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In maart van dit jaar deed de IAC (International Acade-
my of Ceramics) een oproep voor steun aan Oekraïne,
specifiek voor Oekraïense keramiekkunstenaars. De
keramische gemeenschap heeft daarop blĳk gegeven
van een groot gevoel van solidariteit.
In tegenstelling tot de verwachtingen, stromen de ver-
zoeken om hulp en onderdak niet binnen. In het vroege
voorjaar zĳn enkele keramisten aan een residentie in het
buitenland geholpen. Toch lĳkt het erop dat de eerste
keuze van Oekraïense kunstenaars en studenten niet is
om het land te verlaten, maar om zoveel mogelĳk de
schĳn van een normaal leven op te houden in het wes-
ten van het land. Ook de studenten blĳven naar de uni-
versiteit gaan.
Via de IAC kan sinds een paar weken Oekraïense kera-
miek gekocht worden om de kunstenaars tĳdens dit con-
flict te blĳven steunen.

https://www.aic-iac.org/en/vente-ukraine/
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Esther Stasse
Precieze eenvoud
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Al op de middelbare school vond Esther Stasse
(Nederland, 1968) dat ze naar de kunstacademie
moest gaan. Ze was toen altĳd al met klei bezig
en had handvaardigheid als eindexamenvak. Als
antwoord op de vraag naar welke academie ze
zou gaan, had ze wel een paar alternatieven
bedacht, zoals de Zilverschool in Schoonhoven
(tegenwoordig De Vakschool Schoonhoven).
Maar de eerste keuze was Academie Minerva in

Eenvoudige, strakke en zwarte vormen, herhaling van volumes en altĳd
de mogelĳkheid van een functie. Dat kenmerkt het werk van Esther
Stasse. Ze probeert de vorm zoveel mogelĳk tot de essentie terug te
brengen en tegelĳkertĳd een interessant samenspel van vormen te
creëren. Dat doet ze uit een groot aantal, van tevoren gemaakte,
elementen die spelenderwĳs tot een geheel worden samengesteld.
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Groningen, waar ze in 1986 werd aangenomen.
Ze had onder andere les van Geert Lap, die er
net het jaar tevoren was gaan doceren. Nog
steeds is zĳn invloed in het werk van Stasse te
zien in de precieze en minutieuze afwerking.

Helaas sloot de keramiekafdeling van de acade-
mie in 1988. Esther kreeg de keuze om ver-
vroegd examen te doen of een andere opleiding

Op pagina 5: Vaasobject, 2017, h 62 cm, collectie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Op de vorige pagina: Ceramic Mirrors I, 2022, 37 x 28 cm

▼ Vaasobject, 2021, 26 x 34 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Frieda Mellema

https://estherstasse.nl
https://estherstasse.nl
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te zoeken. Stasse koos voor het laatste; ze meld-
de zich aan bĳ de Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam en werd aangenomen. Waar in Gro-
ningen de opleiding breed was en er vooral aan-
dacht was voor de basis, bleek op de Rietveld
Academie het zelf ontdekken voorop te staan.
‘We mochten er echt kiezen, moesten zelf beslis-
sen wat we gingen doen en hoe we dat zouden
aanpakken. Docenten waren er vooral ter bege-
leiding. Ik had er les van Jan van der Vaart. Bĳ
hem was er best een overeenkomst met Lap en
ook hĳ heeft een grote invloed gehad op mĳn ont-
wikkeling. Andere bekende keramisten, zoals
Henk Trumpie, Barbara Nanning, Babs Haenen
en – weer – Geert Lap gaven me toen ook les.’

Functie
Esther had een voorliefde voor functionaliteit,
maar dat moest wel ondergeschikt blĳven. ‘En
dat is nog steeds zo. In mĳn werk gebruik ik altĳd
wel een containervorm waar iets in kan, maar het

Op de vorige pagina: Tulip Tower, 2019, 61 x 33 x 25 cm (3 delen), particuliere collectie
▼ Vaasobject, 2016, 42 x 62 cm

Op de volgende pagina: Vaasobject, 2022, 26 x 11 cm

gaat om de vorm. Al op de academie ging ik mal-
len gebruiken. Draaien heb ik ook wel gedaan,
maar het bleek niets voor mĳ. Opbouwen met
platen gaf niet het gewenste resultaat en ik ging
verder met de mallen. In die tĳd heb ik veel hele-
maal moeten uitvinden hoe dat voor mĳ werkte.’
Het eindexamen in 1992 was een succes: er
werd goed verkocht, het ging eigenlĳk vanzelf.
Er werd gepubliceerd in Items en in Keramiek, er
kwam een tentoonstelling bĳ Inart en een jaar
later kreeg ze een startstipendium van het Fonds
voor de Beeldende Kunsten. Boymans van Beu-
ningen en het Princessehof kochten werk aan.
‘Carla Koch toonde interesse en dat contact is
altĳd belangrĳk gebleven. Het was best een
stormachtige periode. Samen met anderen had ik
een atelier in Amsterdam-Noord, in een paar pan-
den van een woningbouwvereniging, die ze voor
kortere tĳd aan kunstenaars ter beschikking had
gesteld.’
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Eenvoud
In 1993 volgde ook een werkperiode bĳ het
EKWC, toen nog in Den Bosch. ‘Na je studie
moet je eigenlĳk nog ontdekken wie je bent en
in artistiek opzicht helpt zo’n werkperiode daar
enorm mee.’ Sindsdien is er een duidelĳke
ontwikkeling in Stasses werk te zien. Het kleur-
gebruik werd langzamerhand beperkt tot zwart,
de vormen werden steeds strakker. Meer en
meer werden objecten met dezelfde soort ele-
menten opgebouwd. ‘Ik speel al lang met het
herhalen van vormen en het samenvoegen van
blokken. En ik merk dat het werk steeds ingeto-
gener en monumentaler wordt. Gecompliceerde,
drukke stukken komen nog wel voor, maar het
wordt wel minder. Mĳn objecten worden steeds
eenvoudiger en ik vraag me daarbĳ af: hoe wei-
nig vorm kan ik nog neerzetten, terwĳl het toch
interessant blĳft? Tegelĳkertĳd vind ik het samen-

spel tussen vorm en ruimte ontzettend belang-
rĳk. Bĳ eenvoudige vormen blĳkt dat veel ge-
makkelĳker te zĳn, preciezer te formuleren als
het ware.’

Spiegels
Sinds een paar maanden voegt Esther platte
vlakken toe aan haar objecten: spiegels. ‘De
ruimte gaat dan een andere rol spelen en de
verhouding met de overige elementen krĳgt
opnieuw vorm. Ik kan niet om dat platte vlak
heen; dat wordt zo een beperkende factor wat
ik eigenlĳk wel prettig vind. Al met al is het best
een uitdaging, maar tegelĳkertĳd is het weer
een toevoeging van een functioneel element.
De nieuwe stukken zĳn om op te hangen en dat
is ook nieuw voor me. Het is een stap die weer
andere mogelĳkheden biedt.’

▲ Ceramic Mirrors II, 2022, 37 x 47 cm, particuliere collectie

https://www.simonreece.com.au
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Jessika Edgar
Massamediacultuur verwerkt in klei
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Haar brein werkt via klei. Jessika Edgar is zich bewust van haar positie
in de moderne informatiemaatschappĳ. Haar indrukken en statements
verwerkt zĳ in keramische sculpturen. Vluchtige media, de getuigen van

onze tĳd, krĳgen een duurzame kwaliteit.

Jessika Edgar (Verenigde Staten, 1987) groeide
op in een gezin waarin textiele werkvormen wer-
den beoefend. Zĳ leerde naaien, haken en bordu-
ren. De klei kwam pas op haar pad tĳdens haar
kunststudies aan de California State University
in Northridge, twaalf jaar geleden. Vanaf dat mo-
ment bleef de keramiek haar boeien. In eerste in-
stantie hield zĳ zich bezig met draaien en het
vervaardigen van functioneel aardewerk.

Conceptuele kunst
Gaandeweg verschoof haar interesse naar sculp-
turale, abstracte vormen en conceptuele kunst.
Ze bouwt haar sculpturen voornamelĳk op met
kleirollen en is vooral geboeid door de populaire

cultuur waarin wĳ leven en actuele thema’s zoals
genderidentiteit, schoonheidsidealen en mate-
riële verlangens. Edgar is zich bewust van haar
positie in de maatschappĳ als jonge, hetero, blan-
ke cisseksueel (iemand van wie de genderidenti-
teit overeenkomt met het geboortegeslacht) en
beseft welke privileges dit met zich meebrengt.

Humor
Met haar sculpturen en installaties wil Jessika
haar eigen maatschappelĳke positie weergeven.
Zĳ maakt graag gebruik van humor, met name in
de titels van haar werk, om de draak te steken
met zichzelf en de cultuur van een 30plus millen-
nial.

Op de vorige pagina: Get It While You Can, 2019, uit de serie Feed Your Head, aardewerk met mica, acrylparels, nep bond,
stopverf, tafelpoten, spuitverf, 101,5 x 76 x 50,5 cm▼◄ Used and Abused, 2015, uit de serie …Objects From a
Hypothetical Self-Contained Separate Reality, aardewerk, glazuur, microkristallĳne was, olieverf, kruk, spuitverf,

139,5 x 58,5 x 40,5 cm ▼► Pretty on Fleek, 2018, uit de serie It’s Not Too Much, Is It?, aardewerk met mica, glazuur,
gespoten rubber, divers Swarovski kristal, acrylparels, glitter, Mod Podge, Ikea kruk, imitatie goudblad, 138,5 x 40,5 x 33 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Jessika Edgar
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Op de vorige pagina: I Get My Hit and Then I Run With It, 2021, Installatie bĳ International Ceramic Research Center
Guldagergaard ▼◄ Sometimes It’s Just Hard for Me to Bend My Elbow, 2019, uit de serie Feed Your Head, aardewerk,
glazuur, gevarieerd bladmetaal, spuitverf, microkristallĳne was, olieverf, 99 x 50,5 x 28 cm ▼► I Want to Touch You to
Feel Happy Inside, 2019, uit de serie Feed Your Head, aardewerk, glazuur, bladkoper, gevarieerd bladmetaal, OSB plaat,

127 x 77,5 x 77,5 cm

De maatschappĳ waarin wĳ leven is een onuitput-
telĳke bron van inspiratie voor haar. Tĳdschriften,
TV-series (die zĳ kĳkt terwĳl ze werkt), social me-
dia; overal haalt zĳ ideeën vandaan.
Het werk functioneert als een reeks vignetten die
een bepaalde periode markeren, als een moment
in de cultuur en haar persoonlĳke reactie daarop.
Met haar werk wil Jessika ook de bestaande
rangorde waarin ambachten ‘lager’ staan dan
kunst aan de kaak stellen.

Vormloosheid
Edgar combineert klei met onder andere nep-
bont, acrylparels en glinsterend materiaal. Zĳ
werkt haar kunstwerken af met zelfgemaakte
glazuren, maar gebruikt evengoed kitscherig spul
dat je kant en klaar kunt kopen. Zoals bĳvoor-
beeld Mayco glazuur, dat wordt geadverteerd
als Art in a Jar (kunst in een potje).
Jessika verkent vorm via het concept van vorm-
loosheid, een begrip (l’informe) dat de Franse
filosoof George Bataille (1897-1962) introduceer-

de om de kunst te ontdoen van status. Kunst
mag besmeurd zĳn, aards en modderig. Het
vormloze onttrekt de kunst aan indeling in soort
of categorie. Edgar bevraagt met haar kunst de
maatschappelĳke ideeën over identiteit en waar-
de.

Educatie
Tĳdens haar studie kreeg Jessika les van Patsy
Cox, hoofd van de keramiekafdeling. Deze vrouw
was – en is nog steeds – belangrĳk in haar leven
en carrière. Met name de manier waarop Cox
heeft gevochten voor een werkplaats waar vrou-
wen een veilige haven kunnen vinden om zich
te ontplooien, heeft Jessika zich ten voorbeeld
gesteld. Zĳ streeft ernaar om in haar eigen les-
praktĳk aan de Wayne State University (Detroit)
dezelfde tolerante omgeving te creëren.
Lesgeven doet Jessika Edgar met passie. Zĳ
vindt het belangrĳk en eervol om in de positie te
zĳn leerlingen te doceren over alle mogelĳkheden
die klei te bieden heeft.
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Creatie
Tĳdens een verblĳf in het Deense International
Ceramic Research Center Guldagergaard maakte
Jessika in 2021 een moodboard met afbeeldingen
van Pinterest, als basis voor haar kunstwerken.
Sinds die tĳd is zĳ kleisoorten gaan gebruiken die
op hoge temperaturen (1200 ºC) gestookt kunnen
worden. Deze (gechamotteerde) klei heeft ver-
schillende kleuren en texturen. Sommige zĳn bak-
steenrood, bruin met fijne spikkels of grĳsachtig
met een zwarte korrel. Het werk is meestal onge-
glazuurd. Ze past bĳna altĳd koude oppervlakte-
behandelingen toe met glitters, acrylstenen, verf,
gespoten rubber, bladmetaal, bont en stof.

Series
Edgar werkt haar thema’s uit in series met vaak
grappige en intrigerende titels. In Guldagergaard
vervaardigde zĳ de installatie I Get My Hit and
Then I Run With It. De installatie bestaat uit
sculpturen die commentaar lĳken te geven op
onze maatschappĳ, waarin men maar moeilĳk los
kan komen van de keurslĳven die onze bewe-
gingsvrĳheid belemmeren. Het is geïnstalleerd op
een manier die lĳkt op een etalage, als commen-
taar op consumptiegoederen en de manier waar-
op onze identiteit wordt bepaald door wat we
kopen en hoe we ons kleden.

Op de vorige pagina en ▲ I Get My Hit and Then I Run With It, 2021, Installatie bĳ International Ceramic Research
Center Guldagergaard. Op de volgende pagina: Get Into the Light Where You Belong, 2021,

aardewerk, glazuur, acrylparels, kettingfranje, 63,5 x 43 x 33 cm

http://jessikaedgar.com
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▲ Moodboard van Jessika dat zĳ maakte in International Ceramic Research Center Guldagergaard
als inspiratiebron voor I Get My Hit and Then I Run With It

Op de volgende pagina: The Thumb, 2014, uit de serie Closing Your Eyes Isn’t Going to Change Anything…,
aardewerk met mica, glazuur, imitatie bladgoud, rubber, multiplex, verf, 106,5 x 76 x 104 cm

Titels
Edgar geeft met haar werk een surrealistisch
commentaar op haar leven en identiteit. De titels
zĳn bedoeld om context te geven. Ze inspireert
zich op teksten in modebladen, titels van liedjes,
filmcitaten of komische associaties. Het werk uit
de serie Closing Your Eyes Isn't Going to Change
Anything is gemaakt nadat Jessika in 2013 naar
New Mexico verhuisde. The Thumb is zowel een
abstractie van het lichaam als van een rotsforma-

tie in Monument Valley, en de textuur is gemaakt
door haar duim in de klei te drukken. Seated Wo-
man is een commentaar op haar angst om in het
leven statisch te zĳn en vast te zitten (op één lo-
catie, baan of positie). Het is tegelĳkertĳd ook be-
doeld als een zucht van opluchting wanneer je
neerploft na een lange werkdag.

Elisabeth Eyl



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 93 | september 2022 | 21



Toeval ingebakken
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Tot uitdrukking brengen hoe ze zich tot het leven
verhoudt, dat is wat haar boeit. Het leven in de breedste
zin van het woord. Zelfs dingen die ongrĳpbaar lĳken.
Toeval speelt in haar werkproces een belangrĳke rol.

‘Ik hou van klei’, vertelt Christian Wisse (Neder-
land, 1956). ‘Het is zacht, vormeloos. Je bent vol-
komen vrĳ iets weg te halen of eraan te plakken.
Het is vergevingsgezind. Je kunt alles altĳd her-
stellen. Verder is het een heel gewoon, preten-
tieloos materiaal. Dat past bĳ me. Ik zoek altĳd
manieren om oprecht te zĳn en iets niet mooier
te maken dan het is. Dat zit in mĳn hele leven.’

Glazuur
‘Zoals ik van klei houd, houd ik van glazuur. Toen
we op de middelbare school over het Periodiek
Systeem leerden, dacht ik: Kĳk, onze hele wereld
is gemaakt van een relatief klein, afgebakend
groepje stoffen. Dat vond ik interessant: de stof-
fen die je in een glazuur stopt, zitten ook in plan-

ten en in ons lichaam. In glazuur reageren ze op
elkaar. Het ene stofje net iets anders dan het an-
dere. Zo ontstaan onverwachte kleurencombina-
ties. Dat vind ik spannend.’

Mensen
‘Op de academie maakte ik aanvankelĳk beeldjes
van mensen, maar dat was niet in de mode.
Kunst moest abstract zĳn. Dat ben ik toen ook
gaan doen. Tot ik dacht: Nóg een vierkant...
streepjes hier, streepjes daar... Waar gáát het ei-
genlĳk over... ? Ik wil werk maken over dingen
die me écht bezighouden, uitdrukken hoe ik mĳ-
zelf tot het leven verhoud. Mensen spelen daarin
een hoofdrol, vandaar dat ik toch mensfiguren
ben gaan maken.’

Alle afbeeldingen bĳ dit artikel zĳn portretten, onderdeel van de serie I TRY,
2020/2021, klei en glazuur, circa 22 x 28 x 1 cm, foto’s: Christian Wisse
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Plat
‘Een ruimtelĳk beeld moet van voren, van achte-
ren en opzĳ kloppen. Op een gegeven moment
wilde ik net als een schilder of tekenaar in het
platte vlak werken. Wat me boeide, is dat ieder-
een twee ogen, een neus en een mond heeft,
maar dat we allemaal toch uniek zĳn. In 2020 ben
ik aan een serie portretten begonnen om dat te
onderzoeken.’

Zichtbaar/onzichtbaar
‘Een portret laat iemands buitenkant zien. Ie-
mands gedachten of ziel zie je niet, maar ze zĳn
er wel. Eerder, toen ik reliëftegels maakte, had ik
ontdekt dat het interessant is om met glazuur
over het reliëf een heel andere tekening te ma-
ken. Er beginnen dan twee verhalen door elkaar
te bewegen. In mĳn portretten wilde ik dat effect
gebruiken om die gelaagdheid tot uitdrukking te
brengen.’

Kleiplaat
‘In de ondergrond verwerkte ik daarom behalve
witte ook gekleurde klei: rode klei of klei waarin ik
nikkel, ĳzer of koper had gekneed. Ik legde de
verschillende soorten klei op elkaar, rolde de klei

plat, sneed die overdwars door, kantelde het ge-
heel en rolde dat dan weer uit. Zo ontstond een
kleiplaat met steeds weer anders gekleurde en
anders gevormde geometrisch banen, hoeken en
vlekken.’

Vierkant?
‘Daarna kwam de vraag: Moet ik van de plaat
een recht vierkant maken of neem ik hem zoals
hĳ komt, zoals ik de kleihomp heb gerold? Dat
laatste vond ik wel zo spannend. Je kon de werk-
stukken dan niet strak naast elkaar hangen, maar
dat was toch al niet mĳn bedoeling. Het moest
een serie worden, maar elk werk bleef een op
zichzelf staand portret.’

Opperste concentratie
‘Als ik op deze manier een kleiplaat heb ge-
maakt, stook ik die biscuit. Daarna breng ik daar-
op transparant glazuur aan. De plaat is dan wit.
Je ziet niet meer waar de vlekken zitten, zodat ik
daarop heel onbevangen een gezicht kan schil-
deren. Tĳdens het schilderen zelf ben ik enorm
geconcentreerd. Er staan twintig of dertig potjes
om me heen die allemaal een beetje roze of wit-
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tig zĳn en alles droogt net zo bleek op. Ik moet
heel goed onthouden wat ik waar heb aange-
bracht en ik moet elk portret in één keer vol-
tooien. De volgende dag doorgaan, dat werkt
niet. Daarvoor is het proces te complex.’

Intrigerend
‘Pas als een portret uit de oven komt, blĳkt waar
de vlekken in het portret tevoorschĳn komen en
hoe de pigmenten uit de kleiplaat met het glazuur
hebben gereageerd. Als het glazuur van de eer-
ste laag ergens iets dikker of dunner is, kan dat
de kleur al beïnvloeden. Maar, zoals gezegd, dat
vind ik juist spannend. Door een portret te maken
met vlekken en vlakken die je niet goed kunt dui-
den, erken ik dat een persoon meer is dan een
gezicht. Achter de buitenkant gaat een binnen-
wereld schuil. Dat is iets fundamenteels in het
menselĳk contact, iets wat juist maakt dat ik men-
sen zo intrigerend vind.’

Uitdaging
‘Het pakt niet altĳd goed uit. Soms schrik ik van
het resultaat. Dat is een uitdaging. Het is de
kunst om open te blĳven staan voor het andere,
om te blĳven kĳken. Na verloop van tĳd denk ik
soms: Ja, het werk brengt me toch wat! Soms ga

ik dan juist van zo’n werk houden. Het komt ook
voor dat een werk me aanvankelĳk bevalt, maar
dat ik uiteindelĳk denk: Nee! Dan gaat het toch
weg. Het is belangrĳk of het gezicht in orde is.
Als de kleuren gek uitpakken, kan ik me daar
meestal goed mee verzoenen. Maar als het
gezicht niet klopt, kunnen kleuren dat zelden
compenseren…’

Het blĳft boeien
‘Dat zoeken, jezelf openstellen voor het onver-
wachte, boeit me mateloos. Ik vind het prachtig
dat mĳn werk me onverwacht iets brengt en dat ik
kan denken: Dat heb ík gemaakt en het heeft
mĳ iets gebracht, iets dat ik nooit had kunnen
bedenken… En eigenlĳk heb ik het ook niet
precies zo bedacht. Het is gewoon gekomen,
toevallig omdat ik bereid was een risico te ne-
men... Als ik zou proberen die vlekken zelf te
schilderen, zou dat niet werken. Zodra iets een
maniertje wordt, is het niet leuk meer. Dan gaan
dingen zich herhalen. Dat is niet interessant.
Nee, ik houd er echt van om met het toeval te
werken. Dat blĳft boeien!’

Sander Hendriks

https://www.christianwisse.nl


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

https://www.hazelaar.nl
https://www.laceramique.com
http://www.jolandavandengrint.nl
https://www.jolandavandegrint.nl/saggar-firing


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 september

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


I n s p i r a t i e M ome n t e n

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 93 | september 2022 | 31

Patrick Crulis, Serie Clotho, 2022, h 80 - 200 cm, foto Patrick Crulis

http://crulisceramique.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 27 september 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=Pu5anhkPRAJSdRbL9jzotK4oUOzrfxOq
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JXonxsItrcvKd92THoe78OkMZO0Gu0Gq
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Ghwq4qAulc7dXz1BHBf4vd6MH5PbLhKL


https://www.keramisto.nl
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Knowhow



Pieter Arts (Nederland, 1956) ontmoette ik voor
het eerst op La Céramique in Cordes-sur-Ciel.
Als vriend van de familie is hĳ er regelmatig.
Keramisch activist noemt hĳ zich. Dat vond ik op-
vallend. ‘Eigenlĳk betekent dat alleen maar actief
in de klei. Maar het is natuurlĳk wel een titel die
vragen oproept. Ik werd een jaar of vĳfendertig
geleden geïnterviewd door een vriend, redacteur
van een blad in Maastricht, en hĳ verzon toen die
naam. Hĳ was een echte woordtovenaar en die
naam heb ik sindsdien gehouden.’

Actief is Pieter zeker en als ik hem thuis in Otter-
sum (gemeente Gennep) bezoek, blĳkt zĳn huis
– waar hĳ alleen woont – tjokvol te staan met
werk. Je kunt het niet zo gek verzinnen of het
staat erbĳ: draken, slakken, tempels, kerken,
stokstaartjes, kabouters, science fiction figuren
en zelfs schilderĳen van Rembrandt. Hĳ blĳkt een
eindeloze fantasie te hebben. ‘Het blĳft maar ko-
men bĳ mĳ, al meer dan veertig jaar. Sinds ik be-
gonnen ben om met klei te werken, kan ik er niet
meer mee stoppen.’

▼ Keramiekmuur in Gennep, 2016. Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Pieter Arts. Procesfoto’s: Mels Boom
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Gebouwen zĳn Pieter Arts’ favoriete onderwerp. Kerken, tempels,
stadhuizen en allerlei andere bouwwerken kwamen in de loop van
ruim veertig jaar uit zĳn handen. Maar zĳn vakkundigheid is even
goed te zien in zĳn kleine portretten naar schilderĳen. Trefzeker
weet hĳ daarbĳ de houding en uitdrukking van de personages te
laten zien. Hĳ laat de klei spreken, zonder toevoeging van glazuur.

Kleuraccenten geeft hĳ met een beetje slib.

Keramisch activist
Pieter Arts

https://www.laceramique.com
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Chocolade
Arts’ vader was bakker in Ottersum en Pieter
woont nog steeds in het huis dat eens de bakkerĳ
was. De nieuwe bakkerĳ staat ernaast. ‘Ik wist ei-
genlĳk niet wat ik wilde worden. Maar omdat ik
ook in de zaak zou komen werken, ging ik naar
de LTS om het vak te leren. Met Sinterklaas
moest er altĳd marsepein gemaakt worden. Maar
ja, zoals met alles wat we maakten, zou het zo
maar kunnen dat de leerlingen het zouden op-
eten. Vandaar dat we klei moesten gebruiken. Zo
is het bĳ mĳ begonnen. Ergens in het gebouw
stond ook een grote keramiekoven en het ver-
band was gauw gelegd. Op zich was dat niet zo
gek, want rond Gennep waren er rond die tĳd
ontzettend veel pottenbakkers.’ Uiteindelĳk zou
hĳ zĳn geld gaan verdienen als chocolatier.

Starwars
Al in dat prille begin maakte Pieter gebouwen.
Het eerste heeft hĳ nog. ‘Dat gaat mee m’n graf

in’, zegt hĳ. Het is duidelĳk wat het werken met
klei voor hem betekent. Toen hĳ vĳfentwintig was,
kon hĳ in een klein atelier werken. ‘Dat was bĳ
een boerin, in het bos. Elke zondag ging ik er-
heen om de hele dag te kleien. Dan vergat ik al-
les wat er verder zondags nog moest gebeuren.
Draaien heb ik geprobeerd, maar dat ligt me niet.
Ik knutsel liever of maak figuurtjes. De inspiratie
kwam in die begintĳd ook van science fiction films
zoals Starwars enWaterworld, en van bekende
Belgische strips. Daarbĳ keek ik altĳd naar de ge-
bouwen, futuristisch als ze waren.’ Architectuur is
altĳd het belangrĳkste thema gebleven.

Uit die begintĳd stamt ook de vriendschap met
andere pottenbakkers. Vanaf het begin was hĳ
betrokken bĳ Keramisto. ‘Ik heb ook de nodige
cursussen gevolgd, zoals bĳ Potterie De Tram-
halte. Toen moest ik het allemaal nog ontdekken.
Draaien en glazuren, maar dat was het allemaal

Op de vorige pagina: Chinese krĳger, 2010, zwarte gechamotteerde klei, gestookt op 1100 ºC, h 75 cm, foto: Mels Boom
▲ Zonder titel, 2000, 40 x 30 x 20 cm

Op de volgende pagina: Voorstellingen naar schilderĳen, 2021, grootste 30 x 40 cm
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▼ De staalmeesters, 2021, circa 30 x 40 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2017, h 190 cm, foto: Mels Boom

Kĳk hier naar de video van het maakproces

toch niet. Geen van beide doe ik nog. Glazuren
hoeft voor mĳ helemaal niet. Die gebouwen zĳn
prima zonder. Misschien een andere kleur slib
erop, maar meer is niet nodig.’

Telmachines en draaimolens
Pieter is altĳd aan het knutselen. Hĳ maakt zĳn
eigen gereedschap. Hĳ haalt op rommelmarkten
allerlei technische apparaten, zoals telmachines
en radiolampen, en haalt die uit elkaar. Hele kas-
ten vol staan in zĳn atelier. ‘Mooi hè, er zitten zo-
veel onderdelen in die op zich prachtig zĳn om te
zien. Soms combineer ik er een paar met mĳn
gebouwen. Dat geeft een extra dimensie.’ Maar
ook groter werk schuwt hĳ niet. Hĳ maakte meer-
dere grote draaimolens. ‘In Gennep stond er een
van Van der Giessen, die heb ik destĳds nage-
maakt. Het was echt leuk om te doen. Later heb

ik nog een tweede gemaakt, omdat het me-
chanisme niet helemaal goed werkte. Het is er
een geworden in Amerikaanse stĳl: met bewe-
gende beesten. Van een derde is het tot nu
toe niet gekomen.’ Thuis heeft hĳ er nog wel
een model van staan.

Handen
Zĳn hele leven heeft Arts met zĳn handen
gewerkt. En dat is te zien als hĳ aan het boet-
seren is. Trefzeker en tegelĳkertĳd zoekend
bouwt hĳ het werk op. Met simpele, zelfge-
maakte gereedschapjes. Hĳ blĳft voortdurend
kĳken of alles wel klopt en past aan of begint
opnieuw als hĳ dat nodig vindt. Hoe dat gaat,
is mooi op de video en op pagina 41 en vol-
gende te zien.
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https://youtu.be/KPTyS03PVA4
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1-3. Ik begin met het maken van de
berg waar het dorp op moet komen. Ik
gebruik daar gewoon een bloempot
voor. Daar druk ik platen klei in. Nou
heb ik wel een kleiwals in de garage
staan, maar dat is een heel gedoe.
Dus gebruik ik een houten hamer.
Ik zorg ervoor dat de plak overal de-
zelfde dikte heeft en dan druk ik hem
in de bloempot. Zo vul ik de bloempot
met plakken klei en voeg ze samen.
Eventuele dunne stukken vul ik op
met wat klei. Met een lomer maak ik
de binnenkant vervolgens glad. Als er
nog gaten aan de buitenkant zitten,
vul ik die later op.

4. De vorm moet een dagje drogen,
zodat deze hard genoeg is om er ver-
der aan te kunnen gaan werken. Dan
kan hĳ uit de bloempot gelost worden.

5. Op deze vorm ga ik verder bouwen.
Er komt straks een pak klei van tien
kilo op, dus zet ik er ter versteviging
een houten staafje in; anders zou de
boel gaan inzakken.
Ik gebruik klei van VeKa, de 41000,
met grove chamotte. Daar kan ik al
jarenlang goed mee uit de voeten.
Inmiddels weet ik precies wat ik er wel
en niet mee kan doen.
6. Voordat het brood klei erop gezet
kan worden, moet ik eerst even kras-
sen en slibben.

7. En daar gaat hĳ dan. De onder-
grond is stevig genoeg.
8. Ik snĳd stukken van het brood af en
houd een beetje in de gaten hoe de
vorm wordt.

9. Ik voeg telkens stukken toe, een
toren of een veranda, en zorg ervoor
dat alles een beetje recht blĳft.
10. Voortdurend corrigeer ik wat er al
staat en werk dat verder uit.
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11. Dat doe ik met zelfgemaakt ge-
reedschap. Allemaal houtjes, latjes en
plankjes. Ook roerstaafjes die je nor-
maal gebruikt om verf te mengen.
12. Met twee houtjes kan ik de klei
mooi recht trekken.

13-15. Hier ga ik een toren toevoegen.
Eerst breng ik wat klei aan en dan
geef ik die met een houtje vorm. Daar-
bĳ zorg ik er meestal voor dat er een
overlap ontstaat: de gebouwen staan
niet in een lĳn, het ene staat iets voor
en naast het andere. Dat geeft een
mooiere verdeling.

16. Om het verdere proces te kunnen
laten zien, heb ik een ander stuk voor-
bereid. De hoofdlĳnen van de vorm
zĳn al goed zichtbaar. Het werkstuk is
nog steeds massief en ik ga het nu
uithollen. Anders zou het te zwaar
worden en om te kunnen stoken moet
de wanddikte niet te groot zĳn. Eerst
snĳd ik de sculptuur in stukken en hol
ze een voor een uit.

17. Bĳ het uithollen van het onderste
deel, kom ik het stokje weer tegen dat
ik erin gezet had om inzakken te voor-
komen. Dat is nu niet meer nodig, dus
kan ik het weghalen.
18. De onderdelen kunnen nu weer in
elkaar gezet worden. Natuurlĳk eerst
weer krassen en slibben.

19. Ook aan de binnenkant hecht ik
de stukken goed aan elkaar.
20. Aan de buitenkant gebeurt natuur-
lĳk hetzelfde.
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21. Met een houtje kan ik deze toren
mooi rond trekken. Het hoeft niet alle-
maal kaarsrecht te zĳn, maar ik begin
wel recht en blĳf het een beetje in de
gaten houden.
22. De vorm ontwikkelt zich steeds
verder en ik strĳk delen ervan alvast
wat glad. Straks werk ik het natuurlĳk
allemaal verder af. Daarna kan ik de-
tails aan gaan brengen.

23. Zo trek ik met een houtje een
wand mooi recht.
24. Een houtje kan ook mooi als gelei-
ding dienen.

25. Nu is het dak van de toren aan de
beurt.
26. Ook hier zĳn de houtjes weer heel
handig. Het is een beetje een traditio-
neel dak geworden.

27-28. En op een dak horen pannen.
Ik maak er Franse tuiles canal van. De
klei is al iets steviger.

29. Af en toe maak ik de klei een beet-
je nat.
30. Na de dakpannen zĳn de goten en
de nokken van de daken aan de beurt.
Die maak ik gewoon met een worstje
klei.
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31. Met een houtje maak ik ze netjes
recht.
32. Telkens werk ik stukjes af en strĳk
ze glad.

33-34. Kleinere details breng ik met
mĳn speciale houtje aan.

35. Op het dak hoort natuurlĳk een
nok. Al deze details geven het geheel
iets dorps.
36. Hier ga ik een veranda maken. Zo
breng ik ook horizontale elementen in
het geheel aan. Want dat breekt de
opgaande lĳn een beetje.

37. Bĳ die veranda hoort natuurlĳk een
deur, anders kunnen de mensen er
niet van genieten.
38. Steunberen snĳd ik uit met een mi-
rette.

39-40. En ik werk ze weer af met een
afgerond houtje en mĳn vingers.
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41. Een tweede veranda krĳgt natuur-
lĳk niet dezelfde vorm als de eerste.
42. En voor de variatie maak ik hier
een luxere veranda, met een zuilenga-
lerĳ.
Die houtjes zĳn voor mĳ echt een
onmisbaar gereedschap. Ik weet tevo-
ren nooit welk ik ga gebruiken; dat
doe ik helemaal op gevoel.

43. Ik zorg dat ik er goed bĳ kan en al-
les mooi recht kan zetten.
44. En ik werk het verder af, want zo’n
veranda moet toch wat moois zĳn.

45. De laatste veranda die ik maak,
krĳgt een koepeltje. Om dat te kunnen
maken, heb ik een zelfgemaakte druk-
mal.
46. Even wat klei erin drukken.

47. En op zĳn plek monteren. Uitein-
delĳk vind ik hem niet zo geslaagd en
haal hem weer weg.
48. Ten slotte voeg ik nog wat schoor-
stenen toe.
Als alles klaar is, laat ik het werk dro-
gen. Met de relatief dikke wanden
duurt dat wel even.
Dan volgt de stook. Soms breng ik
een andere soort slib op het geheel
aan.

Zonder titel, 2022, h 69 cm



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

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

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

Het grote K boek 3

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

ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

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


http://colpaertonline.be
https://www.skpd.nl/delftse-keramiek-dagen
https://www.adrienne-d.art/nl/home


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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Kleurstalen voor porselein onderglazuur, Limoges. Foto: Mels Boom



Podium
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https://www.annemarielaureys.com


Keramiek is hot! En niet alleen omdat het zo heet
gebakken wordt, maar vooral omdat het zo’n fan-
tastisch materiaal is met bĳna onuitputtelĳke mo-
gelĳkheden om een beeld te maken. Technieken
en expressievormen zĳn haast onbegrensd. Van
spierwit tot gitzwart en alle kleuren ertussen in,
mat of glanzend, figuratief of abstract, ambachte-
lĳk, ruig of juist heel fijntjes, wat een kunstenaar
ook maar bedenkt (en dat zĳn vaak heel uitzon-
derlĳke beelden): alles lĳkt mogelĳk met klei en
porselein. Het zĳn magische materialen die van
een ongevormde klomp in de handen van de
kunstenaar veranderen in wonderlĳke sculpturen.

Nathalie Campion wil de kracht en kwetsbaarheid
van de natuurlĳke wereld tot uitdrukking brengen.
Haar werk is geïnspireerd op de cyclus van het
leven en de natuur. In haar sculpturen is het li-
chaam heimelĳk aanwezig. De verschillende vor-

men van de boomstronken impliceren deze
aanwezigheid. Ze hebben geen gezicht; als een
eerbetoon, een laatste elegie, herinnert de kera-
miek ons aan verre bossen.

Voor Marja Kennis wordt de identiteit van een
plek bepaald door de habitat. De aanwezigheid
van lokale levensvormen, vooral planten, is niet
alleen het gevolg van de natuurlĳke omgeving,
maar ook van de aanwezigheid van de mens.
De mens bepaalt welke planten er mogen ver-
schĳnen, waarbĳ de culturele regelgeving over
onder andere economische en esthetische kwali-
teiten bepalend is.

In het werk van Marga Knaven is materialiteit
veelzeggend en allesbepalend. Soms door de
fysieke verschĳningsvorm broos en kwetsbaar.
Soms door hun zintuigelĳke impact. Je kunt je er

Dit najaar brengt Galerie Franzis Engels in Amsterdam werk
van een aantal vooraanstaande keramisten samen.

High Fired

Op de vorige pagina: Anne Marie Laureys, De pose ten prooi, 43 x 19 x 16 cm
◄ Joke Raes, Mask, 2021, 27 x 19 x 16 cm ►Deirdre McLoughlin, June, 13 x 15 x 8 cm
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https://www.franzisengels.nl/Stock/nathalie-campion.html
https://www.jokeraes.org
https://www.deirdremcloughlin.com
http://www.marjakennis.com
https://www.margaknaven.nl


niet aan onttrekken. De kwetsbare schoonheid en
lange geschiedenis van porselein prikkelden om
op zoek te gaan naar de grenzen van deze bĳ-
zondere klei. Na enige tĳd slaagde Marga erin
om flinterdunne vellen te gieten die na het drogen
losjes gevouwen werden en ogenschĳnlĳk achte-
loos in de ruimte achtergelaten.

Het werk van Reinier Lagendĳk bestaat uit beel-
den, installaties en monumentaal werk waarin de
natuur een prominente rol speelt. Al zĳn werk
refereert naar de cultivatie van onze natuur en
ons landschap. De levende flora is zĳn grootste
inspiratiebron. Hĳ is het meest gefascineerd door
groei, vervormbaarheid en vergankelĳkheid in al
haar facetten. Klei geeft de mogelĳkheid deze
vervormbaarheid vorm te geven, en de verganke-
lĳkheid te stollen in de tĳd.

De draaitechniek, ‘eeuwenoud’... is het concept
an sich in het werk van Anne Marie Laureys. De
basis is een reeks op de schĳf gedraaide vormen.
De plastische wand van de nog natte en weke
pot is vervormbaar met hand- en vingergrepen,
met fijne en forse bewegingen. De klei zelf is de
kern van inspiratie. Gedraaide en vervormde pot-

delen, volume, huid, textuur en kleur: al dit wordt
geassembleerd tot een geheel. Unieke antropo-
morfe sculpturen ontstaan, die vertrekkend vanuit
de vorm, zintuiglĳke en narrarieve verbeelding
tastbaar maken.

Bĳ Deirdre McLoughlin maakt hoop deel uit van
het onderzoeksproces van klei om te vinden wat
tot uitdrukking moet worden gebracht. Het is een
avontuur naar het onbekende. Zĳzelf is het instru-
ment waarmee ze werkt. Zo heeft ze verschillen-
de fysieke bewegingsdisciplines en meditatie-
oefeningen onderzocht. Ook heeft ze zich in an-
dere culturen, situaties en omgevingen verplaatst
om kennis te absorberen.

De porseleinen sculpturen van Joke Raes ont-
staan schĳnbaar moeiteloos. Maar wie ze van
dichtbĳ bekĳkt, duizelt het van de detaillering: elk
werk is met grote aandacht gemaakt, verraadt
obsessie met het oppervlak en alles wat daarach-
ter ligt. Haar organische beeldtaal is die van het
amazonewoud, van de woekerende, wriemelen-
de natuur waarin de mens één soort is te midden
van honderdduizenden andere.

▲ Reinier Lagendĳk, ZT, 60 cm breed
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http://www.reinierlagendijk.nl
https://www.annemarielaureys.com
https://www.deirdremcloughlin.com
https://www.jokeraes.org
http://www.reinierlagendijk.nl
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https://www.eileensussholz.com
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De keramische sculpturen van Eileen Cohen-
Süssholz zĳn assemblages van voorwerpen die
ons culture landschap bevolken, elk onderdeel
individueel gegoten in mallen. Of ze nu van het
voetstuk van de kunstgeschiedenis zĳn geplukt
of uit de vuilnishoop in de kelder, haar werk er-
kent dat we leven in – en omgaan met – een
wereld van objecten. Ze stelt bovendien op ironi-
sche wĳze culturele clichés en hedendaagse no-

ties van smaak ter discussie, net zoals ze de sta-
tus van het kunstobject zelf bevraagt.

High Fired
1 september t/m 15 oktober
Galerie Franzis Engels
Nieuwevaart 200, 1018 ZN Amsterdam
Open: donderdag t/m zaterdag 13.00 - 18.00 uur

Op de vorige pagina: Eileen Cohen-Süssholz, In the Midst of Pleasure, 33 x 30 x 36 cm
◄ Marja Kennis, Dubbele vĳgappel, 2021, 42 x 38 x 10 cm ► Nathalie Campion, Corpus #08, 2021, 77 x 40 x 16 cm

▼ Marga Knaven, Zwart, foto: Peter Cox

https://www.eileensussholz.com
https://www.eileensussholz.com
https://www.franzisengels.nl
http://www.marjakennis.com
https://www.franzisengels.nl/Stock/nathalie-campion.html
https://www.margaknaven.nl


Alexandra Engelfriet (1959) is gefascineerd door
klei; door de weerbarstige plasticiteit van het ma-
teriaal, de structuur en de manier waarop de klei
beurtelings meegeeft en weerstand biedt. Voor
haar werk laat de kunstenaar tonnen klei naar
een speciale locatie brengen. Dan begint het
echte werk, want Engelfriet vormt het materiaal
op een bĳzondere manier: met ritmische, bĳna
dansende bewegingen glĳdt, kruipt en stapt ze
door het materiaal. Het resultaat is een serie op-
vallende patronen, gevormd door het lichaam van
de kunstenaar.
Engelfriet is een gerenommeerd en prĳswinnend
kunstenaar en performer. Ze studeerde aan de
Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In 2015
won Engelfriet brons op de Gyeonggi Internatio-
nal Ceramic Biennale in Zuid-Korea. Haar werk
is opgenomen in de collecties van onder andere
het Victoria and Albert Museum in London en
Museum Boĳmans van Beuningen in Rotterdam.

Met de tentoonstelling Sexy Ceramics (2016) was
het werk van Engelfriet al eerder te zien in het
Princessehof. Toen bekleedde ze de wanden van
een tentoonstellingszaal met klei.

Van Achterberghprĳs
De Stichting Van Achterbergh-Domhof reikt twee-
jaarlĳks de Van Achterbergprĳs uit aan een per-
soon of instelling die een bĳzondere bĳdrage
heeft geleverd aan de ontwikkeling van de kera-
mische kunst en keramiek in Nederland. De win-
naar van de prĳs ontvangt tevens een bedrag van
€15.000 en een tentoonstelling in Keramiekmu-
seum Princessehof.

Dit jaar werd Engelfriet geëerd met de Van Achterberghprĳs voor haar
gehele oeuvre en in het bĳzonder haar performances. Ter gelegenheid
van deze onderscheiding toont het Princessehof drie toonaangevende
films van de kunstenaar. In deze films vormt Engelfriet de ongebakken

klei met haar hele lichaam tot karakteristieke vormen.

Films van Alexandra Engelfriet

Alexandra Engelfriet, Intertwining, 2022

Films van Alexandra Engelfriet
10 september t/m 9 april 2023
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
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https://www.alexandra-engelfriet.nl/projects.php
https://www.princessehof.nl
https://www.cor-unum.com
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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

Sybille Abel-Kremer
Sybille Abel-Kremer laat zich inspireren door
keramiek zoals die gemaakt werd in de periode
tussen de bronstĳd en die van de grote volks-
verhuizingen in Midden-Europa. Niet met de
intentie om de vormen van die periode te imite-
ren, maar juist om de tĳdloze relevantie van
deze keramiek te benadrukken. Zĳ beperkt zich
in haar vormen tot vrĳ op de schĳf gedraaide
vazen, kommen, schalen en dozen van dikwan-
dig steengoed die worden afgewerkt met shino-,
veldspaat- of ĳzerglazuur. Haar werk wordt op
hoge temperatuur in een reducerende atmos-
feer gebakken.

4 september t/m 22 oktober
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17

https://www.kunstmuseum.nl
https://loes-reinier.com
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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.

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

Colour
Hoe saai en somber zou de wereld zĳn zonder
kleur? Kleuren brengen levendigheid. Welke,
veel of weinig? Een beetje of juist heel uitbun-
dig? Het maakt niet uit! Elke variant is mooi! Sa-
men zorgen ze voor een spannend spectrum
van nuances, waarin een plekje is voor elke tint.
De expositie Colour is een ode aan alle kleuren
op aarde en van de regenboog. Gerenommeer-
de kunstenaars, uit binnen en buitenland, kiezen
elk op unieke wĳze hun kleur.

t/m 25 september
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://www.theemaas.nl
https://tiendschuur.net/
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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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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

Nature - Nurture
Coppejans Gallery, Falconplein 17-19

2000 Antwerpen (BE)
t/m 3 september

H2O
Galerie Kadmium

Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft
t/m 4 september

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

Expositie nieuwe leden
Galerie de Ploegh, Coninckstraat 58

3811 WK Amersfoort
t/m 11 september

Beelden binnen en buiten
Galerie Sous Terre

Walstraat 2A, 6629 AD Appeltern
t/m 11 september

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
tot 24 september

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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.keramis.be
https://www.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.ministerievantijd.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.marspoortgalerie.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.groningermuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://coppejansgallery.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kadmium.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.showup.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://designmuseum.nl
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
https://www.deploegh.nl/
https://sous-terre.nl
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
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O.a. Hermien Buytendĳk
Stroomopwaarts, Museum Møhlmann

Westersingel 102-104, 9901 GK Appingedam
t/m 25 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

EuropArtFair
De Gashouder, Westergasfabriekterrein

Amsterdam
30 september t/m 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

Stories from Earth and Heaven
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

9000 Gent (BE)
t/m 29 oktober

Expositie
Galerĳ Adrienne D, Rekkemsestraat 145

8510 Marke (BE)
8 t/m 30 oktober

O.a. Nicole Bots
Galerie Bo Lumen, Hoofdweg 39

9684 CB Finsterwolde
t/m 30 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.museummohlmann.nl
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://europartfair.com
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.valcke-artgallery.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.adrienne-d.art/nl/home
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://450%20jaar%20Tichelaar%0AKeramiekmuseum%20Princessehof,%20Grote%20Kerkstraat%209,%208911%20DZ%20Leeuwarden%0At/m%2030%20oktober%0A450%20jaar%20Tichelaar%0AKeramiekmuseum%20Princessehof,%20Grote%20Kerkstraat%209,%208911%20DZ%20Leeuwarden%0At/m%2030%20oktober%0Ahttps://bolumen.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
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
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Tom Bergman
Silex Totaal Service, De Meerheuvel 21

5221EA ’s-Hertogenbosch
1 september t/m 31 oktober

Marie Louise was here
Klank- en lichtspel, Keramiekmuseum

Princessehof, Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ
Leeuwarden, 15 september t/m 5 november

3D-printen
Coda Museum, Vosselmanstraat 299

7311 CLApeldoorn
t/m 11 november

Mariëtte van der Ven
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
8 oktober t/m 19 november

Marĳke van Vlaardingen
De kleine toonzaal, Voorbaan 25

1271 RR Huizen
25 oktober t/m 20 november

Diverse tentoonstellingen
Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29, 9521 GG Nieuw-Buinen

tot 23 december

Silke Wellmeier
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
25 november t/m 30 december

Treasure Bowl Collection
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

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

Han Knaap
Stadsmuseum Rhenen

Markt 20, 3911 LJ Rhenen
t/m 23 februari 2023

Frechener Keramikpreis 2022
Keramion

Bonnstraße 12, 50226 Frechen (DE)
20 oktober t/m 26 februari 2023

Elmar Trenkwalder
Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1

2586 EL Den Haag
15 oktober t/m 19 maart 2023

Films van Alexandra Engelfriet
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
10 september t/m 9 april 2023

Chinese glazuren als inspiratie
Kunstmuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
22 oktober t/m 7 mei 2023

Lichtpunten
Kunstmuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
22 oktober t/m 7 mei 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.

Blĳ
me
t d
e k
lei
ne
K?

Wo
rd
vri
en
d!

https://www.silexshop.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/activiteiten/maria-louise-was-here
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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.terra-delft.nl
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.keramischmuseumgoedewaagen.nl
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.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://stadsmuseumrhenen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://keramion.de
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.beeldenaanzee.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.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://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
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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: Pieter Arts, Jessika Edgar,
Elisabeth Eyl, Elvira Groenewoud, Sander
Hendriks, Esther Stasse en Christian Wisse.

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/

