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Concept
In dit nummer – zoals gebruikelĳk en met opzet – een grote di-
versiteit aan keramiekkunstenaars. Wat me daarbĳ opvalt is dat
allen voor de basis van het werk een duidelĳk concept hante-
ren. Dat doet me denken aan een stukje dat ik heel lang gele-
den voor de column Eigen Weg in dit magazine (K8) schreef:
hoe belangrĳk het is om het eigen werkconcept te definiëren en
vast te houden. En hoe je een artist statement kunt gebruiken
om dat werkconcept voor jezelf te onderzoeken en vast te leg-
gen.

Ieder van de kunstenaars geeft een eigen invulling aan dat
concept. Bĳ Alice Walton is dat haar aandacht voor en de karak-
teristieke behandeling van het oppervlak op eenvoudige basis-
vormen.
Mark Tarabula heeft een heel persoonlĳke manier gevonden om
gender issues zichtbaar te maken met zĳn stukken, bestaande
uit afgegoten elementen van lichaamsdelen.
Peter Hoogeboom is geïntrigeerd door nieuwe technieken en
weet daarmee telkens op een andere manier het materiaal toe
te passen.
Eiko Maeda ten slotte concentreert zich op de nerikomi tech-
niek en weet daarmee een heel scala van subtiele porseleinen
kommen te maken, die westerse en Japanse traditie verenigen.

Aan het eind is er, in Podium, een voorbeschouwing van de
prachtige tentoonstelling Inspired by China. Over concepten ge-
sproken…

Mels Boom
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Alice Walton
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Op de vorige pagina: Morning Cirrus, 2022, porselein, 28 x 28 x 54 cm
▲ Valley Blend, 2021, porselein, 13 x 13 x 24 cm

Design deed. Vervolgens haalde ze in 2010 haar
BA in Materials Practice (wood, metal, ceramics
and plastics) aan de Brighton University. ‘Tĳdens
deze driejarige opleiding specialiseerde ik me in
keramiek. Na mĳn afstuderen heb ik een tĳdje vrĳ
genomen en gewerkt als keramiektechnicus.
Dat heeft me geloof ik echt geholpen om beter te
worden, zowel in theorie als praktĳk, onder meer
bĳ het maken van gipsmallen en het samen-
stellen van glazuren. In 2018 heb ik mĳn MA in
keramiek behaald aan het Royal College of Art in
Londen.’

Klei
Al op de Wimbledon School of Art bleek klei het
favoriete materiaal. ‘Annie Turner, mĳn docent en
zelf keramist, was een echte inspiratie en moe-
digde mĳ aan om te experimenteren. De cursus
was maar kort, een jaar, en dus heb ik voor het
vervolg een even experimentele opleiding geko-
zen. Daar heb ik ook wel naar andere materialen

En ik zie mĳn kleurgebruik veranderen: mĳn ate-
lier (blokhutachtig, zelf ontworpen met een raam
aan elke kant, dus altĳd prachtig licht) staat mid-
den in de tuin en vormt er een geheel mee. De
seizoenskleuren kunnen dus weerspiegelen in
het porselein.’

Keramiektechnicus
Alice komt uit een creatieve familie. ‘Thuis was
het tekenen, collages maken, figuren uit zout-
deeg maken en naaien. Verf, kleurpotloden, cel-
lotape, lĳm en gekleurd papier waren nooit ver
weg. Mĳn moeder is textielkunstenares en dus
was het heel gewoon dat we zo bezig waren
terwĳl zĳ aan het werk was. Mĳn vader is echt
inventief, een van mĳn grootvaders was horlo-
gemaker en -reparateur en de andere was een
enthousiast houtsnĳder. Ik voelde me echt ge-
steund toen ik een kunstzinnige opleiding koos.’
In 2006 ging Walton naar de Wimbledon School
of Art, waar ze de cursus Foundation in Art and

https://annieturnerceramics.co.uk
https://www.alicewaltonceramics.co.uk
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Op de vorige pagina: Fosse Verdure, 2022, porselein, 26 x 26 x 50 cm
▲ Blue and Green Wall Ribbon, 2019, porselein, 35 x 35 x 9 cm

gekeken, maar klei bleef favoriet en dat is nog
steeds zo. Het heeft zoveel mogelĳkheden, het is
uitdagend en je kunt er eindeloos mee experi-
menteren. Daarnaast vind ik het belangrĳk dat
het werkproces zichtbaar kan blĳven: de sporen
van handen of gereedschap blĳven bewaard. Dat
zĳn afdrukken, het bewĳs van mĳn werk met het
materiaal. Dat is elke keer weer een heel per-
soonlĳke reis. Van elk stuk dat ik gemaakt heb,
weet ik precies hoe ik me voelde en waar ik was
toen ik het maakte.’

Herinterpreteren
Om te beslissen wat Alice gaat maken, gaat ze
graag de deur uit: wandelen, vakantie of artist-in-
residency. ‘Ik hou van wandelen; ik zorg ervoor

dat ik af en toe stil sta en rondkĳk. Terug van de
wandeling schets ik dan uit het hoofd. Op die
manier kan ik beter abstraheren, omdat ik me
sommige dingen herinner en andere weer ver-
geet. Zo heb ik een schetsboek waaruit ik kan
putten. Inspiratie genoeg voor vormen, kleuren
en patronen.’
Als ze dan aan het werk gaat, begint ze met het
doorbladeren van het schetsboek. ‘Ik kies een
tekening of collage als basis. Dan kĳk ik hoe ik
een ruimtelĳke vorm vanuit een platte tekening
ga construeren. Ik vind het erg leuk om een teke-
ning op verschillende manieren te herinterprete-
ren om zo sculpturen te maken die ver van mĳn
oorspronkelĳke schetsen afstaan. Ik maak dan
gipsen drukmallen, of kies bestaande. Daar druk

https://www.alicewaltonceramics.co.uk
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ik klei (een mengsel van porselein en steengoed)
in en maak zo diverse elementen. Ik snĳd, draai
of vervorm ze. Wanneer ik alle benodigde onder-
delen heb, maak ik de definitieve vorm. Dat duurt
een aantal dagen, want de leerharde onderdelen
moeten eerst dezelfde vochtigheidsgraad krĳgen.
Als de vorm klaar is, zet ik hem op een ovenplaat
met krimpplaatjes eronder. Vervolgens kies ik
kleuren uit mĳn kleurpalet en noteer alle recep-
ten. Soms wel vĳftig voor een object. Ik reken uit
hoeveel porselein en oxides of stains ik nodig
heb. Zo zorg ik ervoor dat ik geen materiaal over-
houd. Dan maak ik de porseleinmengsels en kan
daarna met het decoreren beginnen. Ik maak
strips van het porselein. Die kras ik in en bevestig
ze met slib. Daarbĳ dek ik een deel van het werk

af met plastic folie. Het komt heel precies en dus
werk ik netjes en methodisch, zodat ik exact weet
waar elke kleur moet komen. Als de hele vorm
bedekt is (na een dag, een week, een maand of
langer…), laat ik het object langzaam drogen on-
der krantenpapier en plastic. Daarna stook ik één
keer op 1240 ºC.’
Alice glazuurt normaal niet, maar is net begon-
nen te experimenteren met glazuren die ze op de
rauwe klei spuit. Ze mengt de transparante, glan-
zende glazuren zelf en voegt oxides toe voor een
bleke tint over het gekleurde porselein. Zo wil ze
meer kleurdiepte en contrasten bereiken.

Op de volgende pagina’s laat Alice Walton wat
meer zien van haar werkproces.

Op de vorige pagina: Valley Ways. porselein, 2022, 26 x 26 x 54 cm
▼Mori Mandi, 2018, porselein. 35 x 35 x 45 cm, foto: Sylvain Deleu

Op de volgende pagina: Hazel Window, 2022, porselein, 24 x 24 x 39 cm
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2. Ik zoek de kleuren uit die ik ga gebruiken.1. De gereedschapjes die ik gebruik om met de hand op te
bouwen en te decoreren.

3. Ik heb een heel scala aan kleuren verzameld waar ik uit
kiezen kan. Zo combineer ik de kleuren die ik bĳ elkaar
vind passen.

4. Met de hand rol ik platen uit, waaruit ik straks de strips
ga snĳden.

4

2

3

1
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6. De uitgesneden porseleinen strips breng ik aan op het
oppervlak van het object.

5. Ik snĳd de strips op lengte en geef ze de goede vorm.

7. Op dit object breng ik dikkere strips aan. Het werk duurt
vaak lang en dus is er kans dat het oppervlak teveel uit-
droogt. Daarom omwikkel ik een deel van het werk met
plastic folie.

8. Hier ben ik aan het werk aan een groot stuk.

Foto’s 1, 2, 5 en 6: Asia Werbel
Foto 4: Andrew Deem
Foto’s 3 en 7: Alice Walton
Foto 8: Sophie Alder

6
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Mark Tarabula
Abstracte figuratie
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Het is even goed kĳken voor men ziet dat de stukken van Mark Tarabula
opgebouwd zĳn uit afgegoten menselĳke lichaamsdelen. Hĳ

componeert ze tot een abstract geheel, terwĳl de figuratie toch
merkbaar blĳft. Met zĳn objecten refereert hĳ aan onze ideeën over

gender en seksualiteit.

Mark Tarabula (Verenigde Staten, 1990) baseert
zĳn werk op drie uitgangspunten: het menselĳk li-
chaam, concepten van seksualiteit en de verbin-
ding tussen oppervlak en vorm. ‘In al mĳn series
sculpturen is er spanning tussen oppervlaktebe-
handeling en vorm. Elk beeld lokt de kĳker met
zĳn sensuele rondingen en silhouetten die naar
intieme naaktheid verwĳzen. Ik giet lichaamsdelen
af en combineer deze stukken klei tot nieuwe vor-
men. Die krĳgen zo een nieuw, speciaal karakter:
figuratief en tegelĳkertĳd toch abstract. Op deze
manier probeer ik de bestaande heteroseksuele

norm ter discussie te stellen en aandacht te vra-
gen voor onderwerpen als gender en de glĳden-
de schaal in seksuele diversiteit.’
Het toevoegen van druipend glazuur geeft de
werken een nieuwe dimensie. ‘Ik giet dik en stro-
perig glazuur over het werk en stook en koel het
tot de temperatuur waarop het stolt. Soms draai
ik het werk om en hang het op. Dat geeft een
mooie tegenstelling in richting. Bĳ andere objec-
ten druppelt het glazuur over de vorm en ontstaat
er een plas, als waren het restanten van een per-
formance die we niet hebben kunnen aanschou-

Op de vorige pagina: zonder titel, 2019, steengoed, onderglazuur en glazuur, 53 x 36 x 36 cm
▼ zonder titel, 2019, steengoed, onderglazuur en glazuur, 46 x 36 x 23 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Mark Tarabula
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Op de vorige pagina: zonder titel, 2019, steengoed, onderglazuur en glazuur, 114 x 49 x 49 cm
▼ Blue Girl, 2021, terracotta, onderglazuur en glazuur, 15 x 13 x 10 cm

wen. Voor sommige werken kies ik complemen-
taire kleuren die raken aan sociale kleurassocia-
ties voor geslacht en identiteit.’

Hardstikke mooi
Op school was kunstzinnige vorming altĳd Marks
favoriete vak. ‘Ik had geweldige leraren die me
aanmoedigden om mĳn leven aan de kunst te
wĳden. In de vierde klas had ik mĳn eerste
keramiekproject: een kom, aan de binnenkant
geglazuurd. Voor mĳ was hĳ hardstikke mooi,
maar daar was niet iedereen het mee eens.
Helaas waren er niet zoveel uren keramiek en
maar een paar draaischĳven beschikbaar. Toch
motiveerde mĳn leraar me toen om me er verder

in te verdiepen. Een sculptuur van gevonden
voorwerpen is een andere favoriet uit die tĳd. We
moesten iets maken dat groter was dan het leven
zelf en ik maakte een bril. Die kwam in een ten-
toonstelling in de plaatselĳke bibliotheek te han-
gen.’
Tarabula koos ervoor keramiek te gaan studeren.
‘Mĳn ouders ondersteunden me daarin, maar ze
maakten zich wel zorgen of ik ervan zou kunnen
leven. Gelukkig weten ze nou dat me dat lukt. Ik
heb mĳn BFA keramiek behaald aan de Northern
Michigan University bĳ Jane Shellenbarger en
Brian Kakas. Later behaalde ik mĳn MFA kera-
miek aan de Edinboro University of Pennsylva-
nia.
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Ik heb voor andere kunstenaars gewerkt en de
laatste jaren meerdere artist-in-residencies ge-
daan, zoals ook nu in het Saratoga Clay Arts Cen-
ter in Schuylerville, New York.’

Lichamen
In het begin van de opleiding was Mark vooral be-
zig aan de draaischĳf en met de basis van het
pottenbakken. ‘Jane Shellenbarger was toen mĳn
docent. Na twee jaar werd ze opgevolgd door
Brian Kakas. De techniek om gips direct op een
vorm aan te brengen in plaats van het in een con-
tainer te gieten, heb ik van hem geleerd. Ik pro-
beerde dat in het begin met een etalagepop,
omdat ik het toepassen op een mens toch nog
wat te moeilĳk vond. Uiteindelĳk heb ik de tech-

niek ontwikkeld om dat wel te doen. Ik gebruik
liever afgietsels van lichaamsdelen van gewone
mensen om mĳn eigen onderbewuste ideeën
over perfectie geen rol te laten spelen.’
Tarabula werkt op basis van bewegingsschetsen
(snelle schetsen die vooral bedoeld zĳn om de
beweging van het lichaam weer te geven).
‘Die gebruik ik als uitgangspunt. Dan ga ik de
lichaamsdelen afgieten en druk de klei op de
gipsmallen die ik zo verkregen heb. Daar gebruik
ik een steengoed voor die ik zelf op de universi-
teit ontwikkeld heb. Ik werk heel intuïtief: het is
echt puzzelen hoe ik de losse onderdelen het
beste ten opzichte van elkaar kan plaatsen. Het
druipende glazuur plan ik ook, maar dat heb ik
natuurlĳk niet echt in de hand.’

Op de vorige pagina: zonder titel, 2019, steengoed, onderglazuur en glazuur, 57 x 25 x 25 cm
▲ zonder titel, 2019, steengoed, onderglazuur en glazuur, 71 x 86 x 55 cm

https://www.marktarabula.com
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Op de vorige pagina: Red Lamp, 2021, steengoed, onderglazuur, glazuur en elektrische onderdelen, 58 x 36 x 36 cm
▲ Black and Yellow, 2020, steengoed, onderglazuur en glazuur, 42 x 56 x 28 cm

Op de volgende pagina: Mark Tarabula

Vroeger stookte Mark vooral met hout. ‘Dat was
echt werken, maar het voelde goed om zo licha-
melĳk bezig te zĳn. Tegenwoordig gebruik ik felle
kleuren en zo stoken kan niet meer. Het werk dat
ik nu maak, vraagt om felle kleuren. Soms lekker

gek, met gifgroen of vies paars. Ik stook dan tot
1140 ºC en daarna nog een keer op 1050 ºC voor
de glazuurdruppels. Ik heb wel eens geprobeerd
om die druppels met andere materialen te ma-
ken, maar tot op heden is me dat niet gelukt.’

https://www.marktarabula.com
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Peter Hoogeboom
Steeds verrassend
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Sinds hĳ de mogelĳkheden van het werken met mallen
ontdekte, zĳn keramische elementen niet meer uit zĳn werk
weg te denken. Innovatie is het devies. Aan de basis van

vrĳwel elke collectie staat een nieuwe techniek. Zo bouwt hĳ
vol vernuft aan een oeuvre met een indrukwekkende

vormenrĳkdom en ontdekt hĳ steeds nieuwe manieren om
het materiaal tot expressie te brengen.

‘Ik denk als een sieraadvormgever, niet als een
keramist’, vertelt Peter Hoogeboom (Nederland,
1961). ‘Een keramist kan vrĳer werken. Ik moet
rekening houden met de draagbaarheid: als je er
een zware jas overheen draagt, moet er niets af-
breken, en het moet met het lichaam kunnen
meebewegen.’

Vernieuwing is wezenlĳk
Het liefst was Peter op de Rietveld met klei be-
gonnen, maar de keramiekafdeling gaf niet thuis.
Na zĳn afstuderen werkt hĳ met ‘hout, ĳzerdraad,
gebroken autoglas en dat soort materialen’.

Zĳn werk maakt indruk. Sieradengalerie Ra expo-
seert de collectie. Peter krĳgt een dringend ad-
vies: vernieuwing is wezenlĳk. ‘Daarin was die
galeriehouder heel stellig: een nieuwe collectie
moet innovatief zĳn, anders verliezen de klanten
snel hun belangstelling.’

Keramiekcursus
Met dit advies in het achterhoofd koopt Peter een
oven en gaat hĳ een keramiekcursus volgen.
Het moment dat hĳ dit aan de galeriehouder ver-
telt, herinnert hĳ zich nog goed. ‘Hĳ keek me aan
en kreunde: Nee toch, dat ziet er altĳd zo…

Op de vorige pagina: Mater Terra 4,655 Vessels: Catinus versicolor familiaris (vrĳstaand object),
2013, gefused aardewerk, 49 x 11,5 x 8 cm, foto: Rob Bohle

▼ Sieraarden: Westland (collier), 2011, terracotta, zilver en nylon, 64 x 3,2 x 3,2 cm, foto: Francis Willemstĳn
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Op de vorige pagina: Handle with Care: Desert Necklace (collier), 1995, aardewerk, zilver en kurk, 52 x 3,5 x 3,5 cm,
foto: Peter Hoogeboom▼ Year of the Ox: Precious Gourd 1 (broche), 2008, porselein, bamboe, staal en raffia,

10,5 x 3,5 x 3,5 cm, foto: Francis Willemstĳn

handnĳverheidsachtig uit, met van die glimmende
glazuurtjes en zo. Ik dacht: Fuck, wat moet ik
doen? Misschien wil hĳ dat werk helemaal niet
exposeren!’

Gietmallen
De keramiekcursus reikt de oplossing aan. ‘We
gingen gietmallen maken. Ik dacht: Dit is het!
Zo kan ik holle elementjes maken. Het werk
wordt lichter en draagbaarder. En ik kan die
elementjes eindeloos repliceren, want ik vind het
mooi om elementen in een werkstuk te herhalen.’
Peter maakt colliers en armbanden met aarde-
werken elementjes. Het gebruik van ‘glimmende
glazuurtjes’ vermĳdt hĳ aanvankelĳk zorgvuldig.
‘Toen ik mĳn nieuwe colliers in de galerie uitpak-
te, zag ik twee ogen heel groot worden. Eh… zei
de galeriehouder. Ik geloof dat we snel een da-
tum voor een nieuwe tentoonstelling moeten
plannen...’

Unmoulded
‘In de volgende collectie ging ik met porselein
aan de slag, zonder mallen ditmaal en zonder
glazuur. Ik kneedde bodystains door de klei. Die
kreeg daardoor een marmerachtig, gewolkt aan-
zien. Van de klei sneed ik tabletjes die ik met
roestvrĳstalen ringetjes aan elkaar bevestigde.
Zo ontstond een maliënkolderachtige structuur.
Maar het werk heeft dimensie: de voorkant ver-
schilt van de achterkant, zodat het collier aan
twee kanten draagbaar is.’

Year of the Ox
‘Daarna heb ik broches met Chinese vormele-
menten gemaakt. Dat een broche niet soepel
hoeft te zĳn, gaf meer vrĳheid. Mĳn inspiratie
haalde ik uit de Chinese buurt, een omgeving
met een eigen vormgeving en verhalen. Ik was
mĳn weg nog aan het zoeken, werkte met steen-
goed en steengoedglazuurtjes. Dat kon goed bĳ
die potjes, vond ik. Tegenwoordig vind ik deze
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collectie niet interessant meer. Het heeft iets pop-
penhuizerigs. Het werk dat ik ervoor en erna
maakte, is monumentaler.’

Mater Terra
Na het overlĳden van zĳn moeder maakt Peter
zĳn enige collectie niet-draagbare objecten. ‘Ik
zette soms honderden afzonderlĳk gegoten en
geglazuurde elementjes in grote ovenvaste mal-
len en stookte het geheel opnieuw, zodat die
losse elementjes in een nieuwe vorm samen-
smolten. Het was een spannende operatie: de
mal, die door het stoken poreus werd en uiteinde-
lĳk verbrokkelde, was gegarandeerd tot 950 ºC,
terwĳl het glazuur pas bĳ iets meer dan 1000 ºC
ging vloeien. Maar het lukte zonder dat de boel in
de oven uit elkaar viel.’

Gelaagdheid
Soms giet Peter meerdere lagen in de mal, zoals
bĳ Petrotubus caeruleus / Brachytubus cyanos.
‘Eerst witte, dan gekleurde slib. Die moet vrĳ dun
zĳn, anders hecht hĳ niet aan de onderlaag. Zo

krĳg je een crèmekleurige buitenkant en een ge-
kleurde binnenkant.’ Dat het nog ingewikkelder
kan, toont de collectie Greenware Crockery
Chinawear. ‘Voor Mokume Gane Taiwan Pine
maakte ik mallen voor kegelvormige elementen.
In de mallen goot ik eerst witte porseleinklei, dan
een groen en daarna een blauw slib, zodat er
drie gekleurde sliblagen ontstonden. Vervolgens
sneed ik de witte porseleinklei aan de buitenkant
weg, zodat de blauwe en groene klei aan de op-
pervlakte kwam.’ Een fascinerend spel van kleur
en vorm is het resultaat.

Re:make
Peter bewaart al zĳn mallen. ‘Als ik een werkstuk
uit een oude collectie verkoop, kan ik dat gewoon
opnieuw maken.’ Dat ligt vaak gevoelig. ‘Mensen
betalen een aardige prĳs voor zo’n sieraad. In ruil
daarvoor willen ze iets unieks hebben. Maar ik
kan die malletjes wel hergebruiken als ik met
heel andere klei giet. Ik heb veel tĳd in die mallen
gestopt, dus waarom ook niet…’

Op de vorige pagina: Handle with Care: Spanish Collar (collier), 1995, aardewerk en zilver, 63 x 9 x 2 cm,
foto: Henni van Beek ▲ Mater Terra 4,655 Vessels: Polyamphora cruentata (vrĳstaand object), 2013,

gefused aardewerk, 29 x 29 x 12,5 cm, foto: Rob Bohle

https://www.peterhoogeboom.nl


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 94 | oktober 2022 | 31



Broken Pearl Necklace
Niet zelden komen elementjes beschadigd uit
de mal. ‘Normaal gooi ik zoiets weg. Op een
keer bedacht ik dat ik er best iets mee kon
doen. Als ik er een klassiek Jackie-Kennedy-
parelcollier van reeg, zou dat iets heel aparts
opleveren.’ De huid van de kralen moest dan
wel op die van parels lĳken. ‘Dat was best even
zoeken. Door parelluster op een glanzend
glazuur aan te brengen, kreeg ik een ultra-
glimmende huid. Dat werd kitscherig. Met een
glazurenboek in de hand heb ik toen net zo lang
recepten gemaakt tot ik een passend glazuurtje
vond.’

Sacrifice
Later bedenkt Peter dat hĳ de kleine gegoten
holle elementjes ook opzettelĳk kan vervormen
door ze in hun rauwe staat in grotere kogel- en
hartvormige persmallen te drukken. Over het re-

sultaat is Peter zeer te spreken. ‘In de kralen die
op deze manier ontstonden, zit voor mĳ een
heel aantrekkelĳk soort toevalligheid, iets orga-
nisch, zoals je dat in koraal kan hebben.’

Steeds weer verrassend
Momenteel experimenteert Peter met extrusie.
Hĳ heeft grote kleispuiten op de kop getikt en
maakt zĳn eigen matrĳzen. Het is weer een
nieuwe techniek, eentje die nog niet in sieraden
is toegepast. ‘Dat ik niet als keramist ben opge-
leid heeft nadelen: ik ken niet alle technieken.
Het heeft ook voordelen: ik kan volledig mĳn ei-
gen weg gaan. Natuurlĳk vind ik soms het wiel
opnieuw uit en gaat er in mĳn proefjes het nodi-
ge mis, maar af en toe ontdek ik beslist ook ver-
rassende of vernieuwende dingen!’

Sander Hendriks

Op de vorige pagina: Unmoulded: Beara Peninsula (collier), 2007, porselein, staal en been, 27 x 27 x 2,5 cm,
foto: Tom Haartsen ▼ Broken: Broken Pearl Necklace (collier), 2017, porselein, zilver en zĳde, 19 x 19 x 1 cm,

foto: Peter Hoogeboom. Op de volgende pagina: Greenware Crockery Chinawear: Red Lantern (collier),
2014, porselein en zilver, 24 x 24 x 6,5 cm, foto: Conor Vella
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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.jolandavandegrint.nl/saggar-firing
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 oktober

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


https://www.tiendschuur.net


I n s p i r a t i e M ome n t e n
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Agnès Baillon, Les mains bavardes, 2022, h 13 cm

https://agnesbaillon.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 31 oktober 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=JrSjB61BRLDzFGgcVyYVEX8pkiqaLsJC
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2NyzvIdnNece6WQGhzTgFLk7jGiG044W
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=sm2or5PTRwxCP2bdYIbo2iCoUkkLLjlJ
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Knowhow



De kommen van Eiko Maeda hebben subtiele patronen, uitgevoerd in
licht gekleurd porselein met de nerikomi techniek. Deze van oorsprong
Japanse techniek is gebaseerd op stapelen en snĳden van verschillend
gekleurde kleidelen. Zelf van origine Japanse, ging ze terug naar Japan

om het vak te leren. Zo zĳn haar kommen een verbinding tussen
westerse en Japanse traditie.

Eiko Maeda (Japan, 1964) heeft niet de indruk
dat haar techniek, nerikomi, echt populair is.
‘Ik moet alles goed uitkienen; het is verre van
spontaan, want de patronen die ik ontwerp, moe-
ten heel regelmatig zĳn. Onverwachte resultaten
heb ik eigenlĳk niet en die zĳn voor veel mensen
nou juist het aantrekkelĳke van keramiek.’ On-
danks die regelmaat in het werk maken kleine
verschillen in de gebruikte patronen haar kom-
men wel degelĳk uniek. Maeda probeert daarbĳ

de eigenschappen van porselein te benadrukken.
‘De patronen kunnen bĳ nerikomi prachtig door-
schĳnend worden, dus ik probeer vormen te be-
denken die het beste passen bĳ de patronen en
hoe die uitkomen. Daarnaast word ik natuurlĳk
beïnvloed door de natuur om me heen, bewust
en onbewust, maar uiteindelĳk is wat er uit mĳn
handen komt een afspiegeling van mĳ als per-
soon.’

▼ zonder titel, 2022, 23 x 13 cm
Objectfoto's bĳ dit artikel: Taku Kumabe. Procesfoto’s: Eiko Maeda

De expert: Eiko Maeda
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Meester
Via een tante kwam Eiko op haar kunstzinnige
pad terecht. ‘Zĳ was schilder en gaf ook les aan
kinderen, dus ik ging met haar mee om te leren
schilderen met olieverf. Mĳn middelbare school
was vlakbĳ een kunstacademie, dus we volgden
veel kunstlessen. Van jongs af aan had ik tĳd
gehad om na te denken over wat ik later in de
kunst wilde gaan doen. Ik was eigenlĳk meer
geïnteresseerd in ruimtelĳk werk dan in schilde-
ren. Keramiek vond ik best aantrekkelĳk, waar-
schĳnlĳk omdat het in Japan zo’n belangrĳke
plaats in de kunsten inneemt. Toen ik mĳn oplei-
ding aan de universiteit moest kiezen, nam ik dus
een ruimtelĳk vak. Ik studeerde af in houtbewer-
king aan de Joshibi University of Art and Design
en specialiseerde me in lak, maar keramiek was
altĳd het alternatief geweest. Nadat ik naar Cana-
da was verhuisd, nam ik daar les bĳ het Visual
Arts Center in Montreal.’

Bĳ de cursus was Maeda erg geïnteresseerd
in draai- en glazuurtechnieken. ‘Ik had in het
verleden al over de nerikomi techniek gehoord
en gezien hoe het werkte, maar had niet echt
interesse. Totdat ik in 2013 mĳn meester, Eĳi
Murofushi (1959-2019), ontmoette. Hĳ liet me zĳn
werk zien, met fijne, gekleurde patronen in licht
doorschĳnend porselein. Hĳ had een eigen stĳl:
delicaat en toch dynamisch. Hĳ maakte ook
supergroot werk. Ik stopte met draaien en wilde
weten hoe ik nerikomi zou kunnen toepassen en
ging terug naar Japan om dat bĳ hem te leren.
Murofushi wilde echt de belangstelling bĳ het
publiek voor nerikomi wekken. Hĳ heeft er
meerdere boeken over geschreven en veel
workshops gegeven aan leerlingen van over de
hele wereld. Hĳ had plannen om zĳn boeken in
het Engels te vertalen, maar hĳ is helaas in 2019
overleden aan kanker. Het is dus heel belangrĳk

Op de vorige pagina: zonder titel, 2022, 13,5 x 9 cm
▲ zonder titel, 2022, 27,5 x 9 cm

Op de volgende pagina: zonder titel, 2022, 16,5 x 8 cm

https://eikoceramics.jimdofree.com
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▼ zonder titel, 2022, 13,5 x 9 cm
Op de volgende pagina: zonder titel, 2022, 23 x 9 cm

voor mĳ – ook te zĳner ere – om nerikomi work-
shops te geven. Tĳdens de pandemie is dat
online les geworden. Best een nadeel met een
techniek als deze, maar aan de andere kant heb
ik zo over de hele wereld leerlingen gekregen.’

Eenvoudig en mooi
Eiko wil gewoon mooie dingen maken. ‘Iets dat
mĳ een goed gevoel geeft en hopelĳk anderen
ook. Uniek of excentriek hoeft helemaal niet,
voor mĳ moet het eenvoudig en mooi zĳn.’
Ze begint met het kiezen van patronen en kleu-
ren. ‘Dat hangt af van hoe ik me op dat moment
voel of zelfs van het weer. Als het helder is, kies
ik felle kleuren, maar in de winter (en die is lang

bĳ ons in Canada) maak ik liever veel bloem-
patronen omdat we dan geduldig wachten op
de lente. Op basis van de patronen kies ik
een vorm die daar het beste bĳ past. De por-
seleinklei koop ik lokaal en de nerikomi stains
komen uit Japan of ik gebruik lokale stains
van Mason. Het werk stook ik tot 1240 ºC.
Glazuren doe ik niet. Na de stook schuur en
polĳst ik het oppervlak.’

Op de volgende pagina’s laat Eiko Maeda
zien hoe ze de kleiplaten samenstelt
waarmee ze haar kommen maakt.

U kunt ook naar dit filmpje kĳken.
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https://eikoceramics.jimdofree.com
https://www.youtube.com/watch?v=U0RG4GST2vc
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Bĳ nerikomi gaat het erom patro-
nen te maken met verschillende
kleuren klei. Dat doe ik door snĳ-
den, stapelen en samenvoegen.
Op deze en volgende pagina’s laat
ik twee methoden zien.

1. Ik heb cilinders en plakjes gemaakt
van porselein dat ik heb ingekleurd
met verschillende lichte kleuren.
2. De plakjes breng ik rond de cilin-
ders aan.
3-4. Ik monteer ze voorzichtig en laat
ze rondom mooi aansluiten.

5. De cilinder met de daarop aange-
brachte plakjes rol ik uit, zodat het één
geheel wordt.
6. Van een andere kleur porselein
maak ik worstjes.

7-8. Die snĳd ik in stukken, die even
lang zĳn als de cilinders.

9. De cilinders rol ik uit tot worstjes,
die dus aan de buitenkant andere
kleuren hebben.
10. Die snĳd ik weer in stukken op de-
zelfde lengte.
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11-12. Van de uitgerolde stukjes cillin-
der maak ik groepjes van vĳf.

13. Tussen de cilinderdelen voeg ik in
een regelmatig patroon de andere
worstjes toe.
14. Voorzichtig druk ik het geheel sa-
men.

15-16. Dat doe ik stap voor stap...

17-18. ...en rol dan verder uit.

19-20. De zo ontstane worsten snĳd ik
weer in gelĳke stukken.
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21. Op de snede is het ontstane pa-
troon mooi te zien.
22. Alle stukjes monteer ik aan elkaar.

23. Er ontstaat zo een dikke plaat en
ik druk deze weer samen, zodat er
één geheel ontstaat.
24. Met een snĳdraad over latjes snĳd
ik een dunne plaat af.

25-26. Omdat ik de hele tĳd op een
doek gewerkt heb, kan ik het geheel
vrĳ gemakkelĳk omdraaien.

27. Heel voorzichtig verwĳder ik de
dunne plaat die ontstaan is. Deze ge-
bruik ik later om over een mal een
kom van te vormen.
28. Zo ziet het patroon er dan uit.

Nu het andere patroon

29. Daarvoor heb ik blokjes van ver-
schillend ingekleurd porselein ge-
maakt.
30. Die stapel ik per twee op elkaar.
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31-32. Ik druk ze samen, zodat ze
dunner worden en zorg ervoor dat het
geheel mooi rechthoekig blĳft.

33. Dan leg ik de ontstane strip op
een andere en druk ze opnieuw sa-
men.
34. De kleurverschillen zĳn hier mooi
te zien.

35-36. Ik meet even waar het midden
is en snĳd de strip doormidden.

37. Ook hier zĳn de verschillend ge-
kleurde lagen mooi te zien.
38. Dan leg ik de onderdelen opnieuw
op elkaar...

39. ...en druk ze samen.
40. Ik blĳf dat doen tot ik alle onderde-
len op deze wĳze heb samengevoegd
tot ze zo samen een plattere plaat vor-
men.



43

45

47

42

44

46

48

50

41

49

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 94 | oktober 2022 | 51

41-42. Op gelĳke afstanden druk ik
een eetstokje in de klei. Zo verschuift
deze en worden aparte patronen ge-
vormd.

43-44. Ik druk het geheel weer samen
en vorm er opnieuw een blok klei van.

45. Die behandel ik net als tevoren
met een eetstokje. Zo kan ik het pa-
troon in twee richtingen vormgeven.
46. Dan is het tĳd om een platte plaat
te gaan maken, waarmee ik later een
kom zal vormen.

47. Daarom druk ik de klei weer sa-
men...
48. ...en vorm er, net als de vorige
keer, een plaat van. Over latjes snĳd
ik er een dunne plaat af.

49. Die verwĳder ik weer op dezelfde
manier.
50. Het ontstane patroon is hier mooi
te zien.



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

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

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

Het grote K boek 3

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

ISBN: 978-90-825430-2-5
€ 35

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


Mis geen nieuwe films
van de kleine K

Neem hier een abonnement op ons
YouTube-kanaal

http://colpaertonline.be
https://www.skpd.nl/delftse-keramiek-dagen
https://www.youtube.com/channel/UCX3LYle7ZsiWf2frF6iJlJA


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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‘Sinds je je ogen gesloten hebt, zĳn die van ons niet opgehouden te huilen’, Cimetière Nord, Calais (FR). Daar staat op elk graf wel
zo’n bloemensouvenir, op sommige graven wel een stuk of tien. Vlakbĳ de begraafplaats zĳn winkels van begrafenisondernemers

(Pompes funèbres) waar je die dingen (voor veel geld) kunt kopen. Made in China of zoiets.
Vernielingen ervan zagen we niet, hooguit een enkel slachtoffer van water en vorst, met name natuurlĳk die bloemen, niet de

plaquettes met tekst. Foto en bĳschrift: Jeannette Goudsmit



Podium
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https://www.annemarielaureys.com


Dit jaar bestaat Porzellan Manufaktur Nymphen-
burg uit München 275 jaar. Het bedrĳf is interna-
tionaal bekend vanwege de zeer hoge kwaliteit
porselein. Puur van vorm en volledig met de
hand gemaakt. Porselein is door zĳn verfijnde en
hoogwaardige kwaliteit tĳdloos en onvergankelĳk,
maar tegelĳkertĳd fragiel en kwetsbaar.

Halverwege de achttiende eeuw heerste in Euro-
pa porseleinkoorts. Handelslieden brachten in
de zestiende en zeventiende eeuw al Aziatisch
porselein naar Europa, maar niemand wist hoe
het gemaakt werd. Toen men het porseleinrecept

eindelĳk ontrafelde, wilde iedere koning en keizer
zich onderscheiden met een eigen porseleinfa-
briek. Zo ook de keurvorst van Beieren, Maximi-
liaan III Jozef (1727-1777). Hĳ richtte in 1747 de
fabriek op die al snel bekendheid verwierf onder
de naam Porzellan Manufaktur Nymphenburg.

De goede naam van het bedrĳf was grotendeels
te danken aan de meestermodelleurs die door de
jaren heen hun signatuur gaven aan het merk
Nymphenburg. Daarnaast zĳn ze altĳd innovatief
geweest. Met een avant-gardistische onderne-
mersvisie en lange traditie van porselein maken,

Schitterende porseleincreaties uit de topcollectie van Nymphenburg
worden in verrassend nieuwe composities getoond met werk uit de

collectie van het Groninger Museum.

Nymphenburg-porselein

Op de vorige pagina: Klauwier, 1912, Theodor Kärner, porselein. Porzellan Manufaktur Nymphenburg
Ei-vaas, 2002, Ted Muehling, porselein. Porzellan Manufaktur Nymphenburg

▼ Stilleven met porselein ontworpen door Ted Muehling, porselein. Porzellan Manufaktur Nymphenburg. Kandelaber,
19e eeuw, zilver. Schenking particuliere collectie, 2013. Foto’s bĳ dit artikel: © Groninger Museum, fotografie: Arjan Verschoor

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 94 | oktober 2022 | 56



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 94 | oktober 2022 | 57



bouwde de fabriek een gevestigde reputatie op in
de kunst- en designwereld. Nymphenburg zoekt
altĳd naar interessante samenwerkingen met he-
dendaagse kunstenaars om eigentĳds porselein
te maken. Zo zĳn er samenwerkingen met bĳ-
voorbeeld fotograaf Nick Knight, Christian Lacroix
en met de bekende Nederlandse ontwerpers Hel-
la Jongerius en Viktor & Rolf.

Nymphenburg heeft zich door de eeuwen heen
weten aan te passen aan veranderende stĳlperio-
des en thema’s. De fascinatie voor onderwerpen
als mythologie, mens, natuur en andere culturen
kent overeenkomsten met de zeer uiteenlopende
collectie van het Groninger Museum. Objecten uit
beide collecties worden naast elkaar gepresen-
teerd in het Starck-paviljoen. Zo worden deze
historische en visuele verbanden op verrassende
wĳze verder verkend.

Collectiemedewerker Marieke van Loenhout en
gastconservator en Nymphenburg-verzamelaar
John Veldkamp stelden de tentoonstelling sa-
men. Het is de tweede samenwerking van dit
tweetal, die ook bekend zĳn van de succesvolle
tentoonstelling Pronkjewails – Design uit heden
en verleden.

Op de vorige pagina: Hollandse rokers, 1924, Josef Wackerle, porselein. Porzellan Manufaktur Nymphenburg
Ladekast (uit de serie: SMOKE), 2004, Maarten Baas, verkoold hout, epoxyhars. Aankoop 2004.

▲ Chinese figuren, circa 1760, Franz Anton Bustelli, porselein. Porzellan Manufaktur Nymphenburg.
Pagode, circa 1840, China, ivoor, messing. Aankoop 1988.
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Nymphenburg x Groninger Museum
Porselein - Kunst - Design
15 oktober t/m 15 oktober 2023
Groninger Museum
Museumeiland 1, 9711 ME Groningen
Open: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur

https://www.groningermuseum.nl
https://www.cor-unum.com


De gemene deler in de expositie Inspired by
China is de theepot, een van oorsprong Chinees
product dat eind zestiende eeuw samen met de
thee Europa bereikte. Jeroen Bechtold, Wilma
Bosland, Tineke van Gils en Pepĳn van den
Nieuwendĳk, allen in meer of mindere mate en
ieder op eigen wĳze een band met de theepot
hebbend, werkten onafhankelĳk van elkaar met
lokaal porselein- en kleimateriaal in Delft en de
belangrĳkste keramieksteden van China.
Het werk van de vier kunstenaars laat zien hoe
ieder van hen naar de theepot kĳkt. Ook toont het
de significante verschillen tussen de diverse por-

selein- en kleisoorten uit de betreffende steden:
het ivoorwitte porselein uit Dehua, het blauwwitte
porselein uit Jingdezhen – met daarnaast het
Delftse aardewerk als porselein-imitatie – en het
ongeglazuurde roodbruine steengoed uit Yixing,
dat ook in Delft werd nagemaakt. Om de lokale
verschillen te benadrukken, is de tentoonstelling
gerangschikt naar deze steden. Elke stad opent
met voor die stad typerende keramische objec-
ten, speciaal voor deze expositie in bruikleen ver-
kregen uit historische collecties.
Destĳds, in 1996, ontving Jeroen Bechtold als
eerste een uitnodiging om in de theepottenstad

Het Chinees Cultureel Centrum in Den Haag nodigde Tineke van Gils
uit om als curator een tentoonstelling te organiseren rond theepotten
en China. Door uiteenlopende opvattingen over theepotten – van

meerdere kunstenaars die zich in China met theepotten bezighielden –
naast elkaar te plaatsen en daarbĳ ook te focussen op erfgoed en

vernieuwing, is een museaal aandoende tentoonstelling ontstaan die
samenhang laat zien en aanzet tot discussie.

Inspired by China, Heritage and Innovation

◄Wilma Bosland, This is not a Teapot, 2019, porselein, 30 x 13 x 14 cm en 32 x 20 x 14 cm
► Pepĳn van den Nieuwendĳk en Tineke van Gils, Fish, 2018, porselein, 23 x 14 x 12 cm
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Yixing te werken met de beroemde steengoedklei
van die streek. Onder Jeroen’s toeziend oog wer-
den zĳn virtuele theepotontwerpen en kleimodel-
len door vier Yixing-meesters, met gebruikmaking
van hun zeventiende eeuwse technieken, omge-
zet in hedendaagse Yixing theepotten.
Geïnspireerd door China – synoniem voor Chi-
nees porselein – maakte Tineke van Gils op
uitnodiging collecties van honderd unieke thee-
potten voor tentoonstellingen in China en Neder-
land. Deze theepotten werden respectievelĳk in
2010 van blanc de Chine porselein in Dehua en
in 2019 van het jadewitte porselein in Jingdezhen
door haar vervaardigd.
Wilma Bosland had een heel andere invalshoek.
Verlangend om met porselein te werken in het
land van herkomst en geïnspireerd door theepot-
ten, creëerde zĳ in 2019 in Jingdezhen theepot-
objecten waarbĳ zĳ de functionaliteit volledig
ontkent. Deze abstracte werken kregen van haar
de naam: This is not a Teapot.

De tentoonstelling sluit af met de stad Delft waar
pottenbakkers in de zeventiende eeuw een eigen
methode ontwikkelden om het Chinese blauwwit
porselein te imiteren.
In 2020 sloot Tineke haar Chinese theepottenge-
schiedenis af met een nieuwe collectie theepot-
ten die zĳ maakte volgens de technieken en met
de materialen van het Delfts Blauw. Verschillende
van deze theepotten werden op verhalende wĳze
beschilderd door Pepĳn van den Nieuwendĳk.
Vanwege zĳn geheel eigen beeldtaal mocht hĳ
meerdere keren – namens en voor Delft – monu-
mentale vazen en hele tentoonstellingswanden
met blauwwitte taferelen beschilderen in Jingde-
zhen.

Op de vorige pagina, met de klok mee: Tineke van Gils, EastWest, 2011, porselein, 56 x 23 x 19 cm; Peacock, 2010,
blanc de Chine, 21 x 16 x 11 cm; Jeroen Bechtold, BALL Tpot, 2019-heden, steengoed, Ø 13,5 cm

▲ Tineke van Gils, theepot, Jingdezhen porselein,14 x 9 x 10 cm
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Inspired by China, Heritage and Innovation
t/m 18 november
Chinees Cultureel Centrum Den Haag
Spui 192 A
2511 BW Den Haag
Open: dinsdag t/m vrĳdag 13.00 - 17.00 uur

https://www.ccchague.org


Brigitte Bloksma, directeur Museum Beelden aan
Zee: ‘Het is voor het museum een langgekoester-
de wens om een tentoonstelling te wĳden aan
deze bĳzondere kunstenaar. Een samenwerking
die zelfs heeft geleid tot een schitterend monu-
mentaal werk dat Elmar Trenkwalder speciaal
voor deze tentoonstelling creëerde en wat een
centrale rol vervult.’

Tuin der Lusten
In zĳn beelden en tekeningen roept Trenkwalder
een barokke wereld op, waarin hĳ erotiek en
architectuur verenigt. Zuilen hebben fallische
vormen en ornamenten zĳn opgebouwd uit ver-
strengelde menselĳke figuren. De vormentaal en
uitbundigheid zĳn verwant aan de barokarchitec-
tuur die in Oostenrĳk een grote bloei kende.

Trenkwalder creëert hierop een eigen, zinnelĳke
variant. De architectonische, botanische en eroti-
sche aspecten van zĳn werk worden heel geraffi-
neerd – suggestief – met elkaar gecombineerd,
zodat er ook veel aan de verbeelding van de toe-
schouwer wordt overgelaten.

Het thema Tuin der Lusten heeft betrekking op de
kunstwerken, maar komt ook terug in de vormge-
ving van de tentoonstelling die wordt ingericht als
een tuin van keramiek. In totaal worden veertien
monumentale sculpturen en elf tekeningen in
sculpturale lĳsten getoond. En in de Gipsotheek,
de ruimte in museum Beelden aan Zee waar het
maakproces van de beeldhouwer wordt getoond,
worden drie maquettes tentoongesteld.

Sensueel, kleurrĳk en monumentaal: de keramische sculpturen van
Elmar Trenkwalder zĳn een lust voor het oog. De eerste Nederlandse
solotentoonstelling van deze Oostenrĳkse kunstenaar is te zien in

Museum Beelden aan Zee in Den Haag.

Elmar Trenkwalder

▼WVZ 113 S, 1992, 66 onderdelen, Galerie Krinzinger Wien 1996, 400 x 400 x 110 cm, foto: Schachinger
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Bovenmenselĳke werkwĳze
Elmar Trenkwalder volgde zĳn opleiding aan de
Akademie der bildenden Künste in Wenen. Sinds
1986 richt hĳ zich op keramiek. Daarnaast maakt
hĳ tekeningen die hĳ inlĳst in sculpturale keramie-
ken lĳsten, waarbĳ de lĳst een gelĳkwaardig on-
derdeel vormt van het kunstwerk. Trenkwalder
woont en werkt in Innsbruck, een middeleeuwse
stad in Tirol, aan de voet van de Alpen. Hier kan
hĳ in alle rust en afzondering werken aan zĳn im-
mense beelden.

Zĳn uiterst ambachtelĳke werkwĳze en het monu-
mentale formaat van zĳn werk maken Elmar
Trenkwalder tot een zeer boeiende beeldhouwer.
Zo is het voor hem belangrĳk dat zĳn beelden en
installaties een uitdrukking zĳn van zĳn fantasie
en verbeeldingskracht, maar ook van zĳn fysieke
kracht. Nooit zal hĳ een assistent vragen om hem
te helpen bĳ het zware werk. Dat juist hĳ degene
is die de werken vervaardigt, is belangrĳk voor
hem. Om een monumentaal werk in keramiek te
maken, is Trenkwalder soms weken achtereen

bezig. Hĳ werkt op basis van een schaalmodel en
voert alle onderdelen achter elkaar in het groot
uit. Dit is een haast bovenmenselĳke prestatie;
tĳdens die werkweken heeft hĳ al zĳn mentale
en fysieke kracht nodig om tot het gewenste
resultaat te komen. Zĳn monumentale beelden
bestaan uit een modulaire systematiek van on-
derdelen van maximaal één kubieke meter. Die
onderdelen worden in het atelier vervaardigd en
pas op de tentoonstellingsplaats wordt het beeld
in zĳn totaliteit opgebouwd. Daar is het dan voor
het publiek, maar ook voor de kunstenaar, voor
het eerst in zĳn geheel te zien.

▲WVZ 183, 2006, aardewerk en glazuur, foto: Aurélien Mole
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Elmar Trenkwalder - Tuin der lusten
15 oktober t/m 19 maart 2023
Museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur

https://www.beeldenaanzee.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.

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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Mariëlle Wintgens
Het werk van Mariëlle Wintgens kenmerkt zich
door een sterk organische vormentaal waarbĳ
kleine sculpturen een groot, maar beheerst in-
nerlĳk gevoelsleven tonen. Met haar diepe ver-
langen om vorm te geven aan het plastische
materiaal klei, zet Wintgens de kĳker – zonder
oordeel – aan tot nadenken. Gemaakt in de
opkneedtechniek is beheersing van de vorm
daarbĳ iedere keer weer een uitdaging en lĳkt
de zacht aandoende huid er om te vragen aan-
geraakt te worden.

tot 5 november
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

Piet Stockmans
Een solotentoonstelling gewĳd aan het 60-jarige
jubileum van Piet Stockmans. In 1963 begon de
liefde van Piet Stockmans voor porselein. Zĳn
professionele verbintenis met het witte goud is
een gelukkig huwelĳk dat in 2023 haar diaman-
ten jubileum viert. Piet Stockmans is (bĳna) 82
jaar en nog dagelĳks bezig in zĳn atelier. Deze
expositie is een hommage aan de ontwerper en
zĳn kenmerkende oeuvre in wit en blauw.

7 oktober t/m 15 januari 2023
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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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

Petri Voet
Het oeuvre van Petri bestaat voornamelĳk uit
unica. Meestal zĳn het kommen: ze noemt ze
zomer- en winterkommen. Verder maakt ze va-
zen, dekseldozen en monumentale, met de
hand opgebouwde, vormen. Deze refereren niet
alleen aan de seizoenen, maar ook aan de vele
(studie)reizen die ze maakte.
Het werk heeft een sterk poëtisch karakter en
getuigt van een grote creativiteit. Dat is met
name te zien in haar volstrekt originele tulpen-
vaas, waarmee zĳ een klassieker in Nederlands
design realiseerde.

20 november t/m 16 januari 2023
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: donderdag t/m zaterdag 11 - 17

https://nederlandstegelmuseum.nl/zien-en-doen/tijdelijke-tentoonstellingen/nu-te-zien/230-vreemde-vogels
https://loes-reinier.com
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Echo van Majiayao
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
t/m 2 oktober

O.a. Monique Polman
Galerie Niek Waterbolk, Schoutenstraat 10

3512 GB Utrecht
t/m 2 oktober

EuropArtFair
De Gashouder, Westergasfabriekterrein

Amsterdam
t/m 2 oktober

Keramiekmarkt Dordrecht
2 oktober

Johan Tahon
Galerie Hofland, Bilderdĳkstraat 165C

1053 KP Amsterdam
t/m 8 oktober

Natuurlĳke pracht
Kunstmuseum Den Haag

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

Landschap, Kleigenoten 2020
Pop-Up galerie Anna@KV2, Korte Vĳverberg 2

2513 AB Den Haag
t/m 9 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
t/m 15 oktober

Maxwell Mustardo en Antonio Spoto
Puls Contemporary Ceramics

Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
t/m 15 oktober

Sybille Abel-Kremer
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer

t/m 22 oktober

Sweat Shopping
Galerie de Ploegh, Coninckstraat 58

3811 WK Amersfoort
t/m 23 oktober

O.a. Ellen Rĳsdorp
Pop-Up galerie KV2, Korte Vĳverberg 2

2513 AB Den Haag
13 t/m 16 en 20 t/m 23 oktober

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

9684 CB Finsterwolde
t/m 23 oktober

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

9000 Gent (BE)
t/m 29 oktober

Beelden in Soest
Hazart, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
t/m 29 oktober

Expositie
Galerĳ Adrienne D, Rekkemsestraat 145

8510 Marke (BE)
8 t/m 30 oktober

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

t/m 30 oktober

O.a. Anne Sey
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
t/m 30 oktober

Sea Silt: Linking Elements by Humade
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
t/m 30 oktober

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.terra-delft.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.galeriewaterbolk.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://europartfair.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramiekmarktdordrecht.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://gerhardhofland.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.annavastgoedencultuur.nl/agenda/intimate-distance
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://sknn-keramiek.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.franzisengels.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.pulsceramics.com/exhibitions/maxwell-mustardo-antonino-spoto-2022/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.deploegh.nl
https://loes-reinier.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.deploegh.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.annavastgoedencultuur.nl/agenda/intimate-distance
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://bolumen.nl/2022/07/22/voorjaars-expositie-2022/
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.hazart.nl
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://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.galeriehuisterheide.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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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

Tom Bergman
Silex Totaal Service, De Meerheuvel 21

5221 EA ’s-Hertogenbosch
t/m 31 oktober

Mariëlle Wintgens
Galerie Theemaas, Karel Doormanstraat 469

3012 GH Rotterdam
tot 5 november

Marie Louise was here
Klank- en lichtspel, Keramiekmuseum

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

voorBEELDEN VIII
Galerie Hazart, Pimpelmees 3

3766 AX Soest
2 oktober t/m 5 november

Mariëtte van der Ven
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
7 oktober t/m 18 november

Inspired by China
Chinees Cultureel Centrum Den Haag

Spui 192 A, 2511 BW Den Haag
7 oktober t/m 18 november

Marĳke van Vlaardingen
De kleine toonzaal, Voorbaan 25

1271 RR Huizen
24 oktober t/m 20 november

3D-printen
Coda Museum, Vosselmanstraat 299

7311 CLApeldoorn
t/m 22 november

Peter Hiemstra
Galerie Wildevuur, Zwiggelterweg 4

9414 TN Hooghalen
t/m 27 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

Jolanda van de Grint
Silex, De Meerheuvel 21
5221 EA 's-Hertogenbosch

5 november t/m 31 december

Hans van Bentem
Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1

2586 EL Den Haag
t/m 31 december

Treasure Bowl Collection
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

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

Piet Stockmans
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
7 oktober t/m 15 januari 2023

Petri Voet
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer

20 november t/m 16 januari 2023

Han Knaap
Stadsmuseum Rhenen

Markt 20, 3911 LJ Rhenen
t/m 25 februari 2023

Frechener Keramikpreis 2022
Keramion

Bonnstraße 12, 50226 Frechen (DE)
20 oktober t/m 26 februari 2023
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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://www.silexshop.nl/galerie/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.theemaas.nl/galerie
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.hazart.nl
https://www.hazart.nl
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.ccchague.org
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.dekleinetoonzaal.nl
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.wildevuur.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/en/exhibition/2XX4ILSyjhrlViXtbWVipP
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.silexshop.nl/galerie/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.beeldenaanzee.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramis.be
https://www.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://tiendschuur.net/verwacht/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://loes-reinier.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://stadsmuseumrhenen.nl/hanknaap/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://keramion.de/portfolio/frechener-keramikpreis-2022/
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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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
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

Porzellan Manufaktur Nymphenburg
Groninger Museum

Museumeiland 1, 9711 ME Groningen
15 oktober t/m 15 oktober 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.beeldenaanzee.nl/nl/elmar-trenkwalder
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/winnaar-van-achterbergh-prijs
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/chinese-glazuren-als-inspiratie
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/lichtpunten
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.pietstockmans.com/nl/bezoek-ons/rondleiding-expo/
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: Elvira Groenewoud, Sander
Hendriks, Peter Hoogeboom, Eiko Maeda,
Mark Tarabula en Alice Walton.

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/

