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de kleine K
Dynamiek
Aan het eerste artikel in dit nummer over Janny Baek geeft
Sander Hendriks de titel Dynamiek in keramiek. Voor mĳ aanlei-
ding om eens te kĳken waar het begrip eigenlĳk vandaan komt,
wat we er onder verstaan en wat het voor onze kunst kan bete-
kenen.
De oorsprong ligt in het Griekse woord δυναμις, dat zoveel als
kracht betekent, maar ook: mogelĳkheid, kundigheid, capaciteit.
Tegenwoordig wordt onder dynamiek eerder beweging verstaan
of een verandering in tĳd of plaats. Die ontwikkeling van de
betekenis van dit woord is te danken aan de Duitse natuurkun-
dige Leibnitz, die de tegenstelling statisch-dynamisch introdu-
ceerde.
Voor de compositie van kunstwerken, zowel tweedimensionaal
als ruimtelĳk, geldt die tegenstelling ook, hoewel er uiteraard
sprake is van een glĳdende schaal. Bĳ een statische compositie
is sprake van symmetrie, van overwegend horizontale en verti-
cale elementen, van geringe contrasten en van een voorspelba-
re, gelĳkmatige verdeling van elementen over het vlak of in de
ruimte. Bĳ dynamische composities is het natuurlĳk allemaal an-
ders: asymmetrie, ritmische, schuine of bewegende lĳnen, grote
contrasten en onvoorspelbare bewegingen.

Het is interessant om bĳ elk van de kunstenaars in dit nummer
te kĳken waar op de schaal statisch/dynamisch het werk zich
bevindt. Bĳ Janny Baek zĳn eigenlĳk alleen maar dynamische
elementen te zien. Dat geldt ook voor Brooke Armstrong. Het
werk van Karen Bennicke is een heel klein beetje meer aan de
statische kant te vinden. Ondanks de rechte lĳnen in het werk,
zit er een grote dynamiek in. Dat geldt ook voor Josephine
Burrs werk, met name voor de muursculpturen.

Mels Boom

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 95 | november 2022 | 3

Op de vorige pagina: Karen Bennicke, Station, 2018, terracotta, h 48 cm, foto: Karen Bennicke
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Janny Baek
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Op de vorige pagina: Milk Bath, 2019, porselein en glazuur, Ø 23 x 53 cm
▲ Triplet, 2022, gekleurd porselein, 46 x 46 x 41 cm

erop wĳzen dat het belangrĳk is dat we de vrĳ-
heid hebben om verschillend te mogen en te kun-
nen zĳn.’

Hoop voor de toekomst
‘Een van de redenen waarom ik groei en veran-
dering als onderwerp voor mĳn werk gekozen
heb, is dat het hoop biedt en reden voor optimis-
me is. Het is een uiting van mĳn verlangen naar
een wereld waarin wĳ als mens, los van de huidi-
ge machtsstructuren en schoonheidsidealen,
onze diversiteit mogen tonen; een wereld die ons
allemaal ruimte biedt om gezien, gehoord en
gerespecteerd te worden.’

Animatie, architectuur, klei
Janny komt uit een creatieve familie. Haar vader
was kunstenaar en het maken van beelden zit
haar in het bloed. Toch wist ze, nadat ze in kera-

hebben mĳn ouders allerlei vervelende baantjes
aangenomen. Ik vond dat ik daar goede presta-
ties tegenover moest zetten, zowel op school
als in mĳn werk. Maar dat bracht met zich mee
dat we ons moesten aanpassen aan de blanke
Amerikaanse cultuur: om te voorkomen dat an-
deren zich ongemakkelĳk zouden voelen, moes-
ten verschillen geminimaliseerd worden.’

Lichtvoetig
Op basis van deze ervaring vraagt Janny meer
begrip voor het anders zĳn. Het is een thema
dat ze in haar werk subtiel wil aanstippen. ‘Het
moet niet te zwaar op de hand worden. Als het
om mĳn werk gaat, ben ik heel serieus, maar ik
houd van speelsheid, van vrĳheid. Het is niet
mĳn bedoeling via mĳn werk specifiek iemand
gerust te stellen of om bĳ de toeschouwer een
gevoel van ongemak te creëren. Maar ik wil

https://www.jannybaek.com
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Op de vorige pagina: Feathered Vessel, 2022, gekleurd porselein, 28 x 23 x 18 cm
▲ zonder titel (Wrapped Figures series), 2020, gekleurd porselein, 36 x 41 x 23 cm

miek was afgestudeerd, niet goed hoe ze als ke-
ramist aan de slag moest gaan. In plaats daarvan
werkte ze eerst voor een studio die animatiefilms
maakt en richtte ze later met haar man een archi-
tectenbureau op. In 2018 pakte ze haar passie
voor keramiek weer op.

Iets uit niets
‘Ik vind het een voorrecht dat ik nu met klei kan
werken. Als architect heb ik met heel mooie ma-
terialen gewerkt zoals kostbare steensoorten en
metalen. Dat zĳn materialen die uit zichzelf al
bewondering opwekken. Bĳ klei ligt dat anders.
Dat krĳgt pas waarde door de vondsten, het de-
sign en de aandacht die de kunstenaar erin stopt.
Dat heeft me altĳd geboeid: de kunstenaar zelf is
aan zet. Die uitdaging, daar houd ik van.’

Sprankelend
Het werken met keramiek biedt Janny nieuwe
mogelĳkheden, zowel in het creëren van vormen
als in het toepassen van kleur. ‘Die kans grĳp ik
met beide handen aan. Ik wil dat mĳn werk een

sprankelende hoeveelheid kleur, plezier en fanta-
sie uitstraalt.’ Dat Janny hierin uitstekend slaagt,
bewĳst haar werk. Wie wordt niet vrolĳk bĳ het
zien van het druppende Cell Division IV/Milk
Bath, gefascineerd door de wriemelende groei-
bewegingen van Locallized Growth I/White Hydra
of ontroerd door de subtiele tinten en ragfijne,
soms op papier of textiel lĳkende structuren van
het werk dat ze in 2020 maakte? Om over de
bont gemarmerde huid van haar recente werk
nog maar te zwĳgen.

Rollen
Al haar werk bouwt Janny op uit rollen. De ge-
marmerde huid ontstaat doordat ze op het vol-
tooide werk stroken gekleurde porseleinklei
aanbrengt, een secuur werkje dat veel tĳd kost.
‘De klei moet droog genoeg zĳn, zodat de vorm
behouden blĳft. Maar de klei mag tegelĳkertĳd
niet te droog zĳn, want dan hecht de buitenlaag
niet. Het is belangrĳk de vochtigheidsgraad van
het werkstuk en de laag die ik daarop aanbreng
goed op elkaar af te stemmen.’

https://www.jannybaek.com
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Interne logica
Bĳ het aanbrengen van de stroken let Janny op
verschillende aspecten: ‘Ik houd ervan als de
streepjes in het patroon de gewelfde vormen van
het object benadrukken, maar ook als er plekken
ontstaan waar het patroon op zichzelf botst, zo-
dat er een scheidingslĳn tussen de verschillende
kleuren ontstaat.’ Ook het kleurverloop drukt na-
melĳk beweging en verandering uit. ‘Mĳ gaat het
erom een boeiende spanning te creëren, zodat er
een zekere logica ontstaat tussen de gekleurde
patronen en de bewegende vormen van het
werkstuk.’

Ontwikkeling
De vormen van haar werk lĳken ingewikkelder te
worden. Welke ontwikkeling ziet Janny zelf? ‘Ik
ben pas sinds 2018 bezig. Misschien nog iets te
kort om nu al terug te blikken, maar ik geloof wel
dat mĳn recente werk meer naar de natuur wĳst
en dat de structuur van de oppervlakken comple-
xer wordt.’

Toekomst
Hoe kĳkt Janny naar de toekomst? ‘Hm, ik denk
dat ik verder ga op de manier waarop ik dat de
laatste tĳd heb gedaan. Er is nog zóveel te ont-
dekken… Eigenlĳk heb ik het idee dat ik nog
maar net ben begonnen!’

Sander Hendriks

Op de vorige pagina: Aqua Swirl Pop!, 2022, gekleurd
porselein, Ø 18 x 41 cm
▼ zonder titel (Mirages series), 2021, gekleurd porselein,
25 x 23 x 20 cm
Op de volgende pagina: zonder titel (Shell series), 2020,
gekleurd porselein, 28 x 28 x 18 cm
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Brooke Armstrong
Verbinding
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Uit duizenden elementjes bouwt Brooke Armstrong haar sculpturen op.
Met als voordeel dat groot keramisch werk mogelĳk is en met de

onderdelen heel creatief en flexibel gewerkt kan worden. Het verbinden
van al die stukjes heeft voor haar niet slechts een technische betekenis.

Verbinding als menselĳk concept is voor haar de basis.

Brooke Armstrong (Verenigde Staten, 1988) werkt
met kralen. Hoewel, kralen is toch niet helemaal
de juiste benaming; het zĳn eerder keramische
pixels, maar niet allemaal even groot en vaak met
heel verschillende basisvormen. ‘Kralen hebben
toch een echt hobby-imago. Desondanks heb ik in
de loop der tĳd door mĳn werkzaamheden in kra-
lenwinkels enorm veel kennis opgedaan over
materialen en technieken. Die heb ik met mĳn
keramische kennis kunnen combineren. Zo heb ik
een eigen beeldtaal ontwikkeld. Verbindingen
spelen daarin een hoofdrol. Niet alleen technisch,
maar ook conceptueel.’
Momenteel werkt Brooke alleen met handgevorm-
de porseleinen kralen, waarmee ze haar vormen
opbouwt. ‘Het werken met kralen is niet alleen

een proces, maar het creëert ook inhoud. Door
de geschiedenis heen zĳn kralen gebruikt als
herinneringen aan verplichtingen, overtuigingen
en principes. Mensen hebben ze gebruikt om
informatie over te brengen en relaties aan te
geven. Voor mĳ is het proces van kralen maken
lekker inefficiënt. Elke met de hand gemaakte
kraal is beladen met aanraking en dient als een
stille daad van verzet tegen het jachtige leven.
Kraal na kraal vormt zich een geheel.’

Sinds kort maakt ze geabstraheerde dierlĳke vor-
men: schouders, vleugels, hoofden, magen en
staarten. ‘Ze verwĳzen naar ons vermogen om
het leven in anderen, objecten en uiteindelĳk het
leven buiten jezelf te vatten.’

Op de vorige pagina: Come Close, Coil Your Tail, 2022, zwart porselein en staaldraad, 53 x 23 x 15 cm
▼ Wallow, Your Shoulders are Like Wings (detail), 2022, porselein, glazuur, zĳde en staaldraad, 112 x 91 x 33 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Brooke Armstrong
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Op de vorige pagina: Flourish, 2021, porselein en staaldraad, 152 x 137 x 56 cm
▼ Reverence (detail), 2021, porselein en staaldraad, 56 x 31 x 15 cm

Bĳvak
Brooke groeide op in een artistiek gezin. Geen
kunstenaars, maar mensen bĳ wie kunstzinnig-
heid altĳd een rol speelde. ‘Voor ik geboren werd,
maakten mĳn vader en moeder samen meubels.
Zelf hield ik ervan met mĳn handen te werken.
De lessen op school die over kunst gingen, wa-
ren favoriet.’ Later studeerde ze (2007-2012)
communicatie en politieke wetenschappen, maar
met beeldende kunst als bĳvak. ‘Tegen het einde
van mĳn studie politicologie werd het duidelĳk dat
politiek te zwaar voor mĳ was. Kunst gaf me ple-
zier en ik realiseerde me dat ik juist dat nodig had
in mĳn leven.’ In een opwelling nam ze in het

laatste semester keramiekles en vond het gewel-
dig. ‘Ik had een bĳzonder stimulerende docent,
Marc Leuthold, die mĳ voorstelde om een zomer-
workshop aan de Penland School of Craft te
gaan volgen. Daar zag ik zoveel mensen die
kunst in hun leven een belangrĳke plaats gege-
ven hadden. Toen wist ik het.’

Kralen
Armstrongs ontwikkeling als keramist voelt voor
haar niet als een rechte lĳn. ‘Met de kralen ben ik
ongeveer acht jaar geleden begonnen. Aan het
einde van mĳn studie in Colorado ging ik werken
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met kleine kralen en combineerde die met grotere
keramische elementen. Dat bleek technisch te
hoog gegrepen en – omdat er voor de universiteit
haast bĳ was – gebruikte ik alleen kleine elemen-
ten.’ Maar de kennis die ze in haar verdere studie
opdeed, had effect: ‘Toen COVID-19 toesloeg,
werkte ik vanuit huis en ging ik weer porseleinen
kralen maken. Op dat moment wist ik wel hoe het
moest, inclusief lassen. Dus kon ik zelf armaturen
maken om het gewicht van al die porseleinen kra-
len te dragen.’

Armaturen
Het begint natuurlĳk altĳd met een idee. ‘Als ik dat
heb, neem ik iets zachts, zoals een deken of een
laken, en geef het de vorm die ik bedacht heb,
zodat ik daarvan een schets kan maken. Bĳ het

tekenen, van bĳvoorbeeld een vleugel of een an-
dere dierlĳke vorm, kĳk ik heen en weer tussen
de zachte deken en een referentiefoto. Daar
maak ik dan op ware grootte een lĳntekening
van. Die maak ik na in staaldraad. Als ik de
basiscontouren heb, voeg ik extra draad toe voor
volume. Vervolgens bedek ik het armatuur met
gaas.’
Natuurlĳk heeft ze ook klei voorbereid: een dik
porseleinslib, waar ze stains aan toevoegt als ze
kleur wil hebben. Op een gipsplaat droogt ze het
porselein (een mengsel van Nieuw-Zeelands por-
selein en kaolien). Daarvan maakt ze met de
hand de kralen die ze voor het werk nodig heeft.
Vaak doet ze dat in serie: ze maakt één vorm per
keer. ‘Ik rol lange rollen, snĳd ze in kleine stukjes
en vorm dan de kraal. Afhankelĳk van de totaal-

Op de vorige pagina: Embody, 2022, porselein en staaldraad, 81 x 40 x 20 cm
▲ Overabundance (detail), 2021, steengoed, glazuur, porselein, staaldraad en zĳde, 127 x 107 x 86 cm

https://brookearmstrongceramics.com
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Op de vorige pagina: Weak at the Knees, 2022, porselein, glazuur, staaldraad, hout en stains, 91 x 107 x 15 cm
▲ Wallow, Your Shoulders are Like Wings, 2022, porselein, glazuur, zĳde en staaldraad, 112 x 91 x 33 cm

Op de volgende pagina: Weak at the Knees (detail), porselein, glazuur, staaldraad, hout en stains, 91 x 107 x 15 cm

vorm pas ik de vorm, kleur en hoeveelheid van
de kralen aan. Ik probeer elke avond kralen te
maken en ben daar voor een werkstuk soms we-
ken mee bezig. Zodra ik het benodigde aantal
klaar heb, stook ik ze. Met speciaal draad beves-
tig ik ze dan op het armatuur. Het is een soort
weven. Ik breng aan en haal weg. Dat blĳft zo tot

ik tevreden ben over de compositie. Dit is het
meest frustrerende deel van het proces, maar
ook mĳn favoriete, omdat het intuïtief is en het
beeld tot leven brengt.’

Op de volgende pagina’s laat Brooke een deel
van het maakproces zien.

https://brookearmstrongceramics.com
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2. Ik maak een schets en op basis daarvan
maak ik een armatuur uit staaldraad. Met een
betonschaar knip ik de draden.

1. Ik begin met het maken van duizenden kra-
len. Ik vorm ze allemaal met de hand en prik elk
gaatje uit. Om het vocht te absorberen gebruik
ik een gipsplaat, zodat de kralen sneller drogen.
Daarbĳ is systematisch werken belangrĳk, want
bĳ grote aantallen moet het efficiënt gedaan
worden.

3. In een bankschroef buig ik met de hand het
staaldraad.

4. Dan las ik de stukken gebogen staaldraad
aan elkaar tot een vorm. Aan de achterkant las
een ophanghaak of -oog, zodat het object straks
gemakkelĳk aan de muur kan worden bevestigd.

4

2

3

1
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6. Ik weef met nylon gecoate draad de kralen op
het armatuur. De draad bevestig ik met behulp
van knĳpkralen (2 mm) en een tang.

5. Op het armatuur breng ik een gaas aan,
waaraan ik de kralen kan bevestigen.

7-8. Het afgewerkte stuk wordt opgehangen aan
de muur bĳ de galerie. Dit werk is getiteld Come
Close, Coil Your Tail. Het stelt een dierenstaart
voor, als iets troostends in donkere tĳden. Als

kind noemde ik de staart van mĳn hond vaak
een ‘mooie staart’ vanwege de manier waarop
hĳ krulde. Dertig jaar later geeft de gedachte
aan haar staart nog steeds troost.

8

6

7

5
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Karen Bennicke
Architecturale landschappen
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Karen Bennickes werk is zeer ruimtelĳk, door architectuur
geïnspireerd. Ruimtelĳke landschappen zĳn het, met

ingewikkelde structuren, die samen coherente en
karakteristieke vormen laten zien. De stukken zĳn vol

beweging en de elementen waaruit ze bestaan, vormen
samen een evenwichtig geheel.

Karen Bennicke (Denemarken, 1943) heeft al
zo’n vĳfenzestig jaar met klei gewerkt. ‘In die
periode heb ik veel verschillende stĳlperiodes
doorgemaakt en heel wat technieken getest.
Maar één ding loopt vanaf het begin als een rode
draad door mĳn werken: de fascinatie voor het
ornamentele, voor systematiek en geometrie als
visueel poëtisch uitdrukkingsmiddel. Dit is de
fundamentele benadering van alles wat ik doe.’
Tegenwoordig is architectuur haar belangrĳkste
inspiratiebron. Dat gaat over oppervlakte en tech-
niek, zwaarte en lichtheid, licht en schaduw – en
sculpturale massa. ‘Dat alles probeer ik naar vo-

ren te brengen in mĳn werken. Zo heb ik ooit een
gestileerde stadsplattegrond van Parĳs gevon-
den, waarbĳ de acht omlĳnde arrondissementen
mĳn inspiratie werden voor een serie sculpturen:
Urban Complex. Maar ook een interessant ge-
vormde verpakking of een op straat gevonden
gizmo kan bruikbare elementen opleveren.’ Die
architecturale benadering komt ook naar voren
bĳ Karens exposities. ‘Ruimte en licht zĳn dan
belangrĳk, maar ook eenheid: ik streef naar een
geheel tussen thema, formaat, volume en kleur
van de beelden, in samenhang met ruimte en
licht.’

Op de vorige pagina: Spatial Collage XI, 2022, geglazuurd aardewerk, h 49 cm
▼ Deel van de tentoonstelling in het Maison du Danemark, Parĳs, 2018, foto: Karen Bennicke

Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Dorte Krogh
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Op de vorige pagina: Urban Complex III, 2017, terracotta, h 102 cm
▼ Spatial Collage IV a, 2021, terracotta, 30 x 58 cm

Sinds een jaar werkt Bennicke in een gebouw,
ontworpen door de Franse architect en beeldhou-
wer George Adilon. ‘Het interessante aan dit ge-
bouw is het spel tussen de vier verspringende
elementen die het centrale volume vormen. Deze
kern wordt op een bĳna agressieve, insectachtige
manier omringd door het slanke, asymmetrische
trappenstelsel. Ik heb geprobeerd dit idee te ver-
talen naar mĳn eigen beeldtaal.’ De serie Spatial
Collage is een mooi voorbeeld daarvan. De laat-
ste acht van de in totaal elf werken zĳn van 3 t/m
20 november te zien tĳdens de tentoonstelling
Spatial Collage bĳ Modern Shapes Gallery in Ant-
werpen.

Zelf aan de slag
Zolang Karen zich kan herinneren, wilde ze een
eigen bedrĳf, tekenen, naaien en gevonden voor-
werpen verzamelen. ‘Ik gebruikte mĳn handen en
verbeelding om van alles te maken.

Gelukkig heb ik ouders die me begrepen en
steunden. Het waren geen kunstenaars. Mĳn
moeder was opgeleid als borduurster en hield
veel van ambacht, kwaliteit en schoonheid, dus
voor mĳ was ze echt een voorbeeld.’

Als dertienjarige mocht Karen na school een paar
dagen per week werken bĳ een plaatselĳke pot-
tenbakker. ‘Ik wilde verder met die zachte, buig-
zame en moeilĳke klei en ik ging een jaar later
van school om in de leer te gaan als pottenbak-
ker. Dat duurde drie jaar en naast mĳn werk
maakte ik ook mĳn eigen keramiek. Met het geld
dat ik verdiende, kocht ik een tweedehandse
schĳf en zodra dat kon, richtte ik bĳ mĳn ouders
thuis een werkplaats in. Ook had mĳn meester
een kleine oven voor mĳ gebouwd, dus na werk-
tĳd en in het weekend maakte ik keramische sie-
raden, die ik via hem verkocht. Zo verdiende ik
uiteindelĳk genoeg voor een volledig ingericht
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https://www.pederrasmussen.dk/karen-bennicke.aspx
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atelier. Na mĳn leertĳd ging ik verder als zelfstan-
dig pottenbakker – uiteraard nog thuis bĳ mĳn ou-
ders, want ik was nog niet meerderjarig.’ Vanaf
1961 had ze een eigen werkplaats in diverse ste-
den in Denemarken en in 1972 trouwde ze met
keramist Peder Rasmussen. Met hem heeft ze
een studio in de buurt van Haslev. Karen is actief
in de Deense keramiekwereld, als lid van de Multi
Mud en de End groep, als bestuurslid van diverse
instellingen en als docent.

Planmatig werken
Bennicke plant haar werk gedetailleerd. Ze maakt
een model in karton of klei. ‘Het maken van zo’n
maquette kost best veel tĳd en dat geeft me de
gelegenheid om als het ware het ontwerp te leren
kennen. Daardoor kan ik langzamerhand bepalen
wat het nodig heeft qua kleur, kleisoort en stook-
temperatuur. Elk object krĳgt zo zĳn eigen karak-

ter.’ Daarom gebruikt ze allerlei soorten en kleu-
ren klei, zowel steengoed als porselein. ‘Ik koop
die allemaal kant-en-klaar. Glazuren ook, want
als ik een bruikbaar kant-en-klaar glazuur vind,
zie ik geen reden om het zelf te maken. Dat doe
ik alleen als een glazuur dat ik zoek niet verkrĳg-
baar is. Dan maak ik net zo lang proefjes tot ik
het gevonden heb.’
In de loop der jaren heeft Karen een techniek ge-
vonden die weinig fouten oplevert. ‘Maar ja, de
klei heeft ook een eigen wil, waar je af en toe
voor moet buigen. Hĳ rekt soms uit tĳdens het
bakken; niet tĳdens het drogen, want ik meng
papier en chamotte door de klei. Vooral bĳ het
werken met geometrische vormen zĳn kleine af-
wĳkingen merkbaar. Maar dat neemt ook een
beetje de strengheid weg, die dat soort werk wat
ongenaakbaar kan maken.’ Als het model klaar
is, wordt het opgemeten en opgeschaald. Dan

Op de vorige pagina: Spatial Collage VI, 2021, terracotta, 91 x 21 cm ▲ Modellen voor Spatial Collage
Op de volgende pagina: ▲ Urban Complex IX is helemaal gebouwd over hetzelfde model, deels gespiegeld – dit geeft

extra ruimtelĳkheid, foto: Karen Bennicke ▼ Urban Complex IX, 2015, geglazuurd aardewerk, 37 x 57 cm,
collectie Musée des Arts Décoratifs, Parĳs

https://www.pederrasmussen.dk/karen-bennicke.aspx
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krĳgt elk onderdeel een genummerd, kartonnen
sjabloon. Dat legt ze op uitgerolde kleiplaten en
snĳdt de onderdelen uit, op volgorde van monta-
ge. Dan volgt uiteraard de bouw, het drogen en
de stook.

Op pagina’s 34 en 35 laat Karen de fasen van
het bouwen van Spatial Collage VI zien.

Spacial Collage
3 t/m 20 november
Modern Shapes Gallery
Museumstraat 29
2000 Antwerpen (België)

Open: donderdag t/m zaterdag 13.00 - 18.00
uur, zondag 13.00 - 17.00 uur

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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▼ Model voor Urban Complex XX, 2016, foto: Karen Bennicke
▼▼ Urban Complex XX, 2016, geglazuurd aardewerk, 33 x 65 cm

Op de volgende pagina: Spatial Collage V, 2022, terracotta, 108 x 30 cm

https://modernshapes.com
https://www.cor-unum.com
https://www.pederrasmussen.dk/karen-bennicke.aspx
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2. Het opschalen van het model, dus uitreke-
nen...

1. De tekeningen en het model voor Spatial Col-
lage VI.

3. Sjablonen 4. Aan het werk met de klei.

4

2

3

1
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6. Het object is klaar en ligt te drogen.5. De achterkant van het werk. Een lichtkanaal
zorgt ervoor dat licht door de openingen in de
sculptuur valt. Zo gaat de wand erachter een rol
spelen in de compositie.

8

6

7

5
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Spatial Collage VI-VII-VIII, 2022
foto’s 1-6: Karen Bennicke, foto 7: Dorte Krogh

7



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 2023 onder andere:
18-25/2 en 26/2-5/3: Voorjaar in La Borne

1-7/4: Terra sigillata en pitfire
27/4-5/5: Alles over draaien en stoken

6-13/5: Raku en naked raku
24/5-1/6: Gemengde technieken
4-12/6: Porselein uit de zoutoven

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 november

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
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Line Dutoit Choffet, Saumons atlantiques, 2021, porseleinplaat met lithofanie, 47 x 36 cm
Te zien tĳdens de tentoonstelling Fragiles Lueurs, Museum Freiburg (Zwitserland)

t/m 26 februari 2023

https://linec.ch
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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 29 november 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=Xl0aQrTUaZE2ZTPHvHBzTbVXb3eKes0Q
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ctZQNe2EYnsr8QDZlaunRqnixqH6OpKP
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=7i1InxLD9HQiWAwJy4hOiO3pGvZo0CAv
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Knowhow



Klei omringt ons altĳd, zonder dat we ons er bewust van zĳn.
Straten zĳn bekleed met bakstenen, onze huizen zĳn ingericht met
onopgemerkte klei. De toiletpot, de wastafels, het servies waarvan

we de maaltĳden nuttigen: tastbaar en bescheiden bewaart klei alles
wat waardevol is in het dagelĳks leven. In haar werk zoekt

Josephine Burr de grenzen op tussen buiten en binnen, tussen
functie en vorm, het geziene en verborgene.

Afkomstig uit een creatieve familie, waarin zowel
de beeldende vorming als de podiumkunsten
een belangrĳk onderdeel uitmaakten van haar
opvoeding, ambieerde Josephine Burr (Verenig-
de Staten, 1971) in eerste instantie toch niet
een artistieke carrière. Zĳ studeerde politieke
wetenschappen en global studies en wilde zich
professioneel ontplooien op het gebied van

milieubeleid. Op de universiteit werd een cursus
keramiek aangeboden, wat uiteindelĳk er toe leid-
de om na het afstuderen in de leer te gaan bĳ
een aantal keramiekateliers. Hier maakte zĳ ken-
nis met verschillende aspecten van het potten-
bakken. Dat deed haar uiteindelĳk besluiten een
master in beeldende kunst te halen aan de Uni-
versity of Massachusetts, waar zĳ het Dart-

▼ Yellow Knot with Drips, 2013, terracotta, met de hand opgebouwd, 33 x 33 x 33 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Josephine Burr
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Wazige grenzen
Josephine Burr

https://www.josephineburr.com
https://www.josephineburr.com
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mouth’s Program in Artisanry volgde. Gedurende
de zomers werkte zĳ als assistent aan de Hay-
stack School of Craft in Maine, waar veel kunste-
naars uit de hele wereld naartoe kwamen.

Aarde en vuur
De aarde en het vuur lieten haar niet meer los.
Na een periode waarin zĳ voornamelĳk functio-
neel werk maakte – op de draaischĳf en houtge-
stookt – ging Josephine Burr over op het langza-
mere ritme van het met de hand opbouwen van
klei. Haar werk werd vrĳer en kreeg een gelaag-
de, schilderachtige oppervlaktestructuur. Rond

die tĳd stookte zĳ op lage temperatuur. Dat gaf
meer mogelĳkheden om het oppervlak te contro-
leren en te variëren (terracotta, kegel 04-02).
Tegenwoordig stookt zĳ ook op hoge temperatuur
(porselein, kegel 6).
Veel van de thema’s gaan nog steeds terug naar
de eerste potten die zĳ maakte met de ‘onopge-
merkte aspecten’ van klei in de ons omringende
ruimte. Haar kunstwerken doen denken aan func-
tionele objecten die wĳ dagelĳks ervaren. De
vormen zĳn elementair en minimaal, subtiele
variaties op de vertrouwde objecten die wĳ dage-
lĳks zien. De grenzen zĳn met opzet vervaagd.

Op de vorige pagina: Yellow Stack, 2005, terracotta, met de hand opgebouwd, geglazuurd en
gekleurde encaustische was, 23 x 23 x 23 cm ▲ In the Gloaming, 2022, terracotta, terra sigillata,

keramische pigmenten, gouache, potlood, goudblad en koude was, 25,5 x 13 x 30,5 cm

https://www.josephineburr.com
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Op de vorige pagina: Cardinal Directions, 2022, terracotta, terra sigillata, keramische pigmenten,
gouache, potlood en encaustische was, 25,5 x 12,5 x 30,5 cm

▼ Seven Volumes, 2020, terracotta, met rollen opgebouwd, doorboord, terra sigillata en melkverf,
afmeting van de installatie: 368 x 234 x 66 cm, individuele afmetingen tussen Ø 53 en 87 cm

Koud
Wat de oppervlaktestructuur betreft, is Burr sterk
beïnvloed door de Canadese keramiekkunste-
naar en mentor Steven Heinemann (1957), die
haar de mogelĳkheden toonde van terra sigillata
en de effecten die meerdere stookprocessen
kunnen bewerkstelligen. Daarnaast is de hitte
van het vuur niet altĳd nodig: het kan ook koud,
met gouache, potlood en was. Zĳ wil het opper-
vlak laten groeien in meerdere lagen en met
meerdere bewerkingen. Ook ontwikkelt zĳ origi-
nele glazuren wanneer een bepaald object daar
aanleiding toe geeft.
Andere keramiekkunstenaars die haar benade-
ring van het oppervlak hebben beïnvloed, zĳn
de Amerikaanse kunstenaars Annabeth Rosen,
Arlene Shechet en Linda Casbon, voormalig
docent van Burr.

Seven volumes
Een constant thema in haar werk is de pot als
metaforisch omhulsel voor het oneindige dage-
lĳkse leven, zoals het huis dat (op grotere schaal)
ook is. Een idee dat door de filosoof Gaston
Bachelard in zĳn boek La Poétique de l’Espace

(De Poëzie van de Ruimte, 1958) wordt on-
derzocht. Bachelard beschrĳft de menselĳke
beleving, ervaring en emotie in de context van
architectuur en natuur.
Met Seven Volumes verkent Burr het idee van
het lege omhulsel ten opzichte van het men-
selĳk lichaam. De vormentaal refereert aan
bekende en archetypische voorwerpen, zoals
de emmer, mand, trog, of kruik, maar sterk uit-
vergroot.

Inkeer
De serie An Alphabet of Makeshift Days ver-
kent op kleinere schaal soortgelĳke thematiek
en is ontstaan in het begin van de COVID-19
pandemie. Een periode waarin het huis als
omhulsel noodgedwongen een plek tot inkeer
werd. De objecten in deze serie, opgebouwd
uit zandporselein en thermoplastische klei,
staan gerangschikt op planken in kleine instal-
laties. Zĳ zĳn bescheiden getuigen van ons
leven en bieden troost en houvast die handar-
beid kan bieden in een tĳd van onzekerheid.
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https://www.josephineburr.com
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Herhalen en stapelen
De series Stacks en Knots/Tangles zĳn het resul-
taat van meditatieve handelingen, waardoor her-
halende patronen worden gevormd. De gestapel-
de vormen, stacks, doen denken aan heilige
plekken zoals ziggurats en pagodes. De werken
in de serie Knots/Tangles zĳn geïnspireerd op
natuurlĳke patronen, zoals vogels in een vlucht.
Bĳ deze terracotta beelden speelt kleur een be-
langrĳke rol. Burr mengt zelf de glazuren voor
het gewenste intense effect.

Sculpturale tekeningen
Josephine Burr is een veelzĳdige kunstenares.
Telkens zoekt zĳ nieuwe uitingsvormen om haar
ideeën vorm te geven. Een van de thema’s is de
gelaagdheid die de tĳd aanbrengt op onze om-
geving, zoals wordt blootgelegd bĳ een archeo-
logische opgraving. Zĳ tekende altĳd al veel op
papier. Op een gegeven moment kwam zĳ op
het idee om op klei te tekenen en daar een drie-
dimensionale vorm aan te geven. De Sculptural
Drawings beginnen met een grondlaag van

keramische materialen. Na het stoken bewerkt
zĳ het oppervlak met gouache, potlood, encaus-
tische was, bladgoud en andere materialen.
Daarna wordt het afgewerkt en bedekt met koude
was.

Geheugen
Chrysanthemum Wall is een grote installatie die
verwĳst naar een behangpatroon uit de kindertĳd
van Josephine Burr. De herhalende patronen,
verzacht door de glans van dikke glazuur en
een laag was, verbeelden de doordringbaarheid
van het geheugen. In dit kunstwerk komen alle
aspecten van haar thematiek samen: de verstrĳ-
kende tĳd die gelaagdheid opbouwt in onze om-
geving en in onze herinnering.

Elisabeth Eyl

Op de volgende pagina’s laat Josephine Burr
zien hoe zĳ bĳ het bouwen van een object te
werk gaat.
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Op de vorige pagina: ▲ Tendering ▼ Promenade (beide uit de An Alphabet of Makeshift Days serie), 2021, porselein,
met de hand opgebouwd, geschuurd, ongeglazuurd, thermoplastische klei en hout, 91 x 15 x 46 cm

▲ Chrysanthemum Wall (► detail), 2017, terracotta, geglazuurd, pigmenten,
platina luster en encaustische was, 198 x 198 x 7,5 cm

https://www.josephineburr.com


...waarbĳ een papieren sjabloon is gebruikt om
de vormen uit te snĳden.

1-2. De onderdelen zĳn opgebouwd uit met de
hand gerolde terracotta platen...

3-4. De platen worden dan in verschillende hoe-
ken gesneden...

...en vervolgens samengesteld tot meer geab-
straheerde huisachtige vormen.

4

2

3

1
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...om de uiteindelĳke vormen te verfijnen en glad
te strĳken.

5-6. Ik gebruik een Surform en lomers...

7. In dit stadium experimenteer ik met horizonta-
le/verticale oriëntatie om te bepalen hoe elk stuk
aan de muur zal hangen en welk vlak naar vo-
ren of naar achteren gericht zal zĳn. De tekenin-
gen zullen over alle vlakken van de vorm heen
gaan, zelfs aan de achterkant. Ik moet in dit
leerharde stadium beslissen waar de uitsparin-

gen komen voor het ophangen en waar ik de te-
keningen ga maken.

8. Zodra het stuk helemaal droog is, begin ik
met potlood te schetsen.

8

6

7

5
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10. Vervolgens breng ik met een droog penseel
verschillende lagen terra sigillata aan. Ik gebruik
de palm van mĳn hand om elke laag lichtjes te
polĳsten. Mĳn doel is een gevarieerd oppervlak
te verkrĳgen, dat soms ondoorzichtig is en soms
transparant, waar de kleuren doorheen schĳnen.
Eén tot drie lagen is meestal voldoende.

9. Als eerste laag wordt zeer verdund keramisch
kleurpigment aangebracht. Dit zorgt voor subtie-
le diepte en kleur die door de volgende laag
heen zal schĳnen.
Het pigment bestaat uit oxide of muurbeits (ma-
son stain) gemengd met gerstley boraat in een
verhouding van 1:1, met wat water om het vloei-
baar te maken.

11-12. Ik gebruik verschillende sjabloon- en uit-
sparingstechnieken om de tekening langzaam
op te bouwen: eerst met keramische materialen
in het ongebakken stadium en daarna met niet-
keramische materialen nadat het object is ge-
stookt.

Hier breng ik een papieren sjabloon aan door
krantenpapier in water te laten weken en het
voorzichtig op het oppervlak van het werk te
leggen. Het natte papier hecht zich aan de kurk-
droge klei en vormt een sjabloon waarover ik de
volgende laag kan aanbrengen.

12

10

11

9
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Dit is wat ik bedoel als ik zeg ‘papieren sja-
bloon’. Het sjabloon is een positieve (papieren)
vorm die een negatief beeld achterlaat.

13-14. Nadat een laag pigment is aangebracht,
wordt het papier verwĳderd om de terra sigillata
eronder bloot te leggen.

15. Het object wordt dan gestookt tot kegel 03
en daarna geschuurd met fijn schuurpapier.

16. Meer schetsen en sjabloneren vindt plaats in
het gebakken stadium. Hier gebruik ik latex als
uitspaarmethode.

16

14

15

13
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Ik gebruik de uitspaartechniek om de laagjes op
te bouwen.

17-18. Over het gesjabloneerde gebied wordt
plakkaatverf geschilderd, waarna de afdekvloei-
stof wordt verwĳderd.

19-20. Plakkaatverf wordt aangebracht over... ...tape dat ik op deze laag als uitsparingstech-
niek gebruik.

20

18

19

17
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De gesmolten encaustische was wordt gestre-
ken op een verwarmd, afgedekt oppervlak en
dan voorzichtig verwarmd. Daarbĳ hecht de was
zich aan de keramiek en maakt het oppervlak
glad.

21-22. Ik breng gekleurde encaustische was
aan op één vlak van het werkstuk.

23-24. Soortgelĳke afplaktechnieken worden ge-
bruikt om bladgoud aan te brengen en de reste-
rende vlakken af te werken.

Tot slot wordt het kunstwerk afgewerkt met een
laag koude was.

24

22

23

21
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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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Zo kan je ook de aandacht trekken! Hier voor het vĳftigjarig bestaan
van de keramiekschool in La Bisbal d’Empordà, Catalonië, Spanje. Foto: Elvira Groenewoud
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Aan de hand van twaalf uiteenlopende feesten
kleurt het Princessehof een rĳk beeld van per-
soonlĳke, religieuze en culturele vieringen en her-
denkingen, waarmee belangrĳke momenten in
het leven gemarkeerd worden. In de tentoonstel-
ling komen het kinderfeest, Chinees Nieuwjaar,
Carnaval, Pesach, het studentenfeest, de ver-
jaardag, een selamatan, de bruiloft, Eid al-Fitr
(Suikerfeest), Ketikoti, Divali en Kerst aan bod.
De verschillen tussen de vieringen zĳn groot,
maar eten en drinken spelen bĳna altĳd een be-
langrĳke rol en daarmee ook keramiek. Heb je
iets te vieren? Dan haal je het mooiste servies uit
de kast. Of juist die ene (ietwat beschadigde)

schaal die je nog van je oma hebt gekregen. Juist
deze persoonlĳke verhalen vormen het uitgangs-
punt van de associatieve tentoonstelling, waarin
twaalf installaties te zien zĳn met veel keramiek
uit het depot van het museum én gekoesterde
voorwerpen van feestvierders uit heel het land.
In de tentoonstelling vertellen zĳ in audioverhalen
alles over hun viering en tradities. Ook zĳn inter-
actieve elementen aan de tentoonstelling toege-
voegd. Deel je beste feestervaringen op de deur
van een studentenkamer, dek een koninklĳke
tafel, richt je eigen kerststal in en maak een ex-
treem feestelĳke selfie in de photobooth.

Op zaterdag 29 oktober opent in Keramiekmuseum Princessehof de
grote tentoonstelling Feest! Van Pesach en Ketikoti tot Carnaval en
Divali. Aan de hand van feesttafels en -verhalen laat het Princessehof
zien wat, hoe en met wie Nederland viert. Op zaterdag 29 oktober zĳn

de tentoonstelling en activiteiten gratis te bezoeken.

Feest!

Op de vorige pagina: Bord met decor van dichter Meng Haoran (689-740) op een ezel in een sneeuwlandschap, circa 1644,
porselein. Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden, bruikleen De Ottema-Kingma Stichting

▼ Studio Job en Koninklĳke Tichelaar Makkum, Biscuit Gold, 2007, porselein. Collectie Keramiekmuseum Princessehof,
Leeuwarden, verworven met steun van het Mondriaan Fonds. Foto: Thomas Nondh Jansen
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Feestverhalen
Voor Feest! heeft het Princessehof een jaar lang
door heel Nederland feest gevierd, samen met de
participanten uit de tentoonstelling. Zo geeft Letty
een inkĳkje in de viering van Pesach. Waarom
staan juist matses, gebraden ei en mierikswortel
op tafel? En wat is het verhaal achter het servies
met zĳn bĳzondere familiegeschiedenis? Ook
vertellen verschillende gasten over een uniek
diner in het Koninklĳk Paleis Amsterdam in 2017,
waar zĳ samen met Koning Willem-Alexander
een kroonjaar vierden. Hoe hebben zĳ deze ver-
jaardag beleefd, wat stond er op het menu en
hoe vieren zĳ zelf hun verjaardag? Ismahan en
Siham laten je aanschuiven bĳ Eid al-Fitr, het
einde van de vastenmaand Ramadan. Wat bete-
kent deze feestdag voor hen? Alle verhalen zĳn
in de tentoonstelling te beluisteren via een gratis
audiotour.

Opening
Tĳdens de openingsdag opent het museum gratis
zĳn deuren. Ook is er een feestelĳk activiteiten-
programma. Zo kunnen bezoekers kennismaken

met diverse vieringen uit de tentoonstelling via
een rondleiding of een college volgen. In de fami-
lieworkshop Klei je feestlekkernĳ maak je sculptu-
ren om van te watertanden, geïnspireerd door het
werk van kunstenaar Odette Muĳsers. Ter ere
van Divali, dat op 24 oktober gevierd wordt, zĳn
er bovendien themarondleidingen waarin een
expert meer vertelt over het feest van het licht.
De dag wordt omlĳst met muziek van Aruna,
Prewien en Sjaam. Het gelegenheidstrio bespeelt
het harmonium en de dholak, geheel volgens
eeuwenoude tradities.

Op de vorige pagina: Koos Buster, Graduation Show, Gerrit Rietveld Academy 2018 ▲ Plastiek van romantisch paar
onder een boog van takken, circa 1850, hard aardewerk. Collectie Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
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Feest!
t/m augustus 2023
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

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


Paula Bastiaansen maakt porseleinen objecten.
Dit kunnen werken aan de wand en op zichzelf
staande installaties zĳn. Zĳ onderzoekt beweging,
ritme, gewichtloosheid, fragiliteit en transparantie.
Het werk is zodanig licht en transparant dat het
materiaal bĳna immaterieel wordt.
Internationaal heeft zĳ vele publicitaire aandacht
gehad en prĳzen mogen ontvangen, waaronder
in China, Zuid-Korea, Kroatië, Frankrĳk en Ne-
derland.

Robert van Keppel maakt sinds 2018 grote geab-
straheerde schilderĳen van gletsjers, gebaseerd
op een nauwkeurige studie tĳdens zĳn alpine
tochten over het oppervlak van met sneeuw be-
dekt ĳs. Hierin beeldt hĳ de nauwe relatie tussen
ĳs, licht en tĳd af. Op elk doek wordt dit samen-
spel afgebeeld en op elk doek is dat anders.

Afhankelĳk van het licht of het gezichtspunt ver-
anderen gletsjers de hele tĳd van kleur; ze zĳn
voortdurend aan het transformeren. Iets derge-
lĳks gebeurt op de doeken.

Eenvoud en abstractie zĳn altĳd belangrĳke ken-
merken in het werk van Wil van Blokland ge-
weest: ‘Abstractie helpt mĳ deze complexe wereld
te begrĳpen.’ En dan gaat het haar vooral om het
abstraheren van menselĳke verhoudingen en in-
nerlĳke belevenissen, die haar sinds haar vroege
jeugd fascineren. Dit komt tot uiting in de oplei-
dingen die ze volgde. Het begon met een studie
culturele anthropologie in 1972, gevolgd door
twee lerarenopleidingen. Haar vrĳe werk wisselt
ze af met projecten, zoals de glimlachuitwisseling
in 2015, waarin achthonderd porseleinen glim-
lachen van medewerkers van twee ziekenhuizen

Paula Bastiaansen, Robert van Keppel en Wil van Blokland exposeren
hun werk in de nieuwe, ruime en lichte expositieruimte in de

voormalige kloosterschool in Westbeemster.

Tentoonstelling in de kloosterschool

▼ Paula Bastiaansen, installatie, 2021, foto: Marja van Hassel
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https://www.paulabastiaansen.com
https://www.robertvankeppel.nl
https://www.wilvanblokland.nl


in Amsterdam zĳn verwerkt. Het verlangen naar
contact, juist nog sterker in deze coronatĳd, en
de antimicrobiële effecten van het metaal koper,
brachten haar tot een nieuwe serie. Verbinden
met koper bestaat uit werk in de vorm van koper-
draad, koperluster, koperglazuren, koperstaf, ko-
perplaat, kopergaas en koperbuis. Het verbindt al
meer dan een eeuw: elektriciteit en telefonie. Ver-
binding is een terugkerend thema in haar werk.

▲ Wil van Blokland, Connection with Copper, 2022, foto: Wil van Blokland ▼ De kloosterschool

Bastiaansen - Van Keppel - Van Blokland
12-13 en 19-20 november
Oude kloosterschool Westbeemster
Jisperweg 53a
1464 NG Westbeemster
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
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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

Christine Duncombe-Thüring
Haar objecten zĳn als schilderĳen op klei: de
vaas is haar canvas. Daarop creëert zĳ een deli-
cate complexiteit. Subtiele pastel kleuraccenten
en energieke, krachtig gekleurde vlakken wor-
den afgewisseld met doorschĳnende tinten.
Fĳne lĳnen omsluiten de vorm. Het schilderĳ is
abstract, maar geïnspireerd door de natuur.

6 november tot 18 december
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

https://www.theemaas.nl
https://www.theemaas.nl
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Silke Wellmeier
De winnaar van de eerste editie van de Delftse
Keramiek Dagen is Silke Wellmeier. Onderdeel
van deze prĳs is een solotentoonstelling bĳ
Galerie Terra Delft.

Silke zal in deze tentoonstelling een uitgebreid
repertoire laten zien van haar werk in porselein.
Ze is een maatschappelĳk geëngageerd kunste-
naar, die de democratie en het klimaat als be-
langrĳke thema’s beschouwt. Zĳ ziet cultuur als
een brug om verschillen te slechten en mensen
te verbinden.

25 november t/m 30 december
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag vd maand 13 - 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.

t/m 15 januari 2023
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://www.terra-delft.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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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)
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

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
t/m 5 november

Kunstkamer Delft
Oude Delft 210
2611 HJ Delft

5 en 6 november

O.a. Olav Slingerland
Marspoort Galerie

Marspoortstraat 9A, 7201 JA Zutphen
t/m 6 november

O.a. Henneke Chevalier
Galerie Bax Kunst

Singel 82, 8601 AM Sneek
t/m 12 november

Étude de la Plante
Purmerends Museum

Kaasmarkt 20, 1441 BG Purmerend
t/m 16 november

Mariëtte van der Ven
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
t/m 18 november

Inspired by China
Chinees Cultureel Centrum Den Haag
Spui 192 A, 2511 BW Den Haag

t/m 18 november

Karen Bennicke
Spatial Collage, Galerie Modern Shapes
Museumstraat 29, 2000 Antwerpen (BE)

3 t/m 20 november

Nationale Kunstdagen
Evenementenhal Gorinchem

Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem
19 en 20 november

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.valcke-artgallery.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.hazart.nl
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.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.galeriehuisterheide.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.beeldenaanzee.nl
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.silexshop.nl/galerie/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.theemaas.nl/galerie
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.kunstkamerdelft.nl
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.marspoortgalerie.nl/exposities
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.baxkunst.nl
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.purmerendsmuseum.nl/Etude-de-la-Plante-
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/616v8K8DQXwM8br1Jg8ypp
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://modernshapes.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://kunstdagen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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Jubileumtentoonstelling
Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum

Singer Museum, Oude Drift 1, 1251 BS Laren
t/m 20 november

Hanneke Giezen
Museum Heerenveen

Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen
t/m 20 november

Marĳke van Vlaardingen
De kleine toonzaal

Voorbaan 25, 1271 RR Huizen
t/m 20 november

3D-printen
Coda Museum

Vosselmanstraat 299, 7311 CLApeldoorn
t/m 22 november

O.a. Safia Hĳos
Spatium Vitae

Avenue du Roi, Brussel (BE)
t/m 23 november

Sylvie Enjalbert en Clémentine Dupré
Puls Contemporary Ceramics

Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
t/m 26 november

PAN Amsterdam
RAI, Hal 8

Europaplein, 1078 GZ Amsterdam
20 t/m 27 november

Kitty Korver
Galerie Ingrid Slaa

Harderwĳkerweg 36, 8071 GA Nunspeet
26 en 27 november

Peter Hiemstra
Galerie Wildevuur

Zwiggelterweg 4, 9414 TN Hooghalen
t/m 27 november

O.a. Roos Langendorff
Rosa Spierhuis Laren

Hector Treublaan 97, 1251 CG Laren
t/m 27 november

Vertrekpunt Nul
Galerie de Ploegh

Coninckstraat 58, 3811 WK Amersfoort
t/m 4 december

Fiction # Function
Valcke Art Gallery

Bernard Spaelaan 14, 9000 Gent (BE)
18 november t/m 17 december

Christine Duncombe-Thüring
Galerie Theemaas

Karel Doormanstraat 469, 3012 GH Rotterdam
6 november tot 18 december

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 Totaal Service

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

Natuur in Eenvoud
Museum Castellum

Hoge Woerdplein 1, 3454 PB De Meern
t/m 8 januari 2023

Piet Stockmans
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
t/m 15 januari 2023
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https://www.singerlaren.nl/nl/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.heerenveenmuseum.nl/muga
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.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/3d-printen-een-dimensie-in-vakmanschap?utm_source=Groep%3A+Museum&utm_medium=email&utm_campaign=Openingen+mei+447753
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Wabi Sabi
Sieboldhuis

Rapenburg 19, 2311 GE Leiden
t/m 15 januari 2023

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

20 november t/m 16 januari 2023

Back Side Story
Galerie Hazart

Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
13 november t/m 21 januari 2023

Keramiek 3
Galerie De Lawei

Laweiplein 1, 9203 KL Drachten
26 november t/m 22 januari 2023

O.a. Anne Marie Laureys
Creative Nature, Michelangelo Foundation
en Becraft, Grand Halle, Bergen (BE)
20 november t/m 12 februari 2023

SKNN tentoonstelling
Hannie Mein Keramiekgalerĳ, Home Center

Frisaxstraat 12, 8471 ZW Wolvega
t/m 16 februari 2023

Han Knaap
Stadsmuseum Rhenen

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

Frechener Keramikpreis 2022
Keramion

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

Secret Garden
Carolein Smit & de Gebroeders Miedema
Stedelĳk Museum Kampen, Oudestraat 133

8261 CK Kampen, t/m 5 maart 2023

Elmar Trenkwalder
Museum Beelden aan Zee

Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
t/m 19 maart 2023

Films van Alexandra Engelfriet
Keramiekmuseum Princessehof

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

Tupperware
Pottenbakkerĳmuseum Raeren

Burgstrasse 103, 4730 Raeren (BE)
1 november t/m 1 mei 2023

Chinese glazuren als inspiratie
Kunstmuseum Den Haag

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

Lichtpunten
Kunstmuseum Den Haag

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

Feest!
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
t/m augustus 2023

Porzellan Manufaktur Nymphenburg
Groninger Museum

Museumeiland 1, 9711 ME Groningen
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

Anne Marie van Sprang
Museum Beelden aan Zee

Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
Vanaf 5 november
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https://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen/wabi-sabi-japanse-esthetiek-in-fotografie-en-keramiek
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://www.hazart.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.lawei.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.becraft.org/event/creative-nature?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_5_26_2021_7_55_COPY_01)
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.homecenter.nl/keramiek-galerie
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://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://stedelijkmuseumkampen.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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.toepfereimuseum.org/Nieuws/Nieuws-Events/De-Tupperware-van-Bruegel,-Aertsen-Co?lang=nl-be
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.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.groningermuseum.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.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://www.beeldenaanzee.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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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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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: Brooke Armstrong, Janny Baek,
Karen Bennicke, Josephine Burr, Elisabeth Eyl,
Elvira Groenewoud en Sander Hendriks.

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
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mailto:inspiratie@ceramic.nl
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https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/nummers.html
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