gaat vooral over anderen die
ik – als tussenpersoon – als getuigen ten tonele
voer. Zo getuig ik indirect in steen. Stones Cry
Out heb ik in Nederland ooit tentoongesteld als
Stenen Getuigen. Recenter werk, zoals Bleu
Blanc Rouge en Black Blanc Beur – titels die hier
in Frankrĳk voor zich spreken – en Borders en
Identities, gaat eigenlĳk over identiteit. Wat deze
werkstukken met elkaar gemeen hebben, is dat
ze diversiteit verbeelden: een uiterst heterogene
lading, gedekt door een vlag die anders doet ver-
moeden.’

Titels
‘Als mensen willen weten wat een werk voorstelt,
kan een titel ze op weg helpen. Met dat doel heb
ik enkele werken titels meegegeven als Kinship,
Leave No Stone Unturned en Under My Skin.
Iedereen kan daar zĳn eigen verhaal bĳ maken.
Maar een titel is niet meer dan een handreiking.
Als een werk voor zichzelf spreekt, als het zonder
verhaal toch boeit, heb je geen titel nodig!’

Sander Hendriks

▲ Under My Skin, 1999, gechamotteerde klei, naked raku, 32 x 32 x 16 cm
Op de volgende pagina: Leave No Stone Unturned, 2003, gechamotteerde klei, naked raku, elk 35 x 35 x 14 cm

http://mariette.fluitman.perso.libertysurf.fr
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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:
19-26/5: (Naked) raku met Denis di Luca

31/5-8/6: Porselein gieten met V. Groh en Y. Nishida
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-
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https://www.hazelaar.nl
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https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA


https://www.keramiekmarktdwingeloo.nl


Dit jaar al bĳgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer verder...

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren

vóór 15 mei

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
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Lone Skov Madsen, Platter Blue Series, uit de Platter Color Series, 2019, steengoed, Ø 51 cm, foto: Kaj Nyborg

https://www.loneskovmadsen.dk


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 1 juni 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=4Ajtmt3v8FnGta77r3s4rg8aKy1D7dyp
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=zNon6r406WQOJ0wxA1YcQk0T9kVdHYmo
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=WjUIz1MzvoQfH3cAFrJzZkP96QdQWDeS
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Mirjam Veldhuis
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http://www.mirjamveldhuis.nl
http://www.mirjamveldhuis.nl
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▲ Celebrating Celadon, 2019, diverse elementen geglazuurd steengoed, hoogste 40 cm. Op de volgende pagina:
Ornamental Landscape, Green Lumps, 2006, geglazuurd steengoed, 40 x 40 x 50 cm, foto: Jan Buwalda

Los van de functie
Mirjam werkt vanuit de mogelĳkheden die het
materiaal zelf biedt. Bepalend voor het kerami-
sche proces is dat de wanden van de objecten
dun moeten zĳn. Massieve kleivormen overleven
het stookproces praktisch niet intact. Op een
goed moment besefte zĳ dat een pot kan worden
beschouwd als ruimtelĳk concept. Zo ontstond
een serie vaassculpturen en een blĳvende fasci-
natie voor binnen- en buitenkanten.
Haar werkwĳze is organisch, de objecten groeien
onder haar handen. De wisselwerking tussen ma-
teriaal en kunstenares is zichtbaar: als een inter-
face, mens en materiaal communiceren met

Bĳ hem leerde Mirjam de kneepjes van het vak.
Na het dagelĳkse werk mocht zĳ zelf in de
avond vele uren draaien.

Beeldhouwen
Na een jaar besloot Mirjam om haar artistieke
vleugels uit te slaan. Tussen 1980 en 1985 volg-
de zĳ een opleiding aan de Academie Minerva in
Groningen. Daar was destĳds nog een kera-
miekafdeling, waar Hilbert Boxen doceerde.
De kneedbaarheid van klei en het spannende
proces dat leidt tot de totstandkoming van een
kunstwerk, was bepalend voor de keuze voor dit
materiaal.

http://www.mirjamveldhuis.nl
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▲ Gronings rood, 2020, lokale Groningse klei, handgevormd, hoogste circa 180 cm
Op de volgende pagina: In the Flesh, pokjes, 2009, geglazuurd steengoed, 40 x 40 x 50 cm, foto: René Blansjaar

elkaar. Tot 1999 gebruikte Mirjam voor haar vrĳe
werk aardewerkklei zonder toevoegingen, alleen
de pure klei.

Glazuur
Later ging Veldhuis glazuur toepassen, iets dat
ze altĳd met gebruiksgoed had geassocieerd.
Toen zĳ na een keramiekpauze het werk weer
oppakte, voelde Mirjam de behoefte om de mo-
gelĳkheden van huid en textuur uit te breiden. Ze
reisde naar Jingdezhen (China) om te experi-
menteren met celadon.
Eenmaal een nieuwe weg ingeslagen, bewandelt
Veldhuis die hartstochtelĳk. Glazuur is sedert die
tĳd een essentieel element in haar werk. Sinds
kort werkt zĳ ook met engobes, waarmee mooie
droge oppervlakken kunnen worden gecreëerd.

Series
Als Mirjam met een bepaald thema bezig is, ont-
staan series die in principe doorlopen en geen
afronding kennen. Zo werkt zĳ nog steeds aan
Ornamental Landscapes, Humble Beginnings,
For Fingertraveling en In the Flesh. Intrigerende
Engelse titels, die iets zeggen over haar manier

van associëren. Zo vond ze Ornamental Land-
scapes in de beschrĳving van een collectie jade-
sculpturen in het Victoria & Albert Museum in
Londen. ‘Wow, dat ga ik gappen!’ dacht ze.
In the Flesh heeft een grappige en aandoenlĳke
herkomst naar aanleiding van een bĳzonder mo-
ment waarop prinses Diana een onderkomen
voor daklozen bezocht. Een van de tĳdelĳke
bewoners daar zei tegen de prinses: ‘Now, I ne-
ver thought I would see you in the flesh!’
Gronings Rood is een serie gemaakt van lokale
Groningse klei en momenteel werkt zĳ aan een
beeldenreeks getiteld Holletje gemaakt.
Ornamental Landscapes onderscheidt zich van
de andere series vanwege het landschappelĳke
element en het miniatuurachtige. De andere se-
ries zĳn meer geënt op abstracte amorfe volu-
mes.

Inspiratie
Mirjam bewondert het ruimtelĳke werk van de
Argentĳns-Italiaanse kunstenaar Lucio Fontana
(1899-1968) en de stoere sculpturen van de
Engelse beeldhouwer Barbara Hepworth
(1903-1975). In haar studententĳd maakte zĳ

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucio_Fontana
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Hepworth
http://www.mirjamveldhuis.nl
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kennis met de kunst van de Nederlandse beeld-
houwer Guido Geelen (1961). Zĳn kleisculpturen
waarin traditie en vernieuwing samenkomen,
spoorden haar aan een eigen weg te volgen met
klei in de hoofdrol.

Atelier
In een ruim en licht atelier in de Turfcentrale in
Veendam werkt Mirjam in afzondering op zoek
naar ‘lelĳke verrassingen en mooie vergissingen’.
Om haar heen heeft ze een kring van kunste-
naars en kunsthistorici, die een goed klankbord
zĳn.

Witte Olifanten
Een andere, sociale, kant van Mirjam komt naar
voren uit een aantal initiatieven die zĳ heeft ont-
plooid. Zĳ is een van de oprichters van Witte Oli-
fanten, een podium voor keramische sculptuur.
Educatie is ook belangrĳk voor Mirjam. Zĳ do-
neert 10% van haar omzet aan een programma
voor meisjeseducatie van Unicef.
Naast dat alles is Mirjam parttime adviseur kwali-
teitszorg bĳ een zorginstelling voor mensen met
een beperking. ‘Een hele andere wereld, maar
juist dat contrast is heel waardevol.’

Elisabeth Eyl

Op de volgende pagina’s laat Mirjam Veldhuis
zien hoe zĳ tot de serie Sunken kwam.

▼ Skin Matters, 2011, geglazuurd steengoed,
25 x 20 x 25 cm. Op de volgende pagina: Teveel pootjes,
uit de serie In the Flesh, 2008, geglazuurd aardewerk,
handgevormd, h circa 55 cm, foto: René Blansjaar.
Privécollectie Groningen
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https://guidogeelen.com
http://www.witteolifantenstadskanaal.nl
http://www.witteolifantenstadskanaal.nl
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2. Ik bereid een bad voor om gedroogde klei in te laten we-
ken. Elk werkproces levert restmateriaal en afval op. De
meeste keramisten hebben wel ergens een ton of emmer
staan waarin ze uitgedroogde klei inweken en recyclen.
Vaak zag ik dat er in mĳn restton mooie landschapjes of
kleine geologische rampen ontstonden van uit elkaar val-
lende klei, maar ik besteedde er nooit veel aandacht aan.
Totdat ik een paar jaar geleden een aantal geperforeerde
stukken klei inweekte. Die losten zo mooi op dat ik besloot

1. Ik houd ervan om verschĳnselen die zich voordoen bĳ
het werken met klei op een bepaalde manier uit te vergro-
ten, te isoleren en een beeldend element te laten zĳn of
zelf tot onderwerp van een beeld te verheffen. Zo ook met
de serie Sunken. Op de foto elementen die onderdeel van
Sunken zullen worden.

dit verder uit te werken. Wat zich in de kleiton afspeelde,
wilde ik in een serie kleine landschapachtige stillevens pro-
beren te vatten. Ik draaide een hele serie kleine porselei-
nen vaasjes die ik van een gaatjespatroon voorzag.
3. Nadat de vaasjes gedroogd waren, maakte ik badjes
waarin ze langzaam weer oplosten. Om het proces een
beetje te controleren, heb ik er ander droog materiaal aan
toegevoegd. Het werkte wonderwel.

4. Sunken in wording. Drie elementen worden ingeweekt
en met steuntjes in positie gehouden.

4

2

3

1
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6. Hier het eindresultaat, geglazuurd met celadonglazuur.
Een soort smeltende ĳslandschappen. Dit is geen com-
mentaar op de klimaatverandering, maar wel een serie
rauwe en tegelĳkertĳd verfijnde Ornamental Landscapes.

▲ Sunken (celadon), 2019, circa 15 x 20 x 20 cm

5. Het bad is opgedroogd. Het bezinksel vormt een basis
voor de uitstekende elementen.

7. Deze objecten werden op dezelfde manier gemaakt: ◄ Sunken (green), 2019, geglazuurd steengoed
►Sunken (fondant craquelé), 2019, geglazuurd
steengoed

6

7

5



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

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 89 | mei 2022 | 46

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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Die krĳgers kunnen we ook namaken! Atelier in Xian, China, foto: Mels Boom



Podium
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Met het onderwerp ‘de vaas’ wordt teruggegrepen
naar een algemeen bekend voorwerp dat van
oudsher de woonomgeving van mensen heeft
gesierd. De vaas belichaamt hiermee verleden,
heden en toekomst in de keramische kunst. Kun-
stenaars uit verschillende disciplines hebben de
vaas omarmd als uitingsvorm van hun artistieke
boodschap. De vaas is uitgebeeld als onderwerp
in het schilderĳ, zoals op menig meesterwerk te
zien is, historisch en hedendaags. Beroemd en
gewaardeerd zĳn ook de keramische vazen, ge-

Blue&White, h 45 x 38 cm ►

Felicity Aylieff staat bekend om haar onderzoek
naar grootschalige keramiek. Ze werkt al meer
dan drie decennia vanuit haar studio in het Ver-
enigd Koninkrĳk en ging vĳftien jaar geleden een
samenwerkingsverband aan met fabrieken in
Jingdezhen (China). Daar maakt zĳ nu monu-
mentale porseleinen potten. Het werk toont haar
passie voor materiaal en proces door het gebruik
van kleur, patroon en decoratieve technieken. Zĳ
geeft al meer dan veertig jaar les en doceert mo-
menteel keramiek en glas aan het Royal College
of Art. Haar werk is opgenomen in talrĳke interna-
tionale particuliere en openbare collecties, zoals
het Victoria & Albert Museum in Londen en het
Museum of Fine Arts in Boston (VS). Momenteel
bereidt zĳ een tentoonstelling en een installatie
voor in de Royal Botanical Gardens in Kew, Lon-
den, die in 2024 zal worden geopend. Zĳ wordt
vertegenwoordigd door Adrian Sassoon Gallery
in Londen.

In december 2010 was ze artist-in-residence
bĳ Royal Delft waar ze verbazingwekkend divers
gedecoreerd aardewerk produceerde.

36 Vazen, 11 kunstenaars
8 mei t/m 2 juli
Galerie Terra Delft, Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18 uur
zaterdag 11 - 17 uur
1e zondag vd maand 13 - 17 uur

decoreerd door grootheden uit andere disciplines,
zoals Picasso, Armando en Grayson Perry.
De meeste vazen in deze internationale tentoon-
stelling zĳn niet functioneel en niet gebonden aan
grootte of techniek. Deze indrukwekkende vazen-
parade, waarbĳ diversiteit de boventoon voert,
omvat werk van (wereld)beroemde kunstenaars.
De unieke groepstentoonstelling toont een ver-
rassende collectie van 36 vazen van formaat.
Een korte beschrĳving van elk van de deelne-
mende kunstenaars vindt u hieronder.

Ter gelegenheid van het 36-jarig jubileum van Galerie Terra Delft
organiseert de galerie van 8 mei t/m 2 juli een internationale

tentoonstelling: 36 vazen, 11 kunstenaars.

De 36-Vazenparade
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https://www.terra-delft.nl/nl/exhibition/7p-k-vq-flal-16sd-hwoco-awm-3/


Peter Beard heeft een contemplatieve benadering
van het maakproces en besteedt veel tĳd aan het
uitzetten van lĳnen en het schetsen van ideeën
voor nieuwe stukken. Deze aanpak levert uitein-
delĳk mooie, doordachte objecten op die eigen-
tĳds zĳn, maar toch een geschiedenis hebben
waardoor ze een tĳdloze kwaliteit krĳgen. Zĳn
sterke, eenvoudige vormen worden versierd met
complexe oppervlakken. Niet alleen ter aanvulling
van de vorm, maar ook om het oog te prikkelen
en een emotionele reactie bĳ de toeschouwer op
te roepen.
Zĳn met was behandelde stukken bestaan uit
combinaties van glanzende, matte en halfmatte
glazuren die in lagen worden opgebouwd om zo
hun texturale oppervlak tĳdens het bakken te
creëren. Was wordt gebruikt om gebieden te iso-
leren tĳdens het aanbrengen van glazuur.
Peter maakt ook geslepen stukken. De techniek
bestaat uit het in lagen aanbrengen van gekleur-
de klei en glazuur en het terugslĳpen van het gla-
zuuroppervlak om ingewikkelde patronen te
onthullen in een zĳdezachte, marmerachtige
afwerking die heerlĳk aanvoelt. Het kan wel zes
maanden duren voor deze stukken klaar zĳn; het
resultaat van uren experimenteren en ontwikke-
len.
Beards werk is over de hele wereld tentoonge-
steld en is vertegenwoordigd in talrĳke musea,
openbare collecties en particuliere verzamelingen
in het Verenigd Koninkrĳk en daarbuiten. Hĳ heeft
ook vele onderscheidingen gekregen van ver-
schillende internationale organisaties.

‘Het landschap in al haar vormen is mĳn belang-
rĳkste inspiratiebron, samen met oude artefacten
uit verschillende culturen.’

◄ Ground Vessel, h 33 x 14 x 14 cm
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Daphne Corregan werd in de Verenigde Staten
geboren, deed de kunstacademie in het zuiden
van Frankrĳk en woont daar nog steeds.
Er ligt altĳd een gevoelige intuïtie aan de basis
van Daphne Corregan’s werk. Die komt terug in
haar tekeningen, foto’s of zelfs in gesprekken, en
vormt een hoeksteen van haar keramische
kunst.
Corregan werkt meer aan de representatie van
het object dan aan het object zelf. Ze wil aanto-
nen dat je van een pot, bĳvoorbeeld door hem uit
zĳn dagelĳkse context te halen, één of enkele de-
tails ervan kan belichten.
Daphne noemt zichzelf een vlinder, fladderend
van het ene territorium naar het andere, maar al-
tĳd trouw aan haar oorspronkelĳke interesses: de
architectuur, het lichaam, en het keramische lexi-
con.

‘Sinds het begin van mĳn carrière ben ik sterk
beïnvloed door stoffen en volkskleding. Ik houd
van de contrasten van een ingewikkeld patroon of
oppervlaktestructuur in relatie tot een eenvoudi-
ge, lelĳke of onhandige vorm. De twee zĳn op el-
kaar afgestemd en helpen elkaar om te bestaan
en iets nieuws te worden.’

Red Still Life, h 39 x 17 x 21 cm ►
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De Nederlandse keramisch kunstenaar Wouter
Dam combineert traditionele ambachten met vrĳe
sculpturale keramiek. Om zĳn elegante, golvende
en abstracte sculpturen te creëren, begint hĳ aan
de draaischĳf en draait hĳ talloze steengoed cilin-
der-, vaas- en schaalvormen. Deze snĳdt hĳ door
en voegt ze samen tot lintachtige vormen die
kronkelen en vloeien. Elk stuk is uniek en evolu-
eert met de tĳd. Wouter benadert het werk intuï-
tief, werkt met de linten van klei, en is beïnvloed
door eerdere werken en natuurlĳke vormen zoals
watervormen en -wezens, plantenzaden en
bloemknoppen. Hĳ voegt subtiele kleur toe door
middel van matte pigmenten, die op het opper-
vlak worden gespoten om vorm en schaduw te
versterken.

Dam’s vader was architect en moedigde hem van
jongs af aan om vorm en schoonheid te onder-
zoeken. In 1975 schreef hĳ zich in aan de Gerrit
Rietveld Academie in Amsterdam, waar hĳ begon
met het onderzoeken van vorm en volume, wat
hem tot op de dag van vandaag blĳft fascineren.

Het werk van Wouter Dam wordt internationaal
tentoongesteld en is opgenomen in talrĳke collec-
ties, waaronder het Stedelĳk Museum in Amster-
dam, het Musée des Arts Décoratifs in Parĳs, het
Victoria & Albert Museum in Londen en het De-
troit Institute of Arts Museum (VS).

‘Gewoon een vage herinnering aan het echte
ding, gewoon een hint. Ik probeer geen concep-
tuele kunst te maken. Ik wil dat mensen hun ei-
gen ideeën creëren als ze naar mĳn werk kĳken.
Voor mĳ is het belangrĳkste dat mensen blĳ zĳn
als ze echt kĳken.’

◄ Black Cornucopia, 2020, h 41 cm
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Pippin Drysdale is een veelgeprezen internatio-
naal kunstenaar. Haar carrière als keramist om-
spant dertig jaar. Passie voor het werk versmelt
bĳ Pippin met liefde voor het landschap. Zĳ heeft
over de continenten gereisd en richt zich de laat-
ste jaren vooral op de levendige woestĳnland-
schappen van Australië. Het proces van analyse
en revisie gaat door totdat zĳ ervan overtuigd is
dat zĳ het karakter van elke nieuwe serie werk
heeft vastgelegd. Het landschap is een voortdu-
rende lokroep, de katalysator van het werk, het
aanknopingspunt en anker voor elke nieuwe ont-
wikkeling. Door voortdurende onderzoek naar flo-
ra en landvormen van de unieke gebieden in
Australië en haar betrokkenheid bĳ de culturele,
sociale en politieke agenda’s voor deze gebie-
den, staat ze open voor nieuwe creatieve uitda-
gingen.

Haar werken roepen een tĳdloos en adembene-
mend gevoel van ruimte en plaats op in fijn be-
werkte porseleinen vazen, die de verzengende
uitgestrektheid van kleur in het unieke Australi-
sche landschap bevatten.

‘Ik werk soms acht of negen uur per dag in de
studio en ik vind het heerlĳk om naar buiten te lo-
pen in de wetenschap dat ik iets heb bereikt of
dat ik een oven heb gestookt, zodat ik over 48
uur kan kĳken en zien waar ik sta, en soms is er
een grote teleurstelling.’

Pandanus Pool, Ø 17 x 27 cm ►
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Het werk van Ken Eastman draait om het idee
van het vat. Hĳ gebruikt het als onderwerp om be-
tekenis en vorm te geven aan zĳn expressie.
Werkend via het medium keramiek, kan Eastman
zowel bouwer als schilder zĳn; hĳ kan vorm en
structuur hanteren, maar ook toon en kleur onder-
zoeken.

Ken Eastman studeerde aan het Edinburgh Colle-
ge of Art en aan het Royal College of Art in Lon-
den. Hĳ exposeert op grote schaal en heeft vele
prĳzen gewonnen, waaronder de Premio Faenza
(Italië) in 1995, de gouden medaille op de World
Ceramic Exposition 2001 (Korea) en de Premio
President de la Generalitat Valenciana op de vĳf-
de Biennal Internacional de Cerámica de Manises
(Spanje). Eastman werd in 2003 verkozen tot lid
van de International Academy of Ceramics.

Zĳn werk is opgenomen in talrĳke openbare col-
lecties waaronder: Shigaraki Ceramic Cultural
Park, Japan; Museum of Fine Arts, Houston, VS;
Powerhouse Museum Sydney, Australië; Museum
Boĳmans van Beuningen, Rotterdam, Nederland;
Landesmuseum, Stuttgart, Duitsland; Musée des
Arts Décoratifs de Montréal, Canada; The Fitz-
william Museum, Cambridge, VK; Museo de Ce-
rámica de Manises, Valencia, Spanje en Victoria
& Albert Museum, Londen, VK.

‘Een deel van de reden om te maken (in feite een
zeer groot deel) is om dingen te zien die ik nooit
eerder heb gezien - om iets te bouwen dat ik niet
volledig kan begrĳpen of uitleggen.’

◄ I’m sure, 2022, h 30 x 24 x 23 cm
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Babs Haenen is een kunstenaar die werkt met
klei en gespecialiseerd is in porselein. Ze is gebo-
ren in Nederland en studeerde in 1979 af aan de
Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Sinds-
dien zĳn haar werken opgenomen in de perma-
nente collecties van topgaleries en musea, zoals
het Stedelĳk Museum in Amsterdam, het Cooper-
Hewitt, Smithsonian Design Museum en het Me-
tropolitan Museum of Art (beide in New York) en
in nog veel meer plaatsen over de hele wereld.
Van 2010 tot 2018 heeft ze deels in Jingdezhen
(China) gewoond, waar ze de kans kreeg om in
contact te komen met deze zeer verre en fascine-
rende cultuur.
Het keramische werk van Babs Haenen kenmerkt
zich door expressieve en impressionistische kwa-
liteiten waarbĳ kleur, lĳn en vorm allemaal een ge-
lĳkwaardige rol spelen. De schilderkunstige wĳze
waarop zĳ haar vazen siert, laat zien hoe abstrac-
te schilderkunst haar inspireert. Ook landschaps-
motieven, zoals kabbelend water, zĳn terugke-
rende thema’s.

‘Omdat ik danseres ben geweest en pas op mĳn
zevenentwintigste het vak ben ingerold, is bewe-
ging, maar ook aanraking heel belangrĳk. Ik werk
met wit porselein zodat ik elke kleur kan maken
die ik wil. Als schilder kan ik verschillende kleuren
combineren. Toen ik bĳvoorbeeld de schilderĳen
van Rothko zag, heb ik een speciale techniek ont-
wikkeld om – zonder scherpe lĳnen maar met een
schaduw – de ene kleur in de andere te laten
overvloeien.’

Fire Bird, 2015 ►
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Johanpeter (Jp) Hol is afgestudeerd in mass me-
dia in Utrecht (1990) en in decorazione aan de
Accademia delle Belle Arti di Brera in Milaan
(1999), onder Vincenzo Ferrari. Hĳ heeft vele
solo- en groepstentoonstellingen gehad in Europa
en in Japan. Hol deed artist-in-residencies in Ne-
derland, Italië, Denemarken, Zweden en China.
Hĳ woont en werkt in Londen.

Als kunstenaar gaat hĳ in eerste instantie uit van
een idee, niet van het materiaal. Zĳn werk is ge-
baseerd op de menselĳke paradox: het individu in
de groep en de verlorenheid die je kan voelen als
deel van die groep. De eenzaamheid van het
menselĳk bestaan. Enkele elkaar daarbĳ overlap-
pende thema’s zĳn: de onzichtbare dingen, de
schaduwen, dat wat ongezegd blĳft tussen de le-
den van de groep en naar buiten, dystopie en dis-
neyficatie.

In 2016 ging Jp op uitnodiging van Galerie Terra
Delft naar Sanbao in Jingdezhen (China) en
werkte daar met porselein. Het was voor hem een
uitdaging om zich te concentreren op één soort
materiaal.

‘Mĳn werk is niet het boek van de Waarheid, noch
het boek van het Licht; het is een rommelige
speelkamer, vergeten door zĳn schepper. Een
plek op een kier waar al zĳn verwarde bewoners
op een stille manier naar overleven streven.’

▼◄ Tentoonstelling van het werk van Jp Hol in het Sanbao
Museum in Jingdezhen (China), 2019
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Elke Sada werd in Duitsland geboren. Na een
carrière als onderzoekstechnicus besloot ze op
35-jarige leeftĳd zich om te scholen in keramiek.
In 2003 studeerde ze af met een BA in 3D-Design
Ceramics aan de Bath Spa University en haalde
in 2005 een MA in Ceramics & Glass aan het
prestigieuze Royal College of Art in Londen.
Ze combineert haar liefde voor expressieve schil-
derkunst in haar opvallende keramische objecten.
Haar werk straalt een levendigheid en vitaliteit uit
die voortkomt uit haar plezier om intuïtie en expe-
riment samen te brengen.
Elke’s werk heeft onmiddellĳk de aandacht van
de keramische scene getrokken en is internatio-
naal erkend. Haar werk werd o.a. genomineerd
voor de prestigieuze Loewe Craft Prize 2019
(Madrid).

Hallstattpieces
De fascinatie over het maakproces van een oud
koperen vat in het museum van Hallstatt in Oos-
tenrĳk heeft geleid tot een nieuwe serie werk. De
titel van de serie is dan ook Hallstattpieces. De
sterke en vitale potten zĳn met de hand opge-
bouwd uit fragmenten gechamotteerde klei. De
naden zĳn zichtbaar en ze laat veel beweging in
het geheel toe. De krachtige, kleurrĳke beschilde-
ring komt meestal voort uit prachtige illustraties in
een boek over vogels waarvan de Latĳnse naam
ook gebruikt wordt voor de titel van een Hallstatt-
piece.
‘Inspira�e zit in alles; van een schilderij tot een liedje,
tot een emo�e, tot een bos bloemen.’

Emberiza Hortulana (Hallstattpiece), h 46 x 27 x 29 cm
foto: Christoph Kremtz ►
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Bouke de Vries studeerde aan de Design Acade-
my in Eindhoven en Central Saint Martins in Lon-
den. Later maakte hĳ een carrièreswitch en
studeerde conservering en restauratie van kera-
miek aan het West Dean College of Arts and
Conservation (VK).
In zĳn praktĳk als particulier restaurateur werd hĳ
dagelĳks geconfronteerd met vraagstukken en te-
genstellingen rond perfectie en waarde. Gebruik-
makend van zĳn vaardigheden als restaurateur,
verandert hĳ de gebroken potten in zĳn ‘geëxplo-
deerde’ kunstwerken. Hĳ noemt het ‘de schoon-
heid van de vernietiging’.
In plaats van ze te reconstrueren, deconstrueert
hĳ ze. In plaats van het verbergen van bewĳs van
deze meest dramatische episode in het leven van
keramische objecten, benadrukt hĳ hun nieuwe
status, brengt hĳ hen nieuwe deugden en waar-
den bĳ, en schuift hĳ hun verhaal naar voren.
De meer contemplatieve werken zĳn een echo
van de zeventiende- en achttiende-eeuwse stille-
vens, vooral de bloemenschilderĳen uit de Gou-
den Eeuw, een traditie waarin zĳn geboortestad
Utrecht was doordrenkt, met hun impliciete ver-
val. Door er hedendaagse voorwerpen in te ver-
werken, ontstaat een nieuw vocabulaire van
symboliek. Deze ‘dode naturen’ (natures mortes)
geven alledaagse huishoudelĳke voorwerpen –
een bord, een melkkan, een theepot – een mo-
derne ontroering die teruggrĳpt op de vanitas en
momento mori schilderĳen uit die periode.

‘De Venus van Milo wordt vereerd, ondanks het
verlies van haar armen, maar wanneer een muze
uit Meissen een vinger verliest, wordt zĳ zo goed
als waardeloos.’

◄ Fragmented Vase 1, twee vazen uit de Chinese
Songdynastie, negentiende-eeuwse porseleinen
fragmenten en glazen inzetstukken, h 65 x 25 x 23 cm
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Liya Wan is een Chinese hedendaagse keramiek
kunstenaar, afkomstig uit Qingdao. Hĳ kreeg zĳn
opleiding aan de Centrale Academie voor Schone
Kunsten in Beĳing, nadat hĳ zĳn baan als koop-
vaardĳzeeman opgaf. Na zĳn afstuderen richtte
hĳ zĳn eigen atelier op. Liya Wan is een van de
eerste kunstenaars die betrokken is geweest bĳ
de modernisering van de Chinese hedendaagse
keramische kunst. Wan combineert keramische
techniek en sculpturale taal. Zĳn werk respecteert
de aloude traditie van de Chinese keramiek en
reflecteert op de intense veranderingen in de he-
dendaagse samenleving.
Naast zĳn indrukwekkende artistieke aanwezig-
heid in China, heeft hĳ verschillende tentoonstel-
lingen gehouden, prĳzen gewonnen, lezingen
gegeven en als artist-in-residence gewerkt in vele
landen als Nederland, Finland en Slovenië. Daar-
naast is hĳ er op de een of andere manier in ge-
slaagd een aantal grote opdrachten in China uit
te voeren. Dit is een man met een fenomenale
artistieke visie en een buitengewone creatieve
kracht. Zĳn werk is te vinden in het British Mu-
seum, London (VK), het Bristol Museum & Art
Gallery (VK), het Zhejiang Art Museum, Hang-
zhou (China) en het Arctic Ceramic Center, Posio
(Finland).

‘Enkele jaren geleden bezocht ik het Zhucheng
Museum in Shandong (China) en werd aange-
trokken door het Longshan Mountain zwarte aar-
dewerk met zĳn futuristische vormen uit 2500 v.
Chr. Daarin ervoer ik het gevoel van tĳdcom-
pressie. Na mĳn terugkeer maakte ik de New
Longshan Serie, geïnspireerd door deze werken.

▼ New Longshan serie
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De Stichting Van Achterbergh-Domhof reikt de
Van Achterberghprĳs dit jaar uit aan kunstenaar
Alexandra Engelfriet (1959). Tweejaarlĳks wordt
de prĳs, bestaande uit een bedrag van €15.000,
toegekend aan een persoon of instelling die een
bĳzondere bĳdrage heeft geleverd aan de ont-
wikkeling van de keramische kunst en keramiek
in Nederland. Naast het geldbedrag krĳgt Engel-
friet een tentoonstelling in Keramiekmuseum
Princessehof komend najaar.

Alexandra Engelfriet ontvangt de prĳs voor haar
gehele oeuvre en in het bĳzonder voor haar per-
formances en grootschalige projecten. Volgens
de jury combineert zĳ een grote technische be-
heersing met een poëtische inslag, waarbĳ vor-
men en processen uit de natuur een steeds
grotere rol zĳn gaan spelen. ‘Engelfriet durft de
toegepaste vorm van keramiek los te laten om
zichzelf letterlĳk en figuurlĳk in het materiaal klei
onder te dompelen. Zĳ geeft zichzelf volledig
over aan de klei, zowel fysiek als mentaal, en
gaat helemaal op in de aarde. Zĳ raakt hiermee
aan de fundamenten van de Stichting Van Ach-
terbergh-Domhof: de wisselwerking tussen mens
en klei en de vraag waar klei eindigt en keramiek
begint.’

Alexandra Engelfriet is een gerenommeerde en
prĳswinnende kunstenaar en performer. Ze stu-
deerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Am-
sterdam. In 2015 won Engelfriet brons op de
Gyeonggi International Ceramic Biennale in Zuid-
Korea. Haar werk is onder andere opgenomen in
de collecties van het Victoria & Albert Museum in
London en Museum Boĳmans van Beuningen in
Rotterdam. Eerder was het werk van Engelfriet al
te zien in het Princessehof in de tentoonstelling
Sexy Ceramics (2016): toen bekleedde ze de
wanden van een tentoonstellingszaal met klei.

De Stichting Van Achterbergh-Domhof beheert
de nalatenschap van de verzamelaar en oprich-
ter J.W.N. van Achterbergh (1928-2009). Sinds
de oprichting in 2005 houdt de stichting zich be-
zig met de bevordering van toegepaste kunst, in
het bĳzonder die van de keramiek. De stichting
verleent hiervoor subsidies aan keramisten, kun-
stenaars en instellingen. Daarnaast wordt twee-
jaarlĳks de Van Achterberghprĳs toegekend.
De uitreiking van de Van Achterberghprĳs vindt in
september plaats in Leeuwarden.

Under Ground - 60 tons of clay, a digger, a body,
onderdeel van de tentoonstelling Luster – Clay in

Sculpture Today (2016), in park De Oude Warande in
Tilburg. Foto: Liedeke Kruk

Alexandra Engelfriet ontvangt
Van Achterberghprĳs 2022
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Behalve Yuliya Makliuk zĳn de andere deelne-
mers aan deze tentoonstelling: Roos Kaandorp,
Maria ten Kortenaar, Monique Polman, Ellen
Rĳsdorp, Dörte Ahrenkiel, Anne Sey, Jolanda
Verdegaal, Loes Kouwenhoven, Sarah Michael,
Thomas de Roo, Noëlle Lamers, Li Libo en Tine-
ke van Gils.

Verhalen
Nieuwkomer in het keramiekveld is Roos Kaan-
dorp. Op monumentale vaten vertelt zĳ middels
naïef aandoende schilderingen scheppingsver-
halen uit verschillende culturen. Toen in 2020 de
monniken van het Sint-Liobaklooster wegens co-
rona hun poorten sloten, werkte Roos in de

Dertien keramiekkunstenaars presenteren hun werk in de stal en
boomgaard bĳ Tineke van Gils op de boerderĳ. Een veertiende

kunstenaar, Yuliya Makliuk uit Oekraïne, doet zonder kunstwerken mee
omdat zĳ momenteel actief is onder hulpverleners in de omgeving van

het – door haar tĳdelĳk ontvluchte – zwaar getroffen Irpin bĳ Kiev.

Pop-Up Uitstalling op de boerderĳ

kloosterpottenbakkerĳ waar zĳ mocht blĳven –
mits zĳ zich binnen de muren zou ophouden. Zĳ
werd een soort artist-in-residence op een plek die
vraagt om stil te staan bĳ het leven. In die tĳd zĳn
daar haar vaten vol oorsprong ontstaan. Nu in de
lente is de boomgaard hun natuurlĳk decor.

Verwondering, een ándere manier om uit te dra-
gen hoe gevarieerd en buitengewoon de wereld
is, spreekt uit het werk van Monique Polman: ‘De
biodiversiteit geef ik op mĳn manier vorm, ten-
toongesteld in stolpen, flessen en oude insecten-
lades zoals eeuwen geleden de verzamelaars
van rariteitenkabinetten al deden met echte flora
en fauna.’

Roos Kaandorp ▲ Monique Polman ▼ Maria ten Kortenaar

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 89 | mei 2022 | 62

http://www.rooskaandorp.nl
http://www.rooskaandorp.nl
https://moniquepolmankeramiek.nl


Verbeelding
Lĳnrecht daartegenover staat de abstracte ver-
beeldingen van natuur en emotie in de cilinders
van Maria ten Kortenaar. Kleurige snippers por-
selein vormen samengevoegd een ‘verknipte im-
pressie’, zoals de Victory Boogie Woogie van
Mondriaan het dynamische New York laat zien.

De beelden van Loes Kouwenhoven en het be-
schilderde servies van Noëlle Lamers, maar ook
dat van Thomas de Roo zĳn een afspiegeling van
de natuur, omgezet in ieders eigen beeldtaal.

Uitdagend en vol humor is de manier waarop
Sarah Michael mens en dier neerzet; tussen haar
uitspattingen vol vrolĳkheid en kleur laat zĳ de
toeschouwer stuiteren.

Ook Li Libo tekent voor humor. Haar nauwkeurig
ontworpen stapelbekers zĳn een knipoog naar
bonsai en met haar Perzische tapĳt-borden kan
je eten van de vloer.

Thomas de Roo Sarah Michael

Noëlle LamersLoes Kouwenhoven
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Het materiaal
Ook het materiaal kan de spil van een kunstwerk
zĳn. De opengebarsten huid van de klei is beeld-
bepalend in het werk van Jolanda Verdegaal en
de ritmische structuur in het oppervlak van de ge-
draaide vormen van Ellen Rĳsdorp is haar spe-

cialiteit. In mĳn eigen (Tineke van Gils) werk ver-
telt de klei het verhaal van hoe ik met mĳn vin-
gers, een mes of een stuk hout de vorm heb
bepaald. Voor Dörte Ahrenkiel zĳn zoutglazuren
de grote uitdaging: ‘De zachte glans van het met

Dörte AhrenkielLi Libo

Jolanda Verdegaal Ellen Rĳsdorp
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de klei versmolten zout blĳft me boeien.’ Dörte
kiest voor een afwerking met randen en krassen
omdat die optimaal worden geaccentueerd door
het zout.

Op bĳna Japanse wĳze zoekt Anne Sey naar
subtiele kleur- en textuurverschillen. Haar vaas-
jes en kommen gaan over het ervaren van
schoonheid in kleine dingen, imperfecties en
vergankelĳkheid.

Bĳ Yuliya Makliuk staan materiaal en productie-
wĳze centraal. Haar methode om keramiek te
maken, gaat over duurzaamheid. Yuliya’s kunst-
werken zĳn milieuboodschappen die voortkomen
uit een zero-waste filosofie. We exposeren haar
werk op foto’s, maar later hopen we de werken
echt te kunnen laten zien.

Oekraïne
In het aprilnummer van de kleine K werden kera-
misten die over opvangplekken beschikken, op-
geroepen zich te melden bĳ Yuliya Makliuk die in
Oekraïne als intermediair optreedt voor collega’s
op de vlucht. In de Pop-Up uitstalling zullen ach-
ter foto’s van Yuliya’s werk andere werkstukken
staan die niet van haar hand zĳn, maar waarvan
zĳ wel de opbrengst krĳgt, om in haar omgeving
onder andere volunteers van voedsel en hulpmid-
delen te kunnen voorzien.

We hopen dat de Pop-Up ook in dit opzicht een
groot succes wordt.

Tineke van Gils

Pop-Up Uitstalling
5 mei t/m 19 juni
Boerderĳ/Pottenbakkerĳ Tineke van Gils
Rĳksstraatweg 16, 2636 AX Schipluiden
Open: woensdag t/m zondag 11 -17 uur

Yuliya MakliukAnne Sey

Tineke van Gils
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Een opvallende verschĳning op de Internationale
Keramiktage Oldenburg in 2021 was de stand
met werk van de Nederlandse keramist Ricus
Sebes die daar met zĳn keramiek de prĳs van
het Keramikmagazin Neue Keramik heeft
gewonnen.

Sebes (Nederland, 1969), die tegenwoordig in
Sankt Goar in Duitsland woont, is tussen 2006
en 2010 opgeleid aan de SBB in Gouda (tegen-
woordig de Nederlandse Keramiekopleiding) en

Amfora, 2021, porselein, kristalglazuur, chamotteporselein, 24 x 16 x 26 cm, foto: Sonja Sebes

Loes & Reinier International Ceramics toont vanaf 22 mei het werk van
Ricus Sebes.

Ricus Sebes

nam deel aan een aantal stages, onder andere
bĳ Ian Curry, Hein Severĳns en Frank Theunis-
sen.

Het werk van Ricus Sebes valt op door een origi-
nele combinatie van keramische technieken. Hĳ
past de verfijnde techniek van kristalglazuren op
porselein toe en maakt deze tot onderdeel van
ruige – grotendeels ongeglazuurd en sterk ge-
chamotteerd porselein uitgevoerde – objecten:
containers, schalen en schotels. Het resultaat
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doet in de verte denken aan uit de diepzee opge-
doken artefacten. Dat wordt nog eens versterkt
door de toepassing van fijne porseleinen vaas-
vormen (amforen) of juwelenkistjes, bedekt met
kristalglazuur. Hĳ integreert die in ruwe brokken
ongeglazuurd porselein, dat door toevoeging van
de chamotte het uiterlĳk van beton heeft gekre-
gen. Tĳdens de vele experimenten die Ricus
zichzelf oplegt, kwam hĳ tot deze techniek, waar-
bĳ het van belang was een drager te vinden voor
het fijne porselein waarop de kristallen groeien.
Deze drager moest dezelfde krimpfactor hebben
als het ongechamotteerde porselein. Bĳ toeval
ontdekte hĳ dat zwart steengoed, dat in Spanje in
zwang was, zich op dezelfde manier gedroeg als
porselein. Dit zette hem op het spoor. Er volgde
een aantal experimenten, waarvan die waarin hĳ
zwarte chamotte aan zĳn porselein toevoegde,
bevredigende resultaten gaf.

De associatie met uit de zee opgedoken voorwer-
pen is zo gek nog niet: in een vorig leven was Ri-
cus bergingsduiker bĳ de marine. Een goed
betaalde job die hĳ in 2011 verruilde voor het
avontuur in Duitsland, waar hĳ samen met zĳn
vrouw Sonja een voormalige graanmolen in
Sankt Goar ging verbouwen tot keramiekatelier.
In 2019 won hĳ de staatsprĳs van Rheinland-
Pfalz, kreeg in 2020 een vermelding in de gids
Homo Faber en in 2021 won hĳ ook een prĳs op
de Grassi Messe in Leipzig.

Reinier van de Voorde

Ricus Sebes
22 mei t/m 9 juli
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17 uur

Scheurschaal, 2021, rood kristalglazuur, porselein, chamotte, 9 x 24 x 21 cm, foto: Sonja Sebes

https://loes-reinier.com/expositie/


K l e i P e r s

lees
meer

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

Deirdre McLoughlin
De archetypische eivorm staat centraal in het
werk van Deirdre McLoughlin. Doordrenkt met
een intense lichamelĳkheid en toewĳding aan
perfectie van vorm en oppervlak, zĳn haar
sculpturen gelaagd met betekenis en geladen
met beweging, een gevoel van kracht en een
gevoel van zuiverheid. ‘Ik weet dat een werk af
is wanneer een innerlĳke logica zich openbaart.’

Haar maakproces is traag en veeleisend; haar
stukken ondergaan een langdurig proces van
polĳsten en worden meerdere keren gestookt.
Dit kan dagen tot weken duren. Het werk voelt
in een keer goed.

De Ierse kunstenaar Deirdre McLoughlin werd in
2021 onderscheiden met een eredoctoraat van
het Trinity College, University of Dublin. Ze
kreeg de onderscheiding als erkenning voor
haar geweldige prestaties op haar vakgebied en
haar bĳdragen aan de samenleving.

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

https://www.princessehof.nl
https://modernshapes.com
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Isabelle Daucourt
De Franse Isabelle Daucourt volgde haar oplei-
ding aan de Cnifop in Saint-Amand-en-Puisaye,
waar ze leerde draaien en de alchemie van het
glazuren onderzocht. In 2001 studeerde zĳ af en
koos ervoor om met Puisaye-zandsteen en later
met porselein te werken.
Haar onderzoek leidde naar shino en vervol-
gens naar koperrood glazuur. Isabelle decoreert
graag wit glazuur met bloemenprints. In 2018
heeft ze een houtgestookte treinoven gebouwd
en daarvoor nieuwe glazuren met ĳzeroxides
ontwikkeld.

22 mei tot 2 juli
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

Jacqueline Bohlmeĳer
Klei komt uit de aarde. Een passend materiaal
voor de natuurfantasieën van Jacqueline Bohl-
meĳer. Ze vereenzelvigt zich met de levende na-
tuur en verbeeldt de energie die haar drĳft in
speelse keramische sculpturen en organische
vaasvormen. Behalve planten en bomen, passe-
ren nu ook dieren de revue, zoals de olifant en
het paard. En in haar Transformaties verbeeldt
ze de verloren gegane eenheid met de natuur.

Bohlmeĳer werkt niet realistisch. Ze kruipt in de
huid van de natuur die haar van jongs af aan
vertrouwd is en geeft haar fantasie de vrĳe loop:
natuurverlangen. Intuïtief geeft ze vorm aan die
stille kracht van planten, bomen en dieren.

tot 21 mei
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

http://www.theemaas.nl
http://www.theemaas.nl
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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

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.

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.hazart.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

Ellen Rĳsdorp
De kunstenaarsverenigingen van Rĳswĳk (Arti-
Shock) en Delft (Bacinol) hebben de afgelopen
maanden de Ontmoeting georganiseerd waarbĳ
we elkaars grenzen zĳn gaan verkennen: letter-
lĳk middels projecten op de grens van Delft en
Rĳswĳk en figuurlĳk door met elkaar aan de slag
te gaan. Ellen Rĳsdorp werkte daarbĳ samen
met schilder Mariska Mallee. Naar aanleiding
van een bezoek aan Ellens atelier is deze gaan
schetsen. Rĳsdorp heeft die vertaald in klei en
vervolgens heeft Mariska de huiden bewerkt.
Een prachtige speelse installatie.
Daarnaast hebben ze ook werk aan de wand
gemaakt, waarbĳ Ellen kleine keramische ele-
mentjes heeft gedraaid die Mariska toegevoegd
heeft aan haar schilderĳen.

28 mei t/m 16 juni
Galerie Arti-Shock
Schoolstraat 26
2282 RD Rĳswĳk
Open: wonsdag t/m vrĳdag 13 - 17
zaterdag 11 - 16 en zondag 14 - 17

https://tiendschuur.net
https://www.arti-shock-rijswijk.nl
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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

Porselein uit je kast
Museum Prinsenhof Delft

Sint Agathaplein 1, 2611 HR Delft
t/m 9 mei

O.a. Wilma Bruinsma
Museum Lunteren, Dorpsstraat 55

6741 AB Lunteren
t/m 14 mei

Verbeelding brengt je overal
Galerie De Roos van Tudor

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

Grayson Perry
Kunstmuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41

2517 HV Den Haag
t/m 15 mei

Expo academie Ronse
Kunstacademie Vlaamse Ardennen, Het huis
van de mens, Zuidstraat 13, 9600 Ronse (BE)

8 t/m 22 mei

Art Rotterdam
Van Nellefabriek, Van Nelleweg 1

3044 BC Rotterdam
19 t/m 22 mei

Huntenkunst
SSP-hal op het DRU Industriepark in Ulft

20 t/m 22 mei

Collectible
Vanderborght gebouw, Schildknaapstraat 50

1000 Brussel (BE)
20 t/m 22 mei

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

3012 LG Rotterdam
t/m 22 mei

O.a. Wil van Blokland
SBK Amsterdam KNSM

KNSM-laan 307-309, 1019 LE Amsterdam
t/m 22 mei

O.a. Wim Borst
Galerie Conny van Kasteel, Noorderstraat 4

1931 EV Egmond aan Zee
t/m 22 mei

Keramiekmarkt Dwingeloo
Markt

Dwingeloo
26 mei

Kunstkamer Delft
Oude Delft 210
2611 HJ Delft
28 en 29 mei

Intern. Glas- en keramiekmarkt
Gemeenschapscentrum den Breugel

Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht (BE)
29 mei; aanmelden nog tot 10 mei

Stel je voor
SKNN expositie, CBK Emmen, Hoofdstraat 18

7811 EP Emmen
t/m 29 mei

O.a. Wil van Blokland
KCB, Hoflaan 26
1861 CR Bergen

t/m 29 mei

Groepsexpositie
Ellen Brouwers, Ans van den Hurk, Edith Tergau

Silex, De Meerheuvel 21
5221 EA ’s-Hertogenbosch, t/m 31 mei

Henry van de Velde Awards
Schrĳf je in
t/m 31 mei

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.hazart.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.dedomijnen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.dedomijnen.nl
https://prinsenhof-delft.nl/ontdek-het-museum/tentoonstellingen
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://museumlunteren.nl/het-ritme-van-golven-in-galerie-goudsberg/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.roosvantudor.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.roosvantudor.nl
https://www.kunstacademievlaamseardennen.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.artrotterdam.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.huntenkunst.org
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://collectible.design
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.sbk.nl/vestigingen/sbk-amsterdam-knsm/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.galerieconnyvankasteel.eu
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
http://www.kunstkamerdelft.nl
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.kunstenaarscentrumbergen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.silexshop.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://henryvandevelde.be/nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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Roger Coll
Puls Contemporary Ceramics

Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
30 april t/m 4 juni

Keramiekmarkt Swalmen
5 en 6 juni

Klei(n) Geluk
Galerie Kempro, Dr. Ruttenpark 10

6029 TK Sterksel
t/m 12 juni

Animal Beings
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

9000 Gent (BE)
13 mei t/m 18 juni

O.a. Anne Marie Laureys
Tatjana Pieters Galerie, Nieuwevaart 124/001

9000 Gent (BE)
t/m 19 juni

Vĳf keramisten
SKNN expositie, Hannie Mein Keramiekgalerĳ

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

Het Ding
Hazart, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
8 mei t/m 25 juni

Echo van Majiayao
Oude kerk Delft, Markt 80

2611 GW Delft
14 mei t/m 25 juni

O.a. Gemma Bosters
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
29 april t/m 26 juni

Leve de Lente
O.a. Netty van Osch, Van Loon Galleries

Heuvel 4, 5261 EE Vught
14 mei t/m 26 juni

Keramiekmarkt Delft
25 en 26 juni

Keramiekmarkt Heuvelland
Mesch, gemeente Eĳsden

24 juli

Zomertentoonstelling
Galerie De Roos van Tudor

Eewal 47/49, 8911 GR Leeuwarden
21 mei t/m 27 augustus

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 3 september

O.a. Jacqueline Tĳssen
Museum Lunteren, Dorpsstraat 55

6741 AB Lunteren
21 mei t/m 6 september

Zomerexpositie
Beeldentuin Witharen, Witharenweg 24

7738 PG Witharen
12 mei t/m 18 september

Keramiekmarkt Keramisto
17 en 18 september

Keramiekmarkt Dordrecht
2 oktober
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https://www.pulsceramics.com
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://kempro.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.valcke-artgallery.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.tatjanapieters.com
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.hazart.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.terra-delft.nl/nl/exhibition/6-zy2-rrs-n-av-od-qq6xgjnw-yg/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.galeriehuisterheide.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.vanloongalleries.com
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://www.vanloongalleries.com
https://www.vanloongalleries.com
https://heuvellandkeramiek.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.roosvantudor.nl/exposities.html
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://museumlunteren.nl/bijzonder-alledaags-in-galerie-goudsberg/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.atelierwitharen.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/vrienden.html


K l e i P e r s m i n i

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 89 | mei 2022 | 76

Beelden in Soest
Hazart, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
t/m 30 oktober

Johan Tahon
Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1

2586 EL Den Haag
8 mei t/m 31 oktober

Treasure Bowl Collection
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
21 mei t/m 8 januari 2023

Het Archief
Overzicht van het werk van Piet Stockmans
Studio Pieter Stockmans, C-mine 100 bus 2
3600 Genk-Winterslag (BE), t/m eind 2023

Nieuwe Collectie Meissen porselein
Rĳksmuseum, Museumstraat 1

1071 XX Amsterdam
doorlopend

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.

https://www.hazart.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.beeldenaanzee.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.pietstockmans.com/nl/bezoek-ons/rondleiding-expo/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.rijksmuseum.nl/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/wiewatwaarbezoeken.html
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://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
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
kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave
droegen bĳ: Elisabeth Eyl, Mariëtte Fluitman,
Tineke van Gils, Elvira Groenewoud, Sander
Hendriks, Jussi Ojala, Gregorio Peño Velasco,
Mirjam Veldhuis en Reinier van de Voorde.

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/

