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Kwetsbaarheid
Bĳ het werk van de kunstenaars in dit nummer moet ik denken
aan kwetsbaarheid. Dat begrip kwam naar voren tĳdens het
interview met Patty Wouters, die in dit nummer ook haar werk-
proces laat zien. Daar ging het om de natuur, waarbĳ de kwets-
baarheid van porselein als metafoor diende.

De diersculpturen van Lindsay Pichaske zĳn al even kwetsbaar.
De behandeling van hun huid maakt dat nog eens extra zicht-
baar. Ze laten ons zo meevoelen met hun omstandigheden en
houden ons een spiegel voor.

De kwetsbaarheid van de mens en van kinderen in het bĳzon-
der zĳn het onderwerp van het werk van Dori Schechtel Zanger.
Ze weet het gevoel dat erbĳ hoort feilloos te treffen. Machte-
loosheid is in de houding van de figuren duidelĳk zichtbaar: we
kunnen niet anders, de wereld is wreed...

En als je het over kwetsbaarheid hebt, zonder figuratie, is het
gebruik van hele dunne staafjes porselein door Magdolna Tóth
een ander soort illustratie ervan. Haast onzichtbaar beschrĳven
ze de ruimte, alsof het zo kan ophouden.

Mels Boom
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Op de vorige pagina: Lindsay Pichaske, Souvenir, 2018-2019, steengoed, porselein, pigmenten en haar,
81 x 71 x 43 cm, foto: Alan Wiener, met dank aan Greenwich House Pottery



PODIUM
& KleiPers

KNOWHOW
wat & hoe

INSPIRATIE

INSPIRATIE
momenten

Dori Schechtel Zanger
Het leven in perspectief

Patty Wouters
Bewogen porselein
Patty laat zien hoe zĳ een sculptuur
opbouwt in papierporselein

Magdolna Tóth
Netwerken

Sylviane Perret

Lindsay Pichaske
Dierenrĳk

Terra’s Figuratieven ’23
Galerie Terra Delft

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 99 | maart 2023 | 4de
kle
ine
K

is
ins
pir
ere
nd

Colofon

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Inspiratie



Lindsay Pichaske
Dierenrĳk
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http://www.lindsaypichaske.com
http://www.lindsaypichaske.com
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▲ Madonna, 2016, aardewerk, porselein, pigmenten, verf en hout, 61 x 102 x 61 cm, foto: Barclay Hughes
Op de vorige pagina: I Can Feel the Heart Beating as One, 2019, rood en wit aardewerk, pigmenten en hout,

61 x 33 x 38 cm, foto: Barclay Hughes

eten bereiden, hun hokken schoonmaken en toe-
zicht houden op hun reis over de touwen. Ik heb
altĳd van mensapen gehouden en vond het leuk
om zo nauw met hen samen te werken. De duali-
teit van dierentuinen inspireert mĳ ook enorm.
Aan de ene kant zĳn de dieren geliefd en ver-
zorgd, maar toch leven deze intelligente wezens
hun hele leven in gevangenschap.’

Cordóva
Lindsay ging naar de University of North Carolina
at Chapel Hill voor haar BFA (2003, beeldhou-
wen). ‘Het kunstzinnige zat er bĳ mĳ al wel in. Ik
groeide op in twee huizen. Bĳ mĳn vader thuis
beschilderde ik al mĳn slaapkamermuren en mĳn
moeder, die toen bouwkunde studeerde, hielp ik
vaak op de universiteit met het maken van ma-
quettes. Ik denk dat de combinatie van de vrĳheid

en folklore, verhalen waarin archetypische die-
ren vaak de plaats innemen van mensen of ons
lessen leren.’
Taxidermie, het opzetten van dieren, is ook een
belangrĳke bron. ‘Het proces is fascinerend en
eveneens het idee dat taxidermisten, net als
keramisten, proberen iets dat niet meer leeft
gevoelsmatig voor altĳd te bewaren. In zekere
zin vervagen zĳ de grenzen tussen leven en
dood.’

Mensapen
Veel van Pichaske’s sculpturen zĳn portretten
van mensapen. ‘Dat komt zo: ik kreeg in mĳn
jeugd ooit de kans om stage te lopen in de
Smithsonian’s National Zoo (Washington DC).
Ik werkte in het Great Ape House en moest
onder andere voor de orang-oetans en gorilla’s

http://www.lindsaypichaske.com
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▲ Fox, 2020-2021, steengoed, porselein en pigmenten, 53 x 53 x 21 cm
Op de vorige pagina: Artemis, 2018, aardewerk, ruiveren, flocking, verf, pigment, messing en marmer,

66 x 20 x 23 cm, foto: Alan Wiener, met dank aan Greenwich House Pottery

om mĳn creativiteit te uiten en het voorbeeld van
afgestudeerde bouwkundestudenten die ontzet-
tend gedreven waren, mĳn pad als beeldhouwer
heeft helpen vormen.’
Een paar jaar na haar afstuderen kon ze assistent
worden bĳ Cristina Cordóva (de kleine K nummer
4) aan de Penland School of Crafts, alwaar ze al
eerder een intensieve workshop gevolgd had. ‘Er
ging een wereld voor me open: die van de figura-
tieve keramische beeldhouwkunst. Daarna ging ik
naar de University of Colorado in Boulder, waar ik
mĳn MFA (2010) in keramiek haalde.’

Florence
Al eerder had Lindsay ontdekt dat ze het fijn vond
om met klei te werken. ‘Ik deed in 2001 mee aan
een uitwisselingsprogramma in Florence en volg-

de er een cursus beeldhouwen. Toen ik daar op
de trappen van de Duomo zat en een van de
bronzen hoofden op de deuren boetseerde – ter-
wĳl de toeristen om me heen dromden – klikte er
iets: de klei kwam in mĳn handen tot leven, het
reageerde op mĳn aanraking en nam de vorm
van een mens aan.’

Dieren
Vanaf het begin is de menselĳke figuur belangrĳk
geweest in de ontwikkeling van Pichaskes werk.
‘Ik was in anatomie geïnteresseerd en begon met
dat soort beelden. Meestal hadden ze surrealisti-
sche elementen, of was er een combinatie, een
interactie met een dier. Later besefte ik dat als ik
de menselĳke figuur wegliet, de kĳker een veel
empathischer relatie met het werk kon hebben.’

http://www.lindsaypichaske.com
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Bĳ de diersculpturen is het oppervlak van groot
belang. ‘In materialen en oppervlakken ben ik al-
tĳd geïnteresseerd geweest. Ik merkte dat toen ik
voor het eerst een werk met draad begon te
bekleden: ik was weg van het proces en het
oppervlak dat ontstond. Het paste bĳ mĳ, bĳ mĳn
behoefte aan precisie. En het oppervlak gaf zo
mooi de onderliggende structuren weer. Na het
touw begon ik te experimenteren met andere ma-
terialen zoals pailletten, kralen en veren. Ik heb
nu een heel repertoire van materialen en ook een
paar nieuwe die ik graag wil bekĳken.’

Efficiënt
Lindsay weet haar werkproces steeds beter in te
richten. ‘Vroeger begon ik zomaar. Dat was op-
windend, maar tegelĳkertĳd zenuwslopend. Nu
plan ik beter en begin alleen aan werk waarvan ik
zeker weet dat ik het ook af kan maken.’ Eerst is
er een snelle maquette of schets. ‘En dan beslis
ik of ik met platen of massief ga opbouwen. Ik
denk ook na over het oppervlak. Soms weet ik al
wel wat het worden moet en kan dat tĳdens het
maken voorbereiden. Als ik dan alles op een rĳtje
heb, kan ik beginnen.’

Op de vorige pagina: Penny, 2019, steengoed, pennies, spelden, verf en staal, 69 x 61 x 41 cm, foto: Barclay Hughes
▼ Pelage, 2020-2022, aardewerk, onderglazuur en verf, 36 x 20 x 53 cm
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Platen
Als een stuk uit platen rode aardewerkklei wordt
opgebouwd, geeft Pichaske de plakken de ruwe
vorm van de lichaamsdelen en monteert ze aan
elkaar. ‘De klei is dan nog plastisch, maar al wel
wat vaster zodat het zĳn vorm houdt. Dan duw ik
ze van binnenuit preciezer in vorm: botten, spie-
ren, gebaren en houdingen. Als het werk een-
maal bĳna leerhard is, breng ik meer details aan
met natte klei. Na het drogen stook ik dan tot
1070 ºC.’

Massief
Het alternatieve proces is het massief boetseren
over een armatuur. ‘Dan werk ik met ingekleurd
porselein, want bĳ dit materiaal gaat massief wer-
ken het beste. Zodra de figuur ruwweg klaar is en

▲ The Fawn, 2019, steengoed, ruiveren en verf, 43 x 71 x 66 cm, foto: Barclay Hughes

het porselein nog zacht, snĳd ik het in stukken en
hol het uit. Nadat het stuk weer in elkaar gezet is,
ga ik porselein inkleuren voor de onderdelen die
ik op de vorm ga monteren. Ik maak er stukjes
van en bevestig die op het oppervlak. Na het dro-
gen stook ik dan op 1260 ºC.’

Oppervlakken
Na het stoken plakt Lindsay de onderdelen met
epoxyhars aan elkaar en gaat aan het oppervlak
werken. ‘Eerst bereid ik het voor: schuren en/of
schilderen. Dan teken ik het patroon van spieren
en vacht op het werk en ga het bedekken. Tot
slot schilder ik de ogen. Als dat eenmaal gebeurd
is, heb ik het gevoel dat het stuk tot leven is ge-
komen.’

http://www.lindsaypichaske.com


1-2. Ik begin met het massief opbouwen van de hele sculp-
tuur over een armatuur van loodgieterspijp.

3. Daarna zijn de gelaatstrekken van de gorilla aan de
beurt.

4-5. Ik snijd het hele werk in stukken en hol die uit ter voor-
bereiding van het transport naar een grotere oven om het
daar in z’n geheel af te kunnen werken en te stoken.
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6. Ook de kop moet uitgehold worden.

7. Het uithollen van de handen. 8. Na het uithollen van de binnenkant zet ik het werk stuk
voor stuk weer in elkaar met interne ondersteuning en een
ventilatiesysteem, om bij het stoken geen problemen te
krijgen.

8
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5
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10. ...en monteer ze op de gebruikelijke manier met slib.9. Ik plaats de onderdelen van de sculptuur op elkaar...

11. Ik detailleer de nog natte klei. 12. Dan kan het afgewerkte stuk langzaam drogen.

12
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13-14. Het werk is helemaal droog en dus klaar om in de
gasoven te laden. Dit werk stook ik heel langzaam tot
1070 ºC.

15. Ik breng diepzwarte verf aan op het oppervlak van de
gorilla. Ook de ogen schilder ik. Op de nog natte verf breng
ik grafiet en houtskoolpoeder aan. Daarna bespuit ik alles
met een fixeermiddel.

16. Het resultaat: Guardian, 2022, aardewerk, verf, grafiet,
houtskool en houten voet, 99 x 69 x 69 cm (zonder voet).
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Magdolna Tóth
Netwerken
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https://www.instagram.com/magdolnatoth/
https://www.instagram.com/magdolnatoth/
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▲ Art Orange Dot, 2020, steengoed papierklei, kobaltoxide en pigment, 25 x 25 x 5 cm

Liefde
Tóth studeerde in Boedapest aan de Hungarian
Applied Arts University (nu MOME: Moholy-Nagy
University of Art and Design) en haalde in 1990
haar diploma keramisch industrieel ontwerper.
‘Met klei had ik al veel eerder gewerkt, op de
middelbare school. Een klasgenoot, die zich ging
aanmelden voor de keramiekafdeling van de
kunstacademie, ried mĳ aan om klei te proberen.
Dat deed ik dus: op een avondcursus boetseerde
ik en in een fabriekje leerde ik draaien. Ik ben er
altĳd van blĳven houden!’

Speelsheid
Magdolna is niet de enige die het netwerk als in-
spiratiebron heeft. Ze bewondert Netty van den
Heuvel (1956-2012). ‘Haar stukken lĳken op te-
keningen in de ruimte. Speelsheid en geometri-
sche perfectie bepalen haar kunst. Zoals Netty
het verwoordde: Je weet niet wat er in je leeft.
Door te dromen en te verbeelden kun je ontdek-
ken wat je fascineert. Door jezelf uit te drukken,
ontdek je je eigen innerlĳk. Dat intrigeert me.
Het is niet statisch, het verandert, het is geen
product dat ik maak, elk werk is een nieuwe er-
varing, een nieuw verhaal. Zowel haar kunst-
werken als haar gedachten inspireren mĳ.’

https://www.nettyvandenheuvel.nl
https://www.nettyvandenheuvel.nl
https://www.instagram.com/magdolnatoth/
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▲ Black Orb, 2020, papierklei van zwart steengoed, h 25 x Ø 28 cm
Op de vorige pagina: Glowing, 2022, papierporselein en pigment, 35 x 36 x 27 cm

IKEA
Na de universiteit ontwierp Magdolna kleine se-
ries voor hotels. ‘De grote fabrieken in Hongarĳe
waren inmiddels dichtgegaan, dus daar was geen
werk meer. Gelukkig had ik veel geleerd van een
Bauhaus-experiment, dat in het eerste jaar van
mĳn studie gedaan werd: studenten van verschil-
lende richtingen moesten deelnemen aan elkaars
opleiding. Ik kon dus vrĳ gemakkelĳk overschake-
len. Ook voor IKEA maakte ik ontwerpen. Later
ontwierp, maakte en restaureerde ik bouwkera-
miek.’
In 2008 verhuisde Tóth met haar gezin naar Ier-
land. Daar ging ze opnieuw studeren, aan het Na-
tional College of Arts and Design in Dublin en

sloot in 2013 de postgraduate studie af met een
Socially Engaged Arts diploma. Het maken van
keramiek bleef belangrĳk en in 2019 begon ze vrĳ
werk te maken. ‘Wel na vele omwegen… Ik be-
gon met mĳn atelier in een oud industrieel ge-
bouw en ging onderzoeken: nieuwe soorten klei,
waarbĳ papierklei meteen favoriet was. Ik wilde
de grenzen van dit materiaal testen, deed proe-
ven en bouwde bolvormige objecten. Ik keek
naar technieken, materialen, kleuren en mengde
papier in steengoed en later in porselein. Het was
en blĳft een ontdekkingstocht met dit materiaal
met zĳn eindeloze mogelĳkheden.’

https://www.instagram.com/magdolnatoth/
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Van binnenuit
Magdolna zoekt patronen, naar vormen die haar
stemming kunnen uitdrukken. ‘Het komt van bin-
nenuit en het moet een speels proces zĳn; ik
moet mezelf niet te serieus nemen. Vaak is het
idee gebaseerd op eerder werk. Als voorberei-
ding maak ik mallen van gips, papier-maché of
plastic om in of op te bouwen. Ik kan ook beslui-
ten om gewoon met de hand een zelfdragend
stuk te bouwen. Want dat moet het zĳn. Daarom
is 3D de enige oplossing om de structuur sterkte
en stabiliteit te geven. Een plat netwerk zou niet
sterk genoeg zĳn en niet zo interessant.’
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De structuren worden met rolletjes opgebouwd.
‘Ik test nog steeds verschillende kleisoorten:
steengoed, porselein en zwarte klei. Eerst pro-
beerde ik de in de handel verkrĳgbare papierklei
en later papierporselein, maar mĳn eigen meng-
sels werken beter voor mĳ, omdat ik zo een bre-
der palet aan kleisoorten heb. Kleur bereik ik met
pigmenten en oxides.’
De rolletjes snĳdt Tóth in stukjes en die plakt ze
aan elkaar tot tetraëders en voegt die dan weer
samen tot een structuur. Glazuur gebruikt ze niet.
Het werk wordt gestookt op 1200-1260 ºC.

▲White Orb, 2020, papierporselein, h 20 x Ø 24 cm
Op de vorige pagina: Under the Surface, Vessel, 2022, papierporselein en pigmenten, h 27 x Ø 36 cm

Op de volgende pagina: Bell, 2020, steengoed papierklei en mangaanoxide, h 28 x Ø 29 cm

https://www.instagram.com/magdolnatoth/
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Dori Schechtel Zanger
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Artistieke experimenten
Haar ouders hebben haar altĳd aangemoedigd
haar artistieke talenten te onderzoeken. Dori
deed dat graag en als keramiek nog niet was uit-
gevonden, had Dori dat wellicht gedaan. ‘Ik herin-
ner me dat ik vormen maakte van modder uit de
tuin, daarop kleur aanbracht en het eindproduct
in de oven zette om te drogen.’ Nadat een van
deze uitprobeersels explodeerde, verbood haar
moeder verdere experimenten in deze richting.

Dori Schechtel Zanger (Argentinië, 1961) is een
verhalenverteller pur sang. Ze is met name ge-
ïnteresseerd in de manier waarop een verhaal via
beelden verteld kan worden. ‘Carnaval en muur-
schilderingen in de kerk die het bĳbelverhaal
weergeven, hebben me sterk beïnvloed. Na de
middelbare school heb ik een studie gemaakt van
de verhalen die volkeren elkaar vertellen, door-
gaans aan een ongeletterd publiek.’

Persoonlĳke observaties, collectieve ervaringen en bespiegelingen over
wereldomspannende vraagstukken versmelten in haar werk tot één in
de tĳd gestold en tot de verbeelding sprekend moment. Kinderen en
hun toekomst zĳn een terugkerend thema. Waar hun tere vormen
gevoelens van zorg en genegenheid opwekken, roepen zwarte
tekeningen op hun huid visioenen op van doem en wanhoop.

Op de vorige pagina: Mandatory Service, 2022, 107 x 41 x 23 cm ▼ Hand Warmers – Modern Fire, 2007, 120 x 45 cm
Op de volgende pagina: Animal, 2008, 70 x 26 cm

Foto’s bĳ dit artikel: Hanan Zanger

https://www.dorizanger.co.il
https://www.dorizanger.co.il
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▲ The Promised Land LTD, 2019, 32 x 47 x 50 cm
Op de volgende pagina: In the Name of Progress, 2001, 106 x 45 x 50 cm

Art and Design, werd aangenomen en verhuisde
als 21-jarige naar Jeruzalem.

Kleurrĳk en gedetailleerd
‘Ik wist inmiddels wat ik wilde: via mĳn werk, dat
hoofdzakelĳk bestond uit functionele objecten
met een decoratie van aan volkskunst ontleende
motieven, ging ik verhalen vertellen. Het blĳft me
boeien dat 3D-beelden het mogelĳk maken om
zonder woorden met de toeschouwer te commu-
niceren. Ik maak daar gebruik van om mensen
aan het denken te zetten, mĳn werk een kritische
gelaagdheid te geven of om een boodschap over
te brengen. Mĳn Zuid-Amerikaanse wortels kwa-
men daarin tot uitdrukking: onder invloed van de
religieuze muurschilderingen en de bonte kleuren
van carnaval had mĳn narratieve stĳl een zeer
kleurrĳk karakter gekregen. Ik maakte zeer gede-
tailleerd werk dat ik decoreerde met bloemen,
dieren en allerlei figuren.’

Prima ballerina
Terwĳl Dori doorging met het maken van siera-
den, kleding en wenskaarten, droomde ze van
een carrière als balletdanseres. Als tiener besef-
te ze echter dat ze nooit een prima ballerina zou
worden. Ze richtte haar aandacht op schilderen
en keramiek en koos voor een opleiding aan de
kunstacademie van haar geboortestad La Plata.

Verhuizing naar Israël
Daar werd Dori zich bewust van de invloed die
de politiek had op haar leven. ‘In Argentinië
leefden we onder een militair regime. Mensen
verdwenen zonder duidelĳke reden. Op de
academie waren vrĳe meningsvorming en
artistieke expressie niet toegestaan. Het
bestaan van een kunstenaar in opleiding was
niet veilig.’ Aangezien Dori was opgegroeid in
een zionistisch joods gezin, lag het voor de
hand om te kĳken of Israël mogelĳkheden bood.
Dori schreef zich in bĳ de Bezalel Academy of

https://www.dorizanger.co.il
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▲Wake Up Call, 2021, 45 x 65 x 42 cm
Op de volgende pagina: Now What?, 2019, 65 x 35 cm

Figuratief
Op de academie ontmoette Dori haar echtgenoot,
Hanan. Samen brachten ze drie kinderen groot,
eerst in Jeruzalem, later in het noordelĳke Neve
Ziv, vlak bĳ de grens met Libanon. De levens-
omstandigheden in Israël hebben haar werk sterk
beïnvloed. ‘Het was een grote schok dat mĳn
zoon, die ik als jongentje nog had zien spelen,
werd opgeroepen voor zĳn dienstplicht in het
Israëlische leger. Rond die tĳd kreeg ik een beurs
voor een residency in Watershed in de Verenigde
Staten. Dat was precies wat ik op dat moment
nodig had. Ik kon alles waarmee ik bezig was
loslaten en op zoek gaan naar een manier om via
mĳn werk mĳn gevoeldens tot uitdrukking te bren-
gen. Dát is het moment geweest dat ik figuratief
begon te werken.’

Zwart-wit
Doordat Dori in haar werk allerlei problematische
en doorgaans tamelĳk schrĳnende situaties aan
de orde begon te stellen, werd ze gedwongen om
over haar uitbundige kleurgebruik na te denken.
‘Door de vrolĳke kleuren bleven mensen mĳn
werk vooral schattig en mooi vinden. De bood-
schap die ik probeerde over te brengen, kwam
zodoende niet aan. Toen ik doorkreeg hoe dat
kwam, begon ik grotere, in zwart-wit uitgevoerde
beelden te maken. Daarop bracht ik aanvankelĳk
nog dezelfde symbolen aan die ik eerder in kleur
had toegepast. Na verloop van tĳd is echter de
huid zelf een steeds grotere rol gaan spelen: dit
werd van lieverlede een steeds belangrĳker
aspect van het narratief dat ik in mĳn beelden
verwerkte.’

https://www.dorizanger.co.il
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Porselein
In tegenstelling tot Dori’s afwerking, die in de
loop der jaren aanzienlĳk veranderde, is de wĳze
waarop ze haar beelden maakt nagenoeg
onveranderd gebleven. ‘Ik gebruik Italiaanse,
witte aardewerkklei uit Colorobbia, die ik stook op
1100 ºC. Ik bouw mĳn werk met de hand op of
werk met kleiplaten. En soms maak ik drukmallen
van objecten die ik wil gebruiken. De tekeningen
op de huid breng ik aan met engobes, ondergla-
zuren, oxides en – sinds kort – transfers. Verder
experimenteer ik met porselein nadat ik ontdekt
heb dat mĳn zwarte tekeningen op wit porselein
veel dramatischer en krachtiger uitkomen.’

Wereldproblematiek
Kinderen spelen in Dori’s werk een belangrĳke
rol. ‘Onze kinderen moeten het doen met wat wĳ
hun nalaten. Als kunstenaar vind ik het mĳn taak
de schĳnwerper te richten op de duistere plekken
die wĳ op onze planeet hebben gecreëerd. Ik stel
onderwerpen aan de orde als klimaatverande-
ring, oorlog, kinderuitbuiting, rassenscheiding en
het vluchtelingenvraagstuk. Voortdurend vanuit
het besef dat kinderen altĳd kinderen zĳn en dat
moeders van beide partĳen in elk conflict voor
hun kind de best mogelĳke toekomst wensen.’

Sander Hendriks

▼ Golden Children, 2017, 48 x 29 x 35 cm
Op de volgende pagina: 9.99, 2019, 26 x 18 cm
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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:
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

Wie wil mĳ helpen in de
kraam van de kleine K op

keramiekmarkten?
Als je interesse hebt,

klik dan hier om me te mailen

https://www.hazelaar.nl
https://www.laceramique.com
https://www.jolandavandegrint.nl/saggar-firing
mailto:inspiratie@ceramic.nl
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https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html


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 maart

https://www.silexshop.nl
http://www.keramiekcentrum.be
http://www.keramiekopleiding.nl
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https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Sylviane Perret, Oiseau de cendres, 2022, lokaal gedolven steengoedklei en vulkanische mineralen, foto: Jean-Philippe Arles

https://www.sylviane-perret.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 23 maart 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=XGvlPWwzCU2f5NNqpDZlwpLv3QjtM8c4
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lfjHw3euobKWVX3IjjUC2veUjKiEP47A
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Yl2ZHDRScmvwVDOtd9DdcBIaiPPEdGuu
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Kwetsbaarheid is het kernthema van het werk van Patty Wouters. Met
porselein drukt zĳ haar gevoelens uit over de toestand van de natuur,
over mensen die van hun thuis weg moeten vluchten, over wankele

evenwichten en transformatie naar nieuwe toestanden.

Patty Wouters (België, 1957) is sociaal betrok-
ken. Dat is duidelĳk te zien in haar keramisch
werk. ‘Mensen, actualiteiten, de natuur en mĳn
omgeving: het zĳn allemaal thema’s die mĳ bezig
houden. Ik ben begaan met de milieuproblema-
tiek en de kwetsbaarheid van mens en natuur.
Dat zie je terug in mĳn objecten. Bovendien doe
ik sinds een paar jaar vrĳwilligerswerk voor vluch-
telingenorganisaties. Ook deze problematiek
heeft me geïnspireerd om een reeks werken te
maken.’
Dat deze benadering mensen aanspreekt, blĳkt
wel uit de erkenning die Patty voor haar werk
krĳgt. ‘Vooral in Korea zie ik dat heel veel. Ik
werd er verschillende keren uitgenodigd om le-

zingen en masterclasses te geven. In 2007 gaf ik
een jaar les aan de EWHA-University in Seoul en
in 2019 gaf ik een volledig schooljaar les aan de
Keimyoung-University in Daegu. Ik had er ook al
twee keer een solotentoonstelling in een van de
meest vooraanstaande keramiekgaleries van
Seoul. Ik had nooit gedacht dat keramiek mĳ naar
alle werelddelen zou brengen en in dat opzicht
heb ik al veel meer bereikt dan wat ik mogelĳk
achtte…’

Creativiteit
Wouters had al vroeg het idee om haar creativi-
teit te ontwikkelen. ‘Ik ben tĳdens mĳn tienerjaren
nooit naar de kunstacademie geweest, maar was

▼ Floating, 2021, 48 x 12 x 10 cm
Objectfoto’s bĳ dit artikel, tenzĳ anders aangegeven: Patty Wouters. Procesfoto’s: Mels Boom

Vandaag de dag ontvluchten mensen oorlog, geweld en armoede; ze zĳn op zoek naar betere
levensomstandigheden. Het is vaak een wanhoopsdaad. Iemand verlaat zĳn geboortegrond, familie
en vrienden niet als zĳn thuisland een goede plek is om te leven. De ervaringen van deze migranten

zĳn vaak onvoorstelbaar. Vluchtelingen riskeren hun leven om naar een plek te gaan waar het
hopelĳk beter is. Vaak is het een reis op leven en dood.

Bewogen porselein
Patty Wouters
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naast mĳn schoolwerk wel vaak bezig met crea-
tieve dingen. Na mĳn middelbare school twĳfelde
ik tussen een artistieke of een sociale opleiding.
Uiteindelĳk heb ik beide gedaan: eerst grafische
vormgeving en later ging ik keramieklessen vol-
gen aan de avondacademie. Nadat ik een aantal
jaren had lesgegeven in handvaardigheid, ging
ik naar de sociale academie voor een parttime
opleiding.’
Uiteindelĳk bleek de creatieve kant het sterkst: ‘Ik
besloot me toe te leggen op mĳn artistiek werk en
startte mĳn eigen atelier. Daar gaf ik basiscursus-
sen tekenen en keramiek. In die periode volgde
ik ook verschillende masterclasses, zoals bĳ Ta-
keshi Yasuda, Suku Park, David Roberts, Tjok
Dessauvage en Ian Gregory.

Gezondheid
Oorspronkelĳk wilde Patty zich toeleggen op ge-
bruiksgoed, maar tussendoor maakte ik unica in
raku. Ik begon werk in te sturen voor internatio-
nale wedstrĳden en tot mĳn verbazing werd het
regelmatig geslecteerd en viel soms zelfs in de
prĳzen.’

Doorgaan met raku stoken bleek niet echt ge-
zond en Patty ontdekte pitfire: ‘Ik had er foto’s
van gezien. Het werk was behandeld met sulfa-
ten. Ik was erdoor gefascineerd en begon er zelf
mee te experimenteren. Ik draaide vormen in por-
selein, die ik polĳstte en behandelde met terra
sigillata. Na de biscuitstook dompelde ik ze in
sulfaten en stookte ze in een moffeloven. De
resultaten waren meestal verrassend en onvoor-
spelbaar, maar soms ook ontgoochelend. Deze
boeiende techniek heb ik bĳna twintig jaar toege-
past.’

Papierklei
Ongeveer twintig jaar geleden begon Wouters te
experimenteren met papierklei. ‘Ik maakte een
aantal wandpanelen en combineerde kleine ele-
menten uit papierklei met mĳn terra sigillata werk.
Later begon ik sculpturale vormen te ontwikkelen
in papierporselein. In die periode kreeg ik de mo-
gelĳkheid om een MFA te volgen aan de Wolver-
hampton University (VK). Als afstudeerproject
maakte ik een installatie geïnspireerd op het the-
ma cocoons. Deze werd bekroond met de prĳs

▲ Messengers, 2006, h 10 - 15 cm
Op de vorige pagina: ▲ Antenna Boxes, 2004, Ø 10 x 24 - 30 cm ▼ Circles and Lines, 2006,

vaasvormen Ø 12 x 20-28 cm, schaalvormen h 8 x 20 cm

https://pattywouters.be
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Op de vorige pagina: Fish Fossils, installatie, 2003, paneel 55 x 85 cm, potvormen 20 x 30 x 8 cm. Dit werk
kreeg in 2003 een eervolle vermelding bĳ de tweede Korean International Ceramic Biennale in Icheon, Zuid-Korea

▼ Cocoons, 2015, ca. 22 x 8 cm. De totale installatie bestaat uit een hangend paneel van twee meter
met zeven hangende cocoons en een sokkel met licht, waarop ook zeven opengeneden cocoons

liggen, plus drie hangende zĳden zakken (Ø 60 x 80 cm), gevuld met cocoons

van de Dean van Wolverhampton University.
Sindsdien heb ik nog andere sculpturale objecten
gemaakt, zoals: Fractured, Vulnerable, Enantio-
dromy en Migration. In 2021 werd mĳn werk nog
bekroond met 2 internationale prĳzen: in Bosa,
Sardinië (Italië) en in Sofia (Bulgarĳe).’

Atelier Cirkel
Van 1987 tot 2020 was Patty organisator van
Atelier Cirkel. ‘Ik begon in 1986 met de voorberei-
ding. Een jaar later werd de VZW (Stichting) op-
gericht. In het begin organiseerden we vĳf of zes
cursussen, maar er was enorm veel interesse en
het atelier groeide in een paar jaar uit tot een cur-
suscentrum waar meerdere docenten lesgaven in
verschillende disciplines: tekenen, schilderen,
beeldhouwen, juweelontwerp en textiele werkvor-

men. In 2006 werden we erkend en structu-
reel gesubsidieerd als landelĳke, gespeciali-
seerde vormingsinstelling. Inmiddels gaven er
twintig docenten les en kwamen er meer dan
driehonderd cursisten wekelĳks lessen vol-
gen. We organiseerden masterclasses – voor-
al voor keramiek – gegeven door bekende
gastdocenten van over de hele wereld. Deze
enorme uitbreiding gaf problemen en de Raad
van Bestuur besliste daarom in 2010 om de
VZW te ontbinden. Ik heb toen onmiddellĳk
een nieuwe VZW opgericht (Cirkel 2) en ben
verdergegaan met het organiseren van mas-
terclasses op een kleinere schaal. De pande-
mie luidde uiteindelĳk het einde van het
project in.’

Een kwetsbaar pakket in overgang naar een nieuw bestaan. Deze gesloten vormen zĳn fragiel en impliceren
kwetsbaarheid. Ze lĳken op mummies of cocons. Het thema insluiting wordt verder vormgegeven door assemblages van

elementaire vormen in een zĳden zak; ze drukken zich tegen de stoffen huid aan, wat suggereert dat ze proberen te
ontsnappen. Klei is – als resultaat van miljoenen jaren erosie – ook een symbool van transformatie. De mens geeft het een

nieuwe vorm. Het vuur verandert het in een nieuwe substantie: keiharde keramiek. Daarom heb ik er voor gekozen de
cocons van papierporselein te maken en zo kwetsbaarheid en transformatie te benadrukken.
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Deze lichtzuilen hebben een gebarsten en gebroken oppervlak. De gebroken huid suggereert wonden,
lĳden. De metalen structuren die de porseleinen zuilen ondersteunen lĳken op een skelet, ondersteunend

en tegelĳkertĳd zwak. De porseleinen cilinders waren aanvankelĳk verticaal en recht, maar tĳdens het bakken
bĳ hoge temperatuur zĳn ze kromgetrokken en vervormd. Het licht benadrukt de broosheid van het porselein,

maar symboliseert ook de kracht van de hoop.

Tegengestelde krachten houden elkaar in evenwicht. Ieder mens is een uniek sociaal wezen. Het vinden van
het juiste evenwicht is niet alleen een individueel streven, maar gebeurt door interactie met anderen.

De verschillende elementen van deze porseleinen sculptuur houden elkaar in evenwicht. Haal één element weg
en het beeld verandert, het evenwicht is verstoord.



Werkwĳze
Meestal maakt Patty schetsen, soms een kleine
maquette. ‘Voor ik aan een sculpturaal werk be-
gin, is er al een heel denkproces aan voorafge-
gaan. Ik zit te broeden op een thema dat me
bezig houdt en bedenk een vorm die daar uit-
drukking aan geeft. Soms is mĳn werk vooraf
reeds grotendeels in mĳn gedachten en op pa-
pier uitgewerkt, maar meestal is het een groei-
proces.’
De stukken bouwt ze op met papierporselein dat
ze zelf maakt. ‘Daarvoor gebruik ik afdraaisels
(meestal Limoges TM10). De laatste tĳd bouw ik
mĳn sculpturen op met organische materialen die
ik dompel in papierporselein. Soms maak ik
steunvormen in karton of een ander materiaal die
ik bekleed met dun textiel, beschilderd met pa-
pierporselein. Glazuur gebruik ik weinig, soms
een beetje transparant om delen aan elkaar vast
te bakken of een accent of een contrast aan te

brengen. Ik vind dat glazuur meestal een te glan-
zende afwerkingslaag vormt die het karakter van
het porselein bedekt. Ik stook elektrisch op
1250 ºC. Omdat er veel organisch materiaal in
mĳn sculpturen verwerkt is, ontstaat er plaatselĳk
reductie. Het resultaat is ook hier weer onvoor-
spelbaar en niet helemaal controleerbaar, maar
juist daarom vind ik het boeiend.’

Patty heeft binnenkort een solotentoonstelling:
5 t/m 14 mei
Sint-Josefskapel
Augustĳnslei 76
2930 Brasschaat (BE)
Open: woensdag t/m zondag 14 tot 18 uur

Op de volgende pagina’s laat Patty zien hoe
zĳ een sculptuur opbouwt in papierporselein.
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▲ Enantiodromy, 2020, 120 x 45 x 8 cm. Op de vorige pagina: ▲ Fractured, 2016, elke zuil 12 x ca. 50 cm. De vĳf zuilen
zĳn geïnstalleerd op een sokkel (200 x 40 cm) ▼ Vulnerable (cirkel met blad), 2021, 35 x 8 cm. Dit werk werd bekroond

met de eerste prĳs voor de Fratelli Melis Ceramic Art Award 2021 in Bosa, Sardinië (Italië)

Dit werk symboliseert de cirkel van het leven. Het flinterdunne blad in de opening is een metafoor voor de natuur in het
algemeen en hoe gevoelig en kwetsbaar de natuur is. De impact van menselĳk ingrĳpen is enorm en kan een bedreiging
vormen als we er niet bewust mee omgaan. Dit kwetsbare, porseleinen werk vraagt de aandacht van de toeschouwer en

confronteert hem met de kwetsbaarheid van ons ecosysteem.

Video van het maakproces

https://pattywouters.be
https://youtu.be/ZjPbFbfDWRU
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1-2. Het maken van mijn sculptuur be-
gint met het voorbereiden van papier-
porselein. Mijn favoriete methode is
intuïtief. Daarbij werk ik met porselein-
slib – restjes die zijn overgebleven bij
het draaien – en toiletpapier. Dat laat
ik eerst in water weken en dan valt het
vanzelf heel snel uit elkaar.

3. Dan scheur ik de stukjes papier uit
elkaar...
4. ...en maal het fijn met een mixer.

5-6. Nu is het tijd om het overtollige
water eruit te zeven. Het laatste beetje
water knijp ik er zoveel mogelijk met
mijn handen uit.

7-8. Het papier van één rol is teveel
voor deze massa klei. Ik schat zo on-
geveer dat dit half water, half porse-
lein is. Dus ik hoef er niet zo heel veel
pulp bij te doen. Ik verbrokkel het over
het slib. Het is belangrijk nooit meer
dan 40% volume toe te voegen.

9. Vervolgens ga ik de papierpulp met
het porseleinslib mengen. Omdat het
slib is, is het eigenlijk al vrij vloeibaar.
Hier en daar zitten er wel brokjes in,
maar die kan ik gemakkelijk met de
mixer verkleinen.
10. Ik heb nu een redelijk dikke massa
papierporselein.
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11. Ik wil een plastische massa heb-
ben en dus laat ik het slib op een gips-
plaat drogen. Na een half uur draai ik
de klei om en dan kan ik hem na een
uur of twee doorkneden.
12. Dit dikke slib ga ik bewaren, maar
ik ga ook wat dunner slib maken om
straks mijn organische materialen te
kunnen dompelen en voeg dus extra
water toe.

13. Ik wil een cirkelvorm in papier-
porselein maken. Daarvoor maak ik
een mal uit karton, dat ik op breedte
knip en bekleed met plasticfolie.
14. Ik zorg dat ik een gipsen steun-
vorm heb om de vorm te behouden.

15. Dan ga ik er een stuk heel dun
textiel omheen leggen...
16. ...dat ik beschilder met papierpor-
selein.

17. Ik laat de eerste laag drogen en
dan beschilder ik het textiel met een
tweede laag.
18. Nu kan ik het textiel over de vorm
aanbrengen. Vaak leg ik nog een
tweede band er overheen. Daarna
neem ik het karton eruit. Dan beschil-
der ik de vorm ook aan de binnenkant
met papierporselein, zodat de wand
een bepaalde dikte krijgt.

19. De natuur is altijd heel inspirerend
geweest voor mij. Ik verzamel allerlei
organisch materiaal: takken, schors,
bloemen, knoppen. Die dompel ik in
papierporselein. Hier een papaver-
zaaddoos.
20. Soms is het nodig om het slib met
een penseel aan te brengen.
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21. Ook bloemen kunnen een heel
mooi effect geven.
22. Het is mijn bedoeling om een vorm
te maken als deze, met allemaal orga-
nisch materiaal in laagjes. Ik heb al
een heleboel elementjes in slib ge-
dompeld. Om het goed te laten hech-
ten en voldoende dikte - en dus
stevigheid - te geven, ga ik ze nog
een tweede keer dompelen.

23. In de ring die ik op een draaischijf-
je gezet heb, ga ik nu de elementjes
aanbrengen. Een eerste laag...
24. ...en een tweede: allerlei stokjes
en takjes die ik in bundels heb ver-
werkt in een soort cirkelvorm.

25. Om de laagjes te scheiden, leg ik
er telkens een lapje papierporselein
tussen en druk dat er tegenaan.
26. Het volgende laagje doe ik met dit
soort organisch materiaal. Dat lijkt me
interessant. Het zijn afgescheurde
stukjes hazelnoten bolsters. De kleine
uitsteekseltjes vind ik interessant.
Daarom dompel ik alleen de basis om
ze goed te laten kleven.

27. Zo werk ik laag voor laag verder.
Ik gebruik houtwol en leg er massieve
lagen houtschors tussen: een mooi
contrast.
28. Zodra de cirkel gevuld is, kan ik
hem losmaken. Hij plakt een beetje
vast en dus moet ik er met een draad
onderdoor.

29. Ik zet het object rechtop zodat ik
er makkelijker verder aan kan werken.
30. Ik ga het stuk rechtop bakken, dus
alles gaat naar beneden zakken. Maar
dat mag niet teveel gebeuren. Daarom
ga ik hier en daar de openingen opvul-
len met schors. Als finishing touch
breng ik hier en daar kleine stukjes
koper en glas aan.



31. Ik moet daar heel voorzichtig mee
zijn, want koper heeft een heel laag
smeltpunt. Dat gaat heel snel vloeien,
dus moet ik goed doseren. Dat geldt
ook voor het glas.
32-33. Bij de stook moet ik daarom
mijn ovenplaten beschermen. Dus
komt daar eerst een laag zand op; die
mag redelijk dik zijn.

34. Om het werk tijdens de stook te
steunen, zet ik een paar ovenstenen
neer. Zo zakt het geheel niet de ver-
keerde kant op.

35-36. Maar als ik de stenen recht-
streeks tegen het object aan zet, kan
het uitlopen ervoor zorgen dat de ge-
glazuurde delen aan de stenen vast
smelten. Om dat te voorkomen, ge-
bruik ik ovenvilt. Dat is geperste kao-
lienwol. Ik plaats het tegen de vorm,
voordat ik de steen er tegenaan zet.

37. Na het inpakken van de oven volgt
natuurlijk de stook op 1260 ºC. En nu
maar afwachten hoe de stook zal luk-
ken!
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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
https://www.jolandavandegrint.nl/saggar-firing


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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Kleigroeve bĳ Höhr-Grenzhausen, foto: Mels Boom
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Uit archeologische vondsten blĳkt dat het maken
van objecten in klei al sinds de prehistorie met de
mens verbonden is, zowel op functioneel als op
beeldend vlak. In die traditie presenteren vĳf he-
dendaagse kunstenaars hun werk: JP Hol, Marja
Hooft, Marc Janssens, Stephanie Marie Roos en
Mariëtte van der Ven. Het varieert in techniek en
uitvoering: beelden die confronteren en beelden
die plezieren. De gemene deler is hun herken-
baarheid en authenticiteit.

De getoonde variatie is spannend en aantrekke-
lĳk en bestaat louter uit mensbeelden. De sculp-
turen zĳn met de hand opgebouwd uit aardewerk
of porselein, gedecoreerd met glazuur, engobes,
gips of acrylverf. Alle werken zĳn uniek en door-
leefd. Elk van de kunstenaars toont zĳn kwaliteit
en doet de kĳker beseffen dat hier een collectie
van bovengemiddelde kwaliteit getoond wordt.

Terra toont voor de zesde keer een collectie figuratieve beelden. Deze bestaat uit
kunstwerken die een interpretatie zĳn van de zichtbare werkelĳkheid,

met de mens als onderwerp.

Terra’s Figuratieven ’23

JP Hol toont een serie hoofden, uitgevoerd in
ongeglazuurd porselein, waarop met keramisch
potlood accenten zĳn aangebracht. Het werk is
schetsmatig, monumentaal en toont duidelĳk ver-
schillende karakters.
Marja Hooft werkt ook met porselein waarop ze
decoratieve motieven aanbrengt. Ze gebruikt in
haar laatste werk meer kleur door de toepassing
van acrylverf. Haar mensfiguren zĳn ongecompli-
ceerd, luchtig en tonen ook dat schetsmatige: er
is niet gestreefd naar een perfecte weergave,
maar naar een beleving.
Marc Janssens maakte het grootste beeld uit de
tentoonstelling:White Angel, een gevleugelde
mensfiguur van ruim een meter hoog. Net als
twee kleinere werken van zĳn hand, is de basis
gemaakt van keramiek waar allerlei materialen
aan zĳn toegevoegd. Het draagt helemaal zĳn
signatuur: een collage van materialen als kera-

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 99 | maart 2023 | 57

Op de vorige pagina: Mariëtte van der Ven, La Naturiste, porselein en veren, 40 x 16 x 15 cm
◄ JP Hol, Forgotten Inheritance, 2018, porselein, glazuur, keramisch potlood en perspex, 45 x 23x 21 cm

► Marja Hooft, plastiek met vis, bloemen en kikker, porselein en acrylverf, 31 x 17 x 16 cm
Foto’s bĳ dit artikel: Galerie Terra Delft

http://jphol.com
http://www.marjahooft.nl
https://www.marcjanssens.be
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miek, hout en acrylverf. Een tegenhanger
hiervan is het werk van Stephanie Marie
Roos, die uitsluitend met keramische materia-
len werkt. Haar beelden zĳn actuele mensfi-
guren, uitgevoerd met engobes en glazuren.
Het resultaat laat de toeschouwer bĳna erva-
ren hoe de getoonde stof voelt, al is die van
keramiek. Van dichtbĳ zie je de klei, maar
toch ervaar je een beeld van Roos als realis-
tisch. Haar werk is maatschappelĳk geënga-
geerd en steeds in ontwikkeling.
De nieuwe serie porseleinen beelden van
Mariëtte van der Ven zĳn wat kleiner van for-
maat en uitgevoerd in monochroom wit.

Het is een serie intrigerende en realistische
beelden die altĳd een eigen karakter hebben.
Het grote vakmanschap en de verrassende
onderwerpen van Van der Ven zĳn boeiend
en uniek.

Terra’s Figuratieven ’23
18 maart t/m 6 mei
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat 7
2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrĳdag 11.00 - 18.00 uur,
zaterdag 11.00 - 17.00 uur

▲ Stephanie Marie Roos, Black Orb, 2020, papierklei van zwart steengoed, h 25 x Ø 28 cm
Op de vorige pagina: Marc Janssens, Second Fool (detail), gemengde techniek, 101 x 26 x 22 cm

http://www.stephanie-roos.com
http://www.stephanie-roos.com
https://mariettevanderven.nl
https://www.terra-delft.nl
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Marlene Nobel
Het werk van Marlene Nobel bestaat groten-
deels uit gedraaide vazen en schalen met soms
een uitstapje naar handgevormd werk. ‘De huid
wordt afgewerkt met sinterengobes die ik intuï-
tief in verschillende lagen aanbreng en meerde-
re malen stook. Bĳ mĳn laatste werken zĳn ook
glazuur, textuur en reliëf selectief aanwezig. On-
danks dat het toeval een grote rol heeft, ont-
staan er abstracte voorstellingen waarin vaak
landschappelĳke elementen zichtbaar zĳn.’

26 februari tot 25 maart
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17

Lucia Fransen
Lucia’s architectonische werk is monumentaal,
krachtig, rechtlĳnig en veelal gesloten. Huisvor-
men, torens en romaanse kruiskerken inspireren
haar. Kenmerkend zĳn de verweerde huid (tex-
tuur) en aardse sobere sfeer. ‘Ik houd van bou-
wen.’ Vanuit het bouwen zĳn meer open vormen
ontstaan. De Kelken, KelkSchalen en KelkKom-
men hebben zowel rechte als gebogen lĳnen,
die het werk naast stevigheid ook een zachte en
organische sfeer geven. Textuur blĳft een grote
rol spelen en die zou je wel haar handschrift
kunnen noemen.

26 maart tot 13 mei
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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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
Museum Gouda
Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 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.

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

https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/52/flower-power
https://tiendschuur.net/nu/
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Han Knaap
Stadsmuseum Rhenen
Markt 20, 3911 LJ Rhenen

t/m 25 februari

Frechener Keramikpreis 2022
Keramion

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

Juan Orti
Modern Shapes Gallery

Museumstraat 29, 2000 Antwerpen (BE)
t/m 26 februari

Marcel Waĳers
Silex Galerie

De Meerheuvel 21, 5221 EA ’s-Hertogenbosch
t/m 28 februari

Keramiekmarkt Maaseik

Inschrĳven kan nog t/m
28 februari

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

8261 CK Kampen, t/m 5 maart

Keramiekcollectief 5tudia
Synagoge Buren

Kniphoek 14, 4116 BX Buren
t/m 5 maart

Keramiek Centraal
P’Arts, Gehoorzaal

Vĳverhof 41, 3734 DA Den Dolder
t/m 5 maart

About Identity
Valcke Art Gallery, Bernard Spaelaan 14

9000 Gent (BE)
t/m 11 maart

Nesrin During
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
t/m 11 maart

Ĳspret op tegels
Nederlands Tegelmuseum

Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo
t/m 12 maart

O.a. Petra de Jong
Galerie Huis ter Heide

Norgervaart 10a, 9336 TE Huis ter Heide
t/m 15 maart

Thomas Bohle
Puls Contemporary Ceramics

Edelknaapstraat 19, 1050 Brussel (BE)
t/m 18 maart

Elmar Trenkwalder
Museum Beelden aan Zee

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

O.a. Johannes Nagel
NQ Gallery

Mechelsesteenweg 11, 2018 Antwerpen (BE)
t/m 19 maart

Play Ground
Hazart

Pimpelmees 3, 3766 AX Soest
t/m 25 maart

Marlene Nobel
Galerie Theemaas

Karel Doormanstraat 469, 3012 GH Rotterdam
26 februari tot 25 maart

O.a. Annemarie Vogel
Galerie Tĳd voor Kunst
Rhĳngeesterstraatweg 40d

2341 BV Oegstgeest, t/m 30 maart

Films van Alexandra Engelfriet
Keramiekmuseum Princessehof

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

O.a. Edith van Paassen
Galerie Wĳnstraat

Wĳnstraat 178, 3311 BZ Dordrecht
4 maart t/m 10 april

https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
https://stadsmuseumrhenen.nl/hanknaap/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://keramion.de/portfolio/frechener-keramikpreis-2022/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.modernshapes.com
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.silexshop.nl/galerie/
https://www.visitmaaseik.be/nl/keramiekmarkt-2023-deelnameformulier-standhouders
https://stedelijkmuseumkampen.nl/cms/index.php/uploaden/actuele-expo/330-carolein-smit-en-de-gebroeders-miedema
https://synagogeburen.nl/site/5tudia
https://www.stichtingparts.nl/22-februari-t-m-5-maart/
https://www.valcke-artgallery.be
https://www.terra-delft.nl/nl/exhibition/1eoCPEatrNk5O7pP8uhLFJ
https://nederlandstegelmuseum.nl/zien-en-doen/tijdelijke-tentoonstellingen/nu-te-zien/236-ijspret-op-tegels
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.galeriehuisterheide.nl/gastexposanten-in-de-galerie/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://pulsceramics.cargo.site
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://nqgallery.be/expositions/come-as-you-are/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.hazart.nl/agenda
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
http://www.galerietijdvoorkunst.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/winnaar-van-achterbergh-prijs
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
http://www.galeriewijnstraat.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
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Kunst in het Klooster
Oude kloosterschool

Jisperweg 53a, 1464 NG Westbeemster
1, 2 3 en 8 t/m 10 april

O.a. Karin van Eĳden-Calis
4Arts, Synagoge Weesp

Nieuwstraat 3, 1381 BB Weesp
8 t/m 10 april

Marga Niederer van Huizen
De kleine toonzaal

Voorbaan 25, 1271 RR Huizen
20 maart t/m 14 april

O.a. Peter Hiemstra
Galerie A-quadraat

Mosselseweg 12, 7251 KT Vorden
t/m 16 april

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

t/m 22 april

Yves de Block
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15, 7411 JP Deventer

26 februari t/m 22 april

O.a. Marieke Pauwels
Cultuurcentrum Zwaneberg

Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg (BE)
5 maart t/m 23 april

Jan Wĳers
Silex Galerie

De Meerheuvel 21, 5221 EA ’s-Hertogenbosch
Maart en april

Tupperware
Pottenbakkerĳmuseum Raeren

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

Terra’s Figuratieven ’23
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
18 maart t/m 6 mei

Tĳdloze inspiratie
Kunstmuseum Den Haag

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

Lichtpunten
Kunstmuseum Den Haag

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

Hein Andrée
Kunstmuseum Den Haag

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

Flower Power
Museum Gouda

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

Kalligrafie
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen

t/m 7 mei

Lucia Fransen
Galerie Theemaas

Karel Doormanstraat 469, 3012 GH Rotterdam
26 maart tot 13 mei

Patty Wouters
Sint-Josefskapel, Augustĳnslei 76

2930 Brasschaat (BE)
5 t/m 14 mei

Hetty Kok
De kleine toonzaal

Voorbaan 25, 1271 RR Huizen
17 april t/m 15 mei

Keramiekmarkt Frechen
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen (DE)
14 en 15 mei

Keramiekmarkt Dwingeloo
Brink

Dwingeloo
18 mei
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http://www.wilvanblokland.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.4arts.eu/edith-van-eijden-calis1.html
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.dekleinetoonzaal.nl/wordt-getoond.html
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.galerie-a-quadraat.nl
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://loes-reinier.com/expositie/yves-de-block-steengoed/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.zwaneberg.be/suite
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://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.terra-delft.nl/nl/exhibition/2wQdJxVLp8g4idtfYd8G5f
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/chinese-glazuren-als-inspiratie
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/lichtpunten
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.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/nu/
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.brasschaat.be/vrijetijd/cultuur/overzicht-zalen/sint-jozefskapel
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.dekleinetoonzaal.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://keramion.de/portfolio/toepfermarkt-und-sonderausstellung/
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.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://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Goudse Keramiekdagen
Markt
Gouda

18 en 19 mei

Kunstkamer Delft
Oude Delft 210
2611 HJ Delft
27 en 28 mei

Int. Glas- en Keramiekmarkt Haacht
GC Den Breughel

Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht (BE)
28 mei

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

Kamer vol klei
Museum Albert Van Dyck

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde (BE)
28 februari t/m 4 juni

Robin Vermeersch
Valcke Art Gallery

Bernard Spaelaan 14, 9000 Gent (BE)
29 april t/m 10 juni

Delftse Keramiekdagen
Grote Markt
Delft

24 en 25 juni

Keramiekmarkt Maaseik
Markt 45

3680 Maaseik (BE)
25 juni

Jolanda van de Grint
Silex Galerie

De Meerheuvel 21, 5221 EA ’s-Hertogenbosch
mei en juni

Oost-Azië in Delft
Galerie Terra Delft

Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
13 mei t/m 2 juli

Stephen Wilks - Vessels
Museum Beelden aan Zee

Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
17 mei t/m 2 juli

Keramiekmarkt Nismes
Gemeentepark in het centrum

5670 Nismes (BE)
9 juli

Feest!
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
t/m 20 augustus

Daniel Pontoreau
Keramis, 1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière (BE)
t/m 20 augustus

Martin McWilliam
Forms in Space, Keramion

Bonnstraße 12, 50226 Frechen (DE)
14 mei t/m 27 augustus

Koos Buster
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
12 mei t/m 10 september

Keramisto
Festivalterrein bĳ de Mookerplas

Milsbeek
16 en 17 september

Wouter Dam
Kunstmuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag
20 mei t/m 24 september

Porzellan Manufaktur Nymphenburg
Groninger Museum

Museumeiland 1, 9711 ME Groningen
t/m 15 oktober

Handle with Care
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
t/m 29 oktober
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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
https://kunstkamerdelft.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/IGCM.html
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.schilde.be/evenementen/tentoonstelling-kamer-vol-klei
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://valcke-artgallery.be/agenda/upcoming-exhibitions.html
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.skpd.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.visitmaaseik.be/nl/zien-en-doen/keramiekmarkt-maaseik-2023
https://www.silexshop.nl/galerie/
https://www.silexshop.nl/galerie/
https://www.terra-delft.nl/nl/exhibition/6kizFZyoni7Komo5HxPHqt
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.beeldenaanzee.nl/nl/stephen-wilks
https://www.beeldenaanzee.nl/nl/stephen-wilks
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.marchedepotiers.eu/nederlands/
https://www.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/feest
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.keramis.be/daniel-pontoreau
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://keramion.de/portfolio/ausstellung-martin-mcwilliam-14-5-2023-27-8-2023/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://tiendschuur.net/verwacht/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.keramisto.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/wouter-dam
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.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
https://inspiratie.ceramic.nl/vrienden.html
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Keeley Haftner
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
29 april t/m 29 oktober

Int. Glas- en Keramiek Biënnale
Haacht

GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht (BE), 21 t/m 29 oktober

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

Fabriekskeramiek
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
15 september t/m 14 januari 2024

Porseleinkoorts
Keramiekmuseum Princessehof

Grote Kerkstraat 9, 8911 DZ Leeuwarden
14 oktober t/m 1 september 2024

Carrousel
Paard en ruiter in de kunst, Museum Frank
Steyaert, Tinnenpotstraat 16, 9000 Gent (BE)

t/m 31 december 2024

Anne Marie van Sprang
Museum Beelden aan Zee

Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag
Voorlopig doorlopend

Klik hier voor nog meer informatie
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.princessehof.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/keeley-haftner-%E2%80%93-carbon-copies
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/IGCB23.html
http://www.artksp.be/IGCB23.html
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/archief-tentoonstelling/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://tiendschuur.net/verwacht/
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.princessehof.nl
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.homofaber.com/en/discover/experiences-frank-steyaert-gallery
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.beeldenaanzee.nl/nl/studio-aan-zee-met-anne-marie-van-sprang
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/haagse-bluf
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/wiewatwaarbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
https://inspiratie.ceramic.nl/Lijsten/keramiekbezoeken.html
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: Elvira Groenewoud, Sander
Hendriks, Lindsay Pichaske, Dori Schechtel
Zanger, Magdolna Tóth en Patty Wouters.

Kopĳ
Werk mee aan een volgende uitgave! Kopĳ
kan alleen in digitale vorm aangeleverd
worden. Beeldmateriaal moet van voldoende
resolutie zĳn (minstens 1500 x 2500 pixels,
niet uitgesneden, 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
voor actueel nieuws, 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/

