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Ken uzelve
De oude Grieken zeiden het al: γνωθι σεαυτον, ken uzelve.
Daar moest ik aan denken bĳ het bekĳken van dit nummer van
de kleine K. Op de een of andere manier komen er in een editie
altĳd weer dingen samen die een gemeenschappelĳke noemer
hebben. Natuurlĳk is de zegswĳze ken uzelve een wĳsheid van
tante Betje, zoals mĳn vader vroeger zei. Maar toch een waar-
mee we onze unieke combinatie van karaktereigenschappen
kunnen vinden, die zo bepalend zĳn voor ons leven en voor
onze expressie.

Sommige mensen, zoals Roos Kaandorp, doen het omgekeerd.
Ze gebruiken hun expressie en de inspiratie daarvoor om zich-
zelf beter te leren kennen, hun plaats in de wereld te verken-
nen. Mooi is dat. Ook bĳ Simon Reece zie ik deze benadering,
al zegt hĳ het zelf niet met zoveel woorden. Met zĳn werk laat
hĳ zien hoe hĳ de grenzen van zĳn creativiteit opzoekt en wat
hĳ in de wereld kan betekenen. Ted Adler neemt transformatie
als kernthema. Grenzen verleggen – inzicht krĳgen in wat mo-
gelĳk is – hebben daar direct mee te maken. De huizen van
Carla Dĳk zĳn tot op zekere hoogte ook een referentie aan het
eigen overdrachtelĳke huis: de verzamelplaats van alle per-
soonlĳke eigenschappen.

Zo heeft ieder zĳn eigen manier om met deze opdracht om te
gaan. Maar één ding is zeker, zoals Benjamin Franklin al zei:
There are three things extremely hard: steel, a diamond and to
know one’s self.

Mels Boom

Op de vorige pagina: Simon Reece, Flotsam, 2019, geglazuurde keramiek, natuurlĳke spons en fimoklei,
9 x 7 x 11 cm, foto: Simon Reece
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Inspiratie



Simon Reece
Wĳze stenen
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Simon Reece (VK, 1960) maakt, naast servies-
goed voor bekende chefs van een paar van de
beste restaurants van Australië, interessant klein
werk. Het zĳn monumentale miniaturen. Vooral
de serie Suiseki valt op: speels, kleurrĳk en vol
contrasten, refererend aan de natuur. Ook in het
andere werk is dit laatste goed te zien. ‘Ik woon
ten westen van Sydney in de Blue Mountains, die
op de werelderfgoedlĳst staan. Deze omgeving is
een voortdurende bron van inspiratie voor me.
En dat niet alleen; het is ook een bron van zor-
gen. Al twintig jaar ben ik bezig met milieu-
thema’s: ons onvermogen om te gaan met een

Het oeuvre van Simon Reece is heel gevarieerd. Centraal staat de
Bizen-benadering, maar dat heeft de variatie in zĳn werk niet
beperkt. Naast de prachtige, Japanse sfeer van veel stukken,
gemaakt met natuurlĳke materialen en traditionele methoden,

trekken ook kleurige, speelse miniatuursculpturen de aandacht.
Daarbĳ combineert hĳ klei, glazuur, fimoklei, kunsthars en plexiglas.
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scala van onderwerpen, van landschap tot afval.
Vooral dat laatste is voor mĳ een terugkerend
thema. Ik noem dat mĳn gomi narrative (vuilnis-
verhaal,塵 - gomi is Japans voor afval of vuilnis).

Suiseki (水石, water steen) is de Japanse kunst van het
waarderen van stenen; het woord kan ook verwĳzen
naar de stenen zelf. Er kan een hele wereld in verborgen
liggen voor degene die aandachtig kĳkt. Abstracte vor-
men, figuren of natuurlĳke elementen. Dergelĳke stenen
worden vrĳwel altĳd op een platte sokkel gemonteerd.

Op pagina 5: Blue Rock, 2021, keramiek en glazuur, 21 x 22 x 15 cm
Op de vorige pagina: Blue Spot, 2019, keramiek, glazuur en fimoklei, 16 x 17 x 18 cm

▼ After Rain, 2019, keramiek, glazuur en fimoklei, 16 x 14 x 11 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Simon Reece

https://www.simonreece.com.au
https://www.simonreece.com.au
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suiseki
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Zo kunnen mensen op verschillende niveaus met
mĳn werk bezig zĳn: van esthetisch, als ze het
werk mooi vinden, tot gestoord, als ze nadenken
over de implicaties van ons menselĳk gedrag.
Daartegenover kan ik met mĳn gebruiksgoed hun
leven verrĳken. Uiteindelĳk ben ik een maker van
gebruiksgoed, die vaak op zoek is naar een ma-
nier om een idee te vertalen in een komvorm.’

Het landschap speelt in Simons meest recente
werk een belangrĳke rol. ‘De laatste tĳd maak ik
grote omgevingssculpturen. Het werk is een dia-
loog over landschap geworden: een landschap
dat een voorwerp wordt, op een gekozen plek
staat en opgebouwd is uit natuurlĳke materialen.
Want de eindigheid van de grondstoffen die we
gebruiken staat ter discussie.’

Bizen
Als dertienjarige besloot Simon al dat hĳ kunste-
naar wilde worden. ‘We reisden toen naar het
Verenigd Koninkrĳk om mĳn grootouders te

Op de vorige pagina: ▲ Petit Glaçons, 2014, porselein, 8 x 11 x 6 cm en 6 x 10 x 8 cm ▼ Lava, 2016,
keramiek, glazuur en fimoklei, 21 x 17 x 11 cm

▼ Morning View Rock, 2017, houtgestookte keramiek, 2 x 2 x 1,5 m
Op de volgende pagina: 2 Continental Platters, 2004, serviesgoed

bezoeken en we gingen aansluitend vier weken
op vakantie in Spanje, net ten zuiden van Barce-
lona. Ik zag ontzettend veel moois en dacht dat
het wat voor mĳ zou zĳn om kunstenaar te wor-
den. Tĳdens mĳn middelbare schooltĳd heb ik
leren draaien bĳ een pottenbakker, echtgenoot
van mĳn kunstdocent. Ik was er helemaal weg
van. Ik had al eerder werkjes van kunsthars
gemaakt en klei leek prima bĳ me te passen.
Het is vergevingsgezind en tegelĳkertĳd veelei-
send. Het brengt je tot grote hoogten om je dan
weer te laten vallen. Je wordt er nederig van en
dat is prima.’

Na de middelbare school studeerde Reece aan
de National Art School in Sydney, waar hĳ na drie
jaar in 1982 afstudeerde. ‘Ik raakte zeer geïnte-
resseerd in houtgestookte keramiek, met name in
de Bizen-stĳl. Samen met andere studenten
bouwde ik een kleine houtoven en in mĳn laatste
jaar nog een, deze keer gebaseerd op ovens
zoals die in Bizen gebruikt worden.’ Na zĳn studie
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begon Simon een eigen studio en reisde een
paar jaar later naar Japan, waar hĳ in Bizen zes
maanden in de leer was bĳ Norihide Uneo, een
vroegere deshi (leerling) van Jun Isezaki. ‘Mĳn
leraar moedigde mĳ aan om verschillende soor-
ten keramiek te bekĳken en hĳ nam mĳ mee naar
een tentoonstelling van de Sodeisha kunstenaar
Osamu Suzuki (klik hier voor zĳn werk). Dat was
een echte eyeopener en mĳn benadering veran-
derde helemaal. Ik kwam terug naar Australië als
volleerd pottenbakker en ging houtovens bouwen
en stoken. Aan het eind van de jaren negentig
had ik opnieuw een eigen atelier en kon toen
mĳn eigen stĳl gaan ontwikkelen. Uneo-san had
me geleerd hoe ik prachtige, handgeperste pla-
ten met textuur kon maken. Die techniek is een
grote rol in mĳn werk gaan spelen. Hĳ is bepa-
lend voor de serviezen die ik maak voor topres-
taurants, voor mĳn sculpturale stukken en voor
mĳn samenwerking met anderen. Zo ben ik op
het ogenblik samen met andere kunstenaars
bezig aan een keramische wandsculptuur van
zesentwintig meter lang.’

Heen en weer
Het maken van een stuk is voor Reece een soort
iteratief proces. ‘Misschien was het stuk er altĳd
al en moet ik het op de een of andere manier vin-

den. Ik visualiseer het, maak het in klei, teken
het nog een keer en maak het dan opnieuw. Tot
het klopt. Mĳn probleem is dat er zogezegd een
heleboel stukken er al waren en dat ik ze alle-
maal wil vinden. Het atelier lonkt altĳd.’
Simon gebruikt veel verschillende soorten klei,
maar meestal steengoed en porselein. ‘Behalve
Australische, Japanse en Spaanse klei heb ik
een paar ton ruwe klei liggen om mĳn eigen
mengsels te maken.’ Hĳ past veel verschillende
technieken toe, zoals draaien, gieten en hand-
opbouw met ringen en platen. ‘Of ik gebruik
drukmallen. En soms is het gewoon een kwes-
tie van duwen, trekken en scheuren.’ Glazuren
worden zelf gemengd, vaak gebaseerd op
houtas, rĳststro-as en veldspaat. Hĳ maakt er
ook synthetische versies van. Het werk wordt
langzaam in elektrische ovens gestookt. ‘Alle-
maal op zonne-energie, want de installatie op
ons huis levert 7 kW. Hopelĳk zĳn we zo bĳna
CO2-neutraal. Ik heb ook een kleine houtoven
en ga er binnenkort nog een bouwen.’ Ondanks
het feit dat de Bizen-benadering nog steeds
centraal staat, is het mooi om te zien dat dit de
scope van Reeces werk niet beperkt. Naast de
basismaterialen gebruikt hĳ ook gevonden na-
tuurlĳke sponzen die hĳ met klei verzadigt,
kunsthars, fimoklei en fluorescerend plexiglas.

▲ Étude A, 2021, geglazuurde keramiek, natuurlĳke spons, plexiglas en kneedbare epoxyhars, 10 x 8 x 5 cm
Op de volgende pagina: ▲ Philosopher’s Stone, 2016, geglazuurd steengoed en fimoklei, 9 x 8 x 10 cm

▼ This, 2016, geglazuurd refractair steengoed en fimoklei, 9 x 8 x 6 cm

https://de.wikipedia.org/wiki/Jun_Isezaki
https://en.wikipedia.org/wiki/S%C5%8Ddeisha
https://de.wikipedia.org/wiki/Osamu_Suzuki
https://www.nihonkogeikai.or.jp/works/251
https://www.simonreece.com.au
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Ted Adler
Aandacht en spontaniteit
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Over het oppervlak van de houtgestookte sculpturale vormen van
Ted Adler lopen grillige asglazuren of zĳn interessante scheuren en

gaten te zien. De grondvormen zĳn zowel gedraaid als
getransformeerd in nieuwe configuraties van onderdelen.

Hĳ experimenteert uitbundig met materiaal en proces en zoekt nieuwe
uitdagingen als de resultaten te voorspelbaar worden.

Ted Adler (Puerto Rico, 1969) maakt houtgestookt
werk, maar onverwacht anders dan gebruikelĳk.
‘Het houdt het midden tussen pottenbakken en
beeldhouwen. Het is in dat opzicht niet te catego-
riseren en dat houd ik graag zo. Het kernthema
van mĳn werk is transformatie. Dat uit zich in on-
derwerpen als lichamelĳkheid, kwetsbaarheid,
aandacht en doorleefde ervaring. Voor wat stĳl en
techniek betreft heb ik een veelzĳdige interesse,
maar ik zie wel de invloed van mĳn docenten af
en toe terugkomen. Voor mĳ is het vooral belang-

rĳk om hard te werken, degelĳk onderzoek te
doen alsook kritisch en bescheiden te blĳven. Dat
vind ik allemaal veel belangrĳker dan inspiratie
op zich.’

Zomerkamp
Klei is al lang een favoriet materiaal voor Adler.
‘Ik was negen toen ik het voor het eerst op een
zomerkamp ontdekte. Ik vond het heel leuk en
echt iets voor mĳ. Niet dat ik dacht dat ik er talent
voor zou hebben, maar het was gewoon fijn om

Op de vorige pagina: Conjoined Vessel I, 2020, houtgestookt porselein, 40 x 20 x 17 cm
▼ Coupled Vessel I, 2019, porselein met stukken ingesloten veldspaat, 30 x 17 x 15 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Ted Adler
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Op de vorige pagina: Vase Form, 2021, porselein met stukken ingesloten veldspaat, 50 x 23 x 23 cm
▼ Conjoined Vessel II, 2020, houtgestookt porselein, 25 x 30 x 20 cm

mee bezig te zĳn. Tekenen en klei waren toen
favoriet en niet zozeer wat andere jongens
deden. Ik was gewoon een beetje een rare snui-
ter. Mĳn grootmoeder zag kennelĳk de potentie
en moedigde me aan. Ze was van enorme in-
vloed en mĳn grootste supporter.’ Klei is nog
steeds een materiaal waarover hĳ zich verwon-
dert: ‘Zelfs voordat je ermee begint te werken,
doet het al wat. Het heeft altĳd een soort contact
met zĳn omgeving: je hand, de tafel, de lucht er
omheen… Het is vloeibaar, plastisch, droog of
gebakken en voor mĳ zĳn dat allemaal toestan-
den die ik kan gebruiken, net als de reacties van
het materiaal op wat ik ermee doe.’

Leerling bĳ Toshiko Takaezu
Na de middelbare school ging Ted naar het Lewis
and Clark College of Art in Portland, Oregon
(VS), waar hĳ in 1993 zĳn BA haalde. Daarna
was hĳ een jaar lang leerling bĳ de beroemde
kunstenaar Toshiko Takaezu, die vooral bekend
geworden is door haar unieke benadering van
het verbinden van abstracte en Aziatische kunst.
Haar invloed is duidelĳk in het werk van Adler te
zien. Ted bleef studeren, eerst aan het Oregon
College of Art and Craft (1995) en daarna aan
de University of Iowa (1997). Ten slotte haalde
hĳ zĳn MFA in 2002 aan de Ohio University in
Athens.
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Ontwikkeling
Als jonge kunstenaar werkte Adler heel hard.
‘Om dingen goed te krĳgen en om de juiste ma-
nier van werken te leren. Maar toch wilde ik de
grenzen opzoeken van wat ik kon doen met
materialen en processen. Mĳn liefde voor klei
begon met interesse in geschiedenis en traditie,
maar in de loop van de tĳd heb ik geprobeerd die
te verbinden met de actuele kunstomgeving die
uiteindelĳk relevanter is. Een tĳdlang vond ik
vooral hedendaagse kunst en kritiek van belang
en ik meende dat keramiek daar veel meer deel
van zou moeten uitmaken. Tegenwoordig ben ik
minder geïnteresseerd in wat er mainstream ge-
beurt en concentreer ik me op mĳn eigen werk en
hoe ik daar met aandacht aan kan werken. Daar-
bĳ is voortdurend blĳven leren belangrĳk voor me.
Als ik de hele tĳd voorspelbare resultaten krĳg,
ga ik naar minder voor de hand liggende oplos-
singen zoeken. Zo volg ik mĳn eigen weg.’

Spontaniteit en aandacht
Adler denkt meestal lang na over een of meerde-
re ideeën voor hĳ aan het werk gaat. ‘Ik probeer
dingen zo eenvoudig en direct mogelĳk te hou-
den. Het werk moet voor mĳ zowel over materiaal
en proces gaan als over ideeën. Het maakproces
moet daarop aansluiten.’
De laatste vĳfentwintig jaar maakte Ted voorna-
melĳk houtgestookt steengoed werk, dat hĳ draai-
de, vervormde en assembleerde. ‘De laatste
jaren ben ik mĳn vertrouwde manier van werken
wat aan het loslaten en probeer spontaniteit en
aandacht een grotere rol te laten spelen. Daarbĳ
is porselein een nieuwe uitdaging: ik kĳk wat ik
ermee kan doen door te rollen en te knĳpen.
Recent ben ik ermee begonnen om grote brok-
ken veldspaat in het werk in te sluiten. Die ver-
oorzaken interessante barsten, spleten en allerlei
andere structuren.’

Op de vorige pagina: Untitled Vessel, 2018, houtgestookt, geglazuurd steengoed, 45 x 35 x 30 cm
▲ Interstitial Vessel III, 2022, porselein met stukken ingesloten veldspaat, 34 x 25 x 30 cm

Op de volgende pagina: Untitled Vessel, 2018, houtgestookt, geglazuurd steengoed, 40 x 38 x 35 cm

https://tedadlerceramics.com
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Op zoek naar het ideale huis
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Haar werk laat zien dat huizen, alleen of in stapelingen,
meerdere facetten hebben. Het zĳn plekken waar mensen zich
afzonderen en elkaar ontmoeten. Ze creëren geborgenheid en
werpen muren op. Corona was een lastige tĳd, maar bracht ook

de aanzet tot allerlei nieuwe experimenten.

Carla Dĳk (Nederland, 1957) maakte kennis met
klei tĳdens haar opleiding tot handvaardigheids-
docent. Vooral het draaien fascineerde haar. ‘Ik
vond het een supermateriaal. Die plasticiteit!
Geweldig dat je van klei, door het op een draai-
schĳf te zetten, een pot of een vaas kunt maken
waar je dan bloemen in zet. Na mĳn opleiding
heb ik me een tĳd lang op het draaien gestort.
Tot ik les kreeg van iemand die aan raku was
verslingerd en een kleiwals had staan.’

Vorming
‘Er ging een wereld voor me open toen ik ontdek-
te dat je met kleiplaten weer heel andere vormen
kunt maken. In het begin ging ik ze nog buigen
en rond zetten, maar na een tĳdje was ik dat sta-
dium ook weer voorbĳ en begon ik alles recht te
maken. Sindsdien maak ik veel huizen. De wo-
ningen waar we in de loop van de tĳd gewoond
hadden – en dat waren er best veel – waren bĳ-
voorbeeld het onderwerp van Cities of My Life,
mĳn afstudeerproject aan de academie.’

Op de vorige pagina: Civitas Somnis, 2017, raku, 7,5-30 x 5-15 x 2,5-10 cm
▼ Bootjes (overzichtsfoto), 2002, aardewerk, decoraties met onderglazuur, 4-10 x 4-15 x 4-7,5 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Carla Dĳk
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Op de vorige pagina: Vazen met huid (overzichtsfoto), 2016, aardewerk, glazuur, Ø 10-20 x 11-26 cm
▼ Gekleurde huizen, 2016, aardewerk, decoraties met onderglazuur, 7,5-25 x 5-15 x 5-15 cm

Raku
‘Ook het raku stoken was een ontdekking. Wĳ ge-
bruikten een gasoven. Zodra het glazuur is ge-
smolten, zet je de oven open. Je pakt het werk
eruit met een tang en zet het in zaagsel. Door de
afkoeling ontstaat craquelé dat, doordat het
zaagsel begint te schroeien, een zwarte kleur
aanneemt. Waar de barstjes ontstaan en wat
voor tekening er op het glazuur ontstaat, is een
verrassing. Technisch luistert het allemaal best
nauw. Die platen moeten echt heel goed aan
elkaar vastzitten. Dat was een extra uitdaging
– en een goede leerschool.’

Decoratie
‘Decoratie neemt in mĳn werk een belangrĳke
plaats in. Het benadrukt identiteit. Ik bedenk de
patronen zelf, geïnspireerd door wandtegeltjes uit
alle windstreken. Ik houd van het ritme van her-
haling. Je kunt ermee spelen, vormen spiegelen
of draaien. Dat vind ik heel interessant. Soms
breng ik de tekening op het biscuit aan, heel vaak
ook al in de natte klei. Na de biscuitstook kleur ik
de tekening in met onderglazuur. Als ik direct op

de natte klei teken, gebruik ik soms eerst engo-
bes, soms alleen onderglazuur. Ik gebruik dan
een penseeltje en er ontstaan een soort kriebel-
tjes, zodat het lĳkt alsof ik iets heb geschreven.’

Zĳsprongetjes
‘Voor een wedstrĳd heb ik eens chawans ge-
maakt door een plaat op te rollen, een bodem te
maken en daaronder een voetje te zetten. Heel
vrĳ dus, maar... mĳn werk werd geselecteerd. Er
waren Japanse keramisten, die ook exposeerden
met hun traditionele chawans. Ik zie nog hoe die
mĳn werk oppakten om te zien of de onderkant
traditioneel was vervaardigd en het toen snel
weer terugzetten. Haha, erg grappig vond ik dat.

Later heb ik in de serie Vazen met huid onder-
zocht hoe het zou uitpakken als ik de huid met
een patroon van vormen decoreerde. Op huizen
werkte dat niet goed, op ronde vormen wel. Na
een tĳdje vond ik het wel weer mooi geweest.
Op de een of andere manier ga ik toch altĳd weer
terug naar mĳn huizen.’
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Nieuwe wegen
‘Door corona is alles een beetje stilgevallen. Het
was niet zo’n goede tĳd. Ik ben nu met ladders
bezig, ladders als een middel voor verbinding.
Ondertussen experimenteer ik met porselein,
wat weer een heel ander materiaal is om mee te
werken, en onderzoek ik de mogelĳkheid om
composities van losse elementen te maken. In
mĳn decoraties heb ik altĳd al veel met herhaling
gewerkt natuurlĳk. Ik experimenteer nu met de
mogelĳkheid om in de herhaling toch ook weer
een soort verandering te creëren. In de serie
Waterhuizen bĳvoorbeeld. Dat moeten elementen
worden waarmee je zelf een opstelling kunt ma-
ken. Je moet er op allerlei manieren doorheen

kunnen kĳken, door de huizen zelf en door de
opstelling als geheel, zodat er een kruipdoor-
sluipdoor effect van een oud stadje ontstaat.
Het begin is er, maar ik ben nog niet helemaal
tevreden. Ik wil er meer variatie in aanbrengen,
zodat je nog meer spannende combinaties kunt
maken.’

Nieuwe indrukken
‘Ik ben ook met lino’s bezig. Het patroon dat ik
daarin snĳd, wil ik in de klei afdrukken. Ik ben er
helemaal fan van. Momenteel maak ik proeven
om te zien hoe de patronen via de lino het beste
in de klei uitkomen, hoe diep de afdruk moet zĳn
en of ik die daarna wel of niet moet inkleuren. Bĳ

Op de vorige pagina: Gestapeld huis, 2020, aardewerk met onderglazuur, 40 x 10 x 10 cm
▲ Laddertje, 2022, porselein, 5 x 3,5 x 1,5 cm

https://www.carladijk.nl


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 92 | augustus 2022 | 26



Op de vorige pagina: Vaas met huid I (groen), 2016, aardewerk, glazuur, Ø 10 x 11 cm
▲ Waterhuis, 2021, sinterengobe, 10-12 x 10 x 10 cm

Op de volgende pagina: Chawan, 2005, raku met decoratie van onderglazuur, Ø 8 x 10 cm

sommige vormen hoeft dat helemaal niet. Door
het ritme en de lĳnen levert het al een mooi effect
op als je daarop alleen maar glazuur aanbrengt.
Ik vind het heerlĳk om dat allemaal te onderzoe-
ken!’

Van minimaal naar uitbundig
‘Toen ik net begon, was mĳn decoratie minimaal.
Nu is die veel uitbundiger. Vroeger durfde ik dat
gewoon niet en, eerlĳk gezegd, ben ik nog altĳd

bang dat ik doorsla. Aan de andere kant... die
Romeinse zuilen die van top tot teen met een
tafereel zĳn bedekt, die vind ik geweldig. Toen
ik afstudeerde, zei Guido Geelen – een van de
gecommitteerden: Je moet gewoon veel meer
durven! Het heeft jaren geduurd voor ik zover
was. En, wie weet, misschien kan het nóg uit-
bundiger...’

Sander Hendriks
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Van alle markten thuis. Of u noukomtshoppenvoormaterialenof
voor inspiratie. Of u al jaren klant bent of voor deeerste keerbinnenkomt.
Wat u ookwilt maken,wij zijn er voor u. Welkombij Keramikos,al jaren
degrootsteleverancier van kunstenaarsbenodigdheden.

Conradweg 19• 2031CM Haarlem • 0235424416• www.keramikos.nl

Keramikos

ZOMER B I J
K ERAM IKOS !

ALT I JD ZONN IGE AANB I ED INGEN

Z INDEREND ASSORT IMENT

http://keramikos.nl


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

Werken onder leiding van professionele keramisten

In 2022 onder andere:

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

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

Mis geen nieuwe
films

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

kanaal

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


Dit jaar al bĳgedragen?
Bedankt!!!

Zo kunnen we weer verder...

Geef uw evenementen voor de
KleiPers op tĳd door: er komen
veel aankondigingen binnen die
we niet of pas een nummer later
kunnen opnemen... Doe het voor
de 15e van de voorafgaande

maand.

Advertentiemateriaal voor het volgende
nummer graag aanleveren

vóór 15 augustus

https://www.silexshop.nl
http://www.keramiekcentrum.be
http://www.keramiekopleiding.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
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Eva Hild, White Rib, 2022, 150 x 110 x 50 cm, foto Anna Sigge

https://www.evahild.com
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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 28 augustus 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=B0aP5pW2fmLhqMA1thcLja0oAZgai4aW
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=uOBc3YFQ3J0eV7bjYwPysJs23dGuBcWI
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=xmBcxjd3SO56adE6nuIAE5xjAp8cPEY7
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Roos Kaandorp (Nederland, 1995) maakt sinds
een paar jaar grote, kleurige potten, Vaten vol
Oorsprong, waarop ze voorstellingen uit schep-
pingsverhalen uit allerlei culturen aanbrengt. ‘Die
verhalen gaan altĳd over de grote vragen des
levens. Elke cultuur heeft weer een eigen versie
die antwoorden geeft en structuur aanbrengt:
Hoe is onze realiteit ontstaan, waar komen wĳ
vandaan, wat is de zin van het leven, wat is mĳn
plek, wat gebeurt er na de dood, wat is goed en
slecht? Die vragen gelden ook allemaal voor mĳ
en door het maken van deze potten kan ik ze

onderzoeken. Wat in mĳn binnenste plaatsvindt
en waar ik (nog) geen woorden voor heb, krĳgt
vorm in wat ik maak. Klei is daarbĳ nu mĳn ideale
medium, terwĳl ik eerst dacht dat ik het moest
zoeken in nadenken en het schrĳven van papers.’

Buiten en binnen
Inmiddels zĳn er tientallen culturen de revue ge-
passeerd, van Aboriginal tot Inuit. De vaten raken
mensen: ‘Telkens weer op een andere manier. Ik
vind het mooi hoe er dan gesprekken ontstaan
over dit soort vragen, zelfreflectie, je plaats in de

▼ Elk volk heeft zĳn eigen verhaal. Alle in dit artikel afgebeelde vaten zĳn ongeveer gelĳk van grootte,
maximaal 75 x Ø 60 cm. Objectfoto’s bĳ dit artikel: Roos Kaandorp. Procesfoto’s: Mels Boom
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Roos Kaandorp brengt op haar Vaten vol Oorsprong levensvragen in
beeld, met scheppingsverhalen van over de hele wereld. In elke cultuur
hebben mensen dezelfde vragen over de wereld, het leven alsook goed
en kwaad. Ze geven daar hun eigen antwoorden op. Door die met klei in

beeld te brengen, onderzoekt Roos ook haar eigen levensvragen.
Wĳze lessen en menselĳke fantasie.

Van hoofd naar handen
Roos Kaandorp

http://rooskaandorp.nl
http://rooskaandorp.nl
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wereld, hoe al die perspectieven op de oorsprong
op elkaar lĳken, maar ook stuk voor stuk zo eigen
zĳn. De potten hebben ook wat mysterieus. Het
is niet alleen het verhaal aan de buitenkant dat
iets vertelt. De vessels zelfs zĳn naar binnen
gekeerd, maar binnenin beweegt het. Met die
onschuldige, gesloten ogen lĳkt er van alles in
ze om te gaan.’

Urnen
Grote vragen kwamen al vroeg op Roos’ pad.
‘Mĳn moeder is palliatief wĳkverpleegkundige.
Ik leerde de wereld van sterven en afscheid
nemen al vroeg kennen en zag hoe verschillend
mensen ermee omgaan. De wisselwerking tus-
sen de stervende en de mensen er omheen
boeide en raakte me en ik wilde later wat gaan
betekenen binnen de wereld van afscheid nemen
en rouw.’
Handvaardigheid was een van de vakken die
Roos op de middelbare school (bèta eindexa-
menpakket plus handvaardigheid) goed afgingen.

‘Ik vond het een vak waarbĳ de tĳd snel ver-
streek. Ik hoefde er niet bĳ na te denken: de op-
drachten ontstonden gewoon vanuit mĳn handen.
Het medium klei ging mĳ het gemakkelĳkst af.
Maar op die leeftĳd vond ik dat materiaal niet zo
cool…’
Ze ging naar de Design Academy in Eindhoven
en haalde haar propedeuse, maar besloot toch te
stoppen om in Leiden scheikunde te gaan stude-
ren (met een specifieke interesse in het ontwikke-
len van nieuwe materialen). ‘Na mĳn afstuderen
kwam de pottenbakkerĳ op mĳn pad. Ik was net
begonnen aan een pre-master Humanistiek (ook
weer heel interessant!), maar na een half jaar
besloot ik om voor vrĳheid te kiezen en me hele-
maal te gaan richten op het zelf leren van het
pottenbakkersambacht. Ik kende het atelier van
het Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen en kon
daar drie jaar geleden aan de slag: daar leerde ik
draaien, glazuren samenstellen en wat er alle-
maal nog meer nodig is. Ik ging urnen maken en
begon een eigen zaak: De Bezielde Urn.’

Op de vorige pagina: Het Keltisch scheppingsverhaal, 2021
▲ In het midden: Het Inuit scheppingsverhaal, 2021

Op de volgende pagina: Het Aboriginal scheppingsverhaal, 2021

https://www.liobaklooster.nl
http://rooskaandorp.nl
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▼ Het Bĳbelse scheppingsverhaal, 2021
Op de volgende pagina: Het Mapuche scheppingsverhaal, 2021

Kĳk hier naar de video van het maakproces

Covid
Toen begin 2020 covid begon, kreeg Roos de
keuze om niet meer te komen of in het klooster te
blĳven zolang het zou duren. ‘Ik besloot dat mĳn
leven zich voor onbepaalde tĳd binnen de muren
van het klooster zou gaan afspelen. In die tĳd zĳn
de Vaten vol Oorsprong ontstaan. Inmiddels heb
ik er een hele serie van gemaakt en zĳn ze ook
geëxposeerd, onder andere in de Pop-Up Uitstal-
ling bĳ Tineke van Gils.’

Naast haar gewone werk in de pottenbakkerĳ (en
de wasserĳ en de keuken) geeft Roos ook les in
het maken van urnen: de workshop Ontdek het
kunstambacht – scheppen vanuit stilte. ‘De deel-
nemers verblĳven een midweek in het klooster en
werken overdag onder mĳn begeleiding in de pot-
tenbakkerĳ.’

Techniek
In het begin van haar verblĳf is Roos urnen
gaan maken. ‘Ik ben toen begonnen met heel
veel draaien. Urnen zĳn technisch een uitda-
ging (de perfecte pot met deksel) en ik kon er
ook de verhalen en vraagstukken op kwĳt.
Maar van al dat draaien kreeg ik winterhan-
den en het was niet zo verstandig om telkens
natte en koude handen te krĳgen en daarom
begon ik met ringen op te bouwen. Handvor-
men blĳkt me ook beter te liggen. Ik gebruik
daarbĳ een klei met chamotte en stook op
1200 ºC.’

Op pagina 43 en volgende laat Roos
Kaandorp zien hoe zĳ met de hand een pot
opbouwt en decoreert met details uit het
Hopi scheppingsverhaal.
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Het Hopi scheppingsverhaal

Bĳ het maken van de pot, waarvan Roos op de
volgende pagina’s het proces laat zien, heeft ze
zich gebaseerd op het Hopi scheppingsverhaal.
Deze indianenstam leeft in de pueblo’s van New
Mexico in de VS. Er zĳn even talrĳke verhalen als
er pueblo’s zĳn, maar ze hebben wel een ge-
meenschappelĳk thema. De versie die Roos ge-
bruikt heeft, is deze:

In het begin was er alleen Tokpella, de eindeloze
ruimte. Daarin ontstond Tawa, de zonnegeest,
die vervolgens twee werelden schiep en de
bewoners van de eerste wereld. Hĳ schiep ook
Grootmoeder Spin als bemiddelaar tussen hem
en zĳn schepsels.
De eerste wereld was een grot, met insecten als
bewoners. Deze waren ongelukkig met hun be-
staan en begrepen de zin ervan niet. Tawa stuur-
de daarom Grootmoeder Spin om ze naar de
tweede wereld te brengen. Het was een moeilĳke
reis, vooral ook omdat ze langzaam veranderden
in zoogdieren, zoals beren en wolven. Maar nog
steeds waren ze ongelukkig en begrepen ze er
niets van. Daarom schiep Tawa een derde wereld
en beval wederom Grootmoeder Spin om de
schepsels daarheen te brengen. Tĳdens de moei-
lĳke reis was er weer een gedaanteverwisseling:
sommige dieren werden mensen.
Grootmoeder Spin leerde ze van alles, zoals we-
ven en pottenbakken. En de kolibri bracht ze
vuur. Maar… tovenaars (powaka’s) lieten het
kwaad zĳn intrede in de derde wereld doen.
Tegenstellingen ontstonden en de mensen wer-
den hooghartig.
Opnieuw greep Tawa in. Dit keer wilde Groot-
moeder Spin zich er niet meer mee bemoeien en
de mensen moesten het zelf maar uitzoeken. Ze
dachten dat de hemel (Sipapoeni) wel iets zou
zĳn, want ze hadden boven iets horen lopen. Ze
stuurden vogels naar boven om de boel te ver-
kennen. Na eerste pogingen met de zwaluw, de
duif en de havik, ontdekte de spotlĳster boven
een helemaal nieuwe, onbewoonde wereld, die
Tawa kennlĳk ook geschapen had. Met een
woestĳngebied, waar de Hopi nu nog steeds le-
ven. De spotlĳster zag er iemand zitten. Het
bleek Másauwuu te zĳn, magere Hein, die vroeg
waarvoor hĳ gekomen was. De spotlĳster vertel-
de dat de mensen in de wereld eronder een nieu-
we plek zochten en vroeg of dat kon. ‘Natuurlĳk
kan dat,’ zei Másauwuu, ‘maar bedenk wel dat
het hier voor hen een arm leven zal zĳn, net als
voor mĳ.’ De boodschap werd overgebracht en
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de goede mensen besloten om naar boven te
vertrekken. Grootmoeder Spin ging toch helpen
en zorgde ervoor dat er iets geplant werd, dat
tot in de hemel zou groeien. Na meerdere
pogingen bleek dat met de bamboe te lukken.
Langzaam klom iedereen naar boven en daar
aangekomen, werden de mensen door de
spotlĳster verwelkomd en hĳ gaf daarbĳ alle
stammen een eigen taal. Ten slotte klommen ook
de tovenaars omhoog, voor wie iedereen eigen-
lĳk gevlucht was. De mensen werden er kwaad
over en trokken de bamboe uit de grond, zodat
de tovenaars vielen en weer in de benedenwe-
reld terecht kwamen.

Uitgebreide informatie over Hopi legenden is hier
te vinden.

Het Sint Liobaklooster

Het klooster in Egmond-Binnen werd in 1935 ge-
sticht door de Duitse Hildegard Michaelis die in
haar denken vooral werd geïnspireerd door de
middeleeuwse mysticus Meester Eckhart. Zĳ was
ook kunstenaar.
Het klooster is een gemengde gemeenschap van
acht monniken binnen de Benedictĳner orde. De
naam van het klooster is afgeleid van die van de
nicht van Bonifatius. Lioba (betekenis: liefelĳke,
goede) was in een klooster in Zuid-Engeland op-
gevoed en kwam naar onze contreien om voor
pas bekeerde jonge vrouwen te zorgen.
De monniken leven naar de idealen van Bene-
dictus: onder andere zorgen voor elkaar, bezit-
tingen delen en spirituele groei bevorderen. De
lĳfspreuk van de orde is ora et labora (Latĳn, bid
en werk). De monniken bidden vĳf keer per dag
en hun werk bestaat uit de dagelĳkse huis-
houdelĳke zorg en diverse ambachten: weven,
pottenbakken, beeldhouwen, batikken, mozaïek
maken, edelsmeden, schilderen en etsen. De
producten zĳn te zien en te koop in een expositie-
ruimte.
Het klooster beschikt over een gastenverblĳf voor
mensen die in het klooster een periode van be-
zinning zoeken of aan een georganiseerde retrai-
te meedoen.
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Ik ga laten zien hoe ik van een stuk
klei een pot met een verhaal maak.
1. Ik bouw de pot op met strengen.
Eerst walk ik de klei.
2-3. En dan rol ik er strengen van. Het
bouwen vind ik eigenlĳk het leukste
van het maken van een pot. Als ik be-
zig ben met het kloppen en het opbou-
wen met ringen, dan denk ik niet. Dan
ben ik gewoon in de flow.

4. Ik ruw de streng op en ook de plek
op de pot waar ik deze erop ga zetten.

5-6. Vervolgens bevestig ik de rol op
de pot.

7-8. Ik klop de nieuwe rol vast. Bĳ het
kloppen is het de grootste uitdaging
om niet teveel naar buiten te kloppen.
Want de wand gaat, net als bĳ het
draaien op de schĳf, altĳd naar buiten.
Het is bĳna onmogelĳk om hem weer
naar binnen te krĳgen. Ik sla naar bo-
ven om de wand omhoog te dwingen.

9. Ik ga nu proberen de vorm er beter
in te krĳgen, want hĳ is een beetje
asymmetrisch. Ik blĳf kloppen en
checken. Hĳ moet veel dunner wor-
den.
10. Deze linten zitten er omheen voor
de stabiliteit. Als ik aan het kloppen
ben, ontstaat er spanning. Het lint
zorgt ervoor dat de vorm daardoor niet
wĳder kan worden.
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11. Ik schraap nu de buitenkant van
de pot glad, zodat alle overgebleven
naden eruit gaan.
12. Ik kĳk waar ik het gezicht wil heb-
ben, want het moet er mooi recht op
komen te staan. Het maken van het
gezicht is altĳd een belangrĳke fase,
daar het heel erg de uitstraling gaat
bepalen.

13. Ik begin met een blokje klei voor
de neus.
14-15. Dan probeer ik een schaduw-
rand te creëren. Die is al genoeg om
een gesloten ooglid te suggereren.

16-17. De mond is ook altĳd wel bepa-
lend.
Meestal maak ik het gezicht in twee
dagen. Na een rustdag begin ik met
een frisse start. Ik kĳk er nog een keer
naar en zie dan opeens allemaal din-
gen die beter kunnen.

18. De engobes die ik gebruik, maak
ik zelf met oxides en pigmenten. Ik
meng ze ook met zelf gedolven klei.
Die is eigenlĳk veel mooier dan dat ik
zelf kan maken.
De onderste rĳ is mangaanoxide, in
verschillende concentraties aange-
bracht. Ik vind het een uitdaging om
met zo min mogelĳk kleuren zo veel
mogelĳk combinaties te bedenken.

19. Op deze pot ga ik het Hopi schep-
pingsverhaal afbeelden. Ik heb de
achtergrondkleur er al op aange-
bracht.
20. Van de kleuren waarmee ik ga
werken, heb ik gestookte kleurplaatjes
zodat ik precies weet wat ik doe. Ik
werk op een rode klei; straks ga ik ook
dingen uitgutsen en dan wordt die
rode klei weer zichtbaar.
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21. In dit scheppingsverhaal is het
Grootmoeder Spin die vanuit de he-
mel naar beneden komt om zorg te
dragen voor de mens. Die spin ga ik
nu afbeelden. Op deze plek schilder ik
het draadje waar de spin mee afdaalt.
22. De spin gaat eerst naar een grot
en daar begint het eerste leven: een
grot vol insecten. Later worden het
zoogdieren en uiteindelĳk mensen.

23. Ik breng de engobes altĳd twee
keer aan. Zodoende hoeft het de eer-
ste keer niet heel erg dekkend of net-
jes te zĳn.
24. In het midden moet een andere
kleur komen, dus ik veeg wat engobe
weg.

25. Hier ga ik een andere kleur, wit,
aanbrengen.
26. Om de geschilderde delen guts
ik de contouren uit en zo wordt de
tekening mooi duidelĳk. Ik wil het ge-
detailleerd hebben en ook een beetje
primitief.

27. Het eindresultaat na de stook op
1200 ºC.

Het Hopi scheppingsverhaal, 2022



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

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

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

Het grote K boek 3

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

ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

De grote K deel drie
De meest recente toevoeging aan de serie
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Mis geen nieuwe films
van de kleine K
Neem hier een

abonnement op ons
YouTube-kanaal

Op de website van de kleine K vindt u hier een
index van verschenen interviews

http://colpaertonline.be
https://www.skpd.nl/delftse-keramiek-dagen
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA
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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Met zorg wordt in Japan opgediend, met overal een apart schaaltje of kommetje voor. Foto: Mels Boom
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Contemporary British Ceramics
Schrĳver Ashley Thorpe bespreekt in dit boek
het werk van een tweeëntwintigtal Britse kera-
miekkunstenaars van naam. Hĳ doet dat als
verzamelaar en geeft zĳn hoogstpersoonlĳke
gedachten en impressies over elk object.
Daarbĳ gaat het niet alleen over het karakter en
de artistieke kwaliteiten van het werk, maar ook
over het gevoel dat ze oproepen alsook hun ver-
houding en raakpunten met andere kunsten.
Hĳ plaatst het werk in de ontwikkeling van de
kunstenaar en die van het keramiekveld, zonder
de ontwikkeling van elke kunstenaar uitvoerig te
beschrĳven. Dat doet hĳ met opzet om juist de
objecten voor zichzelf te laten spreken. Wel
voegt hĳ aan het einde van het boek een reeks
korte biografieën toe.

Technische aspecten komen niet aan de orde.
De schrĳver is collectioneur en vindt het niet zo
interessant hoe het object ter wereld kwam als
wel wat het nu in de wereld betekent.

Interessant is de manier waarop Thorpe de
hoofdstukken rangschikt. Bĳ elke kunstenaar
heeft hĳ een aantal gezichtspunten die
uitgebreid aan bod komen. Deze gebruikt hĳ
– daar waar overeenkomsten zĳn – om over te
stappen naar de volgende kunstenaar. Zo rĳgt
hĳ het snoer van onderwerpen aaneen, waarbĳ
telkens weer andere aspecten van hetzelfde
idee belicht worden.

De beschreven kunstenaars zĳn: Alison Britton,
Neil Brownsword, Connor Coulston, Ken
Eastman*, Tessa Eastman*, Elena Gileva*,
Jennifer Lee, Sam Lucas, Nao Matsunaga,
Carol McNicoll, Nathan Mullis, Aphra O’Connor,
Benjamin Pearey, Henry Pim*, Sara Radstone,
Aneta Regel*, Mella Shaw, Richard Slee, Martin
Smith, Pam Su, Annie Turner en Patricia Volk
(* Werk van – of een interview met – deze
kunstenaar is eerder in de kleine K versche-
nen).

Thorpe laat mooi zien hoe het categoriseren
van werk bĳdraagt aan begrip, en tegelĳkertĳd
een beletsel vormt voor het ondergaan van het
totale karakter ervan.

Dit boek is een absolute aanrader voor degene
die nu eens niet over klei, glazuur of andere
techniek wil lezen, maar zich wil verdiepen in
de andere achtergronden van moderne
keramiek.

Contemporary British Ceramics
beneath the surface
Ashley Thorpe, The Crowood Press Ltd,
Ramsbury, Verenigd Koninkrĳk, 2021,
208 pagina’s, 21,5 x 28 cm, kleur, hardcover,
Engelstalig, ISBN 978 1 78500 888 7, € 40
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Martin Mindermann (Duitsland, 1960) is al dertig
jaar gespecialiseerd in het rakustoken. Qua
bekwaamheid en uitdrukking heeft hĳ voor deze
techniek nieuwe maatstaven gezet. Bĳ deze his-
torische werkwĳze worden de objecten gloeiend
heet uit de oven genomen en in stro of spaan-
ders gelegd, waarna het in een hernieuwd vuur –
de rookbrand – zĳn uiteindelĳke karakter krĳgt.
Dat openbaart zich pas als het object, ontdaan
van overtollig roet, het spectaculaire mysterie
prĳsgeeft. De wisselende temperatuurschokken
veroorzaken, deels door toeval, deels door de
kunstenaar gecontroleerd, glazuurbarsten. Dit
craquelé, de kleuring en de vorm hebben afwis-
selend een esthetische interactie en creëren zo
een uniek object. Volume en vorm worden vaak
geënsceneerd met gedecoreerde vlakken. In het
actuele werk brengt Mindermann patronen en
markante visuele structuren aan.
Het zĳn contemplatieve vormen die hĳ terloops
ontdekt en bestudeert. Florale objecten zoals
zaaddozen, figuratieve contouren, reflecties en
zelfs patronen op parkeerplaatsen of tafellakens
vertaalt hĳ door middel van fotografie en tekening
naar glazuur. Zo ontstaat een complexe estheti-
sche creatie die in het virtuoze samenspel van de

verschillende lagen en de plaatsing werkt als
schildering. Martin Mindermann is in staat de in-
herente contemplatie van zĳn ideeën en studies
op overtuigende wĳze over te brengen. Men kan
nauwelĳks ontsnappen aan de intensiteit en de
uitstraling van zĳn werk en bereikt als beschou-
wer dan ook heel eenvoudig een kalm, diepzinnig
inzicht.

Luyt de Brauw (Canada, 1947) studeerde in 1970
af in rechten. Na drie jaar vrĳwilligerswerk in
Ivoorkust verricht te hebben, is zĳ daarna bĳna
dertig jaar werkzaam geweest in de rechterlĳke
macht. Vanaf 2003 is zĳ zich fulltime met kera-
miek gaan bezighouden. Zĳ heeft een veelvoudig
oeuvre ontwikkeld en vervaardigt onder andere
keramische tassen, kledingstukken (jasjes), dier-
en mensfiguren alsook keramische boeken. Daar-
bĳ speelt het trompe-l’œil effect een voorname
rol. Deze keramische boekobjecten zĳn uitge-
voerd in terracotta en gekleurde engobes. Om
levensechte detaillering te bereiken, soms met
goudluster, worden de boekobjecten tot wel zes
keer in de elektrische oven gebakken. Ook de
rugzĳde van de boekjes is op frappante wĳze
vervaardigd, al is dit niet altĳd goed zichtbaar.

Deze zomer is recent werk van Martin Mindermann en van
Luyt de Brauw te zien bĳ Loes & Reinier International

Ceramics. Met virtuoos rakuwerk en spannende trompe-l’œil.

Mindermann en De Brauw

Op de vorige pagina: Martin Mindermann, hoge stèlevormige, vlakke vaas, raku gestookt en voorzien van stipjes
bladgoud, 33 x 10 x 36,5 cm ▼ Luyt de Brauw, Benedicite omnes volucres – Zegen alle vogels, uitgevoerd in

terracotta, 14 x 23 cm
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Er komen getĳdenboekjes langs, maar ook kook-
boeken, herbaria, dichtbundels, foto- en postze-
gelalbums, flora’s en fauna’s.

Reinier van de Voorde

Zomertentoonstelling – Summer Show
t/m 27 augustus
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17 uur

▲▲ Luyt de Brauw, Primavera, terracotta, circa 16 x 25 cm ▲ Martin Mindermann, vlakke, rechthoekige vaasvorm, raku
gestookt en beide zĳden voorzien van details in bladgoud, 41 x 12 x 28 cm
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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

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 kwamen top-
stukken 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

Natuurlĳke pracht
Kleuren met kracht, alsof ze niet vierhonderd
jaar geleden, maar gisteren zĳn gemaakt. Met
verwondering én bewondering voor het hoog-
staande 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 aarde-
werk. 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 tentoon-
stelling Natuurlĳke Pracht is deze bĳzondere col-
lectie voor het eerst in het openbaar te zien.

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

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

https://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.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

Sarah Michael
Sarah Michael haalt haar inspiratie uit alles om
haar heen in het dagelĳks leven. In keramiek
heeft ze een manier gevonden om haar gevoel
voor humor te laten zien, terwĳl ze het medium
vaak gebruikt om haar gedachten over allerlei
wereldproblemen uit te drukken. De afgelopen
tĳd heeft ze vanwege corona veel inspiratie
opgedaan bĳ het wandelen en vooral het kĳken
naar de vele hondenuitlaters. Dat resulteerde in
een leuke serie schetsachtige, porseleinen
sculpturen.

14 augustus tot 24 september
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

https://www.princessehof.nl
https://www.theemaas.nl
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Beate Kuhn
Beate Kuhn (1927-2015) is een van de belang-
rĳkste 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, waar-
van versies in verschillende afmetingen werden
samengevoegd. Naast de vrĳe sculpturen, waar-
van 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 na-
tuur was. Dat geldt vooral voor de portretten van
katten, die zĳ met behulp van gedetailleerde
schetsen uit afzonderlĳke, gedraaide segmenten
heeft opgebouwd.

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

Bestiarium
Johan Creten is kunstenaar, geen keramist. Zĳn
kunst gaat over leven en dood. Hĳ wil niet beha-
gen maar stelt vragen. Hĳ onderzoekt, confron-
teert 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.

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

https://www.keramion.de
https://www.alminerech.com/exhibitions/8877-johan-creten
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Voorwaarts getrokken
In de tentoonstelling Stroomopwaarts presen-
teert 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 ver-
hitting 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 be-
langrĳk 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

Vreemde vogels
Vogels spreken al duizenden jaren tot de ver-
beelding. Wanneer de Hollandse tegelindustrie
in de zeventiende eeuw tot bloei komt, worden
er al snel hele series met vogels en bloemen
gemaakt. Opvallend zĳn vooral de ‘vreemde’,
exotische vogels die de tegelschilders zelf waar-
schĳnlĳk nooit in het echt gezien hebben. Zĳ
baseerden zich op prenten, die meestal niet
ingekleurd waren.

t/m 31 oktober
Nederlands Tegelmuseum
Eikenzoom 12
6731 BH Otterlo
Open: dinsdag t/m zondag 13 - 17

https://www.museumbelvedere.nl/nl/
https://nederlandstegelmuseum.nl/zien-en-doen/tijdelijke-tentoonstellingen/nu-te-zien/230-vreemde-vogels
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Bestiarium
Galerie Almine Rech Brussel

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

Meekyoung Shin
Keramiekmuseum Princessehof

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

O.a. Simone van Bakel
Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11

8442 CE Heerenveen
t/m 31 juli

Sun in Our Eyes
Jubileumtentoonstelling Her Comis en Paulien
Ploeger, Slingerhaan Ateliers, Oudebildtdĳk 732

9079 NB St.-Jacobiparochie, t/m 31 juli

O.a. Netty van Osch
Made in Dolland, Artzaanstad, Grote Hulzen 11

(Hembrugterrein), 1505 RH Zaandam
t/m 7 augustus

Beate Kuhn
Keramion

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

Gedeelde Passie
Galerie Kempro

Dr. Ruttenpark 10, 6029 TK Sterksel
t/m 14 augustus

Korea
Keramiekmuseum Princessehof

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

O.a. Griet Dupré en Vera Stoefs
Earth Works, Freddy Thielemans Tentoonstel-

lingsruimte, Sint-Gisleinsstraat 19
1000 Brussel (BE), 6 t/m 21 augustus

Zomertentoonstelling
Galerie De Roos van Tudor

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

Mindermann en De Brauw
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer

t/m 27 augustus

Schatten van het Keramiekmuseum
Verviers

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

O.a. Leen Cools
Ministerie van Tĳd, Kerkstraat 63

1701 Itterbeek (BE)
t/m 28 augustus

Wim Borst
Marspoort Galerie, Marspoortstraat 9a

7201 JA Zutphen
t/m 28 augustus

Pronkjewails
Groninger Museum, Museumeiland 1

9711 ME Groningen
t/m 30 augustus

Show Up
Brabanthallen

Diezekade 2, 5222 AK Den Bosch
4 en 5 september

Touching Worlds
Designmuseum Den Bosch, De Mortel 4

5211 HV Den Bosch
t/m 6 september

O.a. Jacqueline Tĳssen
Museum Lunteren, Dorpsstraat 55

6741 AB Lunteren
t/m 6 september

O.a. Jolanda van de Grint
Groots in ’t klein, Galerie Bax
Singel 82, 8601 AM Sneek

t/m 10 september

Schaal met een Gouds verhaal
Museum Gouda, Achter de Kerk 14

2801 JX Gouda
t/m 17 september

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.alminerech.com/exhibitions/8877-johan-creten
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.heerenveenmuseum.nl/muga
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.paulienploeger.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://artzaanstad.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://keramion.de
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kempro.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.bergvanbarmhartigheid.be/nl/expo-earthworks
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.roosvantudor.nl/exposities.html
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://loes-reinier.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramis.be
https://www.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.ministerievantijd.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.marspoortgalerie.nl
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://www.showup.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.baxkunst.nl
https://www.baxkunst.nl
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/49/schaal-met-een-gouds-verhaal
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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Keramiekmarkt Keramisto
17 en 18 september

Zomerexpositie
Beeldentuin Witharen, Witharenweg 24

7738 PG Witharen
t/m 18 september

Nederlandse keramisten
Wim Borst, Mieke Blits, Peter Hiemstra, Trudy
van Loon, Maison Gramont, 11270 Fanjeaux

(FR), t/m 18 september

Het bewegende ding
Hazart, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
t/m 24 september

Sarah Michael
Galerie Theemaas, Karel Doormanstraat 469

3012 GH Rotterdam
18 augustus tot 24 september

O.a. Dineke Oosting
Stroomopwaarts, Museum Belvédère, Oranje

Nassaulaan 12, 8448 MT Heerenveen-
Oranjewoud, t/m 25 september

O.a. Edith van Eĳden-Calis
De kleine toonzaal

Voorbaan 25, 1271 RR Huizen
27 augustus t/m 25 september

Ground - Antony Gormley
Museum Voorlinden, Buurtweg 90

2244 AG Wassenaar
t/m 26 september

Nachtboek
Galerie Arti-Shock

Schoolstraat 26, 2282 RD Rĳswĳk
10 t/m 29 september

O.a. Swanica Ligtenberg
Dutch Luxury Design Galerie
Voorstraat 1-3, 4416 BC Buren

t/m 30 september

Echo van Majiayao
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
3 september t/m 2 oktober

Keramiekmarkt Dordrecht
2 oktober

Natuurlĳke pracht
Kunstmuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 13 oktober

Ledententoonstelling SKNN
Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Home Center

Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
t/m 13 oktober

High Fired
Galerie Franzis Engels

Nieuwevaart 200, 1018 ZN Amsterdam
1 september t/m 15 oktober

450 jaar Tichelaar
Keramiekmuseum Princessehof, Grote
Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden

t/m 30 oktober

Beelden in Soest
Hazart, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
t/m 30 oktober

Sea Silt: Linking Elements by Humade
Keramiekmuseum Princessehof, Grote
Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden

t/m 30 oktober

Johan Tahon
Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1

2586 EL Den Haag
t/m 31 oktober

Vreemde vogels
Nederlands Tegelmuseum, Eikenzoom 12

6731 BH Otterlo
t/m 31 oktober
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https://www.keramisto.nl
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
http://www.art-fanjeaux.fr/GALERIE_PHOTOS_WEB/FR/PAGE_Accueil.awp
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.theemaas.nl/home
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.museumbelvedere.nl/nl/nu_te_zien/stroomopwaarts/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.dekleinetoonzaal.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.voorlinden.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.arti-shock-rijswijk.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://dutchluxurydesign.com/nl/evenementen/qickoff
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.terra-delft.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://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://sknn-keramiek.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.franzisengels.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.hazart.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen
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://nederlandstegelmuseum.nl/zien-en-doen/tijdelijke-tentoonstellingen/nu-te-zien/230-vreemde-vogels
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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3D-printen
Coda Museum, Vosselmanstraat 299

7311 CLApeldoorn
t/m 11 november

Treasure Bowl Collection
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
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.
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https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/3d-printen-een-dimensie-in-vakmanschap?utm_source=Groep%3A+Museum&utm_medium=email&utm_campaign=Openingen+mei+447753
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
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html


I n M emo r i am
Georges Blom (1947-2022)
Op 12 juli jl. overleed de Belgische keramist Geor-
ges Blom.

Blom wordt beschouwd als één van de grote ver-
nieuwers in de Belgische keramiek. Hĳ studeerde
aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Kunstam-
bachten in Hasselt, met Carmen Dionyse als do-
cent. Reeds toen werd hĳ opgemerkt vanwege de
inventiviteit waarmee hĳ zĳn keramisch werk ge-
stalte gaf. Hĳ had een grote invloed op zĳn mede-
leerlingen. Amper vier jaar bezig met keramiek,
werd hĳ in 1977 gelauwerd op de internationale
wedstrĳd voor keramiek in Faënza (Italië). Zĳn in-
zending bestond uit bizarre rekjes, gevuld en op-
getuigd met allerlei kleurige onbeschrĳfbare
voorwerpen, buisjes, dopjes en ringen.
Kort daarna wĳdde de Brusselse galerie La Main
een opmerkelĳke tentoonstelling aan zĳn kera-
miek. Zowel Muzee in Oostende als het Museum
voor Kunst en Geschiedenis in Brussel namen zĳn
werk op in hun verzameling. Dit laatste museum
toonde zĳn werk in de overzichtstentoonstelling
Keramiek en Porselein in België.

Echter, Blom was iemand die niet graag in de
kĳker stond. Zelf heeft hĳ nooit zĳn werk willen
promoten; het liefst werkte hĳ ongestoord en in
de stilte van zĳn atelier. Het creëren was voor
hem het voornaamste. Decennia lang heeft hĳ
nauwelĳks geëxposeerd. Rond 1990 had Geor-
ges een tĳdje figuratief werk gemaakt. Dit jaar
had hĳ deelname toegezegd aan de kunstroute
van Maaseik. Hĳ was reeds ernstig ziek en
koos een eikenboom als locatie voor zĳn instal-
latie in gips en hout. Hĳ wilde met zĳn werk de
banen en takken uitbeelden die uit
zo’n boom voortvloeien. In alle richtingen: de
levensboom verbonden met de aarde, met de
takken reikend naar de hemel.

Werken van Georges Blom zĳn behoorlĳk
schaars. Ze worden echter gekoesterd door
heel wat kunstliefhebbers die beseffen welk
impact Blom gehad heeft op de moderne kera-
miek.

Frank Steyaert
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https://www.facebook.com/joop.crompvoets
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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: Ted Adler, Carla Dĳk, Elvira
Groenewoud, Sander Hendriks, Roos
Kaandorp, Simon Reece, Frank Steyaert 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/2022%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/

