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de kleine K
Bĳzonder
Als ik naar de kunstenaars in dit nummer kĳk, komt het woord
bĳzonder bĳ me naar boven. Het woord heeft een positieve betekenis, ook gezien zĳn geschiedenis: eigenaardig, buitengewoon, voortreffelĳk. Apart, afwĳkend van het normale dus,
precies wat we in onze cultuur van kunstenaars verwachten.
Het langzaam of schoksgewĳs veranderen van ideeën in de samenleving kan alleen door afwĳkende, dus bĳzondere actie.
Opmerkelĳk en confronterend.
Heel duidelĳk is dit te zien in het werk en leven van Johan Creten: ‘Ik haat keramiek’, zegt hĳ, maar heeft het duidelĳk nodig
voor zĳn confronterende formele actie over grote maatschappelĳke thema’s. Elena Gileva verschuift ideeën door haar bĳzondere behandeling van en experimenten met materialen. Bĳ
Nesrin During is het ook de behandeling van het materiaal die
haar benadering van klei bĳzonder maakt: het laten zien zoals
het is. Jane King geeft op een bĳzondere manier vorm aan haar
stukken: klei vervormen op de draaischĳf en langzaam zoeken
naar de vorm die haar bĳzondere, contrasterende kleurcombinaties versterken kan.
Ook in de aangekondigde tentoonstellingen is veel bĳzonders te
zien: Terra met het tegenover elkaar stellen van neolithische en
hedendaagse keramisten, Tiendschuur met kunstenaars die op
bĳzondere wĳze hun kleur kiezen en behandelen, Clay Expressions met hun bĳzondere gastexposant Fabienne Withofs en
Carl Verdickt met zĳn bĳzondere verwerking van zelf gedolven
klei, andere natuurlĳke materialen en zwerfafval.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Johan Creten, Odore di femmina – La solfatara, 2019, geglazuurd steengoed,
meerdere keren gestookt, 76 x 70 x 70 cm, foto: Gerrit Schreurs
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Inspiratie
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Johan Creten
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Op de vorige pagina: Odore di femmina de Sèvres, 2006-2019, gechamotteerd porselein uit Sèvres, 99 x 50 x 45 cm
▲ De vleermuis, 2014-2019, gepatineerd brons, 385 x 230 x 240 cm, expositie Villa Medici Rome 2020-2021,
foto: Gerrit Schreurs

Klei met een grote K
Op de Koninklĳke Academie voor Schone Kunsten in Gent volgde hĳ in eerste instantie, net
als de meesten, de opleiding tot kunstschilder.
De gebaande paden zĳn overvol en Creten
zocht een andere weg die beter bĳ hem paste.
Hĳ ontdekte de keramiekklas, waarin nauwelĳks
een student te vinden was. Docente Carmen
Dionyse (1921-2013) kwam slechts één keer
per week langs en bleek toch de ideale leermeesteres. Zĳ had een visie op beeldhouwkunst
en kunst met een grote K en hielp Creten aan
een beurs om in Frankrĳk zĳn vleugels uit te
slaan.
Ligt hierin de oorsprong van de vele grote gevleugelde vogels die steeds terugkomen in zĳn
kunst? Hĳ zou de wereld laten zien dat de
kunstwereld veroverd kan worden met klei.
In 2006 exposeerde hĳ in het Louvre als deelnemer aan Contrepoint 2, waarin hedendaagse
kunstenaars een dialoog aangingen met een
oude historische kunstenaar. Helemaal in het
straatje van Johan, die zĳn sculpturen plaatste

in de zaal van de veelzĳdige zestiende-eeuwse
Franse kunstenaar, pottenbakker, vernieuwer en
onderzoeker Bernard Palissy.

Haat en liefde
‘Ik ben geen keramist,’ zegt Creten, ‘ik haat keramiek.’ Deze kunstenaar is altĳd onstuimig, in
woord en daad. Hoewel hĳ ook met brons en
kunststof werkt, is klei het materiaal dat zĳn veelzĳdigheid het meest recht doet. En andersom:
Johan tilt klei tot een hoger niveau. Hĳ verwerpt
de associatie van keramiek met gebruiksgoed en
geeft het materiaal de kracht en de mogelĳkheden om grote maatschappelĳke thema’s aan te
snĳden: over leven en dood, hemel en aarde, heden en verleden. Klei is het aardse materiaal, de
vruchtbare bodem en ook de grond die de doden
in zich sluit.
De Argentĳns-Italiaanse beeldend kunstenaar
Lucio Fontana (1899-1968) kan gezien worden
als zĳn voorganger. Fontana zei ‘Io sono uno
scultore e non un ceramista’ (Ik ben een beeld-
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Op de vorige pagina: Grande vague pour Palissy, 2006-2011, geglazuurd, gechamotteerd steengoed uit Sèvres,
137 x 70 x 80 cm, foto: Gerrit Schreurs ▲ De flamingo 1, De flamingo 2 en De flamingo 3 of De grot, 2019-2021,
gebeeldhouwd met wit gechamotteerd steengoed, grootste formaat 100 x 112 x 74 cm, foto: Alain Leprince

Odore di femmina
houwer, geen keramist). Hĳ gaf de keramiek een
nieuwe impuls in het veld van de beeldende kunsten.

Vrĳheid
Sinds 1986 reist en verblĳft Creten overal waar hĳ
klei en een oven kan vinden. Momenteel is hĳ aan
het werk bĳ Struktuur68 in Den Haag. Ook het
Europees Keramisch Werkcentrum (destĳds nog
in Den Bosch) was meerdere keren zĳn werkplaats vanwege de grote ovens die daar aanwezig zĳn. Hĳ maakte zĳn kunst in Miami, MexicoStad, Rome, Amsterdam en vele andere plekken.
Parĳs is de stad waarnaar hĳ steeds terugkeert.
Een ontmoeting met een eeuwenoude traditie had
Johan (net als Lucio Fontana in 1937) in de Manufacture Nationale de Sèvres, waar hĳ drie jaar
verbleef (2004-2007). Hĳ ontwikkelde daar een
nieuwe porseleinmassa, liet nieuw steengoed
aanmaken en gebruikte negentiende-eeuwse glazuren, gemengd met die uit de achttiende eeuw.

De thema’s in het werk van Johan Creten komen
steeds terug en zĳn een voortdurende inspiratiebron, zoals Odore di femmina: grote aardewerken geabstraheerde torso’s met vrouwelĳke
vormen, bedekt met keramische rozenknoppen.
De titel is ontleend aan een uitspraak van Don
Giovanni in de gelĳknamige opera van Mozart.
De ‘geur van een vrouw’ roept het beeld op van
sensualiteit en verleiding. De beelden van Creten
zĳn solide en delicaat tegelĳkertĳd.
Opvallend genoeg is de associatie met geur
eveneens de thematiek in een reeks werken
van de Amerikaanse schilder Philip Guston
(1913-1980). Johan voelt zich met hem verwant,
omdat deze kunstenaar ook volledig vrĳ was zĳn
weg te volgen en zich niet liet vangen door critici
die graag labels op kunstenaars willen plakken.
Guston noemde zĳn serie Attar (1953-1955), een
Arabisch woord voor een parfum met als hoofdbestanddeel rozenblaadjes. De titel roept een
zoete geur op.
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Sète
Creten ‘schildert’ met klei en glazuur. Zĳn beelden verwĳzen naar het leven op aarde, dat niet
altĳd rozengeur en maneschĳn is. In de zomer
van 1991 maakte Johan Creten de eerste torso’s
in de serie Odore di femmina in Villa Saint Clair,
een broedplaats voor kunstenaars in Sète
(Frankrĳk). Samen met filmmaker Gerrit Schreurs
maakte hĳ een filmische terugblik op die periode.

La Solfatara
Samen met zĳn partner Jean-Michel Othoniel,
eveneens een internationaal georiënteerde kunstenaar, bouwt Creten aan een gigantisch nieuw
atelier in Montreuil bĳ Parĳs. Zĳ noemen deze
plek La Solfatara, naar de gelĳknamige vulkaan
bĳ Napels.

Johan wordt vertegenwoordigd door internationale kunstgalerieën, onder andere Perrotin
(New York, Parĳs, Shanghai, Hongkong, Seoul
en Dubai), Almine Rech (Parĳs, Brussel, Londen,
New York en Shanghai) en Transit in Mechelen.
Binnenkort verhuist de meest recente tentoonstelling Bestiarium van musée La Piscine in
Roubaix naar de galerie van Almine Rech in
Brussel, daar te bezoeken van 9 juni tot 30 juli.
Een prachtige catalogus is uitgegeven door
Gallimard.
Volgens de website van musée La Piscine vertegenwoordigt het werk de beestachtigheid in onze
wereld ‘een prachtig schouwtoneel van de wreedheid’.

Elisabeth Eyl
Op de vorige pagina: Schaap genaamd Bedotte, 2019-2021, gebeeldhouwd uit wit gechamotteerd steengoed,
66 x 118 x 63 cm, foto: Gerrit Schreurs ▼ Het vuile everzwĳn, 2019-2021, gebeeldhouwd uit wit gechamotteerd
steengoed, 84 x 118 x 70 cm, foto: Gerrit Schreurs. Op de volgende pagina: De dode Vlieg, 2019-2021, gebeeldhouwd uit
wit gechamotteerd steengoed, 69 x 119 x 63 cm, foto: Alain Leprince
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Elena Gileva
Het object als verhaal
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Het werk van Elena Gileva is uiterst gevarieerd. Het zĳn objecten
met een echte aanwezigheid. Niet alleen door hun vorm, maar
vooral ook door de behandeling van het oppervlak. Rĳke glazuren,
door elkaar gemengd, vloeiend en druipend langs de wanden.
Dat oppervlak bepaalt voor Elena juist de zeggingskracht van het
object en vertelt zo haar persoonlĳke verhaal.
Elena Gileva (Rusland, 1992) beeldt met haar
objecten verhalen uit. ‘Voorwerpen hebben hun
betekenis, vertellen hun verhaal – of liever – dat
van hun maker. Gezamenlĳk zĳn ze deel van de
expressie van een cultuur. Zo vertellen prehistorische artefacten bĳvoorbeeld verhalen uit die lang
vervlogen tĳden. Daarom ben ik zo geïnteresseerd in cultureel erfgoed en etnografie. Met mĳn
werk vertel ik op een vergelĳkbare manier mĳn
eigen verhaal.’ Die belangstelling voor objecten
uit andere culturen – en haar eigen natuurlĳk –
komt ook tot uitdrukking in Elena’s obsessie voor
boeken en catalogi die ze verzamelt en daar-

naast in haar reislust. ‘Die reizen, vooral voor het
werk, maar af en toe ook voor mĳn plezier, zĳn
voor mĳ een manier om nieuwe plaatsen te ontdekken en nieuwe inspiratie op te doen. Daarom
vind ik artist-in-residence programma’s, zoals ik
zelf in 2015 deed in Shigaraki (Japan), een
geweldig idee.’

Oppervlak
Niet alleen de vorm, maar vooral ook de decoratie, het ornament en de behandeling van het oppervlak bepalen de betekenis en zeggingskracht
van een voorwerp. Vandaar dat Gileva juist daar-

Op de vorige pagina: Playing house, 2017, steengoed, glazuur, hout, 120 x 70 x 50 cm, foto: Tania Dolvers
▼ Cultural Landscape 2, 2017, steengoed, glazuur, verschillende afmetingen, foto: Sylvain Deleu
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voor aandacht heeft. ‘Omdat ik zo geïnteresseerd
ben in de materiële cultuur, in de uitdrukking en
interpretatie ervan, zĳn decoratie en oppervlak
mĳn belangrĳkste bases voor het overdragen
van een concept. Je zou me een verzamelaar
kunnen noemen: van oppervlakken, ideeën en
vormen. Daarvan probeer ik als het ware een
eigen eeuwig universum samen te stellen. De
huidige trends van minimal, modern/postmodern
en puur conceptueel laat ik achter me en neem
het ornament als onderwerp en symbool van oud
en nieuw – de spiraalbeweging van de geschiedenis.’

Delaunay
Elena is niet aan de klei vastgebakken. Ze gebruikt, wanneer dat van pas komt, even graag
andere materialen: op Instagram is duidelĳk te
zien dat ze voortdurend experimenteert: met textiel, hout en araldiet. En… dans. Dat houdt haar
niet alleen lichamelĳk actief, maar geeft ook mentale energie en positieve creativiteit die ook zo
werkt bĳ het andere werk. Al met al is het dan

ook niet verwonderlĳk dat een van de kunstenaars die ze bewondert Sonia Delaunay is: ‘Een
transdisciplinaire kunstenaar die haar hele leven
lang creëerde en zich aanpaste aan haar omstandigheden. Met een achtergrond in de mode
beperkte ze zich niet tot één medium en verwerkte ze haar creativiteit in alle aspecten van haar
leven. Haar speelse en sterk decoratieve benadering inspireert mĳ, haar gebrek aan conformisme aan slechts één discipline en haar brede
bereik over de disciplines heen is buitengewoon.
Ik voel ook affiniteit met haar leven vol reizen
door landen, waarvan ik geloof dat het haar hele
creatieve leven heeft beïnvloed.’

Hermitage
Al heel erg vroeg begon Gileva met haar kunstopleiding: ‘Ik ging naar een kunstclubje in de
kleuterklas. Tĳdens mĳn schooltĳd heb ik tegelĳkertĳd kunstonderwĳs gevolgd en toen ik vĳftien
was, ben ik naar een speciale kunstacademie gegaan en sindsdien heb ik kunst als mĳn beroep
gekozen. Dat was vroeger thuis niet echt nor-

Op de vorige pagina: Orthostadt (detail witte kolom), 2019, 45 x 50 x 180 cm, foto: Yoi Kawakubo
▼ Cultural Landscape, 2016, aardewerk, glazuur, verschillende afmetingen, foto: Matan Ashkenazy
Op de volgende pagina: Knife, 2019, steengoed, glazuur, 45 x 12 x 9 cm, foto: Yoi Kawakubo
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▲ Orthostadt (detail blauwe kolom), 2019, 60 x 120 x 75 cm, foto: Yoi Kawakubo
Op de volgende pagina: The Small Drip, 2016, aardewerk, glazuur, 25 x 20 x 10 cm, foto: Matan Ashkenazy

maal. Mĳn familie komt uit de arbeiders- en middenklasse en niemand heeft ooit kunstacademie
gedaan of daaraan gedacht. In hun Sovjetopvoeding was het wel ingebakken dat een individu
goed ontwikkeld moest zĳn en een brede kĳk op
de wereld moest hebben. Kennis nemen van
kunstgeschiedenis was daarvoor fundamenteel,
vond men. Dus kon ik – veel later natuurlĳk – van
jongs af aan eindeloze, geweldig mooie kunstcollecties in en rond mĳn woonplaats Sint-Petersburg bezoeken. De Hermitage was de plek waar
ik mĳn vrĳe tĳd doorbracht en dat heeft een blĳvende invloed gehad.’

Kern
Klei heeft Elena eigenlĳk altĳd voor haar werk gebruikt, al sinds haar vroege schooljaren. Haar
kunstopleiding begon aan de Parsons School of

Art and Design in Parĳs, waar ze in 2013 haar
BA haalde. ‘Later besloot ik me uitsluitend te
richten op keramiek en volgde een opleiding in
keramiek en glas aan het Royal College of Art
in Londen, die ik in 2016 met een MA heb afgerond. Dat mĳn keuze de juiste bleek te zĳn,
werd duidelĳk toen ik mee mocht doen aan het
artist-in-residence programma van het Shigaraki Ceramic Sculpture Park (Japan). Hoewel ik
tĳdens mĳn opleiding natuurlĳk al veel met klei
had gewerkt, was dit een cruciaal moment; ik
begreep toen dat klei de kern van mĳn werk is.
Het heeft eindeloze mogelĳkheden. De variatie
in techniek en de toepassingen daarvan lĳken
geen einde te hebben en ik heb het gevoel dat
experiment en creatie erbĳ voorop staan. Vooral het oppervlak als canvas vind ik heel verleidelĳk.’

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 90 | juni 2022 | 19

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 90 | juni 2022 | 20

▲ Orthostadt, 2019, steengoed, glazuur, cnc-gefreesd berken multiplex, verschillende afmetingen, foto: Yoi Kawakubo
Op de volgende pagina: Glaze Painting, 2017, steengoed, glazuur, 18 x 19 x 5 cm, foto: Tania Dolvers

Stap-voor-stap
Hoe Gileva met een werk begint, hangt van het
project af. ‘Elk werkstuk of installatie staat op
zichzelf en heeft verschillende uitgangspunten
en ontwikkelingspaden. Maar normaal heb ik
een ingeving of een idee: een concept, een gevoel, een object of een verhaal dat ik heb gehoord. Dit werk ik uit in een serie schetsen. Ik
begin dan in klei en doe ook glazuurproeven om
tot een passend palet te komen voor deze specifieke stukken. Het ontwikkelingspad is verschillend. Bĳ een serie objecten moet dat
duidelĳk en gericht zĳn, maar tussen tentoonstellingen door experimenteer ik gewoon wat of
maak 3D-schetsen en zie wel wat er van komt.’
Steengoed is het favoriete materiaal. Hoog gechamotteerd, goed voor handopbouw. Soms
giet ze, als de vorm of het formaat erom vraagt.
‘Glazuren is een belangrĳk onderdeel van mĳn
werk. Ik experimenteer eindeloos met recepten
om tot nieuwe kleuren en effecten te komen. Tot
op zekere hoogte gebruik ik mĳn glazuren als

een soort verf: ik breng ze in lagen aan en meng
ze. Vaak stook ik meerdere keren achter elkaar,
ook op verschillende temperaturen.’

Genieten
Sinds 2017 geeft Gileva les. ‘Op verschillende
niveaus: universitair, maar ook hobby. Ik geniet
ervan en zie graag hoe mĳn studenten vooruitgaan en zich ontwikkelen. Maar meestal ben ik
toch in mĳn atelier te vinden. Ook genieten.
Sinds anderhalf jaar heb ik de beste studio ooit.
Genoeg ruimte voor mezelf geeft een soort vrĳheid. Grote ramen en dus veel daglicht voelen
als een echte luxe. Het is een omgeving die
echt bĳdraagt aan de kwaliteit van mĳn werk.’

Kĳk hier naar een interview met Elena
Gileva
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Nesrin During
De magie van het materiaal
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De kwaliteit van het materiaal tot uitdrukking brengen, daarom draait
het in haar werk. Vorm ontstaat door haar interactie met het materiaal.
Die is niet willekeurig, maar geïnspireerd door de natuur en een
gedegen materiaalkennis. Zo komt de zeggingskracht van het
materiaal optimaal tot zĳn recht.
Nesrin During (Turkĳe, 1947) groeit op in een
rĳke culturele omgeving. Na haar middelbareschooltĳd in Engeland keert ze terug naar Istanbul om te studeren. Na haar huwelĳk belandt ze
in Nederland, waar ze zich met haar man vestigt
op Texel.

Klei
‘Ik heb altĳd getekend en creatieve dingen ondernomen, maar hier op Texel ben ik met klei gaan
werken. Een docent was er niet. Mĳn man heeft
een draaischĳf gekocht en aan de hand van boeken en artikelen ben ik aan de gang gegaan. Een

ander zou dat misschien lastig vinden, ik vind het
een voordeel. Niemand zei: Dat mag niet, dit
moet zo. Ik was vrĳ om mĳn eigen ontdekkingen
te doen.’

Het materiaal zoals het is
‘Voor mĳ is het materiaal heel belangrĳk. Ik wil
het daarom niet bedekken, maar laten zien zoals
het is. Niet iedereen waardeert dat. Toen ik mĳn
werk eens aan een galeriehoudster liet zien,
vond ze het onaf en vroeg of ik er nog iets mee
ging doen. Van dat soort opmerkingen trek ik me
niet veel aan. Ik maak mĳn werk zoals ik het wil.’

Op de vorige pagina: Rock Bowl, 2009, steengoed, oxides, glazuur, Ø 18 x 16 cm
▼ Wood Fired Hand Form, 2016, steengoed, asglazuur, Ø 29 x 22 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Stefan During
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Gewassen klei

Niet per se trendy

‘De meeste klei die je koopt, is gezuiverd. Met
magneten is al het ĳzer eruit gehaald. Dat wil ik
niet. Als het werk dat toelaat, als ik draai bĳvoorbeeld, werk ik graag met klei uit La Borne. Die is
gewassen, maar niet gezuiverd. Er zitten elementen in die tot uitdrukking komen als je gaat stoken.
Het resultaat wordt daardoor veel rĳker.’

‘Stoken met hout heeft me altĳd gefascineerd.
Toen raku in zwang raakte, kon ik ovens bouwen
die snel een temperatuur van 1000 ºC bereikten.
Een tĳd lang had ik succes met workshops over
het bouwen en stoken van dit soort ovens. Maar
na verloop van tĳd wilde ik gewoon weer zelf
steengoed en porselein gaan stoken. Wat dat betreft heb ik me nooit laten leiden door wat trendy
is, maar steeds mĳn eigen spoor gevolgd.’

Kwaliteit voorop
‘Ik heb wel eens geprobeerd te werken met klei
die hier op Texel wordt gewonnen. Maar die moet
laag worden gestookt, terwĳl ik juist hóóg wil stoken. Voor mĳ is het erg belangrĳk dat er een kwalitatief hoogwaardig eindproduct ontstaat, iets dat
na verloop van tĳd niet allerlei onbedoelde gebreken gaat vertonen.’

Subtiele nuances
‘De gecombineerde inwerking van oxidatie en reductie fascineert me. Ik houd van de subtiele
nuances in kleur en structuur die daardoor ontstaan. De binnenzĳde van Wood Fired Hand
Form is met asglazuur bewerkt en heeft daardoor

Op de vorige pagina: Basalt Rock, 2007, steengoed, glazuur, 18 x 18 x 16 cm
▼ Rock Bowl, rood, bewerkt met snĳdraad, 2007, steengoed, Ø 22 x 15 cm
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▲ Basalt Rock Form, 2007, steengoed, 18 x 16 cm

een natuurlĳke glans. De buitenzĳde is niet geglazuurd, maar daarop is vliegas afgezet. Verder
heb ik potjes zout in de oven geplaatst, zodat op
de huid het effect van flushing is ontstaan: bobbeltjes zoals op een sinaasappelschil. Zo zĳn allerlei interessante oppervlakken ontstaan.’

datie werken. Oplettendheid blĳft geboden. Tĳdens het stoken grĳp ik voortdurend in. Aan het
geluid van de branders en de kleur van de vlammen kan ik afleiden wat er in de oven gebeurt.
Op basis van die informatie stuur ik bĳ.’

Gas

‘De vormen van de serie Basalt zĳn uit ringen opgebouwd. Om de huid sprekende karakteristieken te geven, pas ik allerlei technieken toe. Ik
gebruik bĳvoorbeeld een lomer; zo kan ik als ik
dat wil de werking van de chamotte versterken.

‘Het is veel werk om een houtoven hoog te stoken. Je moet er voortdurend bĳ blĳven. Tegenwoordig stook ik daarom vaker op gas. In een
gasoven kun je immers ook met reductie en oxi-

Basalt
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▲ Closed Hand Form with Slit, 2018, steengoed, 20 x 16 cm. Op de volgende pagina: ▲ White Work, 2021,
steengoed, bespoten met porselein, 35 x 17 cm ▼ White Work, 2021, steengoed, bespoten met porselein, 29 x 21 cm

New White Work
Op een object heb ik een ‘waterval’ van glazuur
aangebracht. Dat soort subtiele variaties boeien
me.’

Rock Bowls
‘Voor de Rock Bowls heb ik meerdere lagen tegen elkaar geplakt. Bĳ deze komvormen pas ik
allerlei technieken toe. In het rode werk heb ik
een snĳdraad door de klei getrokken. Soms laat
ik de klei vanaf een grote hoogte op de grond
vallen, zodat de impact van de val zichtbaar
wordt in de klei.’

Closed Form with Slit
‘Om de stoom tĳdens het stoken te laten ontsnappen, maak ik met naalden soms ragfijne
gaatjes in de klei. Als een variatie daarop heb
ik in gesloten handvormen een snee aanbracht,
soms een enkelvoudige, soms een meervoudige. Daarmee is het ontluchtingsprobleem in
één klap opgelost. Tegelĳkertĳd ontstaan door
die inkepingen allerlei spannende vormen.’

‘In mĳn meest recente werk heb ik met platen
gewerkt. De vormen, die geïnspireerd zĳn op
zeilen, vleugels en de zwierige vlucht van vogels, zĳn heel heel licht en minimalistisch. Technisch is dit werk een grote uitdaging. Terwĳl ik
het maak – en vooral tĳdens het stoken, als het
materiaal heel zacht wordt – kan het op elk moment kromtrekken. Om dat te voorkomen, moet
ik het werk voortdurend door allerlei hulpstukken
ondersteunen.’

Titels
‘Titels geef ik aan mĳn werk niet mee. Ik wil de
toeschouwer niet sturen. Aan woorden kleven
bovendien associaties die individueel en cultureel enorm kunnen verschillen. Naar mĳn idee
is dat alleen maar hinderlĳk. Mĳn werk moet
eerst en vooral spreken door het materiaal en
de vorm.’

Sander Hendriks
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Keramikos
Van alle markten thuis. Of u noukomtshoppenvoormaterialenof
voor inspiratie. Of u al jaren klant bent of voor de eerste keer binnenkomt.
Wat u ookwilt maken, wij zijn er voor u. Welkom bij Keramikos,al jaren
de grootste leverancier van kunstenaarsbenodigdheden.
Conradweg 19 • 2031CM Haarlem • 02354244 16 • www.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:
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 YouTubekanaal

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren
vóór 15 juni

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

Inspiratie Momenten

Janina Myronova, Family Postcards, 2022
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Maak de keramiekwereld
mooier! Klik hier om
vriend (€ 20) van
de kleine K te worden
...of Vriend (€ 50) ...of VRIEND (€ 100)

en steun zo de kleine K, om elke
maand een mooi magazine te kunnen
uitgeven en regelmatig de papieren
versie: het grote K boek
Natuurlĳk kunt u ook gewoon
doneren op IBAN
NL68INGB0007343733 t.n.v.
Stichting k+K
Een betaalverzoek staat voor u klaar
(geldig t/m 23 juni 2022):
€ 20 of € 50 of € 100

Knowhow
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Jane King
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▲ Fold serie, 2021, h 19 cm. Op de volgende pagina: Fold serie, 2020, h 17 cm

ben. Ik vind zĳn kleine keramische sculpturen
subliem intens en visueel boeiend. Ze nodigen
uit tot aanraken en nauwkeurig bekĳken en zĳn
zowel speels als serieus in hun kleur, textuur en
vorm.’ Inderdaad, wie het werk eenmaal gezien
heeft, zal het niet meer vergeten.

Draaien en knĳpen
Kings werk heeft de neiging zich gaandeweg te
ontwikkelen. ‘Ik verken nieuwe ideeën meestal
door te tekenen en visueel onderzoek te doen.
Ik houd altĳd een klein schetsboek bĳ de hand.’

Het werk wordt met de hand opgebouwd, maar
de laatste tĳd draait ze de stukken meestal. Het
gedraaide werk vervormt ze terwĳl de schĳf heel
langzaam ronddraait. ‘Ik probeer de klei in een
meer chaotische toestand te brengen terwĳl ik
knĳp... Elk stuk wordt twee keer in een elektrische oven gebakken. Eerst biscuit en dan, nadat
er glazuur op is gegoten of gespoten, een glazuurstook tot 1080 ºC met aan het eind 30 minuten pendelen. Na de laatste stook breng ik
acrylverf aan binnen de afgeplakte randen.’
Ze gebruikt fijne witte aardewerkklei uit de winkel.
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▲ Fold serie, 2021, 25 cm
Op de volgende pagina: Fold serie, 2021, h 15 cm

‘Deze krĳgt na de stook in mĳn elektrische oven
een mooie lichte kleur. Ik gebruik een paar simpele aardewerkglazuren op basis van een loodsesquisilicaat, die mooi vloeien en een zachte
matte glans geven. De glazuren zĳn meestal
zwart, donkergroen of donkerblauw.’

Tentoonstelling thuis
Jane was als kind altĳd al dingen aan het maken,
van papier of karton en lĳm. ‘Ik denk dat ik toen al
wist dat ik dat altĳd zou blĳven doen. Ik herinner
me dat ik thuis een ‘tentoonstelling’ organiseerde
toen ik acht of negen was, en onze woonkamer
omtoverde tot een kunstgalerie! Mĳn ouders
moedigden mĳn zussen en mĳ echt aan in alles
waarin we geïnteresseerd waren. Geen van beiden was keramist, maar mĳn vader tekende

graag. Mĳn moeder las veel en mĳn oudste zus
was modeontwerper; zĳ heeft me echt geïnspireerd om naar de kunstacademie te gaan.’

Finish Fetish
Na het behalen van een BA (met lof) in 3Ddesign (hoofdvak keramiek) aan de Brighton
University volgde een MA (met onderscheiding
voor het examenwerk) in keramiek aan de Bath
Spa University. ‘Na mĳn BA heb ik lange tĳd decoratief, functioneel werk gemaakt. Heel kleurrĳk
en gedecoreerd, met de hand opgebouwd of gegoten. Tĳdens mĳn MA raakte ik steeds meer
geïnteresseerd in het proces en de eigenschappen van klei als metaforen voor staten van zĳn.
Daardoor kwam ik tot een meer sculpturale benadering, aanvankelĳk met gegoten werk. En dat is
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▲ Spill serie, 2019, h 23 cm
Op de volgende pagina: Fold serie, 2021, h 17 cm

een van de fijne dingen van klei; het kan bĳna
alles, het is een ongelooflĳk veelzĳdig materiaal.
Ik hou ook van de warmte en tactiliteit van dingen
die van klei zĳn gemaakt: van oude cafétegels
tot oud Romeins aardewerk en hedendaagse
keramische beeldhouwkunst. Tĳdens mĳn MAonderzoek raakte ik erg geïnteresseerd in al die
manieren waarop klei kan worden afgewerkt: de
zeer ruwe, aardse afwerking in het werk van kunstenaars als Peter Voulkos, en daar tegenover
de bĳna industriële glans van het werk van de
Finish Fetish groep in de VS, en meer recent van
Richard Slee in het VK. Ik vond het een geweldig
idee van de Finish Fetish kunstenaars om nietkeramische materialen, zoals gespoten autolak,
te combineren met klei.’

King timmert aan de weg. Sinds haar afstuderen
is haar werk genomineerd voor meerdere (inter-)
nationale prĳzen en is het veel te zien geweest in
tentoonstellingen in het Verenigd Koninkrĳk en
daarbuiten. Ze heeft net haar tweede solotentoonstelling in ACEarts, Somerton (Verenigd Koninkrĳk) afgerond en verkoopt online. Naast het
werk in het atelier geeft ze ook les.

Op de volgende pagina’s laat Jane King zien
hoe zĳ haar objecten draait, vervormt en afwerkt.
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1
1. Ik draai een cilinder op de schĳf.

3
3. Een eerste stap.

2
2. Die vervorm ik in meerdere stappen.

4
4. Nog wat meer vervormen.
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5
5. De opening heb ik nu gesloten.

7
7. De onderkant van de vorm geef ik goed vorm.

6
6. Ik ga weer verder met vervormen. En dat de hele tĳd op
de schĳf. Ik streef naar een lekker chaotische vorm.

8
8. Het oppervlak werk ik af met een vochtig penseel.
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9
9. De vorm is nu zover klaar.

11
11. Een hele serie vormen staat nu klaar om biscuit gestookt te worden. Ik heb er al platte vlakken afgeschraapt
met een surform. Daar breng ik later acrylverf op aan.

10
10. Een ander object in de maak, in hetzelfde stadium.

12
12. Na de biscuit- en glazuurstook ziet een object er zo uit.
Hier breng ik met een penseel rond de platte vlakken een
afdeklaag aan, alvorens ik de acrylverf aanbreng.
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13

14

13. Met een spons breng ik acrylverf aan.

14. Zo zien de resultaten er uit.
Fold serie, 2021, h 27 cm

15

16
Fold serie, 2020, h 18 cm

Fold serie, 2021, h 19 cm
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De grote K deel drie
De meest recente toevoeging aan de serie
Ook deze meest recente grote K is een bron van
inspiratie en knowhow en mag in geen enkel
atelier ontbreken.

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

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

Het grote K boek 3
HET grote KERAMIEK inspiratie en knowhow
BOEK, Mels Boom, 2020, Stichting k+K,
256 pagina’s, A4 (210 x 297 mm), paperback,
genaaid, gedrukt op papier met FSC-merk,
kleur, Nederlandstalig.
ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35
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Op de website van de kleine K vindt u vanaf nu
hier een index van verschenen interviews

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

Foto van de maand

In Frankrĳk en het Verenigd Koninkrĳk wordt klei verpakt in zakken van afbreekbaar plastic... Foto: Mels Boom

Ook een leuke of mooie of interessante of gekke
foto? Stuur hem op om hier te publiceren!
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Podium
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Echo van Majiayao
Een van de tentoonstellingen ter gelegenheid van het 36-jarig
jubileum van Galerie Terra Delft is de Echo van Majiayao in de
Oude Kerk van Delft. Veertien internationale keramisten lieten
zich inspireren door het 5000 jaar oude, neolithische aardewerk
uit het noordwesten van China.
In het voorjaar van 2019 reisden veertien gerenommeerde keramisten naar Noordwest-China
om deel te nemen aan een artist-in-residence
project, onder leiding van Jackson Li (kunstenaar
en eigenaar van het Sanbao International Ceramic Institute in Jingdezhen, China) en Simone
Haak (medeoprichter van Galerie Terra Delft). Dit
project vond plaats vlakbĳ Majiayao, de plek waar
in 1924 een schat aan neolithische aardewerken
potten is gevonden.

Rivier. Het is de periode waarin het eerste beschilderde aardewerk in China werd gemaakt.
Het zĳn delicate ontwerpen en patronen, uitgevoerd in voornamelĳk rode en zwarte lĳnen. De
Majiayao potten zĳn buiten China ook te vinden
in verschillende museale collecties, zoals die van
het Metropolitan Museum in New York, het Victoria & Albert Museum in Londen en het Oost-Aziatisch Museum in Stockholm.

Delicate ontwerpen

Om bekendheid te geven aan de Majiayaocultuur, heeft de vermogende Chinese mevrouw
Lei Jufang een keramisch centrum laten bouwen
in haar geboortestad Lintao, vlakbĳ Majiayao. In

De Majiayao-cultuur bestond van 3300 tot 2000
jaar v.Chr. in Oost-Gansu, Oost-Qinghai en
Noord-Sichuan, stroomopwaarts rond de Gele

Diversiteit

Op de vorige pagina: Majiayao potten ▼ Het Majiayao kleiplateau
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▲ Werk van Mieke Everaet, gemaakt in China

dit goed geoutilleerde centrum verbleef de groep
keramisten, afkomstig uit negen verschillende
landen. Uit Nederland waren dat Liesbeth Kamp,
Saskia Pfaeltzer en Mechtild Paauwe. België
werd vertegenwoordigd door Marc Janssens en
Mieke Everaet. Uit Duitsland deed Martin McWilliam mee en John Higgins uit het Verenigd
Koninkrĳk. Uit Zweden kwam Paul-Robin
Sjöström en uit Denemarken Morten Løbner
Espersen. Sangwoo Kim vertegenwoordigde
Frankrĳk, Jay Lu Nieuw-Zeeland, Vilma Villaverde
Argentinië, Hidemi Tokutake Japan en natuurlĳk
Jackson Li zelf China. Simone Haak selecteerde
de groep. Ze bracht door haar keuze diversiteit in
onderwerp en techniek bĳ elkaar.

Reizende tentoonstelling
De inspirerende omgeving waarin gewerkt werd
met de oorspronkelĳke klei uit de Majiayaocultuur, bracht de kunstenaars een bĳzondere
ervaring. De Majiayao potten zĳn uit ringen opgebouwd en niet gedraaid op de draaischĳf; het wiel
is in China waarschĳnlĳk pas tussen 2000 en
1500 v.Chr. uitgevonden. Wel gebruikte men penselen waarmee de krachtige decoraties aangebracht werden.
Het resultaat van het artist-in-residence project
werd, samen met de 5000 jaar oude Majiayao
potten, geëxposeerd in het museum van Lintao.
Na deze tentoonstelling nam deelnemer Mieke

Everaet het initiatief om het project voort te zetten. Ze nam contact op met Galerie Terra Delft
en Cultuur Centrum ’t Vondel in Halle (België),
vertegenwoordigd door Carina Carruet. Samen
organiseren zĳ de reizende tentoonstelling Echo
of Majiayao, na Halle begin dit jaar nu in Delft.
De kunstenaars is gevraagd om na terugkomst in
eigen atelier een aantal werken te maken, waarin
de ervaring van het project in Majiayao verwerkt
is. Het resultaat – drie tot vĳf werken per kunstenaar – wordt in de expositie getoond met een verwĳzing naar hun inspiratie: de neolithische potten.
De deelnemers vertellen over hun ervaringen in
een rĳk geïllustreerde catalogus, die de Majiayaocultuur, het project en de tentoonstelling belicht.
Hĳ is te koop in de webwinkel van Galerie Terra
Delft.

Echo van Majiayao
t/m 25 juni
Galerie Terra Delft
Locatie tentoonstelling: Oude Kerk Delft
Heilige Geestkerkhof 25, 2611 HP Delft
Open: maansdag t/m zaterdag 10 - 17 uur
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Kunstenaars kiezen kleur
Hoe saai en somber zou de wereld zĳn zonder kleur? Kleuren brengen
levendigheid. Welke kleuren, veel of weinig? Een beetje of juist heel
uitbundig? Het maakt niet uit! Elke variant is mooi! Samen zorgen ze
voor een spannend spectrum van nuances, waarin voor elke tint een
plekje is. De expositie Colour is een ode aan alle kleuren op aarde en
van de regenboog. Gerenommeerde kunstenaars, uit binnen- en
buitenland, kiezen elk op unieke wĳze hun kleur.
Talloze blauwtinten, verwerkt in geraffineerde patronen, zĳn kenmerkend voor het werk van de
Engelse kunstenaar Peter Beard. Hĳ heeft voor
keramiek een batiktechniek ontwikkeld. Hierbĳ
werkt hĳ met meerdere lagen glazuur over elkaar.
Daartussen maakt Peter prachtige tekeningen
met was, die het onderliggende glazuur gedeeltelĳk weer tevoorschĳn laten komen. Dit resulteert
in intrigerende en organische patronen in alle mogelĳke kleuren blauw: van het lichte frisse blauw
op een heldere winterse dag tot typisch tropisch
azuurblauw of een diep korenbloemblauw.
Intens blauw is ook te vinden in het werk van
Wouter Dam. Zĳn huiden zĳn niet grillig zoals bĳ
Peter Beard, maar egaal en zacht. Deze bekende
Nederlandse keramist kiest telkens voor één
kleur en spuit deze op zĳn werk in de vorm van

sinterengobe, een matblĳvend kleilaagje. De
sinterengobe zorgt voor prachtige fluweelachtige
huiden.
Mooi mat en monochroom is ook het werk van
Maria Wojdat (VK). Hoewel, niet helemaal monochroom. Maria geeft elke vorm óf zĳde van een
vorm één kleur, maar vervolgens gaat ze de verschillend getinte objecten ordenen en rangschikken. Ze speelt ermee, zoals je de kleuren in een
kleurdoos kunt rangschikken. Ze zoekt als een
styliste met kleurkaartjes naar kleurgroepen. Het
resultaat zĳn mooie ingetogen installaties.
Ook zorgvuldig samengesteld zĳn de objecten
van de Duitse Dorothee Wenz. Zĳ bouwt haar
vormen op met talloze laagjes ingekleurd porselein. Van veraf versmelten deze tot een zachtere

◄ Werk van Peter Beard ► Werk van Wouter Dam
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◄ Werk van Maria Wojdat ► Werk van Dorothee Wenz

pasteltint. Van dichtbĳ bestaan ze uit vele felle en
vrolĳke kleuren.
Vrolĳk en uitbundig is ook het werk van de uit
Frankrĳk afkomstige Jean-Paul Landreau. Hĳ
voorziet zĳn werk van kleurrĳke en levendige
patronen. Deze maakt hĳ met penseelstreken
en talloze bonte stipjes, zorgvuldig aangebracht
met een ringeloor. Dynamische penseelstreken
in combinatie met een uitbundig kleurenpalet

zĳn ook te vinden in het werk van Anna Heike
Grüneke (DE), Christine Duncombe-Thüring (DE)
en Carolyn Genders (VK), waarbĳ Carolyn een
combinatie van schilderen, polĳsten en wegkrassen toepast. Een techniek die herinnert aan werken met vetkrĳtjes op de basisschool.
Minder intuïtief, maar minstens net zo mooi is het
werk van Liesbeth Kamp (NL). Haar abstracte
vormen hebben aan de buiten- en binnenzĳde

◄ Werk van Christine Duncombe-Thüring ► Werk van Carolyn Genders
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verschillende kleuren en patronen. Hierdoor ontstaat een fascinerend dialoog tussen binnen- en
buitenruimte. De organische patronen en de bolle
vormen doen ook denken aan vruchten.
Organisch is ook het werk van Marjan de Voogd
(NL). In haar werk zĳn prachtige porseleinen
sculpturale bloemen vertegenwoordigd. Daarnaast maakt ze met de complexe nerikomi techniek porseleinen platen en objecten, opgebouwd
uit organische patronen. Hierin zĳn bloemen, grillige berglandschappen en woeste golven te ontdekken.
Bloemenpracht is ook te vinden in het werk van
Jan Kamphuis. Hĳ voorziet zĳn werk van uitbundige bloemendecors met de complexe omgekeerde glasschildermethode. Het is een soort ‘blinde’
techniek. Begonnen wordt met de hoogst liggen-

de lĳnen om dan ‘terug’ te werken naar de achtergrond, die er als laatste overheen gezet wordt.
Nadat de nog vlakke kleiplak met afbeelding van
de glasplaat is gehaald, wordt deze pas zichtbaar. Tot slot vormt hĳ zĳn objecten van de gedecoreerde platen.
Enkele kunstenaars komen hun werk toelichten:
Liesbeth Kamp 12 juni, Jan Kamphuis 11 september en Carolyn Genders 25 september. Alle
presentaties beginnen om 14 uur. Marjan de
Voogd verzorgt op 6, 7 en 27 augustus een workshop.
Colour
t/m 25 september
Keramiekmuseum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17 uur

▲◄ Werk van Liesbeth Kamp ▼◄ Werk van Jan Kamphuis
► Werk van Marjan de Voogd
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Clay Expressions on Tour
Met een jaar vertraging vanwege de pandemie is Clay Expressions
uiteindelĳk in 2021 op reis gegaan. Nu is hĳ aangekomen in Huy,
met als gastexpossant Fabienne Withofs.
Clay Expressions is een collectief van negen keramisten uit het Leuvense die elk meer dan twintig jaar ervaring hebben. Zĳ organiseerden enkele
gezamenlĳke tentoonstellingen en het verlangen
groeide om samen te gaan toeren.
Bernadette Lefevere, initiatiefnemer van het eerste uur: ‘Plezier is de grote drĳfveer achter dit
project. Om samen met keramiekvrienden een
project te doen, om mensen te laten kennismaken met de vele mogelĳkheden en aspecten van
keramiek en het plezier van de zoektocht naar
ideale locaties en mooie opstellingen.’ Een andere motivatie was om heel België te doorkruisen,
aan beide zĳden van de taalgrens. ‘We zĳn één
land, maar op cultureel vlak zĳn we altĳd opgesplitst. We willen dat uitdrukkelĳk doorbreken.’
In 2021 reisde het collectief naar Rĳmenam,
Ekeren en Luik. In maart 2022 vonden zĳ onderdak in de unieke kapel van Klaarchitectuur in
Sint-Truiden. Op 20 mei streken zĳ voor meer
dan drie weken neer in Huy en op 27 juli gaan ze
voor meer dan drie weken naar Oostende. Daar
openen ze tegelĳk met het theaterfestival TAZ.

Het concept van Clay Expressions on Tour omvat
het centraal stellen van een keramist uit de regio
waar de reis telkens stopt. Het is geweldig om in
Huy te kunnen samenwerken met Fabienne Withofs, die een heel eigen plaats inneemt in het
nochtans gevariëerde Belgische keramieklandschap.
Reeds tĳdens haar hogere studies kunst vatte zĳ
de liefde op voor het werken met klei. Zĳ woonde
twee jaar in Japan en dompelde zich daar onder
in hun opvattingen over keramiek, zowel het traditionele als het hedendaagse.
Na haar terugkeer ging haar onderzoek definitief
van start. Naast de technische kwesties bestudeerde zĳ de relatie tussen sculptuur en gebruiksvoorwerp. Dat doet zĳ nog steeds! Zĳ hecht veel
belang aan alle mogelĳke gebruiksvoorwerpen
die voor haar een zeker ritueel aspect vertonen.
Maar zĳ kan het niet laten om die eigenzinnig
vorm te geven. En daarin zie je dat er in haar een
onstuitbaar kunstenaar schuilt. De sculpturen
springen tevoorschĳn in ongekende vormen, ontsproten aan haar fantasie. Vaak bolle vormen die

◄ Fabienne Withofs, Debout rouge 7, 2020, porselein, 48 x 42 x 30 cm ► Debout rouge (detail)
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wel eens durven eindigen in grillige uitsteeksels.
De klei of porselein van het sculptuur smeekt
haar om beschilderd te worden. Want dat is de
tweede grote passie van Withofs. Tekenen. Daar
was zĳ in haar eerste jaren in Japan reeds mee
bezig. Ze leerde er kalligrafie en beoefende
sumi-e.
Bĳ het tekenen en decoreren laat ze zich nog
steeds inspireren door de vele ontmoetingen in
het buitenland. Zĳ verbleef meerdere malen als
residerend keramist in China en Japan. Haar
werk straalt levensvreugde uit. De heldere kleuren doen bĳzonder vrolĳk aan. Maar vergis je
niet! Daaronder steekt ze de draak met bepaalde menselĳke aspecten. In Huy zal Antropoceen
te zien zĳn, een aanklacht tegen de rol van de
mens in ons tĳdsgewricht.
De hofnar die met spot zĳn boodschap brengt, is
een geliefkoosd thema van Fabienne. Kronen
en kruisen, die staan voor macht, komen voortdurend terug in haar werk. In Huy zal zĳ ook
Couple improbable (Onwaarschĳnlĳk koppel)
tonen.
Withofs gaf meer dan twintig jaar les aan de
kunstacademie van Huy. Zĳ is nog steeds zeer
actief als kunstenaar. Naast haar nieuwe kera-

mische creaties zĳn in haar atelier ook grafische
monotypes te bewonderen.
De expo van Clay Expressions on Tour wordt
zoals gebruikelĳk opgebouwd door Kris Cuvelier. Volgens hem zal in deze expo het werk van
Fabienne Withofs, dat een sculpturale en grafische inslag heeft, een boeiende dialoog aangaan met de verhalen die verteld worden door
het werk van de negen vaste leden van het collectief.
De negen keramisten, samen goed voor 217
jaar ervaring met klei, zĳn Linda Bollens, Etienne De Bie, Lucy Dewit, Griet Dupré, Hubert
Huysman, Milica Jovanovic, Bernadette Lefevere, Vera Stoefs en Fons Van Tricht. Zĳ zĳn gedreven om hun verhaal vorm te geven. Zĳ zĳn
bedreven in kleien. Zĳ tonen een stukje van hun
eigen reis.
/
Clay Expressions on Tour
t/m 12 juni
Galerie Juvénal
Place Verte 6, 4500 Huy (België)
Open: woensdag, zaterdag en zondag, en
tweede Pinksterdag 14 - 18 uur

◄ Clod of Earth to Play, 2020, porselein, 48 x 42 x 30 cm
► Debout rouge 10, 2020, porselein, 48 x 42 x 30 cm
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Kiss the Ground
Een landschapsproject waarbĳ zelf ontgonnen klei en gestrandjutte
materialen (zaden, schelpen, oxiden, glas en zwerfvuil) in Zeeland het
vertrekpunt vormen van een zoektocht naar de origine van het
landschap. Het project startte in 2019 na de aankoop van een
zomerhuis in Nieuwvliet, nabĳ Cadzand.
Twintig jaar lang leidde Carl Verdickt samen met
zĳn broer het succesvolle architectenbureau Verdickt & Verdickt architecten. Na de stopzetting ervan in 2018, volgde een periode van bezinning
over het verder te bewandelen pad. Carl: ‘In de
architecturale portfolio die ik de voorbĳe jaren
had opgebouwd, stond het zoeken naar een
naadloze innesteling van het gebouw in zĳn omgeving altĳd centraal. Die genius loci gedachte
heeft uiteindelĳk ook de basis gevormd van het
landschapsproject dat ik door een toevallige ontdekking opgezet heb.’

tuurgebied De Morellenput om eigenhandig te renoveren. ‘Het aha-moment kwam bĳ de ontdekking van kleigrond toen we funderingswerken
uitvoerden aan het zomerhuisje. Een plaatselĳke
aannemer vertelde me dat de diepte van de fundering van het huisje slechts kniehoog was. Dat
bracht me ertoe om zelf aan het graven te gaan.
De ontdekking van de klei was voor mĳ de aanleiding om aan de Koninklĳke Academie van Antwerpen twee jaar specialisatie keramiek te gaan
volgen, nadat ik net de vĳfjarige opleiding landschapschilderkunst had afgerond.’

Funderingswerken

Wanderlust

Aangetrokken door de rust van het Zeeuwse
landschap, kochten Carl en zĳn echtgenote Ans
een bouwvallige dĳkhuisje in het prachtige na-

De Zeeuwse klei vormde de basis, de indrukken
opgedaan tĳdens lange wandeltochten door het
weidse landschap de inspiratiebron. ‘Tĳdens die

▼ Het natuurgebied De Morellenput te Nieuwvliet, 2020
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Kiss the Ground, bas-reliëf, 2022, zaden, oxiden, glas en zelf ontgonnen klei, 215 x 140 cm

wandelingen vond ik niet enkel natuurlĳke materialen (vegetatie, zaden, schelpen), maar ook
glas, plastic, metaal en ander zwerfvuil, op mĳn
pad. Ik raapte het in eerste instantie op uit respect voor de natuur. Maar gaandeweg bracht het
me tot de reflectie dat er een sterke dualiteit is
tussen de ongerepte natuur en de menselĳke
consumptie ervan. Ons zomerhuisje bevindt zich
op vier kilometer van het strand. Hierdoor is het
omliggende landschap nog ongeschonden, maar
voel en vind je ook letterlĳk de gevolgen van de
toeristische exploitatie iets verderop aan de
kustlĳn.’

Bas-reliëfs
Door chamotte toe te voegen aan de zelf ontgonnen klei werd het mogelĳk een tegel te bakken. In
eerste instantie verbrokkelde het geheel tot terracotta brokstukken. ‘Het duurde zes maanden om
tot een relatief stabiele tegel te komen, maar nog
steeds zĳn scheuren en barsten eigen aan het
eindresultaat. De materialen die ik tĳdens mĳn

wandelingen verzamel – zowel de natuurlĳke als
het zwerfvuil – gebruik ik om een afdruk te maken in een leerharde plaat klei, en die vervolgens
biscuit te stoken. Hierna volgen een of meerdere
glazuurlagen, waarbĳ de scherven van gevonden
flesjes (dikwĳls Heineken) de basis vormen van
het glazuur. Alle gestrandjutte materialen worden
dus als textuur of glazuur in het maakproces van
de keramische bas-reliëfs gebruikt.’

Collage
‘De subtiel samengestelde tegelcollages, met
wisselende texturen en ambigue materialisatie,
verleiden de kĳker om met aangescherpte verbeelding en nieuwsgierigheid de werken te doorgronden. Om zo – achter de op het eerste
gezicht abstracte werken – de gelaagdheid en referenties aan het natuurlĳke landschap, en de
verloedering ervan, te ontdekken.’
De serie bas-reliëfs reflecteren de tĳdgeest van
roofbouw, massale ontginning, consumptiedrang,
verval en hunkering naar schoonheid, ruimte en
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aarding. De werken zĳn een uitnodiging om rond
te dwalen in het landschap en doen reflecteren
over de manier waarop we fysiek en materieel
in snel tempo verbruiken van wat ons nog rest,
terwĳl we collectief hunkeren naar natuurlĳke
schoonheid en ruimte.
Carls architectuur en landschapskunst zĳn innig
met elkaar verbonden in de genius loci en de
overtuiging dat de oplossing in de plek zelf ligt.

Architecturaal bouwt hĳ nieuwe gebouwen die
er al waren, artistiek verbeeldt hĳ fictieve landschappen waarin we vertoeven.

Kiss the Ground
Antwerp Art weekend (27 - 29 mei)
A-SPACE
Biekorfstraat 55
2060 Antwerpen (BE)

▲ Kiss the Ground, bas-reliëf, 2022, duingras, zaden, oxiden, glas en zelf ontgonnen klei, 50 x 30 cm
▼ Kiss the Ground, bas-reliëf, 2022, zaden, bramen, plastic, oxiden, glas, klei, 150 x 95 cm
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KleiPers

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

Schotel met tulp, Haarlem of Rotterdam, 1620-1640, tin- en loodglazuuraardewerk (majolica),
Ø 31,3 cm, Terra Verde Collectie

Korea

Natuurlĳke pracht

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

Kleuren met kracht, alsof ze niet vierhonderd
jaar geleden, maar gisteren zĳn gemaakt. Met
verwondering én bewondering voor het hoogstaande vakwerk uit de zestiende tot en met de
achttiende eeuw geeft de Terra Verde Collectie
– een privécollectie Nederlandse keramiek van
wereldniveau – een inspirerend overzicht van
Nederlandse majolica, tegels en Delfts aardewerk. Met een blauwe achtergrond, gemarmerd,
of met ‘Italiaanse’ gele decoraties, niet alleen de
zeldzaamste voorwerpen zĳn verzameld, maar
ook nog eens in een gave conditie. In de tentoonstelling Natuurlĳke Pracht is deze bĳzondere collectie voor het eerst in het openbaar te zien.

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

28 mei t/m 9 oktober
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17

lees
meer

lees
meer
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De 36-Vazenparade

Meekyoung Shin

Ter gelegenheid van het 36-jarig jubileum van
Galerie Terra Delft organiseert de galerie
een internationale tentoonstelling: 36 vazen,
11 kunstenaars. Met het onderwerp ‘de vaas’
wordt teruggegrepen op 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. Kunstenaars uit verschillende
disciplines hebben de vaas omarmd als uitingsvorm van hun artistieke boodschap. Zo ook
deze elf kunstenaars: Felicity Aylieff, Peter
Beard, Daphne Corregan, Wouter Dam, Pippin
Drysdale, Ken Eastman, Babs Haenen, Johanpeter (Jp) Hol, Elke Sada, Bouke de Vries en
Liya Wan.

Keramiekmuseum Princessehof presenteert
werk van Meekyoung Shin. Deze tentoonstelling
laat nieuw werk zien, waarin ze de grenzen opzoekt tussen natuur en kunst. Voor haar Megalith Series liet ze zich inspireren door de
schepping van steen uit klei. Shin maakte het
werk in sundaymorning@ekwc in Oisterwĳk.

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

lees
meer

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

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

lees
meer
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Deirdre McLoughlin

3e Pop-Up Uitstalling

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.’

Met Roos Kaandorps vaten in de boomgaard,
waarop zĳ scheppingsverhalen uit diverse culturen heeft weergegeven, krĳgt de Pop-Up een
diepe lading. Keramiek uit Oekraïne versterkt dit
nog. Via collega Yuliya Makliuk, die in Irpin
vrĳwilligers ondersteunt waar deze expositie aan
bĳdraagt, ontstond in samenwerking met Sergey
Shevelev (moychay.nl Tea Culture Club) onlangs een directe lĳn naar 15 keramisten in
Oekraïne. Uit Kyiv en Charkiv zĳn inmiddels
persoonlĳke theeschalen voor verkoop gearriveerd.
De andere exposanten in de Pop-Up Uitstalling
zĳn: Maria ten Kortenaar, Jolanda Verdegaal,
Dörte Ahrenkiel, Ellen Rĳsdorp, Sarah Michael,
Monique Polman, Noëlle Lamers, Li Libo, Anne
Sey en Thomas de Roo.

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.

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

lees
meer

t/m 19 juni
Boerderĳ/Pottenbakkerĳ Tineke van Gils
Rĳksstraatweg 16
lees
2636 AX Schipluiden
meer
Open: woensdag t/m zondag 11 -17
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Ricus Sebes

Isabelle Daucourt

Het werk van Ricus Sebes valt op door een originele combinatie van technieken. Hĳ past de
verfijnde techniek van kristalglazuren op porselein toe en maakt deze tot onderdeel van ruige
– grotendeels ongeglazuurd en sterk gechamotteerd porselein uitgevoerde – objecten: containers, schalen en schotels. Het resultaat doet in
de verte denken aan uit de diepzee opgedoken
artefacten. Dat wordt nog eens versterkt door de
toepassing van fijne porseleinen vaasvormen
(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 gekregen.

De Franse Isabelle Daucourt volgde haar opleiding aan de EMU-CNIFOP in Saint-Amand-enPuisaye, 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 vervolgens 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.

tot 9 juli
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17

lees
meer

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

lees
meer
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KleiPers

Uit aarde en vuur

Ellen Rĳsdorp

Vier keramisten delen een passie voor het back
to basics karakter van de van oudsher in Japan,
China, Korea en Taiwan gebruikte technieken.
Deze komt tot uitdrukking door het stoken met
hout, de kurinuki techniek alsook zelfgemaakte
en gedolven grondstoffen voor de as- en shinoglazuren. Het is geen streven deze eeuwenoude
traditie te kopiëren, maar vanuit respect hiervoor
de uitdaging aan te gaan deze spontane natuurlĳkheid in het eigen creatieproces te zoeken en
te vinden. Het vormt steeds weer een bron van
inspiratie voor krachtige, authentieke eenvoud
en puurheid in vormgeving.
De deelnemende keramisten zĳn Janny van der
Veen, Laura Karsters, Joris-Jan Bos en Odile
De Clerck.

De kunstenaarsverenigingen van Rĳswĳk (ArtiShock) en Delft (Bacinol) hebben de afgelopen
maanden de Ontmoeting georganiseerd waarbĳ
we elkaars grenzen zĳn gaan verkennen: letterlĳk 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 elementjes heeft gedraaid die Mariska toegevoegd
heeft aan haar schilderĳen.

9 t/m 12 en 16 t/m 19 juni
De Verborgen Tuinen van Bert Loman
Klarenbeekseweg 5A
lees
7383 EA Voorst
meer
Open: donderdag t/m zondag 10.30 - 17

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

lees
meer
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Bestiarium

Beate Kuhn

Johan Creten is kunstenaar, geen keramist. Zĳn
kunst gaat over leven en dood. Hĳ wil niet behagen maar stelt vragen. Hĳ onderzoekt, confronteert en is grenzeloos in alle opzichten. Hĳ reist
over de hele wereld en dat geeft vrĳheid steeds
nieuwe ontdekkingen te doen. Creten kiest het
aardse materiaal om de ruimte te veroveren.
Een Belgische beeldhouwer die in het Louvre
heeft geëxposeerd en blĳft zoeken naar zichzelf.

Beate Kuhn (1927-2015) is een van de belangrĳkste Duitse keramisten van onze tĳd, die ook
internationaal hoog aangeschreven staat. Zĳ
stelde haar onmiskenbare montages samen uit
losse, gedraaide en geknipte elementen. Voor
elk van haar objecten beperkte de kunstenaar
zich zoveel mogelĳk tot één basiselement, waarvan versies in verschillende afmetingen werden
samengevoegd. Naast de vrĳe sculpturen, waarvan het gevoelige kleurenspel van het oppervlak
een uiting is van Beates intense kleurgevoel,
tonen vooral haar diersculpturen aan dat Kuhn
ook een zeer nauwkeurig waarnemer van de natuur was. Dat geldt vooral voor de portretten van
katten, die zĳ met behulp van gedetailleerde
schetsen uit afzonderlĳke, gedraaide segmenten
heeft opgebouwd.

9 juni t/m 30 juli
Galerie Almine Rech Brussel
Abdĳstraat 20
1050 Brussel
België
Open: dagelĳks 11 - 19

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

lees
meer

lees
meer
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Voorwaarts getrokken
In de tentoonstelling Stroomopwaarts presenteert Museum Belvédère kunst die verwĳst naar
het landschap tussen de laagveenmoerassen
De Deelen en de rivier de Tsjonger. Met werk
van onder andere Dineke Oosting: ‘Verandering
van een landschap door menselĳk ingrĳpen is
ontstaan om te overleven. Er heeft daarna een
transformatie plaatsgevonden naar recreatie en
bescherming van de natuur.
Ik graaf letterlĳk naar materiaal en ideeën om de
complexe wereld om mĳ heen te transformeren.
De aarde of klei die weerstand biedt, wil dat ik
compromissen sluit. Klei daagt uit, door verhitting transformeert het tot steen en overleeft
het eeuwen. Gevonden organische materialen
en aarde worden door alchemie omgetoverd in
glazuur. Een ongrĳpbaar proces in de oven waar
je geen controle over hebt en je verrassen kan.
Materialiteit en vorm fascineren mĳ. Het is belangrĳk om mogelĳkheden te zien: de wereld
danst met mogelĳkheden en van daaruit kun je
scheppen.’

t/m 25 september
Museum Belvédère
Oranje Nassaulaan 12
8448 MT Heerenveen-Oranjewoud
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 17

lees
meer

lees
meer
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KleiPers mini
O.a. Maria van ’t Hullenaar

Oude Delft 210
2611 HJ Delft
28 en 29 mei

Feest van de Geest
15 kerken in het Groene Hart
t/m 6 juni

Intern. Glas- en keramiekmarkt

O.a. HeyningWD Studio

Gemeenschapscentrum den Breugel
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht (BE)
29 mei

Sous-Terre Art Fair
Walstraat 2A, 6629 AD Appeltern
t/m 6 juni

Deirdre McLoughlin

O.a. Nadjezjda van Ittersum

Modern Shapes Gallery, Museumstraat 29
2000 Antwerpen (BE)
t/m 29 mei

Galerie La Pempi, Graafseweg 137
6531 ZP Nĳmegen
t/m 11 juni

Stel je voor

Veerkracht

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

Sint-Joriskerk
Hof 1, 3811 CJ Amersfoort
t/m 11 juni

O.a. Wil van Blokland

O.a. Lucia Fransen

KCB, Hoflaan 26
1861 CR Bergen
t/m 29 mei

Kerk van Aerdt, Kerkweg 26
6913 AK Aerdt
22 mei, 5, 6 en 12 juni

Groepsexpositie

Klei(n) Geluk

Ellen Brouwers, Ans van den Hurk, Edith Tergau
Silex, De Meerheuvel 21
5221 EA ’s-Hertogenbosch, t/m 31 mei

Galerie Kempro, Dr. Ruttenpark 10
6029 TK Sterksel
t/m 12 juni

Henry van de Velde Awards

Ceramic Art Andenne

Schrĳf je in
t/m 31 mei

Diverse locaties
5300 Andenne (BE)
t/m 12 juni

Roger Coll

O.a. Anima Roos

Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
t/m 4 juni

Wouter De Bruycker Fine Arts & Gallery
Lange Koepoortstraat 60, 2000 Antwerpen (BE)
t/m 12 juni

Keramiekmarkt Swalmen

O.a. Paola Quiñónez

5 en 6 juni

Galerie Pouloeuff, Turfpoortstraat 36a
1411 EG Naarden-Vesting
t/m 12 juni

Keramiekmarkt Andenne

Ellen Rĳsdorp

5 en 6 juni

Galerie Arti-Shock, Schoolstraat 26
2282 RD Rĳswĳk
t/m 16 juni
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Kunstkamer Delft
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KleiPers mini
Animal Beings

Leve de Lente

Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14
9000 Gent (BE)
t/m 18 juni

O.a. Netty van Osch, Van Loon Galleries
Heuvel 4, 5261 EE Vught
t/m 26 juni

Uit aarde en vuur

Isabelle Daucourt

De Verborgen Tuinen van Bert Loman
Klarenbeekseweg 5A, 7383 EA Voorst
9 t/m 12 en 16 t/m 19 juni

Galerie Theemaas, Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
t/m 2 juli

O.a. Marjan de Voogd

Ricus Sebes

Midsummer Inspiration, Loods 6, KNSM-eiland
KNSM-Laan 143, 1019 LB Amsterdam
18 en 19 juni

Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer
t/m 9 juli

O.a. Anne Marie Laureys

De 36-Vazenparade

Tatjana Pieters Galerie, Nieuwevaart 124/001
9000 Gent (BE)
t/m 19 juni

Galerie Terra Delft, Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
t/m 10 juli

3e Pop-Up Uitstalling

O.a. Natasja Alers

Boerderĳ/Pottenbakkerĳ Tineke van Gils
Rĳksstraatweg 16, 2636 AX Schipluiden
t/m 19 juni

NQ Gallery, Mechelsesteenweg 11
2018 Antwerpen (BE)
t/m 10 juli

Vĳf keramisten

O.a. Kirsten Brünjes

SKNN expositie, Hannie Mein Keramiekgalerĳ
Home Center, Frisaxstraat 12
8471 ZW Wolvega, t/m 23 juni

Galerie BMB, Kerkstraat 129A
1017 GE Amsterdam
28 mei t/m 16 juli

Het Ding

Keramiekmarkt Heuvelland

Hazart, Pimpelmees 3
3766 AX Soest
t/m 25 juni

Mesch, gemeente Eĳsden
24 juli

Delftse Keramiek Dagen

Bestiarium

25 en 26 juni

Galerie Almine Rech Brussel
Abdĳstraat 20, 1050 Brussel (BE)
t/m 30 juli

O.a. Gemma Bosters

Meekyoung Shin

Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a
9336 TE Huis ter Heide
t/m 26 juni

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
t/m 31 juli

O.a. Netty van Osch

DSG Galerie Woonetage Warenhuis Van der
Veen, Koopmansplein 16, 9401 EL Assen
t/m 26 juni

Made in Dolland, Artzaanstad, Grote Hulzen 11
(Hembrugterrein), 1505 RH Zaandam
4 juni t/m 7 augustus
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O.a. Marieke Geerlings
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KleiPers mini
Beate Kuhn

O.a. Dineke Oosting

Keramion
Bonnstraße 12, 50226 Frechen (DE)
t/m 14 augustus

Stroomopwaarts, Museum Belvédère, Oranje
Nassaulaan 12, 8448 MT HeerenveenOranjewoud, t/m 25 september

Korea

Ground - Antony Gormley

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
t/m 21 augustus

Museum Voorlinden, Buurtweg 90
2244 AG Wassenaar
t/m 26 september

Zomertentoonstelling

Wim Borst

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

Marspoort Galerie, Marspoortstraat 9a
7201 JA Zutphen
t/m 28 september

Schatten van het Keramiekmuseum
Verviers

Keramiekmarkt Dordrecht
2 oktober

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

Pronkjewails

Natuurlĳke pracht

Groninger Museum, Museumeiland 1
9711 ME Groningen
t/m 30 augustus

Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 9 oktober

Touching Worlds

450 jaar Tichelaar

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

Keramiekmuseum Princessehof, Grote
Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
4 juni t/m 30 oktober

O.a. Jacqueline Tĳssen

Beelden in Soest

Museum Lunteren, Dorpsstraat 55
6741 AB Lunteren
t/m 6 september

Hazart, Pimpelmees 3
3766 AX Soest
t/m 30 oktober

Schaal met een Gouds verhaal

Johan Tahon

Museum Gouda, Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
t/m 17 september

Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag
t/m 31 oktober

Keramiekmarkt Keramisto

3D printen

17 en 18 september

Coda Museum, Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
t/m 11 november

Treasure Bowl Collection

Beeldentuin Witharen, Witharenweg 24
7738 PG Witharen
t/m 18 september

Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière (BE)
t/m 8 januari 2023
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Zomerexpositie
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KleiPers mini
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 keramisch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag
van de maand.
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De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek
en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?
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Colofon
De kleine K

Inhoud

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

Samenstelling, grafische vormgeving en
auteursteksten (tenzĳ anders aangegeven):
Mels Boom. Fotoverantwoording: als door
kunstenaars geleverd. Aan deze uitgave
droegen bĳ: Johan Creten, Nesrin During,
Elisabeth Eyl, Elena Gileva, Elvira
Groenewoud, Sander Hendriks en Jane King.

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

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

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

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

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 uitgesneden, niet gecomprimeerd) en vrĳ van
rechten. De inzender van tekst en beeldmateriaal vrĳwaart de uitgever voor aanspraken van derden. Teksten en afbeeldingen
kunnen bewerkt worden.
Het maken van keramiek is niet altĳd zonder
risico’s; goede voorbereiding en kennis terzake
zĳn noodzakelĳk. De informatie in deze uitgave
is met zorg samengesteld, maar de samenstellers kunnen niet aansprakelĳk gesteld
worden voor de juistheid ervan.
© Alle rechten voorbehouden. Teksten en
afbeeldingen in deze uitgave zĳn beschermd
tegen kopiëren. Het opheffen van deze
bescherming of het anderszins kopiëren is niet
toegestaan. Kopiëren en printen voor eigen
gebruik mogen wel. Het merk ‘de kleine K’ is
wettelĳk beschermd.

inspiratie website | contact | gratis abonnement
Koop onze boeken
Download verschenen nummers
Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of voor vragen en
opmerkingen
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