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de kleine K
Experimenteren
Het werken met klei maakt vrĳwel altĳd experimenteren nood-
zakelĳk. Niet alleen in technisch opzicht, met vormen, stoken en
glazuren, maar ook voor wat esthetiek en eventuele gebruiks-
mogelĳkheden betreft. Voor sommigen is zelfs het experimente-
ren zo ongeveer het belangrĳkste element van het werken met
klei: de eindeloze verzamelingen proefplaatjes aan de muur van
veel ateliers getuigen daarvan.

Het woord experiment komt oorspronkelĳk uit het Latĳn (ex-
perimentum), ontstaan uit de oudere stammen ex (uit) en per
(proberen, risico). Het betekende zoveel als test, probeersel,
bewĳs. Tegenwoording is het – met name in de wetenschap –
een volgens vaste regels opgezette methode om een hypothe-
se te testen. Zo formeel gebeurt dat bĳ het werken met klei na-
tuurlĳk niet, maar de elementen veronderstelling en test zĳn er
natuurlĳk wel: je onderzoekt iets omdat je denkt dat het tot een
resultaat kan leiden. Dat hoeft niet zo welomschreven te gebeu-
ren; vaak gaat het op gevoel.

In de artikelen in dit nummer kwam ik het begrip experiment
een paar keer tegen: eerst bĳ Michael Sälzer, die al zĳn hele
carrière bezig is met onderzoek, of het nu over glazuren gaat,
stoken of ovenbouw. Ook Nataliya Zuban houdt van experimen-
teren, zoals wel duidelĳk wordt uit haar werk Anatomy of Inter-
action. Kate Malone onderzoekt de mogelĳkheden van vormen
uit de natuur en experimenteert met kristalglazuren. Bĳ Pauline
Hoeboer is het onderwerp van onderzoek het samenstellen van
– meestal gedraaide – vormen. Daarbĳ spelen eenvoud en ka-
rakter een belangrĳke rol.

Zo niet experimenteren een noodzaak is, dan is het duidelĳk
een plezier!

Mels Boom
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Op de vorige pagina: Kate Malone, Miss Alice Lidded Vase (2015) en Baron Ferdinand Lidded Vase (2016),
kristalglazuur, steengoed en porselein, 57 x 40 x 29 cm, foto: Sylvian Deleu
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Kate Malone
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Op de vorige pagina: Lady Gourd Jug, 2005, steengoed, kristalglazuur, Ø 28 x 30 cm
▲ A Pineapple Vase, 2020, porselein, kristalglazuur, Ø 14 x 17,5 cm

kundige kant van de natuur, maar toen een stok-
oude vrouwelĳke Indiase arts haar het wonder
van het atoom uitlegde, besefte Kate plots hoe
schitterend de natuur eigenlĳk is. In haar werk
bracht ze dit tot uitdrukking door haar objecten –
tot dan toe vaak een tamelĳk getrouwe weergave
van de natuur – van een figuratief commentaar te
voorzien. ‘Dergelĳk werk ging niet zozeer over
bĳvoorbeeld een artisjok of een venkel, maar eer-
der over het wezen van de Natuur.’

Atomic
‘Eerst kwamen de bollen. Dat was zo leuk! Een
bol staat niet alleen voor een atoom, maar lĳkt
net zo goed op een pompom, een kind, een
luchtbel. Toen ik werk ging maken dat ik Atomic
noemde, hadden we in Zuid-Frankrĳk land ge-
kocht met een waterval. Daar zaten we elke dag

Vorming
Kate reist graag en haar werk is sterk door India
beïnvloed. Dat is doelbewust. Subtieler is de
invloed die de omgeving op haar werk uitoefent.
Terugkĳkend op haar eigen werk is dat iets wat
Kate opvalt. ‘De objecten die ik vóór onze ver-
huizing naar Frankrĳk maakte, waren heel En-
gels: stabiel, robuust, krachtig van vorm. Inte-
ressant genoeg werden mĳn vazen in Frankrĳk
minder uitgebalanceerd, meer zoals de Franse
dames op het marktplein of als Franse vazen.’

Chemie
Op school oefenden de potten met chemicaliën
in het keramieklokaal grote aantrekkingskracht
op haar uit. Kate verdiepte zich in hun werking
en specialiseerde zich in kristalglazuren. Daar-
door was ze zich al wel bewust van de natuur-

https://www.katemaloneceramics.com
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Op de vorige pagina: A Seed Baby Bud with Studded Seed Top en A Densely Seeded Baby Bud,
2022, steengoed, kristalglazuur, Ø 15 x 17,5 cm en Ø 14,5 x 14,5 cm

▲ A Large Magma Centrepiece (kom), 2018, steengoed, kristalglazuur, Ø 42 x 22 cm

in het water, omringd door bubbels. Geweldig
was dat! En op de een of andere manier was het
allemaal heel logisch dat bubbels net zo goed
vrolĳk en blĳ waren als natuurkundig en weten-
schappelĳk.’

Magma
Daarna, als een logische vervolgstap, kwamen
de kubussen. Kate ging naar het Natural Mu-
seum in Londen en bestudeerde de kristallen die
uit magma tevoorschĳn komen en de formaties
die ze vormen. Dit inspireerde haar om patronen
met prismatische vormen – zeshoeken, achthoe-
ken, kubussen en romboïden – in haar objecten
te verwerken.

Dynamiek
Het is boeiend om te zien hoe het glazuur op de
verschillende vormen reageert. ‘Heb je een pom-
poen of ananas, dan vloeit het glazuur over het
oppervlak en rond de vorm, terwĳl het zich op
prismatische vormen kan verspreiden, omlaag
kan vloeien, zich ergens verzamelt en dan verder
vloeit. Die dynamiek is iets interessanter en on-

verwachter. Verder ontstaat op Magma-vormen
niet de druipende tekening zoals die op Atomic-
oppervlakken ontstaat, maar vormt zich op elk
vlak een klein, op zichzelf staand schilderĳtje.’

Barcelona
Van Frankrĳk verhuisden Kate en haar gezin naar
een appartement in Barcelona, vlak bĳ de Sagra-
da Família, de onvoltooide kathedraal van Gaudí.
‘Opnieuw kreeg mĳn werk een ander karakter.
Eerder werkte ik vanuit een ronde bodem, nu be-
gon ik met een gelobde grondvorm en daarna
bouwde ik verder zonder dat ik een idee had hoe
het zou uitpakken.’

Openbare ruimte
Kate was bĳzonder ingenomen met het experi-
mentele werk dat ze in Spanje maakte. Deson-
danks gooide ze het na terugkeer naar Engeland
over een andere boeg: ze begon werk voor de
openbare ruimte te maken. ‘Ik deed dat enerzĳds
omdat ik graag grote werken maak, anderzĳds
was het een realistische, pragmatische manier
om brood op de plank te krĳgen.’

https://www.katemaloneceramics.com
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En er waren andere overwegingen: ‘Als eenling
hebben we maar heel weinig invloed op de poli-
tiek, maar binnen onze gemeenschap kunnen we
zeer beslist wél een rol van betekenis spelen.’

Kate’s team
De projecten die Kate ondernam, waren om-
vangrĳk. Voor een geveldecoratie maakte ze niet
minder dan elfduizend tegels. ‘Het budget liet toe
dat ik assistent-makers kon inschakelen om mĳn
visie te verwezenlĳken.’ Dat deed Kate op haar
eigen manier: ‘Ik huurde ze niet in wanneer ik ze
nodig had, maar beloofde ze gedurende een be-
paalde periode werk voor een of twee dagen per
week. Zo konden ze ervaring opdoen en tegelĳk
verder gaan met hun eigen werk, zodat ze op
het eind van het project op eigen benen konden
staan.’

Assemblage
Sindsdien is Kate haar jongere collega’s trouw
gebleven. ‘Toen Covid begon, had ik voldoende
geld op de bank om mĳn hele team een jaar lang
werk te garanderen. Wanneer ik enkele weken
op reis ga, geef ik ze mallen en luchtdichte plas-
tic opbergdozen. Op mĳn aanwĳzing maken ze

dan in hun eigen atelier vormen van klei en
bewaren die dan in de dozen.’ Terug van haar
reis verzamelt Kate de dozen en verwerkt ze de
vormen vervolgens in haar eigen werk.

FiredUp4
De lockdown inspireerde Kate om een project
voor de gemeenschap te beginnen. ‘Dat ik nu
met keramiek bezig ben,’ bedacht ze, ‘is omdat
ik op school de kans had mĳn talent te ontdek-
ken. Jonge mensen krĳgen die kans niet meer, er
is geen budget voor en het stoken, de gezond-
heidsrisico’s en veiligheid maken het te ingewik-
keld.’ Om hierin verandering te brengen, begon
ze FiredUp4. ‘Ik vroeg keramisten uit heel Enge-
land een werk te doneren, zodat we een veiling
konden organiseren om geld in te zamelen. Tot
nu toe heeft dat 250.000 pond opgeleverd. Met
dat geld bouwen we keramiekwerkplaatsen waar
elk jaar meer dan duizend kinderen keramiek
kunnen maken. Het streven is dat er in 2040 hon-
derd van deze werkplaatsen zĳn.’

Nieuwsgierig geworden naar dit bĳzondere pro-
ject? Kĳk op www.firedup4.com.

Sander Hendriks
Op de vorige pagina: Tegels op de pui van het gebouw op 24 Savile Row (Mayfair, Londen),

EPR Architects, Manchester, foto: Jim Stephenson
▼ Team met assistenten
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Klik hier voor de
eindejaarsaanbieding:

Set van twee boeken
de grote K 1 + 2 of 1 + 3
of een set van 1 + 2 + 3

Gratis verzending binnen de Benelux
Met gratis het digitale boek:

Als u een van deze sets niet bĳ ons maar tussen 25/11/2022 en 1/1/2023
elders heeft gekocht, stuur dan een foto of kopie van uw factuur of bon naar

inspiratie@ceramic.nl om uw digitale boek te ontvangen.

https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dekleinek/a-57610656/boeken/setaanbieding-met-gratis-digitaal-boek-het-grote-boek-1-en-2/


Nataliya Zuban
De kunst van het experiment
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Als vrĳwilliger en oproepkracht bĳ het Europees Keramisch Werk
Centrum kom ik regelmatig nieuwe deelnemers tegen die hier een

werkperiode volgen. Zo ook tĳdens de laatste Test Case. Ik was gelĳk
gefascineerd door het werk van Nataliya Zuban. Kwetsbaar maar met

een krachtige uitstraling.

Afkomstig uit Opishne, het centrum van de ke-
ramiekproductie in haar land, groeide Nataliya
Zuban (Oekraïne, 1992) op te midden van tradi-
tioneel aardewerk en op folklore geïnspireerde
sculpturen. Op twaalfjarige leeftĳd werkte ze al
met klei bĳ een bedrĳf dat gevestigd was naast
het huis waar ze woonde. De beperkingen van de
aloude technieken gaven Nataliya echter een blĳ-
vend verlangen om te gaan experimenteren.

Hoewel niet haar eerste keuze, behaalde ze aan
de Lviv National Academy of Art haar Master of
Fine Arts (2015) om vervolgens ook nog een doc-
toraat te halen aan de Eugeniusz Geppert Acade-

my of Art and Design in Wroclaw, Polen. Verder
heeft ze eveneens verschillende internationale
artist-in-residencies gedaan.

Ontwikkelingsdoelen
Ze had al een stevige portfolio opgebouwd, maar
Nataliyas grote doorbraak kwam toen ze een op-
dracht kreeg van het Anneberg Kulturpark in Ny-
købing, Sjælland (Denemarken) om werk te
maken dat was geïnspireerd op de zeventien
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties. Dit twee meter hoge werk (het grootste
dat ze tot nu toe heeft gemaakt) bestaat uit een
abstracte kolom van onderling verbonden, verti-

Op de vorige pagina: Uit de serie Coexistence (detail), 2022, werk in uitvoering,
de structuren worden later nog bedekt met een dikke laag kraterglazuur

▼ Uit de serie Coexistence, 2022, 64 x 41 x 36 cm. Foto’s bĳ dit artikel: Nataliya Zuban
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Op de vorige pagina: Anatomy of Interaction, 2022, 204 x 94 x 96 cm, Anneberg Kulturpark
▼ Uit de serie Coexistence (detail), 2022, 64 x 41 x 36 cm

cale buizen, die aan de bovenkant open zĳn
waardoor de regen ze vullen kan. Omdat de bui-
zen als communicerende vaten werken, zullen de
waterstanden in alle buizen gelĳk zĳn. Het geheel
staat symbool voor gendergelĳkheid.

EKWC
Het contact met het EKWC had Zuban al gelegd
tĳdens een stage in het jaar daarvoor. Bĳ het uit-
breken van de oorlog in Oekraïne werd ze door
Ranti Tjan uitgenodigd om het werk Anatomy of
Interaction bĳ het EKWC uit te voeren.

Grenzen
In haar huidige werk zoekt Nataliya naar open
ruimtes, waarin ze experimenteert en daarbĳ de
esthetische en technische grenzen opzoekt. Ze
bouwt een structuur die bedekt wordt met een
dikke laag kraterglazuur. Dit zelf ontwikkelde gla-
zuur zet tĳdens de stook uit en omhult het werk
met een flinterdunne laag, die lĳkt op papier-
maché. Her en der zitten er openingen in zodat
men toch de binnenkant kan zien. Mĳ doet het
sterk denken aan het materiaal waaruit een wes-
pennest is opgebouwd.
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Ze hoopt na de periode bĳ het EKWC een nieuwe
residentie te vinden om zich verder te ontwikkelen
in haar werk. Door de huidige situatie in Oekraïne
is het lastig terug te keren om daar een eigen ate-
lier op te zetten.
Klei helpt volgens haar eveneens bĳ het verwer-
ken van opgelopen trauma’s. Veel mensen met
een PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)
zouden hier baat bĳ kunnen hebben. De manier
waarop men met het materiaal omgaat, heeft bĳ-
na een therapeutische werking. Ik kan hier alleen
maar mee instemmen.

Ad van Lieshout

Op de vorige pagina: Uit de serie Coexistence (detail), 2022, werk in uitvoering, de structuren worden later nog bedekt
met een dikke laag kraterglazuur ▲ Het uitladen van de oven na de eindstook van Anatomy of Interaction

Op de volgende pagina: het uitpakken van Anatomy of Interaction voor installatie in het Anneberg Kulturpark

Het werk van Nataliya Zuban is (inter)natio-
naal tentoongesteld en maakt deel uit van
collecties bĳ instellingen zoals Keramikmu-
seum Westerwald (DE), FuLe International
Ceramic Art Museum FLICAM (CN), Vallau-
ris Institute of Arts (FR), Centre of Polish
Sculpture in Oronsko (PL) en The National
Museum of Ukrainian Pottery in Opishne
(UA).

Nataliya is lid van de International Academy
of Ceramics.

https://www.instagram.com/nata.zuban/
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Michael Sälzer
Een leven lang experimenteren
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Michael Sälzer experimenteert met klei, zout en hout. Zĳn werk
is spontaan, vol scheuren, scherpe randen, bewerkingssporen
en vrĳe vormelementen. Het plezier van het maken is er aan af
te lezen. Michaels drang tot experimenteren heeft daarnaast
geleid tot een scala aan gas- en houtgestookte ovens.

Bĳ Michael Sälzer (Westerwald, Duitsland, 1947)
zit het experimenteren in het bloed en keramiek
is daar natuurlĳk een uitstekend werkveld voor.
‘Keramiek maak ik al meer dan veertig jaar en
het grootste deel van die tĳd heb ik geëxperi-
menteerd met zoutglazuren. En nog steeds lĳkt
het werk met de houtoven en het zout me elke
keer weer helemaal nieuw en spannend.’
Hĳ beperkt zich niet tot het draaien en opbouwen

met Westerwaldklei, maar heeft ook van het sto-
ken een specialiteit gemaakt: hĳ bouwt en ver-
koopt ovens.

Rechten
Als jongen was Michael geïnteresseerd in tech-
niek. ‘Ik knutselde en construeerde van alles,
maar mĳn ouders vonden dat ik rechten moest
gaan studeren. Dat heb ik ook gedaan. In Berlĳn.

Op de vorige pagina: Grote schaal (detail), 2021, met ‘schuimshino’, Ø 50 cm
▼ Soul Box, 2020, 30 x 30 x 20 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Michael Sälzer
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Op de vorige pagina: Fles met dubbele hals, 2020, h 32 cm
▼ Chawan, 2021, 12 x 8 cm

Toch werd me dat rond 1975 teveel: ik was een
gefrustreerde student in een verdeelde stad. Het
moest anders. Ik herinnerde me dat we met mĳn
lagere schoolklas een keer een pottenbakker
hadden bezocht. Hĳ had laten zien hoe hĳ potten
draaide en dat had grote indruk op me gemaakt.
Ik kon het, al die jaren later, nog precies voor me
zien, wist zeker dat ik dat ook zou kunnen en be-
sloot subiet die richting te kiezen. Ik pakte mĳn
spullen, reisde naar Höhr-Grenzhausen en ging
daar als leerling-pottenbakker werken.’

Mingei als inspiratie
Sälzer vond een leerplek bĳ een pottenbakkerĳ
waar, in serie, groot werk gedraaid werd. Een
goed gevoel voor vorm, snelheid van werken en
beheersing van de grepen stonden er centraal.
‘Mĳn meester kwam uit het andere grote traditio-
nele pottenbakkerscentrum in Duitsland, Bunzlau
in Silezië (tegenwoordig Boleslavice, Polen). Hĳ
moest na de oorlog vluchten en was, zoals veel

van zĳn collega’s, naar het Westerwald geko-
men.’ Zo leerde Michael beide belangrĳke Duitse
keramiektradities kennen. Maar ook de Japanse
speelde een rol. ‘Destĳds sliepen we allemaal
met het boek van Bernhard Leach onder ons kus-
sen. Ik zag de film over de beroemde Japanse
meester Hamada en hoorde over de Mingei-
beweging, die de schoonheid van eenvoudige
gebruiksvoorwerpen idealiseerde. Dat maakte in-
druk, maar bevreemde me ook wel. Met Mingei in
gedachten, keek ik met een nieuwe blik naar het
oude Silezische gebruiksgoed en vond ook daar
die schoonheid: meesterlĳk in serie gedraaide va-
ten met de sporen van hand en vuur. Die combi-
natie werd mĳn uitgangspunt.’

Vrĳheid
In 1982 haalde Michael, tegelĳk met zĳn vrouw
Beate Thiesmeyer, zĳn Meisterprüfung. Samen
begonnen zĳ een atelier, waar ze op basis van
die oude vormen gebruiksgoed gingen maken.
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Steengoed, geglazuurd volgens de Silezische
traditie en elektrisch gestookt op 1300 ºC.
In de loop van de volgende jaren experimenteer-
de Michael met grondstoffen en stooktechnieken
om het vorm- en kleurpalet rĳker te maken. Daar-
naast ontwikkelde hĳ een vrĳheid van benade-
ring, veroorzaakt door het terugkĳken naar zĳn
vroegere rolmodellen: Coper, Voulkos, Soldner
en vooral de Amerikaanse abstract expressionis-
tische schilder Franz Kline. ‘Ik probeerde los te
komen van de perfectie die ik tĳdens mĳn oplei-
ding had geleerd, de klei vrĳer en spontaner te
benaderen en tĳdens het draaien de vormen
gewoon zonder veel nadenken te laten ontstaan.’

Techniek
Als hĳ aan een nieuw stuk begint, heeft Michael
alleen een globaal plan. Tĳdens het werken moet
het zich spontaan verder ontwikkelen. ‘Ik neem
typische verhoudingen en overdrĳf ze. Losse,

gedraaide segmenten bouw ik samen als ze leer-
hard zĳn en voeg met verse klei nieuwe onder-
delen toe. Bĳ het draaien probeer ik het ritme van
de beweging zichtbaar te maken, om zo de sym-
metrie te verbreken. Ik vervorm de klei en rek
hem uit; zo ontstaan mooie scheuren en scherpe
randen. Door het toevoegen van delen uit verse
klei krĳg ik een mooi contrast met de al drogere
stukken. Het zoutglazuur harmoniseert later die
contrasten, zonder ze te verdoezelen.’
De gebruikte klei is een hooggechamotteerd
Westerwald steengoed, bestand tegen vele keren
stoken bĳ extreme temperaturen. Het biedt ook
een zekere weerstand bĳ het draaien, wat hem
inspireert. ‘De klei heeft de neiging om bĳ het
zouten grĳs te worden en daarom breng ik eerst
engobes met een hoog kaoliengehalte aan. Die
geven dan een warm oranje.’
In de oven staan schalen met keukenzout. ‘Ik zet
ze precies daar neer waar ik lokaal zoutafzetting

Op de vorige pagina: Hoekige vaas, 2019, h 35 cm
▲ Kom, 2019, shino en celadon, 18 x 10 cm

Op de volgende pagina: Fles, 2022, shino en koperglazuur, h 40 cm

https://michaelsaelzer.com
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wil hebben. De globale toevoer van zout doe ik
met natronloog (NaOH). Daarin week ik spaan-
ders, die ik op planken leg en bĳ 1300 ºC in de
oven duw. De spaanders verbranden en het zout
verdampt zonder de oven teveel aan te tasten.’

Eigen ovens
In het begin stookte Michael elektrisch, maar al
snel deden de beperkingen ervan zich gelden.
‘Ik was geïnteresseerd in reductieglazuren en zo
vond ik mĳn andere passie: ik bouwde een gas-
oven met overslaande vlam, gemakkelĳk regel-
bare reductie en superstille branders. De oven
heeft geen schoorsteen en is dus goedkoper te
maken. Hĳ voldeed zo goed, dat mĳn collega’s er
ook een wilden. Zo ontstond mĳn tweede bedrĳf,
Zephyr Firing Kilns, dat gas- en houtgestookte
ovens levert. Ik bleef testen en ontwikkelde een
nieuwe stooktechniek waarbĳ minder zout nodig
was: tĳdens de stook wordt een zoutoplossing
door de branders in de ovenkamer gespoten.’
Het is duidelĳk dat Michael aan het experimente-
ren zĳn hart verpand heeft.

▼ Chawan, 2018, shino met carbon traps, 12 x 8 cm
Op de volgende pagina: Tabernakel, 2020, h 41 x 50 cm
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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 december

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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Julia Huteau, van links naar rechts: Rebound, 2021, 58 x 50 x 42 cm, Rebound, 2020, 55 x 39 x 35 cm,
Rebound, 2020, 58 x 48 x 32 cm, foto: Bertrand Michau

Te zien bĳ Galerie Tator, 36 Rue d’Anvers, 69007 Lyon, Frankrĳk
t/m 13 januari 2023

http://www.juliahuteau.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 24 december 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=RM5MngBrPsw0p0L6Rg1fyIZJ3tikU4ZZ
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lndzbu0tX97lKabCu19qebWu4IhHF6mF
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=C8YuMUH7OxU5VLlsK7ZZypKxXUC2cYNz
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Eenvoud, directheid en zichtbaarheid zĳn trefwoorden voor het werk
van Pauline Hoeboer. Ze combineert met gemak sculpturale en

gebruikselementen in haar objecten, meestal containervormen. Vooral
het zoutstoken past bĳ haar benadering van vorm en oppervlak.

Pauline Hoeboer (Nederland, 1969) maakt een
breed palet aan producten. ‘Meestal zĳn het con-
tainervormen, tussen sculptuur en gebruiksgoed
in. Daarbĳ combineer ik vaak gedraaide elemen-
ten. Dat doe ik eigenlĳk al vanaf het begin van
mĳn carrière. En ook nu gebruik ik die methode;
of dat nu bĳ mĳn stillevens is, bĳ het samenstel-
len van een theepot, of bĳ het maken van mĳn

Jakobakannen, geïnspireerd op de Duitse drink-
kannen uit de middeleeuwen. Ze zĳn een echte
specialiteit van me geworden. Ik ben ze door de
jaren heen in verschillende vormen blĳven ma-
ken. Bĳ het maken van theepotten blĳft het me
boeien om de basisvorm te combineren met oor,
tuit en deksel. Elke theepot is een beeld op zich-
zelf.’

▼ Stilleven 2, 2017, 30 x 41 x 18 cm
Objectfoto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Pauline Hoeboer. Procesfoto’s: Mels Boom

Natuurlĳke eenvoud
Pauline Hoeboer
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Series
Pauline werkt seriematig. De series zĳn gerang-
schikt naar gebruik, techniek en afwerking. Er is
een serie Stillevens, waarbĳ typische keramische
elementen gecombineerd zĳn tot een… stilleven
in keramiek. Bĳ de serie Meesterlĳk is de eenvou-
dige vorm afgewerkt met wit glazuur. Aan een
kant mat en aan de andere glanzend, met een
duidelĳk zichtbare lĳn waar de twee elkaar raken.
‘Ik wil mĳ vooral bezig houden met de vorm en
dompel mĳn glazuren. Ik hou van de eenvoud
van het dompelen. Het is direct en duidelĳk af-
leesbaar.’
Bĳ de serie Goed brengt Pauline blauwe vlakken
aan op het wit. ‘Zo’n eenvoudige decoratie laat
de basisvorm en de vervormingen goed zien.
Licht en schaduw doen hun werk. Elke deuk of
bult komt daardoor mooi uit. De grove blauwe

vlakken zĳn duidelĳke ingrepen: vlakverdelingen.
Een spel dat ik heel interessant vind. Ik zoek en
speel constant met de verhoudingen tussen con-
tainer en handvat, met de spanning tussen vorm
en lĳn.’

Gebruiksgoed
Voorwerpen voor dagelĳks gebruik hebben voor
Hoeboer een speciale betekenis: schoonheid,
aandacht en contact. ‘Het voelt als contact ma-
ken met de persoon die het later gaat gebruiken
en vasthouden. De sporen die ik in de klei achter-
laat, zal de ander voelen. Een soort aanraking.
Het mooiste is wanneer iemand een kom heeft
gekocht en mĳ daarna vertelt met hoeveel plezier
het gebruikt wordt en hoe fijn het vasthoudt. Het
raakt dan iemand ook emotioneel.’

Op de vorige pagina: Grote vaas uit de serie Goed, 2018, h 48 x 24 cm, foto: J. van Alphen
▲ Lost and Found, 2011, 120 x 147 x 26 cm, foto: J. van Alphen

https://paulinehoeboer.nl
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Op de vorige pagina: Kan met dubbeloor, 2022, zoutgestookt, 19 x 16 x 11 cm
▼ Kommen, 2022, zoutgestookt, Ø 10 en 8,5 cm

Ambacht en commercie
Met maken en verkopen is Pauline al sinds haar
jeugd vertrouwd. ‘Mĳn vader was ambachtsman
en mĳn ouders hadden samen een winkel in dier-
benodigdheden. Zelf tekende en schilderde ik
veel, maar de kunstacademie vonden mĳn ou-
ders toch geen goed idee: daar was niets mee
te verdienen. Toen heb ik voor de lerarenoplei-
ding gekozen, handvaardigheid en tekenen. De
tweede graad deed ik bĳ D’Witte Leli en later ben
ik doorgestroomd naar de eerste graad op de Ho-
geschool voor de Kunsten. Ik ben daar afgestu-
deerd in keramiek en beeldhouwen. Op beide
opleidingen was Adriana Baarspul mĳn docent.
Mĳn ouders hebben me wel altĳd in mĳn keuze
gesteund.’

Van barbies naar zout
Na haar afstuderen begon Hoeboer met het ma-
ken van beelden. ‘Ik stelde ze samen uit gegoten
onderdelen. Daar waren veel mallen voor nodig:

ik goot dingen af, zoals barbies en (etalage)
poppen. Het gieten, versnĳden en combineren
gaf me enorm veel vrĳheid. Het thema was
perfect versus imperfect, met het menselĳk
lichaam als onderwerp.’
Het directe contact met klei is bĳ het maken
van mallen en het gieten vrĳwel afwezig.
‘En dat ging me parten spelen. Ik wilde weer
klei in m’n handen voelen. Toevallig kreeg ik
toen de vraag of ik stage wilde lopen bĳ pot-
tenbakkerĳ Slingerhaan van Her Comis en
Paulien Ploeger. Natuurlĳk wilde ik dat! Ik
bleef er twee maanden en een jaar later nog
een maand. Ik heb er enorm veel kennis en
indrukken opgedaan: De manier van werken,
het leven met de keramiek en het zoutstoken.
Terug in Amsterdam, en later in Leiden, ben
ik verdergegaan met draaien. Ook daarbĳ
ging ik weer elementen samenvoegen, net als
eerst bĳ het gietwerk.’
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Om de techniek van het draaien beter te beheer-
sen, begon Pauline met het maken van gebruiks-
goed. ‘Want in serie kunnen draaien betekent het
volkomen beheersen van het materiaal. En dat
geeft vrĳheid. Daardoor kon ik unica gaan ma-
ken: containervormen, met sculpturale en ge-
bruiksaspecten, zoals mĳn Jakobakannen.
Tegenwoordig zĳn ze vaak zoutgestookt. Het
heeft even geduurd voordat ik me die techniek

eigen had gemaakt, maar ik heb mĳn weg erin
gevonden. Het zout past bĳ m’n werk en mĳn
benadering: Het gaat om eenvoud, directheid en
zichtbaarheid. Want wat ik ook met mĳn handen
doe, het blĳft zichtbaar en wordt vaak ook nog
geaccentueerd.’

Op de volgende pagina’s laat Pauline zien hoe
zĳ een stel Jakobakannen maakt.
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Op de vorige pagina: Bekers, 2022, zoutgestookt, Ø 8,5 cm
▲ Stilleven, 2021, zoutgestookt, 15 x 7,5 x 5 cm

Kĳk hier naar de video van het maakproces

https://paulinehoeboer.nl
https://youtu.be/T407S6MvOMw
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1. Ik ga laten zien hoe ik een Jakoba-
kan maak uit twee delen. Die draai ik
beide eerst.
2. Ik breng wat slib aan op de basis-
vorm en zet de andere daar onderste-
boven op.

3. Nadat ik gekeken heb of ik wel
goed gemeten heb, druk ik de boven-
ste vorm aan.
4. Om hem los te snĳden, moet ik al-
tĳd mĳn kin erop houden, want ik heb
nu eenmaal geen drie handen.

5. De vorm zit erop.
6. Vervolgens ga ik de vormen aan
elkaar draaien. Ik druk ze goed aan,
van binnen en van buiten. Zo krĳgen
ze een goede hechting.

7. Door een beetje van binnen naar
buiten te duwen, bol ik de vorm wat
uit.
8. Even de rand wat afwerken en ik
geloof dat ik er zo wel tevreden over
ben.

9. Met de verfbrander heb ik het op-
pervlak even geföhnd, zodat de huid
ietsje droger is. Nu ga ik porseleinslib
aanbrengen.
10. Deze kan wordt later in een zout-
oven gestookt. Door het aanbrengen
van porseleinslib ontstaat een heel
mooi effect tĳdens de zoutstook. De
klei wordt dan niet erg bruin, maar
blĳft licht en helder.
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11. Nu gaat het vervormen beginnen.
Ik voel even hoe de hardheid is. De
klei is nog vrĳ buigbaar en daardoor
kan ik er nu allemaal deuken in gaan
maken. Ik maak de klei van tevoren
altĳd even nat waar ik ga indeuken.
12. Ik geef met mĳn hand steun aan
de binnenkant. Met een natte vinger
druk ik de klei naar binnen.

13. Omdat de klei naar binnen gaat,
komt er ook weer een deel door de
druk naar buiten en dat geeft span-
ning in de klei. Als de klei nog te zacht
is, dan geeft hĳ niet genoeg tegen-
druk. Dus ik moet altĳd goed timen
wanneer ik begin.
14. Ik vind het wel mooi dat dit een
beetje ovaal aan het worden is.

15. Vervolgens kan ik gaan kiezen
waar de schenktuit komt. Ik pas even
af hoe breed ik hem wil hebben. Dan
ga ik met mĳn vinger, alsof ik het wa-
ter ben, van binnen naar buiten. Ook
hier moet de klei niet te hard voor zĳn,
want anders gaat hĳ scheuren.
16. Ik corrigeer de vorm nog even.

17. Het wordt een onderdeel van een
stel, dus ik ga ze nu ook even samen
bekĳken. Heeft een van de twee nog
wat werk nodig? Het ziet er goed uit
zo.
18. Nu nog even de bodem goed af-
werken. Die heb ik afgesneden met
een spiraaldraad.
Er moet aan een kant nog een deuk
komen voor mĳn stempeltje.

19. Dan ga ik het oor trekken. Ik neem
expres een beetje grove klei, want dat
bepaalt straks het karakter van het
oor. Ik sla de klei een beetje rond en
ga dan trekken.
20. En door met veel water langs de
klei te glĳden, rekt hĳ uit en wordt lan-
ger.



23

25

27

22

24

26

28

30

21

29

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 96 | december 2022 | 46

21-22. Zo blĳf ik de klei langer maken.

23. En op een gegeven moment leg ik
het oor in wording weer op tafel. Ik
maak hem nat en ga ik hem uitrekken
door er overheen te wrĳven. Zo kan ik
precies sturen hoe ik hem wil hebben:
een mooi plat oor.
24. Ook in het oor maak ik een flinke
textuur. Die komt later in de zoutoven
heel mooi uit.

25. De kan is wat steviger geworden,
maar ik kan er nog wel mĳn nagel in-
drukken. Ook het oor is wat droger,
maar nog wel zo zacht dat ik hem
mooi kan vormen.
Door hem op deze manier aan twee
uiteinden vast te houden, kan ik kie-
zen welk stuk ik wil gaan gebruiken.
26. Ik leg hem nu op tafel en haal er
eerst de overtollige delen af.

27. Het is belangrĳk dat het oor er
mooi vast opzit en past bĳ de vorm
van de kan.
28. Als ik de goede vorm hebt gevon-
den, leg ik hem weer op tafel en snĳd
de ronding van de kan ook in het oor.
Zo sluit hĳ mooi aan als ik hem beves-
tig.

29. Ik kras het oor wat in.
30. Op de kan moet ik even opmeten
waar de krasjes moeten komen...
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31. ...en kras hem in.
32. Dan breng ik wat slib aan op hals
en oor.

33. Ik controleer even of de vorm klopt
en druk dan voorzichtig het oor op de
kan.
34. Dan is het tĳd om de verbindingen
af te werken. Hier voeg ik een rolletje
klei toe.

35-36. En met een houtje werk ik de
naden mooi af.

37. Vooral in dergelĳke hoekjes is dit
een heel handig stoksponsje.
38. Ik wil een vlak aanbrengen in een
andere kleur slib, dat na de stook een
zwarte kleur geeft. Dat schilder ik altĳd
zoveel mogelĳk los uit de hand.
39. Ook het oor krĳgt die kleur.
40. Door hier met een houtje een
rechthoek in de krassen, wordt de
vorm veel strakker. De braampjes die
ontstaan, laat ik even zitten. Wanneer
de kan helemaal droog is, borstel ik
die er voor de biscuitstook af. Als ik
dat nu zou doen, zouden ze allemaal
in de lĳnen terechtkomen.

Nu is de kan klaar en na de biscuit-
stook gaat hĳ de zoutoven in.

Op de volgende pagina: Jakobakannen,
2022, 47 x 14 x 6,5 cm
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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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http://colpaertonline.be
https://cursist-courses.com


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 ziet de iPhone van een keramist er uit... Foto: Mels Boom
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Conservator dr. Wendy Gers selecteerde voor
Handle with Care zevenendertig werken rond dit
thema. De tentoongestelde werken variëren van
archeologische vondsten tot de nieuwste heden-
daagse aanwinsten, bruiklenen van up-and-co-
ming kunstenaars en parels uit het depot van het
Princessehof. Het is een eclectische verzameling
uit verschillende tĳden en streken, waarin beken-
de en onbekende makers hun indrukken soms
letterlĳk in de klei hebben achtergelaten.

Cesar Millan en Handjob
Onder de werken bevindt zich Handjob van Neha
Kudchadkar (India). De up-and-coming beeldend-
en performance kunstenaar uit Mumbai creëerde

een multitool voor de hand. Tien delicate instru-
menten, elk voor een specifieke vinger, elk met
een eigen functie. Om te strelen, te voeden, te
bedienen en te koesteren.
Dit is de eerste keer dat werk van Kudchadkar te
zien is in Nederland. Ook een recente aankoop
van het Princessehof, een sculptuur van Sharon
Van Overmeiren (België), is voor het eerst in
Handle with Care te zien. De hondenfluisteraar
en televisiester César Millán vormde – met zĳn
honden – de inspiratie voor dit werk, waarin Van
Overmeieren de grens tussen mens en dier op-
zoekt. Met de ene hand maakt de figuur een ze-
genend gebaar, met de andere lĳkt hĳ iets aan te
bieden.

De nieuwe tentoonstelling Handle with Care in het Keramiekmuseum
Princessehof draait om de hand en gebaren – uitingen van intimiteit,
mededogen, stilte, dwang, arbeid en feest. De universele rol van
handen en vingers in het leven van mens en dier is in deze

tentoonstelling gevangen in keramiek.

Handle with Care

Op de vorige pagina: Sharon Van Overmeiren, Cesar Millan, 2019, aardewerk ▼ Hans van Houwelingen,
Mushin (no-mindedness) II, 2016, porseleinen handschoen met porseleinen schotel uit de late Ming-periode (1560-1580)

Beide werken: collectie Keramiekmuseum Princessehof
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Handzaam keramiek
Duimpje omhoog of duimpje omlaag? Wenken of
wegwuiven? Het is bĳna dezelfde handbeweging,
maar toch is er een wereld van verschil. Zo kun-
nen handen ons maken en breken. Want een
hand die streelt, kan ook slaan. Een hand die uit-
nodigt, kan net zo goed afwĳzen. Met de hand
maken we schetsen, kunnen we details aanbren-
gen, laten we kunstwerken ontstaan. Keramisten
laten soms letterlĳk de indrukken van hun handen
in de klei achter. En een vingertop is soms ge-
noeg om de grootste machines aan het werk zet-
ten. Maar in de kracht van onze handen schuilt
tegelĳkertĳd de kwetsbaarheid: In de communica-
tie, of bĳ het vasthouden of loslaten van de men-
sen en voorwerpen om ons heen.

Handle with Care laat werk zien van niet geïden-
tificeerde kunstenaars uit China, Peru, Suriname,
Nigeria, Dagestan, Turkĳe en Nederland.
Daarnaast is er werk te zien van onder anderen
Rob Birza, Johan Creten, Marie-Josée Comello,

Daniël de Bruin, Bing & Grøndahl, Satoru Hoshi-
no, Bastienne Kramer, Neha Kudchadkar, Hanna
Mobach, Charlotte Eta Mumm, Pablo Ponce, Ro-
senthal & co, Akio Takamori, Studio Tjep, Simone
van Bakel, Hans van der Ham, Hans van Houwe-
lingen, Couzĳn van Leeuwen, Sharon Van Over-
meiren, Irene Vonck, Pauline Wiertz en Betty
Woodman.
Het leeuwendeel van de gepresenteerde werken
komt uit de collectie van Keramiekmuseum
Princessehof, maar er zĳn ook stukken bĳ uit de
collectie van het Fries Museum, Fries verzets-
museum en een bruikleen van Museum Boĳmans
van Beuningen.

Op de vorige pagina: Neha Kudchadkar, Handjob, 2018, gegoten aardewerk, doos en gebruiksaanwĳzing, collectie
Keramiekmuseum Princessehof ▲ Satoru Hoshino, Spiral with Spring Snow 11-6, 2007, steengoed, collectie

Keramiekmuseum Princessehof, bruikleen Galerie de Witte Voet
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Handle with Care
26 november t/m 29 oktober 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
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Martien Dalessi
Martien Dalessi (1954), voormalig interieuradvi-
seur volgens de filosofie van Feng Shui, ontdekt
op latere leeftĳd dat vormgeven van klei voldoe-
ning geeft. Dankzĳ zĳn leermeesters heeft hĳ
zĳn creativiteit leren toepassen, waardoor zĳn
verbondenheid met het materiaal iets eigens
krĳgt. Als vanzelf vormen zĳn handen de klei tot
praktische en duurzame gebruiksvoorwerpen.
Puur in eenvoud, versoepeld door het water en
gehard door het vuur. De elementen maken het
eindproduct in vorm en huid prachtig afgewerkt;
zĳ brengen harmonie tussen mens en omge-
ving.

15 januari tot 25 februari 2023
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.

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.

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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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.

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

Flower Power
Begin twintigste eeuw is de art nouveau (of ju-
gendstil) van grote invloed op het Gouds plateel.
Inspiratie voor nieuwe ontwerpen wordt gevon-
den in de natuur. Vooral bloemen floreren in al
hun pracht op vazen, borden en ander aarde-
werk. De zwierige decoraties van Willem Hart-
gring zĳn fijn geschilderd. In de ontwerpen van
Henri Breetvelt heeft juist de abstractie de over-
hand.

In Museum Gouda vind je de mooiste florale
decors uit de plateelcollectie in de expositie
Flower Power. Van gedetailleerd en natuurge-
trouw tot eenvoudig en nauwelĳks meer herken-
baar. Ook zĳn er drie recente aanwinsten te
zien.

t/m 7 mei 2023
Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://loes-reinier.com
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
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Sylvie Enjalbert en Clémentine Dupré
Puls Contemporary Ceramics

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

Kitty Korver
Galerie Ingrid Slaa

Harderwĳkerweg 36, 8071 GA Nunspeet
26 en 27 november

PAN Amsterdam
RAI, Hal 8

Europaplein, 1078 GZ Amsterdam
t/m 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

Invasion - Yves Malfliet
Museum Torhouts Aardewerk

Kasteel Ravenhof, Ravenhofstraat 5
8820 Torhout (BE), t/m 4 december

Fiction # Function
Valcke Art Gallery

Bernard Spaelaan 14, 9000 Gent (BE)
t/m 11 december

Contrasten in vorm en kleur
Galerie Efterom, Te Nĳenhuiswei 13

9241 EA Wĳnjewoude
t/m 11 december

O.a. Mirjam Oosterbaan
Galerie De Kapberg, Slotweg 17
1934 CM Egmond aan den Hoef

t/m 11 december

Christine Duncombe-Thüring
Galerie Theemaas

Karel Doormanstraat 469, 3012 GH Rotterdam
tot 18 december

Paul Bik
Modern Shapes Gallery

Museumstraat 29, 2000 Antwerpen (BE)
1 t/m 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
t/m 30 december

Jolanda van de Grint
Silex Totaal Service

De Meerheuvel 21, 5221 EA ’s-Hertogenbosch
t/m 31 december

Hans van Bentem
Museum Beelden aan Zee

Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
t/m 31 december

O.a. Jikke van de Waal
Galerie Bax Kunst

Singel 82, 8601 AM Sneek
t/m 31 december

O.a. Jolanda van de Grint
Galerie De Roos, Veldhovenring 25

5041 BC Tilburg
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

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.pulsceramics.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.ingridslaa.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.pan.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.wildevuur.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.rosaspierhuis.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.deploegh.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.visittorhout.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.valcke-artgallery.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.galerie-efterom.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.galeriedekapberg.nl
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://modernshapes.com
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.baxkunst.nl/exposities/johan-haanstra-jikke-van-de-waal/
https://www.baxkunst.nl/exposities/johan-haanstra-jikke-van-de-waal/
https://www.galeriederoos-tilburg.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramis.be/20-mondes
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/activiteiten/expositie-natuur-in-eenvoud/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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Johan Tahon
IKOB – Museum für Zeitgenössische Kunst

Rotenberg 12b, 4700 Eupen (BE)
t/m 8 januari 2023

Maskers
ACEC

Roggestraat 44, 7311 CD Apeldoorn
t/m 8 januari 2023

Baksteen
Kunsthal Kade

Eemplein 77, 3812 EA Amersfoort
t/m 8 januari 2023

Gastexpositie
Galerie Huis ter Heide, Norgervaart 10a

9336 TE Huis ter Heide
t/m 8 januari 2023

Prix Résidence Jeune Céramique 2023
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
Online inschrĳven tot 15 januari 2023

Piet Stockmans
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

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

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

t/m 16 januari 2023

Back Side Story
Galerie Hazart

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

Keramiek 3
Galerie De Lawei

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

Guy Van Leemput
Shaping the Void, exporuimte Moktamee

Bovenrĳ 30, 2200 Herentals (BE)
31 december t/m 22 januari 2023

Barbara Nanning
Museum JAN

Laweiplein 1, 9203 KL Drachten
t/m 29 januari 2023

O.a. Jolanda Rietdĳk
Bisschoppelĳk Centrum Rolduc

Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade
t/m 31 januari 2023

O.a. Anne Marie Laureys
Creative Nature, Michelangelo Foundation
en Becraft, Grand Halle, Bergen (BE)

t/m 12 februari 2023

O.a. Karin van Paassen
iCOON

Badweg 1b, 3151 HA Hoek van Holland
t/m 12 februari 2023

Martien Dalessi
Galerie Theemaas

Karel Doormanstraat 469, 3012 GH Rotterdam
15 januari tot 15 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

Blĳ
me
t d
e k
lei
ne
K?

Wo
rd
vri
en
d!

https://www.ikob.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://acec.nl/agenda/maskers/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunsthalkade.nl/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.keramis.be/prix-residence-jeune-ceramique
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://tiendschuur.net/nu/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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/expositie/petri-voet-45-jaar-in-keramiek/
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/pQ85zIw/expositie-keramiek-3
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.moktamee.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://nl.museumjan.nl/exhibitions/barbara-nanning
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.bcrolduc.nl/exposities/
https://www.bcrolduc.nl/exposities/
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.icoonhvh.nl
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.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/cms/index.php/uploaden/actuele-expo/330-carolein-smit-en-de-gebroeders-miedema
https://stedelijkmuseumkampen.nl/cms/index.php/uploaden/actuele-expo/330-carolein-smit-en-de-gebroeders-miedema
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Ĳspret op tegels
Nederlands Tegelmuseum

Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo
t/m 12 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

O.a. Boris van Berkum
Helende Kracht, Afrikamuseum
Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal

t/m 22 april 2023

Tupperware
Pottenbakkerĳmuseum Raeren

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

Kalligrafie, keramische signalen
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
20 januari t/m 7 mei 2023

Tĳdloze 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

Hein Andrée
Kunstmuseum Den Haag

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

Flower Power
Museum Gouda

Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda
t/m 7 mei 2023

Keramiekmarkt Dwingeloo
Brink

Dwingeloo
18 mei 2023

Goudse keramiekdagen
Markt
Gouda

18 en 19 mei 2023

Int. Glas- en Keramiekmarkt Haacht
GC Den Breughel

Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht (BE)
28 mei 2023

Keramiekmarkt Andenne
Place des Tilleuls
5300 Andenne (BE)
28 en 29 mei 2023

Delftse Keramiekdagen
Grote Markt

Delft
24 en 25 juni 2023

Daniel Pontoreau
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
11 februari t/m 20 augustus 2023

Feest!
Keramiekmuseum Princessehof

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

Keramisto
Festivalterrein bĳ de Mookerplas

Milsbeek
16 en 17 september 2023

Porzellan Manufaktur Nymphenburg
Groninger Museum

Museumeiland 1, 9711 ME Groningen
t/m 15 oktober 2023

Handle with Care
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
t/m 29 oktober 2023
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https://nederlandstegelmuseum.nl/zien-en-doen/tijdelijke-tentoonstellingen/verwacht/236-ijspret-op-tegels
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.afrikamuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/helende-kracht
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Int. Glas- en keramiekbiënnale Haacht
GC Den Breughel

Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht (BE)
21 t/m 29 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

Anne Marie van Sprang
Museum Beelden aan Zee

Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
Voorlopig doorlopend

Klik hier voor nog meer informatie:
wie, wat, waar in de wereld van de

keramiek

Uw evenement ook in KleiPers?
Stuur tekst, hoge resolutie foto van een kera-
misch werk, gegevens over plaats/tĳd naar de
kleine K. Klik hier om te mailen. Stuur voor de
15e van de voorafgaande maand uw informatie.
Publicatie is in principe op de laatste vrĳdag

van de maand.

Blĳ
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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
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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. U vindt op de
tarievenkaart ook informatie over aanlever-
specificaties, 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, Pauline Hoeboer, Ad van Lieshout,
Kate Malone, Michael Sälzer en Nataliya
Zuban.

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
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https://inspiratie.ceramic.nl
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