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Plezier
Soms straalt het plezier er vanaf: de keuze voor een bepaalde
kunstenaar voor een artikel in de kleine K is dan niet moeilĳk.
Maar het hoeft niet altĳd zo uitbundig te zĳn. Vaak is de vreugde
van het maken te zien aan de echtheid van het werk en de kun-
de die er zichtbaar aan ten grondslag ligt. Beide zĳn niet te
kwantificeren, maar voor de beschouwer toch zichtbaar. En...
het zichtbare plezier werkt aanstekelĳk.

Tamsin Arrowsmith-Brown trekt de lĳntjes van haar decoraties
met de hand, allemaal. Zo wordt het plezier dat ze duidelĳk
heeft bĳ het maken van haar werk zichtbaar.

Ook heel duidelĳk is dat bĳ het werk van Safia Hĳos. Het viel
me meteen op: niet alleen in de kleurigheid van de objecten,
maar ook in de creative benadering van de onderwerpen.

Bĳ Arja Martikainen is het duidelĳk dat ze er genoegen in schept
om de grenzen van het mogelĳke te testen. En dan vreugdevol
te ontdekken dat de balans er blĳkt te zĳn!

Bĳzonder is ook het werk van Johanna De Maine, die laat zien
hoe ze haar prachtige kommen maakt. Ook zĳ heeft er duidelĳk
plezier in om met raffinement verschillende technieken te com-
bineren.

Plezier is zo een onmisbaar ingrediënt, zowel tĳdens het werk
als bĳ het zien van het eindresultaat.

Mels Boom
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Op de vorige pagina: Tamsin Arrowsmith-Brown, Angled Jug, Undulating Net, 2022,
porselein, onderglazuur en glazuur, Ø 9 x h 17 cm, foto: Tamsin Arrowsmith-Brown
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Inspiratie



Op de vorige pagina: Stem Vases, Undulating Net, 2020, h ca. 17 cm
▼ Beakers, Undulating Net, 2018, Ø 7 x 10 cm

Op de volgende pagina: Moon Jar, Dotted Lines, 2022, Ø 9,5 x 11 cm
Alle werken: porselein, onderglazuur, glazuur. Foto’s bĳ dit artikel: Tamsin Arrowsmith-Brown

Met een voorkeur voor strakke lĳnen maakt ze objecten van porselein,
geïnspireerd op traditionele, huishoudelĳke keramiek. Door het gebruik

van kobaltblauw wordt deze verwĳzing nog versterkt. Misschien
ontleent haar werk juist hieraan zĳn kracht als een voorbeeld van

hedendaagse creativiteit en schoonheid.
Tamsin Arrowsmith-Brown (Verenigd Koninkrĳk,
1981) groeide op in een creatief gezin. ‘Mĳn moe-
der is kunstenaar. Als we ons verveelden, gaf ze
ons papier en potloden of ze maakte gekleurd
zoutdeeg, waarvan we dan van alles maakten.’
Aan een muur hing het schilderĳ van een vrouw
achter een pottenbakkerswiel. ‘Dat was door een
familielid gemaakt, een oudtante of iets derge-
lĳks. Ik keek er graag naar. Het leek me enorm
leuk! Mĳn handen jeukten om het zelf te doen…’

Avondschool
Helaas bood school Tamsin niet de kans om met
keramiek aan de slag te gaan. Ze ging antropolo-

gie studeren en werkte als accountmanager voor
bedrĳven in de artistieke sector. De behoefte om
zelf creatief te zĳn bleef. In de avonduren ging ze
aan de slag met hout en borduurwerk. Lithografie
groeide uit tot een passie.

Magie
Toen kreeg Tamsin een bĳzondere inval. ‘Als ik
nu eens mĳn eigen keramiek ga maken,’ bedacht
ze, ‘dan kan ik dáárop mĳn afdrukken maken!’
Ze volgde een keramiekcursus en ontdekte hoe
bĳzonder het is om eigen werk te draaien. ‘Je
begint met een homp klei en dan, vrĳ snel, heb je
een vaas… Dat is magisch, echt!’

De klare lĳn
Tamsin Arrowsmith-Brown
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▲ Angled Jug, Thread, 2022, Ø 9 x 17 cm
Op de volgende pagina: Stem Vases, Pinhole, 2020, h ca. 17 cm

enige focus. Dat iets functioneel is, spreekt me
aan: ik geniet er enorm van als mĳn potten en
kommen gebruikt worden. Maar ik vind het net zo
fijn en belangrĳk om decoratieve objecten te ma-
ken die gewoon mooi zĳn om naar te kĳken.’

Waarvoor gebruik je dat?
Niet voor iedereen is deze dubbelfunctie direct
duidelĳk. ‘Als je objecten maakt die de vorm van
een pot of een kom hebben, willen mensen ze
ergens voor gebruiken. Dat is begrĳpelĳk, maar
niet per se waar ik op uit ben. Ik maak bĳvoor-
beeld kleine schaaltjes. Toen ik die onlangs op
een markt exposeerde, vroeg iedereen: Waar ge-
bruik je die voor? Nou, zeg ik dan: Je hoeft ze
niet te gebruiken, je kunt er ook van genieten
door ernaar te kĳken!’

Met het hele lĳf
Het is betoverend en fijn om te doen. ‘Pas nadat
je het zelf hebt gedaan, besef je dat je er je hele
lichaam voor nodig hebt. Wanneer je de klei
centreert en optilt, heb je al je spieren nodig. En
als je de vorm maakt, gebruik je daarbĳ je hele
lĳf. Het gevoel alles onder controle te hebben,
heerlĳk is dat!’

Nuttig én mooi
Tamsin wil in de eerste plaats dat haar werk nut-
tig is. ‘Ik ben altĳd geïnteresseerd geweest in de
manier waarop mensen leven. Keramiek haakt
daarop in: in huis gebruiken mensen kerami-
sche objecten voor allerlei praktische doelein-
den. Dat soort gebruiksgoed is voor mĳ een
belangrĳke inspiratiebron, maar het is niet mĳn

https://www.tamsinarrowsmithbrown.com


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 97 | januari 2023 | 9



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 97 | januari 2023 | 10

▲ Bottles, Various Patterns, 2022, 14,5 - 19 cm
Op de volgende pagina: Stem Vases, Undulating Thread, 2020, h ca. 17 cm

Samenspel
Het werk van Tamsin kent een interessante inter-
actie tussen de vorm en de daarop aangebrachte
lĳnpatronen. ‘Ik houd van een helder ontwerp, zo-
wel voor wat betreft de vorm als de lĳnen die ik
daarop aanbreng. Tegelĳkertĳd wil ik de illusie
van beweging scheppen. Om dat te bereiken
accentueer of – liever – overdrĳf ik de vorm. Het
patroon begoochelt je ogen. Door het lĳnenspel
op de huid lĳken identieke objecten net iets te
verschillen.’

Inspiratie
Borduurwerk en stoffen zĳn een belangrĳke inspi-
ratiebron. ‘In textiel kun je boeiende patronen
ontdekken. Zo is het netpatroon gebaseerd op
een fruitnetje, zĳn de gestippelde lĳnen geïnspi-
reerd op de lĳntjes die in stof ontstaan als je iets
gestikt hebt en gaat het patroon van chevron-
netjes terug op de koussteek.’

Onderglazuurpennen
De lĳnen brengt Tamsin aan met behulp van
onderglazuurpennen. ‘Een weinig glorieus stuk
gereedschap: gewoon een potje onderglazuur en
een fijne stift, een dun metalen buisje eigenlĳk.
Afhankelĳk van de vorm breng ik met potlood
soms hulplĳnen aan. Daarna begin ik te tekenen.
De uiteindelĳke lĳnen zĳn allemaal met de hand
en op het oog getekend.’

Uit de vrĳe hand
Het patroon moet een speelse werking krĳgen, al
te strak is de dood in de pot. ‘Ik vind het enorm
leuk om zo’n patroon aan te brengen. Ik werk uit
de vrĳe hand en naarmate ik vorder, pas ik het
patroon voortdurend aan. Ondertussen let ik op
een gelĳkmatige verdeling en probeer ik een al te
nadrukkelĳke symmetrie te voorkomen. Zo krĳgt
het iets levendigs, een zekere losheid – en daar
houd ik van!’

https://
https://www.tamsinarrowsmithbrown.com
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Kleur
‘Het liefst gebruik ik koele, heldere kleuren. In
keramiek, en zeker als je hoog stookt, is blauw
een van de sterkste natuurlĳke kleuren. Het is
bovendien een kleur met een traditie. Ik vind het
boeiend die op een hedendaagse manier toe te
passen. Af en toe experimenteer ik met andere
kleuren, maar die kunnen erg wispelturig zĳn.
Kobaltblauw gaat prachtig op in het glazuur, zo-
dat enigszins wazige lĳnen ontstaan. Dat heb je
bĳvoorbeeld niet met het rood dat ik heb uitge-
probeerd; dat is te stabiel en vervloeit niet goed

met mĳn glazuren. Bovendien stook je het snel te
hoog. Maar... inmiddels heb ik een rood gevon-
den dat betere vooruitzichten biedt!’

Installaties
‘Als ik over vormen nadenk, zie ik ze vaak voor
me in groepen. Een voorbeeld zie je op de foto
van mĳn hoge vazen.’ Wat Tamsin daarin aan-
spreekt? ‘Ik vind het boeiend hoe de objecten in
een groep het gesprek met elkaar aangaan. Het
is iets wat ik de komende tĳd heel beslist verder
wil onderzoeken en verfijnen.’

Sander Hendriks▼ Platter, Undulating Net, 2018, Ø 23 x 6,5 cm
Op de volgende pagina: Small Lidded Jar,
Undulating Net, 2022, Ø 8 x 8,5 cm
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Safia Hĳos
Verhalen
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Het werk van Safia Hĳos is kleurrĳk, uitbundig en divers.
Vaak heeft het een maatschappelĳk thema, dat op een speelse manier

belicht wordt. Ze maakt er een verhaal van en vertelt zo wat haar
standpunt is over een bepaald onderwerp.

Safia Hĳos (Frankrĳk, 1975) baseert haar werk
niet bewust op thema’s. ‘Naderhand blĳken ze er
in te zitten. Vaak komt van het een het ander.
Aanvankelĳk heb ik ergens belangstelling voor of
is er de aantrekkingskracht van een bepaald on-
derwerp, die zich later uitkristalliseert in werk. Op
het ogenblik is het de plant. Eerder waren het de
met acanthusbladeren versierde muursteunen,
waarop in musea oude voorwerpen worden ge-
presenteerd. Zo’n serie objecten wordt als het
ware een verhaal, verbonden door hun karakters:
stĳl, setting, humor en aanwezigheid. Samen zĳn
de werken in zo’n groep voor mĳ de belichaming
van een standpunt over een onderwerp.’

De inspiratie kan werkelĳk overal vandaan ko-
men, maar Safia heeft haar voorliefdes: ‘Ik houd
van musea voor decoratieve kunst, kastelen,
collecties van achttiende-eeuwse voorwerpen en
beeldhouwwerken. De uitbundigheid, het raffine-
ment en de generositeit die er vanaf kan stralen!’
Bĳ haar laatste thema, de plant, probeert ze een
dialoog tot stand te brengen: ‘Door het plaatsen
van planten in de door mensen gebouwde bin-
nen- en buitenruimten. Rechtstreeks door de na-
tuur geïnspireerd, hoewel ik zelf natuurlĳk altĳd
een filter ben. Ik ben nu ook bezig met stukken
voor buiten. Die maken deel uit van het land-
schap, zoals mĳn werk A Forest Grew voor de

Op de vorige pagina: Kittens God, 2017, opgebouwd uit gegoten onderdelen uit porselein, 30 x 20 x 10 cm
▼A Forest Grew, 2022, steengoed, 160 x 120 x 47 cm, foto: Bertrand Michau

Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Safia Hĳos
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Op de vorige pagina: Tulipiers du dragon, 2019, steengoed, gedraaid en geboetseerd
▼ Chez Safia, 2018, steengoed, gemengde techniek, 200 x 300 cm

tentoonstelling Touching the Earth van de Fonda-
tion Villa Datris die afgelopen zomer plaatsvond.’

Creatieve vrĳheid
Safia maakte kennis met het werken met klei op
haar zeventiende. ‘Ik volgde toen een cursus
beeldhouwen voor volwassenen in Nîmes, bĳ een
coole Nederlandse beeldhouwer: Tjeerd Alkema.
Het was vrĳ academisch. We moesten bĳvoor-
beeld boetseren naar een kop van Donatello.
Toch was het fijn om vorm te geven aan de klei
en het materiaal te voelen. Ik hield ook van de
werksfeer: leergierig en toch actief…’

Een studie aan de kunstacademie zat er niet in.
‘Ik durfde het niet. Mĳn ouders hebben altĳd een
bescheiden inkomen gehad. Ook al kon ik kiezen
wat ik wilde, de onzekerheid van het kunste-
naarsbestaan hield me tegen. Ik ging rechten
studeren... Toch nam ik lange tĳd avondlessen bĳ
een keramist in Parĳs. Haar draaiwerk en asgla-
zuren fascineerden me.’ Hĳos zette haar verken-

ning actiever voort aan de Académie Royale des
Beaux-Arts in Sint-Gillis, Brussel. Ze kreeg er les
van Pascaline Wollast, die haar motiveerde om
toelatingsexamen te doen voor het keramiekate-
lier van La Cambre. ‘Ik was toen al vierendertig
en had twee kinderen! Ik besloot het te doen en
het lukte. Caroline Andrin leidde het atelier. Uit-
eindelĳk heb ik de hele cursus gedaan. Het
waren vĳf geweldige jaren: Ik kon mĳn fantasie
gestalte geven, heel anders dan eerder toen ik
alleen gebruiksgoed maakte. Het was een
kennismaking met hedendaagse kunst, met een
intense creatieve vrĳheid.’

Proberen
Omdat in La Cambre geen enkele techniek de
voorkeur had boven een andere, gebruikte Safia
van alles. ‘Dus heb ik natuurlĳk geen geweldige
expertise in welke techniek dan ook, maar ik
houd het bĳ eenvoud. Ik heb niet veel gereed-
schap in de werkplaats en stook in mĳn kleine
elektrische oven van zestig liter: ik woon in de

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 97 | januari 2023 | 17

https://fondationvilladatris.fr/fondation-villa-datris/exposition/
https://fondationvilladatris.fr/fondation-villa-datris/exposition/
https://fondationvilladatris.fr/fondation-villa-datris/exposition/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tjeerd_Alkema
http://www.safiahijos.com


de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 97 | januari 2023 | 18



de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 97 | januari 2023 | 19

stad, dus gas of hout is uit den boze. Als het no-
dig is, kan ik altĳd nog uitwĳken.’
Hĳos maakt geen tekeningen voor ze aan een
project begint. ‘Ik laat mĳn fantasie werken, begin,
en dan is het vallen en opstaan. Wat me echt
helpt en het proces beïnvloedt, is me voor te
stellen hoe een werk of installatie straks in een
bepaalde ruimte zal staan.’
Als basismateriaal gebruikt ze meestal steen-
goed. ‘Dat heb ik nog uit België overgehouden.
Soms werk ik ook wel met porselein als een stuk
daarom vraagt. Glazuren maak ik zelf of koop ze
kant en klaar. Vaak in lagen over elkaar heen; ik
stook dan net zo vaak tot het werk voor mĳ goed
is, hoewel dat natuurlĳk wel tot veel misbaksels
leidt.’ Om intense kleuren te krĳgen, stookt ze
vaak biscuit bĳ hoge temperatuur en brandt glad
bĳ een lage.

In situ
Afgelopen zomer maakte Safia een installatie
in ongebakken klei voor het Terralha keramiek-
festival in Saint-Quentin-la-Poterie. ‘Daarvoor
gebruikte ik een mengsel van klei, zand en
plantenvezels en bracht dat aan op de manier
die traditioneel wordt gebruikt om binnenmuren
te bepleisteren. Het idee was om de vloer van
de voormalige protestantse kerk te bedekken
met vlakken klei die aan hun uiteinden barsten.
Zo wilde ik het dubbele gevaar voor de regio
van droogte en overstromingen uitbeelden. Als
keramist wil ik bovendien ook wel eens ontsnap-
pen aan het obligate stoken. Dit was ook een
mooie gelegenheid om groot in te grĳpen in de
tentoonstellingsruimte, maar ook mĳn manier
om te reageren op de ecologische impact die
het werken met klei met zich meebrengt: door het
maken van een volledig recyclebaar kunstwerk.’

Op de vorige pagina: Supernature, 2019, steengoed en aardewerk
▲ Surtout pas d’amour, 2016, porselein, steengoed en aardewerk, 150 x 80 x 40 cm

Op de volgende pagina: Step on a Crack, 2022, kleimassa met aarde en plantenvezels, 40 m²

Op de volgende pagina’s laat Safia zien hoe zĳ plantenstrengen maakt.

http://www.safiahijos.com
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2. Dan kan ik de vorm gaan boetseren...1. Voor een van mĳn plantenstrengen maak ik de blaadjes
klaar. Eerst rol ik een stukje klei tussen mĳn handen.

3. ...net als de blaadjes die al aan de stengel zitten. 4. Ik zoek een plaats voor het nieuwe blaadje...

43
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6. De stengel is helemaal klaar en kan na drogen de oven
in voor de biscuitstook.

5. ...en druk het vast.

7-8. Soms moet ik na de eerste keer opnieuw gladbran-
den. Dan verhit ik het stuk eerst goed om de nieuwe

glazuurlaag te laten hechten. Dat is altĳd een lastig karwei-
tje, want dat hechten wil niet altĳd zo goed.

87
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Arja Martikainen
Evenwicht
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Arja Martikainen draait en bouwt met de hand op. Het zĳn
twee werelden, maar toch is er een overeenkomst: het
zoeken naar grenzen en evenwicht. De grote sculpturen

lĳken soms zelf naar evenwicht te zoeken en naar de grens
van het mogelĳke. Bĳ haar gebruiksgoed komt dat zelfde

zoeken terug in glazuur en vorm.

Twee thema’s komen in het werk van Arja Marti-
kainen (Finland, 1953) telkens terug: de natuur
en het menselĳk lichaam. ‘Ik gebruik texturen die
doen denken aan rotsen, bomen, bloemen of
paddenstoelen. Bĳ het menselĳk lichaam vind ik
het materiaal klei helemaal goed passen; er is
voor mĳ een duidelĳke relatie tussen die twee.
Het is niet voor niets dat we het klei-oppervlak
huid noemen…’
Haar – vaak best wel grote – objecten worden
gedraaid of met de hand opgebouwd. Ze zoekt bĳ
het maken naar grenzen en evenwicht. ‘Tussen
zwaar en licht, geglazuurd en ongeglazuurd of

materieel en immaterieel. Ik probeer als het ware
nieuwe werkelĳkheden te creëren. Jarenlang heb
ik gedraaid en met de hand opgebouwd, en die
combinatie voelt goed.’

Talent
Na haar middelbare school adviseerde Arja’s
moeder haar om zich aan te melden voor een
kunstworkshop in de zomer. ‘Kennelĳk zag ze
artistiek talent in me. Natuurlĳk had ze gezien
waar ik in mĳn jeugd mee bezig was geweest en
zelf had ze ook aanleg: Ze weefde tapĳten en
maakte speelgoed voor mĳ en mĳn broertjes.

Op de vorige pagina: 3 White, 2022, gechamotteerde klei, 40 x 12 cm
▼ Dreaming Women, 2018, rode klei, reducerend gestookt, h 85 cm

Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Arja Martikainen
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Op de vorige pagina: Frost (gebruiksgoed), 2016, gechamotteerde klei, bord Ø 28 cm
▼ Petrified, 2015, gechamotteerde klei, reducerend gestookt, 80 x 73 x 12 cm

Ook muziek was thuis ontzettend belangrĳk.’
Tĳdens de workshop kreeg ze les van schilder
Paul Osipow (1939) en beeldhouwer Ukri Meri-
kanto (1950-2010). ‘In die zomer van 1973 werd
mĳn belangstelling voor beeldende kunst gewekt
en in september ging ik in Helsinki beeldende
kunst studeren aan het Ateneum (de Universiteit
voor Industriële Vormgeving). Tegenwoordig huis-
vest het gebouw alleen het Nationaal Museum; in
mĳn tĳd was er het museum, de kunstacademie
en de school voor toegepaste kunst.’

Tĳdens haar studie kwam Arja erachter dat ruim-
telĳk werken haar ding was. Na deze opleiding
ging ze keramiek studeren aan de school voor
toegepaste kunst. ‘Het hoofd van de afdeling was
professor Kyllikki Salmenhaara (1915-1981), een
bekende keramist met veel talent voor het draai-
en en het maken van prachtige glazuurtexturen.
Na het afronden van mĳn studie in 1979 volgde ik
een extra jaar beeldhouwen.’

Inmiddels heeft Arja meer dan veertig jaar geëx-
perimenteerd met vormen en texturen. ‘Hoe ou-
der ik word, hoe meer ik besef dat ik nog veel
moet leren. Het leven is te kort om meerdere
concepten te ontwikkelen. De laatste jaren ben ik
dol op zwarte keramiek. Ik deed twee keer een
workshop reductiestoken bĳ het Museu de la Ter-
rissa de Quart (Girona), Catalonië (Spanje).’

Liefde
Martikainens man, Antonio Altarriba, is ook kera-
mist. ‘We ontmoetten elkaar helemaal bĳ toeval.
Ik zat in Helsinki en in 1980 nodigde de gemeen-
te Viitasaari (Midden-Finland) mĳ uit om er een
workshop te geven. Ik was er blĳ mee en accep-
teerde, maar vond het zonder eigen auto wel
heel ver weg. Omdat ik geen vervanger kon vin-
den, heb ik uiteindelĳk zelf de workshop toch ge-
geven. Op een regenachtige dag kwam een
plaatselĳke keramist die daar in de winter kera-
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miek doceerde, luisteren naar een van mĳn och-
tendlezingen. Hĳ bleef lunchen en ’s avonds met
de studenten in de disco dansen. Voor hĳ naar
huis vertrok, bestelde ik een schopschĳf bĳ hem.
Sindsdien werken we samen, tegenwoordig in
Lappeenranta, helemaal in het zuidoosten van
Finland. Het was liefde op het eerste gezicht in
de midzomernacht!’

Flow
Arja pakt het werk altĳd op dezelfde manier aan.
‘Ik krĳg een idee en dat bespreek ik tĳdens de
koffie met mĳn man. We bediscussiëren het en
praten over hoe het technisch uitgevoerd zou
kunnen worden: een eerste confrontatie van het
idee met iemand anders. Dan ga ik met mĳn pot-
lood aan het werk. Zo ontwikkelt het idee zich en
als ik er klaar voor ben, ga ik het in klei uitwerken
– heerlĳk in het atelier, met de radio aan om me

in de flow te brengen. Tĳdens dat hele proces
wordt het idee steeds scherper gedefinieerd. Het
kan draaiwerk zĳn of een sculptuur, maar ik moet
altĳd het gevoel hebben dat ik het idee van alle
kanten bekeken heb en er niets meer aan toe te
voegen is. Het is voor mĳ als een circuit: rondjes
draaien tot alles op zĳn plaats gevallen is. En dat
kan even duren, want tĳdens het werk ontstaan
vaak nieuwe ideeën. Vooral draaien vind ik zo
ontspannend, dat nieuwe ideeën opkomen en
leiden tot nieuwe vormen en texturen.’
In het begin mengde Martikainen de klei zelf.
‘Tegenwoordig koop ik kant-en-klaar steengoed,
met en zonder chamotte. Slibs en glazuren meng
ik nog steeds zelf. Die breng ik in meerdere la-
gen aan om de gewenste effecten te krĳgen. Ook
de textuur van de naakte klei – met zĳn breuken
na buiging – fascineert me. Ik stook mĳn werk op
1280 ºC.’

Op de vorige pagina: Chrysalides, 2002, gechamotteerde klei, h 82 cm
▲ Sun Worshippers, 1993, gechamotteerde klei, h 180 cm, foto: Vesa-Ville Saarinen

Op de volgende pagina: Tracers, 1995, gechamotteerde klei, h 175 cm, foto: Vesa Mikkonen

http://www.arjamartikainen.net
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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 januari

https://www.silexshop.nl
http://www.keramiekcentrum.be
http://www.keramiekopleiding.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
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Simsa Cho, Alices Tea Party, uit de serie Blowing Glass into Teacups, 2021, 70 x 22 x 18 cm, foto: Kato Tan

https://www.facebook.com/shinji.kasema
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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 23 januari 2023):

€ 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=3PbTG4Utpr2TuTqUAGgPE6hieVDOfgPy
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=CBMZXIQzp1e0dmn8lco2FZCuCVHrOy90
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=eK673EBQo0peUFQHt0vh132F7MaS1VK3
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Het werk van Johanna De Maine doet niet vermoeden dat haar weg naar
de kunst van keramiek vrĳ chaotisch verliep. ‘Een liefdesrelatie met

klei’, zo noemt ze haar inmiddels 51-jarige zoektocht. Geïnspireerd door
zowel Europese als Aziatische kunst, vangt zĳ beide werelden in haar
vormentaal. Geboren in Rotterdam, opgegroeid in Australië en met

Japan als haar ‘tweede huis’, leeft zĳ haar droom.

In 1954 emigreerden de ouders van Johanna
De Maine (Nederland, 1948) met hun gezin naar
Australië. Zĳ was toen zes jaar. Een bestaan op-
bouwen in een nieuw land met nieuwe gebruiken
en een vreemde taal viel niet mee. Haar vader
was als huisschilder weinig thuis en haar moeder

nam de opvoeding van de zeven kinderen op
zich, van wie drie in Australië werden geboren.
Tĳd voor kunstbeleving en beoefening was er
niet, maar alle kinderen kregen de gelegenheid
een goede opleiding te volgen.

▼ Kingdom of Gold, 2020, Southern Ice porselein, celadonglazuur,
witte transfers, goudluster en opglazuur, 16,5 x 20 cm, in samenwerking met Tatsuya Tsutsui

Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Johanna De Maine

Laag over laag
Johanna De Maine
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Aarzelend
Johanna volgde een lerarenopleiding in geografie
en talen om les te kunnen geven op een middel-
bare school. Maar dat viel tegen. In haar idealis-
me dacht zĳ dat iedereen zo leergierig was als
zĳzelf.
Aarzelend ging zĳ met een aantal vrienden op
een cursus pottenbakken. Dat was het voor haar.
In Gladstone, waar zĳ woonde, bestond toen nog
geen keramiekopleiding. Doelgericht en vol en-
thousiasme heeft zĳ zichzelf wegwĳs gemaakt in
de keramiekwereld. Zĳ kocht alle boeken die zĳ
kon vinden en bezocht alle workshops die aange-
boden werden. Op deze manier maakte Johanna
kennis met veel verschillende technieken en
methodes, van handopbouw en raku stoken tot
draaien en het gebruik van de gasoven.

De Maine Pottery
Samen met haar (inmiddels overleden) echtge-
noot Ted De Maine, reisde Johanna de wereld
over. In de jaren 1974-1975 verbleven zĳ een half

jaar in Zuidoost-Azië en anderhalf jaar in Lanca-
shire (Verenigd Koninkrĳk). Zwanger van haar
eerste kind, besloot zĳ daar Kunst en Design te
gaan studeren. De studie werd afgesloten met
een scriptie over de Engelse dichter en beeldend
kunstenaar William Blake (1775-1827). Zĳn mys-
tieke inslag en vernieuwende kĳk op kunst vinden
nog steeds weerklank in haar keramische werk.
Ook de Aziatische invloeden zĳn nog altĳd zicht-
baar, met name in het raku en zoutstoken, alsook
de celadonglazuren.

Terug in Queensland, Australië, bouwde zĳ
– inmiddels zwanger van het tweede kind – sa-
men met haar man een huis met studio. In 1978
richtten zĳ De Maine Pottery op, een keramisch
productiebedrĳf. Zĳ verkochten gedraaid en oxi-
derend gestookt steengoed in grote delen van
Australië, Queensland en New South Wales.
Tegelĳkertĳd was zĳ zich ook aan het oriënteren
op haar eigen werk.

Op de vorige pagina: Old Gold Still Sailing Around, 2013, kobalt eierschaal glazuur,
goudluster, gezandstraald, opglazuur, h 36 cm

▲ zonder titel, 2000, steengoed, kobalt eierschaal glazuur, oxiderend gestookt op 1280 ºC,
meerdere stoken op 800 ºC, goud-, platina- en koperluster, 20 x 25 x 15 cm

https://demaine.org
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Op de vorige pagina: Sailing the Sublime, 2013, Southern Ice porselein,
gezandstraald, goudluster en opglazuur, 15 x 12 x 9 cm

▼ Aspects of Life, 2012, Southern Ice porselein, gezandstraald, celadonglazuur, gestookt op 1280 ºC,
meerdere stoken op 800 ºC, goudluster en opglazuur, h 30-12 cm

Klimt
In 1981 verhuisden ze naar Landsborough aan
de Sunshine Coast, waar Johanna haar jeugd
had doorgebracht. Helaas kreeg haar man zeven
jaar later hartproblemen, waardoor het zware
werk hem minder goed afging. Het productiewerk
werd te veeleisend en zĳ besloot zich volledig te
gaan richten op haar eigen werk.
Om de kost te kunnen verdienen, wilde ze les
gaan geven en behaalde de daartoe benodigde
diploma’s. Tĳdens de studie bĳ Owen Rye (1944)
aan de Monash University in Gippsland, Victoria,
leerde Johanna het werk van de Oostenrĳkse
kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918) kennen.
Typerend voor zĳn werk is het gebruik van goud
en gestileerde patronen, facetten die tot op he-
den ook haar keramische objecten kenmerken.

Zĳ leerde zichzelf alle benodigde technieken
om tot de speciale gelaagdheid te komen die
haar werk zo’n rĳke uitstraling geeft.

Laag over laag
De Maine streeft naar het sublieme in haar
kunst en probeert dit te bereiken met een
telkens hoger niveau van technische vaardig-
heid. Met kostbare materialen en hedendaag-
se technologie verkent zĳ de grenzen van het
haalbare. Door het oppervlak in lagen te ver-
delen en te graveren ontstaan uitgelĳnde ef-
fecten, zoals bĳ de knipselwerken van Matisse
en het Chinese papiersnĳwerk.
De natuur is ook een inspiratiebron. Zĳ ver-
bindt daar symbolische waarden aan. Bergen
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staan bĳvoorbeeld voor hindernissen die op het
levenspad overwonnen moeten worden. In veel
culturen hebben bomen een eeuwige waarde als
cyclus van het leven (de levensboom), net als
vlinders die daarbĳ symbool staan voor verande-
ring (metamorfose).
Met de vele bewerkingslagen en zelf samenge-
stelde glazuren beoogt zĳ een intensieve en
energieke uitstraling. Just another Layer is de
titel van een van haar vele workshops die zĳ
voor liefhebbers en bewonderaars verzorgt.

Japan
In de Japanse porseleinstad Arita ontmoette
Johanna vĳf jaar geleden haar nieuwe partner,
de meesterkeramist Tatsuya Tsutsui. Zĳ hebben
ieder een eigen stĳl, die zĳ soms in samenwer-

king met elkaar verbinden. Zĳ reizen en verblĳ-
ven veel in Japan, waar de ontdekkingsreis naar
keramiek en techniek altĳd voortduurt. Omdat
Johanna haar overglazuur graag op één tempe-
ratuur stookt, heeft zĳ samen met een zeefdruk-
ker in Arita een methode ontwikkeld om sjablo-
nen te maken van vloeipapier. Zĳ ontwerpt en
laserprint haar eigen decoratiepatronen.
Met vele solotentoonstellingen over de hele we-
reld geniet zĳ inmiddels grote bekendheid. Het
werk van Johanna De Maine ontving al vele prĳ-
zen en bevindt zich in internationale collecties.

Elisabeth Eyl

Op de volgende pagina’s laat Johanna twee
van haar technieken zien.
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Op de vorige pagina: Space and Time, 2018, transparant glazuur, speciaal gemaakte mica transfers,
zelf geprinte transfers, goudluster en opglazuur, 11,5 x 10 x 10 cm ▲ New Life, 2018,

celadonglazuur, speciaal gemaakte transfers, goudluster en opglazuur, 18 x 16,5 x 13 cm
Op de volgende pagina: Time is an Ocean, But it Stops at the Shore (Bob Dylan), 2014,

porselein, gezandstraald, goudluster en opglazuur, h 28 cm

https://ceramicartsqld.org.au/caq-members/tatsuya-tsutsui/
https://demaine.org
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Ik draai graag de Bellarmine vorm (baardmankruik) omdat
mĳn ouders thuis een origineel exemplaar hadden. Ik heb
hem geërfd en hĳ maakt nu deel uit van mĳn verzameling.

2. Met behulp van mĳn op maat gemaakte standaard voor
potten, die zowel kan draaien als kantelen, heb ik pvc-
maskers aangebracht. Deze heb ik eerst uitgesneden met
mĳn Roland GX24 snĳplotter. De hals en het handvat wer-
den ook beschermd met pvc-folie (dit is niet te zien op de
foto).

3. Met een zandstraler heb ik het niet afgedekte opglazuur
lichtjes geëtst met aluminiumoxide als korrel. Zo kreeg ik
een marmerachtig, geglazuurd oppervlak. Dit werd vervol-
gens opnieuw gestookt op 830 ºC om de achtergebleven
pvc-laag te verwĳderen.

3

1

2

1
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Serie Hanami
Hanami (花見, bloemen bekĳken) is een Japans tradi-
tioneel gebruik om te genieten van de voorbĳgaande
schoonheid van bloemen, met name de kersenbloesem.
Het Japanse Meteorologische Agentschap kondigt elk
jaar de bloemenvoorspelling aan. Deze wordt nauwlet-
tend in de gaten gehouden door degenen die de Hanami
plannen, omdat de bloeitĳd maar een of twee weken
duurt. De bloei verschuift uiteraard van zuid naar noord.

1. Deze vorm heb ik gedraaid van Southern Ice porselein.
Hĳ werd biscuitgestookt op 1040 ºC, geglazuurd met een
transparant glazuur en reducerend gestookt op 1280 ºC.
De vorm heb ik vervolgens tot aan de hals bedekt met
een turquoisekleurig transfer en gestookt op 830 ºC.



5. Vervolgens heb ik met een ringeloor rode en witte stip-
pen glazuur aangebracht. De pot werd ten slotte nogmaals
gebakken op 830 ºC.

4. Daarna heb ik twee afzonderlĳke lagen 12,5% vloeibaar
helder goudluster aangebracht en de pot na elke laag ge-
stookt op 830 ºC.

6-7. Het resultaat: Hanami, 2018, 25 x 16 x 16 cm.

7

5

6

4
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2. Daarna heb ik de vaas met aluminiumoxide tot de ge-
wenste diepte gezandstraald.

3. De vaas nadat de pvc-afdekfolie is verwĳderd. Hĳ werd
opnieuw gestookt op overglazuurtemperatuur om de ach-
tergebleven afdekfolie te verwĳderen.

4. Vervolgens heb ik met een stift rode en witte verhoogde
glazuurstippen aangebracht. Tegelĳkertĳd werd met goud

mĳn signatuur Johanna en de datum vlak boven de bodem
geschreven, evenals de titel op de bodem. Ook zĳn er een
paar gouden vlinderpatronen aan de binnenkant. De vaas
werd opnieuw gebakken op 830 ºC.

Op de volgende pagina: De doorschĳnendheid van de ge-
zandstraalde delen is goed te zien bĳ het eindresultaat:
Straight Ahead, 2012, 23 x 18,5 x 13 cm.

4

2

3

1
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Serie Straight Ahead

1. Deze hoge V-vormige vaas heb ik gedraaid met Southern
Ice porselein en bĳgewerkt. Daarna werd hĳ biscuitgestookt
op 1040 ºC. Met behulp van mĳn Roland GX24 plotter heb ik
patronen ontworpen en pvc-afdekfolie uitgesneden. Vervol-
gens heb ik deze op het biscuitgestookte object geplakt. De
delen die ik niet wilde zandstralen, heb ik afgeplakt met de
afdekfolie.
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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://cursist-courses.com
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 m a a n d
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De monteith is een tafelstuk dat genoemd zou zĳn naar een Schot, die een mantel met golvende rand
zou hebben gedragen. Het was vanaf de 17de eeuw heel populair in Engeland. De golvende randen
maakten het mogelĳk wĳnglazen ondersteboven aan hun pootjes op te hangen. De monteith werd
gevuld met ĳswater en zo werden de glazen gekoeld voordat eruit gedronken werd. Oorspronkelĳk
werden ze van zilver gemaakt, maar met de komst van porselein in het midden van de 18de eeuw

maakten veel belangrĳke firma’s uitvoeringen in porselein. Hier een versie van Meissen.
Foto: Mels Boom
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Hein Andrée begint zĳn carrière eind negentiende
eeuw als ambachtsman in de pottenbakkerĳ van
zĳn vader, waar eenvoudige gebruiksvoorwerpen
in serie geproduceerd werden. Hierdoor laat An-
drée ontelbaar vaak dezelfde vormen uit zĳn han-
den komen en draait hĳ dag in dag uit dezelfde
soort (bloem)potten, waarvan gezegd wordt dat
hĳ er wel 1500 per dag kon maken. Ondanks
deze ongelofelĳk hoge productie heeft Andrée

grotere artistieke ambities. Langzaamaan begint
hĳ meer decoratieve objecten te maken. Zĳn
kennis, kunde en sublieme techniek zorgen er-
voor dat hĳ objecten van een verbluffende verfij-
ning kan draaien: de potjes en vaasjes die hĳ
maakt, zĳn haast minuscuul en hebben een onge-
lofelĳk dunne wand. Ongeschikt als gebruiksvoor-
werpen, maar wel uiterst attractief om naar te
kĳken.

Hein Andrée (1882-1961) is een in de vergetelheid geraakte keramist die
bekend stond om zĳn verbluffende techniek. Kunstmuseum Den Haag toont
zo’n 120 objecten uit het gehele oeuvre van Andrée, dat zĳn charme dankt aan

de unieke manier waarop hĳ zĳn technisch kunnen combineerde met de
artistieke blik van een kunstenaar. De objecten zĳn afkomstig uit particuliere
collecties en zĳn niet eerder publiekelĳk te zien geweest. Ze worden getoond
in vitrines die bĳ de bouw van het museum in de jaren dertig van de vorige

eeuw speciaal voor het tentoonstellen van keramiek ontworpen zĳn.

Hein Andrée
Ambachtsman wordt kunstenaar-keramist

Op de vorige pagina: Hein Andrée (1882-1961), vaasje (ca. 1943-1949) en kommetje, ca. 1924-1929, max. hoogte 9,2 cm
▼ Gebruiksaardewerk van de Gebroeders Andrée, ca. 1917-1919

Foto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Jan Zweerts
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Testen en glazuren
Ook gaat Andrée zich meer en meer op bĳzonde-
re glazuren toeleggen, waarbĳ hĳ niets aan het
toeval overlaat. Hoewel dit vrĳwel onmogelĳk is
bĳ het maken van keramiek en de techniek van
het bakken, probeert Andrée volledige controle
te houden over zowel vorm, kleur als textuur.
Waar de esthetiek van zĳn objecten een kunste-
naar suggereert die het toeval zoekt, is Andrées
werkwĳze juist die van een ambachtsman die
met testen en vertrouwend op kennis en kunde
het toeval probeert uit te sluiten. Hiermee onder-
scheidt hĳ zich van bekendere generatiegenoten
en medekeramisten als Chris Lanooy en Willem
Coenraad Brouwer.

Heksenketel
Zĳn atelier wordt haast een scheikundig lab, of
zoals Andrée het verwoordt: een heksenketel.
Hĳ mengt zelf zĳn pigmenten en test er op los.
Er zĳn dan ook talloze objecten overgeleverd
waarop Andrée geëxperimenteerd heeft met ge-
kleurde glazuren. Deze zĳn in de tentoonstelling
te zien – samen met een hoop ongeglazuurde
exemplaren, vermoedelĳk het resultaat van zĳn
zoektocht om de wand van een object zo dun
mogelĳk te maken.

Natuurfenomenen
Extra bĳzonder is keramiek van Andrées hand
met glazuren waarin hĳ fenomenen uit de natuur

lĳkt te imiteren. Doordat hĳ uitzonderlĳk knap de
controle weet te houden, creëert hĳ objecten die
bedekt lĳken met een slangenhuid of tĳgervel, of
waarvan het oppervlak juist doet denken aan
sneeuw of een maanlandschap. Maar ook speelt
hĳ met materialiteit, waarbĳ hĳ keramiek draait en
glazuurt dat van goud of koper gemaakt lĳkt te
zĳn. Een hoogtepunt in de tentoonstelling is een
roodbruin keramieken bord met butsen dat lĳkt
alsof het van gehamerd metaal is gemaakt.

Onvoorstelbaar klein
Naar het einde van zĳn carrière toe raakt Andrée
sterk geïnspireerd door Delfts wit en historische
keramiek uit Japan, China en Korea, waar hĳ via
verzamelaars van zĳn werk mee in aanraking
komt. Naast de witte kleur en de typische ovale
en bolronde vormen, neemt hĳ ook de maat over.
Met name vanaf de jaren dertig van de vorige
eeuw worden zĳn objecten onvoorstelbaar klein.
Veel vaasjes zĳn nog geen 10 centimeter hoog.

Op de vorige pagina: ▲ Hein Andrée (1882-1961), bord, 1926-1928/29, Ø 19 cm, foto: Alice de Groot
▼ Hein Andrée (1882-1961), drie vaasjes, ca. 1925-1935, max. hoogte 11,1 cm

▲ Keramiek van Hein Andrée, ca. 1920-1935
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Hein Andrée
Ambachtsman wordt kunstenaar-keramist
t/m 7 mei 2023
Kunstmuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
Open: dinsdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur

https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/hein-andree
https://www.cor-unum.com


Sylvian Meschia (FR) voorziet zĳn werk van
prachtige kalligrafische tekens die sterk doen
denken aan het Arabische schrift. Zĳn Algerĳnse
roots komen hier duidelĳk naar voren. De objec-
ten lĳken gedraaid gebruiksgoed, maar zĳn op zi-
chzelf staande kunstwerken. Sylvian voorziet zĳn
werk van exotische decoraties, met onder meer
een zelf bedacht alfabet. Deze brengt hĳ aan met
behulp van kleislibs, kleurpigmenten en sgraffito.

De figuren die hĳ met een penseel aanbrengt,
doen behalve aan het Arabisch ook sterk denken
aan oosterse kalligrafie.

Iemand die ook een passie heeft voor kalligrafie
is Yuk-Kan Yeung (NL). Zĳ woont en werkt al ja-
ren in Nederland, maar is geboren in Hongkong
en studeerde beeldende kunsten aan de universi-
teit aldaar. Zĳ vormt haar porseleinen objecten

Tekens, teksten en tekeningen maken nieuwsgierig. Ze roepen op om te
gaan speuren naar hun boodschappen. Het ene kunstobject bevat tekens

die puur esthetisch en abstract lĳken, het andere is bewerkt met
ingetogen of grappige beeldverhalen en weer een ander is bezaaid met

heel expliciete, slordige graffititeksten en protesteert zo tegen de
misstanden in deze wereld. Deze expositie in de Tiendschuur toont een
prikkelende verzameling keramische kunstwerken van gerenommeerde

kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Kalligrafie
Keramische signalen

Van grappige woordspelletjes tot grimmige protesten

▼ Sylvain Meschia. Op de volgende pagina, van linksboven met de klok mee: Yuk-Kan Yeung,
Karin Bablok, Monika Debus, Ute Naue-Müller, Marie Balme, Ricardo Campos en Rosa Rosell
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bewust zodanig dat ze sterk doen denken aan
papier. Hierop brengt zĳ op ingetogen wĳze te-
kens en decoraties aan. Haar verstilde en poëtis-
che objecten hebben net zoveel lege witruimte
als het papier bĳ de Chinese en Japanse kalligra-
fie.

Grote lege vlakken en krachtige kalligrafische
penseelstreken zĳn ook te vinden in het werk van
Karin Bablok (DE). Deze keramiste uit Hamburg
beperkt haar palet tot een ingetogen zwart-wit.
Op haar maagdelĳke porseleinen vormen zet ze
slechts enkele krachtige zwarte penseelstreken,
die soms doen denken aan Japanse kalligrafie en
soms aan onze eerste schrĳfoefeningen.

Nog een exposant die schrĳfoefeningen of een
letterdans als thema voor haar decoraties lĳkt te
hebben gekozen, is Monika Debus (DE). Snelle
penseelstreken en uitbundige krullen, lussen en
stippen verfraaien de huiden van haar objecten.
Ongekunsteldheid, spontaniteit en een groot ple-
zier spatten van haar werk.

Plezier en humor is ook te vinden in het werk van
Ute Naue-Müller (DE). Haar objecten zĳn voor-

zien van speelse decoraties met een wisselwer-
king tussen woord en beeld, inhoud en vorm.
Haar toegankelĳke voorstellingen zĳn lief, ondeu-
gend en lachwekkend tegelĳk.

Lief en aandoenlĳk zĳn ook de geschilderde ver-
haaltjes van het echtpaar Marie Balme en Simon
Bellégo (FR). Hun voorstellingen zĳn een lust
voor het oog. Ze zouden niet misstaan als hippe
illustraties in toonaangevende magazines. Geluk-
kig hebben zĳ voor keramiek gekozen in plaats
van papier.

Verhaaltjes of sprookjes zĳn ook te vinden op het
werk van het koppel Ricardo Campos en Rosa
Rosell (ES). Hun zwart-op-zwart decoraties zĳn
bĳzonder sfeervol. Ze doen sterk denken aan ou-
derwetse negatieven en vergeelde foto’s uit lang
vervlogen tĳden.

Lang vervlogen tĳden zĳn ook te vinden in het
werk van José den Hartog (NL). Deze Nederland-
se kunstenaar werkt voornamelĳk in opdracht en
in de stĳl van het traditionele Delfts Blauw. Maar
eigenlĳk zĳn alleen de techniek en haar kleuren-
pallet identiek aan de oer-Hollandse decoraties.

▼ José den Hartog
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https://www.monika-debus.de
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https://kypsela.blogspot.com
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de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 97 | januari 2023 | 58

Wie langer kĳkt, ziet dat haar decoraties alles be-
halve ouderwets zĳn. Ze ontwerpt ingewikkelde
en vervreemdende patronen die ze opbouwt met
geometrische vormen en details uit historische
decors, die ze telkens herhaalt.

Vervreemdend is ook het rauwe werk van Ruan
Hoffmann (NL). Deze in Zuid-Afrika geboren kun-
stenaar woont en werkt in Amsterdam. Hĳ ge-
bruikt als basis vertrouwde aardewerken vormen
zoals borden, schotel en tegels. Vervolgens ver-
vormt hĳ deze en voorziet ze van confronterende
teksten en afbeeldingen. Op zĳn objecten zet hĳ
persoonlĳke ervaringen, ongecensureerde waar-
nemingen en kanttekeningen bĳ onze tĳd en
maatschappĳ. Hĳ creëert een dialoog tussen
vorm en inhoud, tussen kunstwerk en toeschou-
wer.

Protestkunst en zwarte humor zĳn ook te vinden
in het werk van Rita De Nigris (DE). Deze Itali-
aans-Zwitserse keramist was vroeger vooral
bekend vanwege haar decoraties, bestaande uit
karikaturale mensfiguren met enorme neuzen.
Tegenwoordig voorziet ze haar werk van teksten
waar ze geraffineerd afbeeldingen aan toevoegt.
Daarnaast geeft ze haar werk een sfeer van
verloedering en verval door het te breken, weer
te lĳmen en te bedekken met graffiti-achtig
‘geklieder’. Hoe langer je kĳkt, hoe meer woord-
spelingen, dubbelzinnigheden en grappige
boodschappen je in haar creaties ontdekt.

De tentoonstelling daagt de bezoekers uit om
verder te kĳken. Om fantasieletters te onder-
scheiden van echte en om geheime boodschap-
pen te ontrafelen. Maar vooral om te komen
genieten van verrassende keramische kunstwer-
ken, gemaakt door gerenommeerde kunstenaars
uit heel Europa. Die allemaal graag spelen met
letters, vormen, voorstellingen en verborgen be-
tekenissen.

Exposanten:
Karin Bablok (DE), Marie Balme en Simon Bel-
légo (FR), Ricardo Campos en Rosa Rosell (ES),
Monika Debus (DE), José den Hartog (NL), Ruan
Hoffman (NL), Sylvian Meschia (FR), Ute Naue-
Müller (DE), Rita De Nigris (DE) en Yuk-Kan
Yeung (NL).

Een aantal kunstenaars zal een lezing verzorgen:
Karin Bablok op 22 januari om 14.00 uur, Marie
Balme en Simon Bellégo op 7 mei om 14.00 uur.
Graag vooraf reserveren. Ute Naue-Müller zal
een workshop verzorgen op een nader te bepa-
len datum.

Kalligrafie
20 januari t/m 7 mei 2023
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

◄ Ruan Hoffmann ► Rita De Nigris

https://www.instagram.com/ruan.hoffmann/
https://www.instagram.com/ruan.hoffmann/
http://www.denigris.de
https://www.tiendschuur.net
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

Kalligrafie
Tekens, teksten en tekeningen op keramiek.
Ze zĳn allemaal te vinden op het werk van de
verschillende exposanten. De een werkt met
tekens op een puur esthetische wĳze en de
ander vertelt verhalen, deelt geheime bood-
schappen of protesteert tegen de misstanden
in de wereld. Het is een prachtige verzameling
keramische kunstwerken, allemaal fenomenaal
bewerkt, zĳ het met heel uiteenlopende patro-
nen en afbeeldingen.

20 januari t/m 7 mei 2023
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

https://www.theemaas.nl
https://tiendschuur.net/verwacht/
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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 laat in deze tentoonstelling een uitgebreid
repertoire van haar werk in porselein zien. Ze is
een maatschappelĳk geëngageerd kunstenaar,
die de democratie en het klimaat als belangrĳke
thema’s beschouwt. Zĳ ziet cultuur als een brug
om verschillen te slechten en mensen te verbin-
den.

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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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

Lange Lĳs
Centre Céramique

Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht
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

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

Schoonheid van de imperfectie
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

Fireworks
Puls Contemporary Ceramics

Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
t/m 21 januari 2023

Keramiek 3
Galerie De Lawei

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

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://www.terra-delft.nl/en/exhibition/2XX4ILSyjhrlViXtbWVipP
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.silexshop.nl/galerie/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.beeldenaanzee.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.centreceramique.nl/index.php?id=23689
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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.keramis.be/20-mondes
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.ikob.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://acec.nl/agenda/maskers/
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://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen/kunstwedstrijd-en-expositie-schoonheid-van-de-imperfectie
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://pulsceramics.cargo.site/shows
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
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Guy Van Leemput
Shaping the Void, exporuimte Moktamee

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

O.a. Marjan de Voogd
Kunst Kan, Tweede Tuindwarsstraat 4

1015 RZ Amsterdam
t/m 28 januari 2023

Barbara Nanning
Museum JAN

Dorpsstraat 50, 1182 JE Amstelveen
t/m 29 januari 2023

Testcase
EKWC, Almystraat 10
5061 PA Oisterwĳk
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

O.a. Jeannet Klement
Galerie de Sleedoorn

Hendrik Piersonstraat 11b, 6671 CK Zetten
3 t/m 26 februari 2023

Marcel Waĳers
Silex Galerie

De Meerheuvel 21, 5221 EA ’s-Hertogenbosch
januari en februari 2023

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

8261 CK Kampen, t/m 5 maart 2023

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, Afrika Museum
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

Tĳdloze inspiratie
Kunstmuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
t/m 7 mei 2023
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https://www.moktamee.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://kunstkan.nl
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://ekwc.nl/test-case-xxvii-29-jan-2023/
https://ekwc.nl/test-case-xxvii-29-jan-2023/
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
http://sleedoorn.nl/verwachte-expositie/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.silexshop.nl/galerie/
https://www.silexshop.nl/galerie/
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://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
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://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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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

Kalligrafie
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
20 januari 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

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.
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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.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/hein-andree
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://tiendschuur.net/verwacht/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramiekmarktdwingeloo.nl
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://goudsekeramiekdagen.nl
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
http://www.artksp.be
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
http://www.ceramicartandenne.be
https://www.skpd.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramis.be
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/feest
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramisto.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.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/handle-with-care
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
http://www.artksp.be
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
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.beeldenaanzee.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Leesvoer nodig in deze enerverende tĳden?

De inspiratie website:
de blik op de wereld van de keramiek

en... actueel nieuws op de
Facebookpagina

https://inspiratie.ceramic.nl
https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
https://www.klei.nl/winkel
https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
https://www.klei.nl/winkel
https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
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C o l o f o n
De kleine K
Dit onafhankelĳke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek.
Voor amateurs en professionals. Onafhanke-
lĳk, met informatie waar u wat mee kunt.

Uitgever
Stichting k+K
deKleineK.nl

Publicatie
De kleine K verschĳnt in principe op de laatste
vrĳdag van elke maand. Het aantal pagina’s is
variabel. Niet meer dan een derde van het
aantal pagina’s is gewĳd aan advertenties.

Abonnementen
kunnen alleen online afgesloten worden. Aan-
melden kan hier. Wĳzigen en opzeggen kan
via de link in de mail die bĳ aanmelding werd
toegestuurd; u vindt de link ook in de mail die
elke maand het verschĳnen van een nieuw
nummer aankondigt. Abonnementen lopen van
het eerste nummer na aanmelding tot en met
het laatste nummer voor opzegging.
Een aantal oudere nummers kan gratis van de
website gedownload worden.

Prĳs
Dit magazine is gratis. Advertenties en
donaties houden het zo.

Adverteren
De tarieven zĳn aantrekkelĳk. 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: Tamsin Arrowsmith-Brown,
Johanna De Maine, Elisabeth Eyl, Elvira
Groenewoud, Sander Hendriks, Safia Hĳos
en Arja Martikainen.

Kopĳ
Werk mee aan een volgende uitgave! Kopĳ
kan alleen in digitale vorm ingeleverd worden.
Beeldmateriaal moet van voldoende resolutie
zĳn (minstens 1500 x 2500 pixels, niet uitge-
sneden, niet gecomprimeerd) en vrĳ van
rechten. De inzender van tekst en beeld-
materiaal vrĳwaart de uitgever voor aan-
spraken van derden. Teksten en afbeeldingen
kunnen bewerkt worden.

Het maken van keramiek is niet altĳd zonder
risico’s; goede voorbereiding en kennis terzake
zĳn noodzakelĳk. De informatie in deze uitgave
is met zorg samengesteld, maar de samen-
stellers kunnen niet aansprakelĳk gesteld
worden voor de juistheid ervan.

© Alle rechten voorbehouden. Teksten en
afbeeldingen in deze uitgave zĳn beschermd
tegen kopiëren. Het opheffen van deze
bescherming of het anderszins kopiëren is niet
toegestaan. Kopiëren en printen voor eigen
gebruik mogen wel. Het merk ‘de kleine K’ is
wettelĳk beschermd.

inspiratie website | contact | gratis abonnement

Koop onze boeken
Download verschenen nummers

Bezoek de Facebookpagina
met actueel nieuws of voor vragen en

opmerkingen

https://www.facebook.com/de.kleine.K/
https://inspiratie.ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/2022%20de%20kleine%20K%20-%20tarieven.pdf
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://inspiratie.ceramic.nl
mailto:inspiratie@ceramic.nl
https://inspiratie.ceramic.nl/abonneren.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/boeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/De%20kleine%20K/nummers.html
https://inspiratie.ceramic.nl/nummers.html
https://www.facebook.com/de.kleine.K/

