K
De kleine

15

D e K is weer in de maand. De K van Klei, van
Keramiek, van Kunst. Maar ook van Kijken,
Koesteren, Creatief en Knowhow. Kijk & lees
in de kleine K wat er met Klei Kan.

d e kl ei n e K

n u m m er 1 5

m aart 2 0 1 6

de kleine K | het onafhankelijke digitale keramiekmagazine | nummer 1 5 | maart 201 6 | 2

d e kl ei n e K
is hét onafhankelijke digitale
keramiekmagazine.
Elke maand vol inspiratie en knowhow.
Met de weerslag van mijn persoonlijke
zoektocht naar kwaliteit.
Van de inspiratie die het werk geven
kan, van de knowhow die de kunstenaar
biedt.
Van het eigen karakter, dat iets laat zien
van de laag onder de werkelijkheid, het
mysterieuze dat toch altijd een element
van goede kunst is.
Inspirerende keramisten dus en lekker
praktische technische oplossingen.
Met op het podium geselecteerde
tentoonstellingen en andere
interessante evenementen. En op de
Facebook pagina het actuele
keramieknieuws.
De artikelen bieden ook veel
mogelijkheden om door te klikken naar
websites: Klik op de gekleurde teksten
of op de afbeeldingen. Klikken aan de
zijkant van de pagina’s is gereserveerd
voor doorbladeren in iBooks.
Gebruik het liefst Acrobat Reader om dit
magazine te lezen. In dat programma
werken ook de links naar andere
pagina’s in dit document.
Als u op een pagina linksonder op de
kleine K klikt, gaat u naar de
inhoudsopgave.
Op de vorige pagina: Akio Takamori, Putti with Yellow Mittens, 2012, steengoed met onderglazuur,
53 x 43 x 15 cm, foto: Vicky Takamori
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Akio Takamori
Ongemakkelijke archetypes
Figuren en taferelen uit het dagelijks leven, liefdesscènes, historische
gebeurtenissen, klassieke schilderijen. Akio Takamori brengt ze op zijn
eigen manier tot leven. Ze zijn helemaal echt. Ook als ze lijken te
slapen. Ook als ze niet levensgroot zijn. Ze zijn alleen of in een groep,
soms met een schetsmatig landschap. Een stilleven waarin de figuren
wat verlegen en ongemakkelijk staan te wezen.
Als ik de figuren van Akio Takamori zie, moet ik
aan de Chinese jongetjes denken. Die decors,
die eeuwenlang op Chinees porselein geschilderd werden. Een beeld uit het dagelijks leven,
echt in zijn eenvoud en met een gevoel van
menselijkheid. Dat hebben zijn figuren ook. Ze
zijn deel van het gewone leven, in Akio’s
geboorteland Japan. En hebben tegelijkertijd
wat afwezigs, ze zijn in zichzelf gekeerd en
slaan hun ogen neer. De eenvoudige, bolle
vormen uit klei komen door hun virtuoze
beschildering echt tot leven.

Omhelzingen

Het eerste werk, waarin Takamori menselijke
figuren gebruikte, waren de envelope vessels.
Een moeilijk te vertalen begrip. To envelop is
omhullen. Maar hier, bij deze figuren, lijkt omhelzen meer op zijn plaats. Want er is vaak een
seksueel aspect aan de voorstellingen. Net als in
veel later werk. Seks bekeken op z’n Japans,
▼ Long Distance, installatie, 2016, h 74 - 83 cm
Op de vorige bladzijde: Girl in Black Dress, 2015,
steengoed met onderglazuur, 102 x 38 x 28 cm, foto:
Anthony Cunha

de kleine K | het onafhankelijke digitale keramiekmagazine | nummer 1 5 | maart 201 6 | 6

zonder oordeel, gewoon zoals het is.
En geïnspireerd op oude Japanse prenten, zoals
die van Kitagawa Utamaro, de negentiendeeeuwse grootmeester van de ukiyo-e, houtsnede, die een hele serie erotische prenten
maakte, zijn Kussengedicht.
Deze benadering van de pot was een echte
ontdekking aan het begin van de jaren tachtig:
De wanden zodanig vormgeven en beschilderen, dat het karakter van de pot nog net

▲ Zonder titel, 1982, 50 x 76 x 23 cm
▼ Kussengedicht, Japanse prent van Kitagawa Utamaro

Alle foto's, tenzij anders vermeld: Vicky Takamori

behouden blijft en toch een heel nieuw beeld
ontstaat. Dit in tegenstelling tot mensen als Autio
en Kay, die de pot weliswaar vervormen, maar
het karakter helemaal behouden.
Akio deed zijn ontdekking in de Verenigde Staten,
waar hij toen al een aantal jaren woonde. Hij was
er in 1 974 vanuit Japan naar vertrokken, op uitno-
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diging, om verder studeren. Hij had al de nodige
opleiding genoten aan de universiteit in Tokyo
en als leerling bij een bekende pottenbakker. Hij
vond in Amerika een stimulerende omgeving,
waar zijn creativiteit de vrije teugel kreeg. En
dus met resultaat. Bij toeval kwam een van zijn
envelope vessels onder ogen bij Garth Clark, de
bekende kunsthandelaar, die hem op basis van
één pot een solotentoonstelling aanbood. Dat
was het begin van een lange serie tentoonstellingen in binnen- en buitenland. En van een
hechte vriendschap.

EKWC

Takamori’s werk ontwikkelde zich in de tien
jaren daarna, de vormen werden gedurfder, de
beschilderingen dramatischer. Tot het voor de
kunstenaar begon te voelen als meer van hetzelfde. De ziel was er uit en verdere ontwikkeling en kwaliteit waren niet meer gegarandeerd.
Hij had jaren nodig om de volgende stap te
kunnen nemen. Die kwam tijdens zijn werkperiode in het EKWC. Daar vond hij de oplossing voor zijn probleem, het nieuwe concept dat
Op de vorige pagina: Squatting Boy in Pink Shirt, 2015,
steengoed met onderglazuur, 66 x 46 x 38 cm
▼ Sleeping Woman in Checkered Skirt, 2003,
15 x 68 x 26 cm

weer ruimte zou geven aan zijn creativiteit:
grotere, complete figuren. Bevrijding van de pot.
Meer mogelijkheden tot expressie. De stap lijkt
niet zo groot, maar is geweldig. Er werd een
beperking losgelaten. Het nieuwe werk, tableaus
van figuren uit zijn kindertijd, herinneringen aan
boeren en vissers, moeders, spelende kinderen,
kameraadjes, betekende een reflectie op zijn
Japans-zijn in een vreemde omgeving. Of eigenlijk: het niet meer Japans zijn, het tussen twee
werelden vallen. Vandaar ook het wat ongemakkelijke gevoel dat de figuren uitstralen, beklemmend soms.

Drama

Nieuwe onderwerpen werden mogelijk en Akio
onderzocht andere wegen. Telkens realiseerde
hij tentoonstellingen met een eigen thema.
Jaarlijks. Zoals in 2001 met de tentoonstelling
Boat. Op een bootachtig ponton staan generaal
MacArthur en keizer Hirohito, samen met een
paar typisch Japanse figuren. Ook allemaal wat
afstandelijk. Hirohito heeft een soort Mao-pak
aan, dat hem nog vreemder maakt. De hoofdrolspelers van een drama.
Een volkomen andere benadering had hij met de
expositie Children (2007). Een serie beelden van
kinderen, waarvan hij foto’s maakte. De beelden
werden zo opgesteld dat ze als het ware naar
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zichzelf kijken, als in een spiegel, maar dan in
groter formaat. Eenzelfde concept gebruikte hij
in 201 0 bij de tentoonstelling Europeans, in het
Deense keramiekcentrum Guldagergård.
Daarvoor maakte hij minibeelden, in porselein,
met een globale vormgeving. Wat ruw en spontaan beschilderd. En ook weer met foto’s. Deze
keer kijken de beelden niet naar hun evenbeeld,
maar staan er naast. De foto’s zijn werkelijk veel
groter dan het origineel en werken zo vervreemdend. Het lijkt wel of het niet dezelfde figuren
zijn.

Onconventioneel

Akio Takamori onderzoekt niet alleen die verschillen in formaat, maar ook houdingen en
landschappen waarbinnen de menselijke figuren
hun plaats krijgen. In Sleepers (2004) liggen de
figuren op tatami’s (Japanse matten). Nog meer
afwezig, in zichzelf gekeerd. Volkomen onbewust van hun omgeving. Ook hier weer dat
vervreemdende effect. De toeschouwer gaat op
zijn tenen lopen om ze niet te storen.
Bij de tentoonstelling Alice & Venus in 2009
verschijnen voor het eerst landschappen in de
tableaus. Kleine bergen, soms met wolken of
▼ School Boy with Cap, 2007, 61 x 20 x 18 cm,
steengoed met onderglazuur, met piezo pigment print op
Duits etspapier, 61 x 43 cm
Op pagina 12: Girl in Braids, 2015, steengoed met
onderglazuur, 70 x 28 x 36 cm

vulkaanuitbarstingen, die het perspectief volkomen veranderen. De figuren zijn, ondanks hun
minder dan levensgrote formaat, reuzen geworden, waardoor hun mentale afwezigheid nog
eens uitvergroot wordt. Telkens vindt Takamori
een onconventioneel uitgangspunt, een manier
om de dingen anders te bekijken en vorm te
geven. Zoals een uitstapje naar glas als materiaal
in 201 4.
Akio Takamori (JP, 1950), studeerde aan de Musashino
Art University in Koidara, Tokyo. Na zijn studie werd hij
leerling bij Kumao Oota in Koishiwara, Fukuoka. Op uitnodiging schreef hij zich in 1974 in bij het Kansas City
Art Institute en haalde daar zijn BFA in 1976. Hij vervolgde zijn studie aan de Alfred University, NY, en haalde
zijn MFA in 1978. Akio deed air's en workshops, onder
andere aan de Archie Bray Foundation (Helena, MT). Hij
had al vroeg succes met zijn envelope vessels, waarin
hij potvormen en figuren combineerde. Na een werkperiode bij het EKWC in 1996 maakte hij de stap naar hele
figuren, ook levensgroot. Sinds 1988 heeft hij les gegeven aan de University of Washington en is inmiddels
emeritus. Hij liet zijn werk zien op talloze tentoonstellingen en ontving meerdere prijzen en onderscheidingen.
Akio woont en werkt in Seattle, WA, Verenigde Staten.

Klik hier voor een presentatie door Akio zelf
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Werkproces

Takamori begint met een plaat klei
als bodem. Het volume bouwt hij op
met rollen. Heel traditioneel dus.
Maar wel op gevoel. Hij heeft van
tevoren een idee hoe de vorm moet
worden. Geleidelijk aan wordt de
opening aan de bovenkant kleiner
en kleiner. Onderin zit een luchtgat,
om ontploffen in de oven te voorkomen.
Zo gauw het stuk genoeg is aangedroogd en een lichtere kleur heeft,
gaat hij schilderen. Dat doet hij eerst
met heel globale, losse lijnen in onderglazuur, die de volumes als het
ware bepalen. Dan zijn de grote
kleurvlakken aan de beurt. Na dit
schilderwerk wordt het stuk biscuitgestookt. Akio bekijkt dan waar meer
kleur moet komen en stookt nog een
keer. Dat proces herhaalt hij tot het
werk klaar is. Meestal stookt hij drie
of vier keer. Volumes, vormen zijn
steeds meer van belang in het werk.
Details worden weggelaten, zoals bij
de handen van de baby op pagina 2.
Die heeft als het ware bokshandschoenen aan, want de handen
worden anders veel te gedetailleerd
en leiden dan af van het totaal.
▼ Ground, 2013, installatie, vier liggende vrouwen, h 25 - 31 cm, foto:
Richard Nicol
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Maria Bosch

Verandering als enige
constante
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Verandering door ruimte te geven aan vernieuwing. Het
breken met vorm en techniek ervaren als bevrijding. Een
persoonlijke zoektocht, met als enige doel verrast te
worden, en... voldoening te krijgen.
Verscholen in de tuin, achter een aantal huisjes
in het oude centrum van Sabadell, heeft Maria
Bosch (ES, 1 965) haar atelier. Oorspronkelijk
waren het drie schuurtjes, samengevoegd tot
een ruimte, waar ooit een bedrijf machineonderdelen maakte. Dat was lang geleden, maar nog
steeds voel je de tijdgeest van toen wanneer je
binnenstapt in deze oase van rust. Een kleine
takel aan een balk in de nok van het dak,
roestige kettingen, bijna vergane foto's op een
deur.

Honger

Als het aan haar omgeving had gelegen, was
Maria nooit keramiste geworden. Op school was
er geen ruimte voor creativiteit. ‘Ik kan me nog
herinneren dat we plaatjes uit prentenboeken

moesten overtrekken. Tekenen of handvaardigheid zaten in die tijd niet in het vakkenpakket. Het
waren de nadagen van Franco, dat moet je niet
vergeten natuurlijk. Op de middelbare school had
ik een vriendinnetje die een cursus pottenbakken
deed.’ Dat leek haar ook wel wat. Niet zo zeer die
cursus, maar het zelf werken met klei; wat ze
daarna in haar vrije tijd vol verve deed. ‘Ik was
een luie leerling, deed het slecht op school. Het
ontdekken van klei gaf me ontzettend veel plezier
en energie, een geweldige boost.’ Een drive die
niet alleen haar creatieve kant heeft getriggerd
maar uiteindelijk ook haar schoolprestaties.
Op de vorige pagina: Zonder titel, 2013, 32 x 12 cm
▼ Zonder titel, 2004-2008, 49 x 46 cm
Foto's bij dit artikel: Maria Bosch
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Omdat haar ouders er faliekant tegen waren dat
zij keramiek zou gaan studeren, koos ze voor de
gulden middenweg. Een weg die leidde naar de
studie kunstgeschiedenis en vervolgens sociale
en culturele antropologie. Haar passie voor klei
kreeg meer vorm toen ze tijdens haar studie de
mogelijkheid kreeg om met een aantal vrienden
een eigen atelier op te zetten. Ze is dan pas 21 .
Autodidact. In principe wel. Zelf ontdekken. Zelf
doen. Haar honger naar kennis over – en
perfectioneren van – technieken, materiaal,
glazuren en ovens doet haar tegelijkertijd een
aantal gespecialiseerde keramiekcursussen aan
de Escola de Ceràmica in La Bisbal d'Empordà
en aan de Escola Industrial in Barcelona volgen.
In de daaropvolgende jaren is ze bezig te
zoeken naar een eigen stijl, een eigen weg. Een
persoonlijke reis in de wereld van keramiek. Pas

tien jaar na het opzetten van een eigen atelier
heeft ze haar eerste expositie. Een bewuste
keuze. ‘Ondanks positieve geluiden uit mijn
naaste omgeving, was ik er gewoon nog niet
klaar voor. Ik vond mijn werk nog niet goed
genoeg om te laten zien aan de buitenwereld.’

Vaas zonder bloemen

Een eigen stijl heeft ze zeker. Een duidelijke
voorkeur ook: de kruik, pot of vaas als object.
Zeker geen gebruiksvoorwerp om bloemen in te
zetten. Het is een vorm die haar intrigeert, een
van de oudste vormen in de aloude pottenbakkerstraditie wereldwijd. Een vorm die een verhaal lijkt te vertellen. Haar enorme gedraaide
vazen lijken enerzijds op gedecoreerde struis▼ Zonder titel, 2009, 23 x 27 cm
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vogeleieren en anderzijds op amforen uit een
ver verleden. Elegant, bijna sensueel rond,
zonder hals, zonder oren. Je zou verwachten
dat Maria geïnspireerd is door gebruiksaardewerk en sierobjecten uit andere tijden en
culturen, maar niets blijkt minder waar. ‘Ik laat
mij inspireren door het dagelijks leven, door wat
er op mijn pad komt. Eigenlijk zoek ik naar iets
wat mij op dat moment voldoening geeft.’
Het zoeken naar voldoening, het verrast willen
worden, doet haar in 2009 een nieuwe weg in
slaan. Ze ervoer het als een bevrijding. Geen
grote vormen meer, niet alleen meer draaien. De
combinatie van verschillende technieken voor de
opbouw van een en dezelfde pot daagt haar uit,
elke dag opnieuw. Ze werkt zonder vooropgezet plan, heeft geen uitgewerkte tekeningen.
Wel een idee, maar niets concreets. Al doende
bouwt ze op en beslist gaandeweg haar
volgende stap. Het is een continue proces van
ontdekken. De vazen worden eerst geleidelijk
kleiner, haast ronde bolders met een kleine
opening aan de bovenzijde, om vervolgens in de
daarop volgende jaren hun ronding volledig te

verliezen. Soms langgerekt, soms gedrongen. De
hals gerimpeld, alsof hij is ingedrukt. De vorm en
oppervlaktebehandeling verruwen. De handmatige opbouw onverbloemd zichtbaar: versteend, als een blok marmer.
Ruimte komt er ook voor andere vormen: grote
borden en tegeltableaus bestaande uit een
enkele tegel. ‘Gewoon, omdat ik voegen lelijk
vind.’ Een grote tegel, dat wel. Verandering als
enige constante. Keer op keer weet Maria
zichzelf te verrassen. Haar meest recente werk
oogt eerder sierlijk en breekbaar. De versteende
vaas heeft zich getransformeerd tot een
container, een enorme soepterrine, een oud
verfblik... De bodem en onderzijde zijn gedraaid,
vervormd en vervolgens handmatig opgebouwd
met ondermeer kleine platen klei. En voor het
eerst hebben haar vazen oren. Een aanzet, de
toeschouwer grip biedend om de vaas stevig vast
te kunnen pakken.
▼ Zonder titel, 2012, 18 x 48 cm
Op de vorige pagina: Zonder titel, 2014, 38 x 14 cm
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◄ Zonder titel, 42 x 42 x 3 cm
▲ Zonder titel, 49 x 49 x 3 cm

Op de vorige pagina, boven: Zonder titel, 2014, Ø 51 cm
onder: Zonder titel, 2015, 21 x 10 cm

De kracht van wit

Wit is duidelijk de overheersende kleur in al haar
werk. De vaas als doek van een schilderij. Door
verschillende slib- en porseleinlagen over elkaar
aan te brengen op de biscuitgebakken vaas,
poogt Maria een soort diepte te creëren.
Achtergrond voor een enkele subtiel grafische
versiering, een bescheiden kalligrafie, een
doodle eigenlijk. De toeschouwer wordt verleidt
dichterbij te komen, er omheen te lopen, om te
kijken, om zich onder te dompelen in de melkwitte diepte.
Voor haar is het onderzoek naar het zelf maken
van slib en glazuur even belangrijk als het
maken van keramiek zelf. Ze zoekt weloverwogen totdat ze de kleur en kwaliteit vindt die
haar bevalt. Alles minutieus gedocumenteerd;
zowel de vele proefjes, als de toepassingen. Ze
is niet gauw tevreden. Soms, zoals bij de
tegeltableaus, zet ze het een lange tijd weg om
het op een dag weer op te pakken, opnieuw te
bewerken en te bakken... tot de klei het niet
meer toestaat.

Klik hier om te kijken naar Maria Bosch
aan het werk (5:35 minuten)

Artist-in-residence

Een aantal jaren geleden mocht ze voor een
artist-in-residence naar Fuping in China. Heel
bijzonder, want ze kreeg de uitnodiging op
persoonlijke titel. Die maanden in Fuping waren
heel intens. Als enige exoot tussen Aziaten. Ze
was verrast over de aanwezige kennis, goede
kleisoorten en opleidingstrajecten. Een
inspirerende ervaring, ook op persoonlijk vlak.
Zoals haar vriendschap met Naidee Changmoh,
een Thaise keramist bekend om zijn enorme,
karikatuurachtige beelden van monniken. Op
uitnodiging van hem mag ze dit voorjaar voor een
Artist-invite-Artist naar het Gaya Ceramics Art
Centre op Bali.
Ze heeft de afgelopen jaren veel geëxposeerd.
Opvallend veel en vaak in Frankrijk, waar haar
werk ook permanent tentoongesteld staat bij een
aantal galerieën. ‘Helaas is in Spanje tot op
heden weinig interesse voor keramiek. Dit komt
mede omdat musea en galerieën er weinig mee
op hebben; ze zien het niet als een specifieke
kunstvorm, zoals gelukkig wel het geval is in
bijvoorbeeld Frankrijk.’ Een goed keramiekland
volgens Maria, van waaruit ook altijd veel
interesse is geweest voor haar werk, zowel door
galerieën als verzamelaars.
Elvira Groenewoud
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Pascale De Visscher
Uit stilte ontstaan
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Het werk van Pascale De Visscher lijkt heel eenvoudig.
Zowel van vorm als van techniek. Maar schijn bedriegt. Het
maken vergt nauwkeurigheid, concentratie en stilte. Nodig
om het materiaal te laten spreken, niet alleen als vorm,
maar ook tijdens het knijpen van de klei.
Pascale De Visscher (BE, 1 955) vindt klei een
geweldig materiaal. ‘Het is plastisch, aan de ene
kant volgzaam, maar soms ook weerbarstig. Dat
laatste dwingt me om aan te voelen wat er wel en
niet kan, te blijven kijken wat er gebeurt. Zonder
dat ik een vastomlijnd plan heb. Dat kan helemaal
niet, de klei straft dat heel snel af. Soms is dat
moeilijk, maar ook vaak verbazingwekkend.’ Haar
techniek is heel erg eenvoudig: knijpen. Zoals
eigenlijk elke amateur begint. Heel basic. ‘Knijpen
is mijn techniek. Daar ben ik destijds mee
begonnen. Oneerbiedig gezegd: duimpotjes. Het

was voor mij meteen duidelijk dat ik me deze
techniek eigen wilde maken, me erin verdiepen.
Hij is heel eenvoudig en er is helemaal geen
gereedschap voor nodig. En hij past bij mij. Hij
rekt de tijd en heeft vaak allerlei verrassingen in
petto.’

Vorige pagina: Zonder titel, porselein met vlas
▼ Zonder titel, steengoed
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Materie

Pascale laat zich leiden door het materiaal. De
materie, die duidelijk een eigen wil heeft. Ze
verkent de klei als het ware, onderzoekt de
mogelijkheden, van vorm en huid, die tegelijkertijd ontstaan. De materie zelf is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ook wanneer het fout
gaat, dan dienen nieuwe, ongedachte mogelijkheden zich aan. Maar ook de beheersing van
het materiaal is belangrijk. ‘Met klei kun je de
boel niet bedonderen. Dat zie je meteen. Maar
beheersing alleen is niet genoeg. Bij gebruiksgoed moet er een ergonomisch aspect bijkomen
en bij vrij werk een conceptuele of poëtische
inhoud. Een visie, die het object verandert en de
toeschouwer wat doet.’

Kunst

Keramiek was voor Pascale geen voor de hand
liggende keuze. Ook een, die ze pas vijftien jaar
geleden maakte. ‘Ik was vroeger gewoon het
liefst buiten, fietsen of voor de paarden van de
buurboer zorgen. Maar bij ons thuis was er wel
een heleboel kunst te bekijken; mijn vader gaf

Op de vorige pagina: Zonder titel, porselein met vlas
▲ Zonder titel, raku

kunstboeken uit, dus materiaal genoeg. Na de
middelbare school heb ik grafisch ontwerpen en
journalistiek gestudeerd.’ Dat deed ze aan het
Institut Supérieur Saint-Luc in Brussel en aan de
New York University, waar ze haar Master of Arts
(audiovisueel) haalde. Pascale maakte er haar
beroep van en ze werd journaliste. Maakte
video's, informatieve teksten, schreef novellen en
werkte in het theater. En tekende en schilderde.
Van keramiek was in die tijd helemaal nog geen
sprake. Dat kwam pas later. Ze weet eigenlijk niet
meer waarom. ‘Eigenlijk voelde ik me altijd al
aangetrokken tot keramiek. Dingen uit klei, vooral
containervormen. En op een dag besloot ik:
Handen in de klei.’ Ze volgde opleidingen aan de
academies van Ukkel, Charleroi, St. Gilles
(Brussel) en zat een jaar op de École Nationale
Supérieure des Arts Visuels La Cambre in Brussel. Deed workshops bij diverse keramisten en
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maakte bij Patty Wouters ook kennis met
porselein. Maar een echte voorkeur voor een
bepaalde klei heeft ze niet. ‘Ik gebruik porselein,
steengoed, met of zonder chamotte. Maar de
keuze is wel elke keer weer belangrijk, want ik
behandel het oppervlak helemaal niet, laat het
zoals het uit mijn handen komt.’

Inspiratie

Naast het materiaal zelf zijn ook de leegte en de
stilte inspiratie voor Pascale. ‘Die zijn belangrijk
voor me. Ze geven me de ruimte om te doen wat
ik werkelijk wil bereiken: met mijn werk boven
het object uitstijgen, ze dat ongrijpbare extra
geven.’ En die gedachte kan ze ook op anderen
overbrengen als ze lesgeeft. ‘Jaren geleden heb
ik een workshop gegeven aan de Academie van
Leuven. De knijptechniek natuurlijk. En er waren
toen een paar leerlingen die zich werkelijk
helemaal op die techniek wierpen. En met
succes, want ik zag een paar maanden later hele goede stukken op de tentoonstelling van
Ceramic Event. Geweldig!’
Dat ongrijpbare is moeilijk te verwoorden. Maar
als schrijver weet ze er wel raad mee:

De vinger op het zand, de beitel op de steen,
de pen op het papier hebben hun beperkingen. Handen en klei hebben ook hun
grenzen. Samen laten ze minimale vormen
ontstaan, een vroeg alfabet? Tegelijk geven
ook de ogen betekenis: Ze voegen samen,
spelen ermee en moeten wel zoeken. Naar
betekenis, als naar een soort herlevende taal.
En ze kunnen zo een verleden uitvinden. Als
een verre schat, al rommelend in de
herinnering.
We weten niet waar deze betekenis, deze
vormen vandaan komen. Ze waren er al bij
onze trekkende voorouders, bungelend aan
een koord. Ik besloot volgzaam te zijn en
hetzelfde te doen: schrift en versiering in een
object te combineren.

Op de vorige pagina: Zonder titel, steengoed
▼ Zonder titel, porselein met vlas
Foto's bij dit artikel: Pascale De Visscher
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I n s p i r a t i e

M o m e n t e n

Eva Hild
Brenda Holzke
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I n s p i r a t i e

M o m e n t e n

Kijk hoe Olivier van Herpt en Ricky van
Broekhoven geluid in geprinte keramiek
zichtbaar maken
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Steun de kleine K!
Help de kleine K gratis te houden
(er moet nog steeds dik geld bij...)
zodat u het elke maand kunt blijven lezen.
En inspiratie opdoen.
En tips en knowhow verzamelen.
Steun de kleine K
en maak € 1 0,- over op giro 906949
(IBAN NL82INGB0000906949)
t.n.v. mr. M.G.P. Boom.
Investeer in verrijking van de
keramiekwereld!
(En... natuurlijk is elk ander bedrag ook
heel welkom!)
Met dank aan de donateurs van de vorige
maand!
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Het eigen geheim
De eigen weg, de
allerindividueelste uitdrukking,
het is niet iedereen gegeven
hem te vinden. Sommigen doen
dat nooit. Meestal weten ze het
zelf. Dat hun werk karakter mist,
frisheid. Anderen hebben hem
zomaar te pakken, zonder
zichtbare moeite. Waarom? Wat
is die eigen weg, hoe vind je
hem?
Deze column gaat over die eigen
weg. Over het zoeken. Over de
obstakels die je tegenkomt. Over
de rol van inspiratie. Over de
confrontatie aangaan met jezelf.
Over de verleiding van goede
verkoop. Over namaken. Over
de mening van experts.
Maar vooral die van jezelf.

Voor mij is geheimzinnigheid,
mysterie, onlosmakelijk verbonden
met kunst. Het werk moet iets
ondoorgrondelijks hebben, het moet
de fantasie van de toeschouwer
stimuleren. Het moet een canvas zijn
voor de eigen projectie, een
aanleiding om achter de vorm te
kijken. Niet alleen voor de
toeschouwer bestaat het geheim, ook
voor de kunstenaar. Het komt niet
voort uit de wil maar uit het zijn. Het
is het resultaat van onbewuste
creativiteit.
Laatst zag ik bij de VPRO in het
boekenprogramma de uitzending
over het boek van Paul Frissen. Over
de noodzaak van geheimen. Over
ons eeuwige verlangen naar
transparantie. Waar dat verlangen
vervuld wordt, ontstaat verveling.
Niets meer te zoeken, te fantaseren,
geen dubbele bodems. Het einde van
onze zoektocht naar betekenis. En
het is juist die zoektocht, die ons tot
mens maakt. Vandaar dat belang van
het mysterie. Ook voor de
kunstenaar. Want die creëert zijn
eigen persoonlijke mysterie
in het kunstwerk.
Het eigen geheim is de eigen weg.
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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 2016 onder andere:

Shozo Michkawa - Japanse technieken
Fernand Evereart - terra sigillata
Frans Gregoor - porselein
Mathieu van der Giessen - groot draaien
Richard Dewar - zoutglazuur
Charlotte Poulsen - dierfiguren
Frank Theunissen - draaien en stoken

Klik hier
voor deze en veel meer cursussen

of kijk op www.laceramique.com | +33 (0)563537297

Workshop&vakantie: Rakustoken
in Turkije
8 heerlijke dagen in Emelpension (Guzelcamli)

26 mei t/m 4 juni en/of 1 oktober t/m 8 oktober 201 6
Combineer vakantie met een week kleien in een van de
mooiste kustdorpjes. Authentiek en niet toeristisch. Elke dag
kleien en/of rakustoken, onder professionele begeleiding, in de
olijfboomgaard van Emelpension.
Een sfeervol pension met prachtig aangelegde tuin in een
mooie omgeving: natuurpark met vier mooie stranden en de
grot van Zeus op loopafstand.
Maximaal aantal deelnemers: 1 0

Moorveldsberg 66, 6243 CW Geulle, 06 51 450256, t.melisie@kunstinklei.nl

Knowhow
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Decoratietechnieken:
Patrick Van Craenenbroeck
Krachtige figuren, die de toeschouwer met een doordringende blik
aankijken. Alsof ze een boodschap over willen brengen. Een
belangrijke. De boodschap van Patrick Van Craenenbroeck. Over de
mensheid, die haar wortels verliest en zich overgeeft aan ongebreideld
materialisme.
Reizigers in de tijd, zo noemt Patrick Van
Craenenbroeck zijn figuren. Mysterieus zijn ze,
archaïsch. Als krijgers van een lang vergeten
stam. Krijgers waar je als toeschouwer niet
omheen kunt. Krachtig, misschien dreigend,
agressief, vol energie. Misschien zijn het wel
geen krijgers, maar schildwachten, intens
wakend om hun wereld te beschermen. Ze
nodigen uit om de vraag naar hun betekenis en
herkomst te beantwoorden. Eigenlijk weet de
kunstenaar het evenmin als de toeschouwer.

Maar hij heeft wel een idee, kan aanknopingspunten geven: ‘Het gaat over het menselijk
gedrag. Over het verlies van waarden dat we
tegenwoordig zien. De oude waarden, die
opgeofferd worden aan het najagen van geld en
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goed. Mijn reizigers in de tijd komen die
waarden beschermen. Ze herinneren ons er
aan. Met kracht. Doordringend. Niet mis te
verstaan.’ Maar uiteindelijk moet de
toeschouwer een eigen betekenis geven.

Vuur

De kracht van het vuur is duidelijk in de
sculpturen aanwezig. Je ruikt het nog. Je ziet
het in de schakeringen van het oppervlak,
geteisterd, gerookt, verhard. ‘Dat komt omdat ik
teruggegaan ben naar de oerkracht van de
materie, ik gebruik geen glazuur, alleen maar
klei en vuur. De kleuren ontstaan door het
aanbrengen van verschillende kleisoorten, die
elk hun eigen specifieke kleur hebben. Dat
gebeurt na de biscuitstook. De tweede stook is
reducerend en geeft zo het kleurenpalet waar ik
naar op zoek ben.’

Vuur is altijd al in Patricks leven geweest. Zijn
vader was kunstsmid. Als jongen was hij veel in
de werkplaats en zag wat ambacht betekende:
Creatief zijn en hard werken. Patrick tekende en
schilderde graag en werd daarin thuis gestimuleerd. Hij ging dus naar de academie en zijn
schilderijen hadden wat surrealistisch. Gaandeweg richtte hij zich ook op ruimtelijk werk, onderzocht de mogelijkheden van allerlei materialen
en werd verliefd op klei.

Klei

De kennismaking betekende experimenteren. Met
kleisoorten, oxides, glazuren en elektrisch stoken.
Maar dat begon al vrij snel te wringen. Hij zocht
Op de vorige pagina: Tijd uit duizend zandlopers weeft
mijn gewaad, 2012, h 50 cm
▼ Ik slaapwandel op de tijd, 2010, h 70 cm
Op de volgende pagina: Heer Toorn, Heer Spraak, Heer
Weten, 2008, h 170 cm

de kleine K | het onafhankelijke digitale keramiekmagazine | nummer 1 5 | maart 201 6 | 34

de kleine K | het onafhankelijke digitale keramiekmagazine | nummer 1 5 | maart 201 6 | 35

naar andere manieren om te stoken en bouwde
in 1 987 de grote gasoven, die hij nog steeds
gebruikt. Die stap bleek in de goede richting. ‘Ik
was niet echt goed bezig. Veel te primitief. Ik
kocht de glazuren bij de winkel. En elke keer
weer die deur volstapelen met ovenstenen,
dichtsmeren en na de stook weer openbreken.
Op een gegeven ogenblik was het genoeg. Ik
besloot terug te gaan naar de essentie van de
keramiek: alleen klei, rook en vuur gebruiken.
Geen oxides meer, geen glazuren. Weer spelen
met de klei, het materiaal opnieuw ontdekken.’
De nieuwe benadering betekende ook nieuwe
vormen, nieuwe thema’s: tijd, het denken en
doen van de mens. Thema’s, die hem in staat
stellen om zich tot de wereld te verhouden, er
commentaar op te geven. Op het dierlijk gedrag
van de mens, op het eindeloos materialisme.
Maar ook op leiderschap, kracht en trots.
Op de volgende pagina’s laat Patrick zien hoe
hij een beeld opbouwt.

Patrick Van Craenenbroeck (BE, 1953)
studeerde tekenen en keramiek aan de
academies van Zottegem en Liedekerke en
bronsgieten aan de academie van Anderlecht.
Hij was niet alleen kunstzinnig, maar ook
sportief: Belgisch kampioen 400m horden. Na
een periode als schilder koos hij klei als
belangrijkste materiaal om zich uit te drukken.
Hij ontwikkelde een eigen beeldtaal van sterke,
fiere figuren, die alom bewondering oogstten.
De kunstenaar ging samenwerken met anderen
en exposeerde internationaal. Zijn werk is
aanwezig in veel musea en privéverzamelingen. In 2007 verscheen een monografie over
zijn werk. Patrick woont en werkt in Affligem
(BE).
▼ Hij troont als God, 2010, h 70 cm
Op de volgende pagina: Een gebed van steen,
2010, h 100 cm
Studiofoto's bij dit artikel: Marc Wauters
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1 - 3. Vóór ik met de klei begin, maak
ik altijd schetsen. Soms zijn dit maar
enkele rudimentaire lijnen, maar voor
mij wel voldoende om beweging of
expressie te zien. Vanaf dan ga ik op
zoek met klei.

1

2
4 - 8. Bij de opbouw is er nog geen
oog voor details, wel voor houding en
proporties.
De algemene expressieve houding
moet er (tamelijk) snel staan. De
kleivorm wordt daarbij door meerdere
stokjes ondersteund.

3

4

5

6

7

8
9. De dialoog met het beeld wordt
sterker en sterker. Confrontatie met het
beeld zijn beslissende momenten.
1 0. Meer en meer komen detail en
expressie tevoorschijn.

9

10
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11 - 1 3. Vooraleer de afwerking met
het gewaad begint, moet de anatomie
op punt staan. Het skelet en de
spieren moeten voelbaar aanwezig zijn
onder het gewaad.

11

12
1 4 - 1 5. En dan is het gewaad zelf aan
de beurt.

13

14
1 6 - 1 7. Vervolgens breng ik nog wat
details aan.

15

16
1 8. Als het beeld helemaal droog is, ga
ik het stoken op 950 °C.

17

19

18

20

1 9. Voordat ik de kleikleur kan opbrengen, ga ik eerst de ruwe bramen een
beetje bijschuren met schuurpapier en
een bot mes.
20. Het beeld bevochtig ik met water
(sproeier of borstel), want de huid zuigt
nog veel water op. En dan begint de
zoektocht naar de kleuren en kleuraccenten die textuur, houding en
expressie met kracht, maar in
harmonie, versterken.
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21 . De verschillende kleisoorten staan
klaar.

21

22

22 - 23. Dan ga ik de figuur met
diverse kleisoorten en kleikleuren
kleuren of ‘beschilderen’, soms heel
waterachtig, soms slibachtig. Soms
met penseel, soms met vingers.

24. En vervolgens stook ik het beeld
opnieuw tot iets meer dan 1 200 °C,
met sterke reductie, in mijn gasoven.

23

24

25. Het eindresultaat. Gelouterd kruip
ik uit het vuur, 201 5, h 55 cm, foto’s
bij deze serie (atelier- en buitenopnames): Katrien Van Craenenbroeck

25
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Nefelien syeniet
Nefelien syeniet is een veel voorkomend mineraal. Er zijn
veel plaatsen waar het gewonnen wordt: onder andere in
Canada, Brazilië, Noorwegen, Zweden, Rusland, Frankrijk
en Italië. Het is altijd een veel gebruikte grondstof geweest,
zowel voor het samenstellen van klei als glazuren.

WAT & HOE

Samenstelling

Omdat nefelien syeniet een mengsel is van verschillende
mineralen is er geen formule voor te geven. Het heeft het
karakter van een veldspaat, waarin vooral SiO 2 (60%),
Al 2O 3 (25%), Na 2O (1 0%) en K2O (5%) voorkomen. Het
bevat meestal ook sporen magnesiumoxide, calciumoxide
en ijzeroxide. De samenstelling kan sterk variëren naar
gelang de herkomst. Molecuulmassa 434,7, ongeveer 5%
gloeiverlies.

Klei

Nefelien syeniet wordt in kleisoorten gebruikt als
vloeimiddel. Met als voordeel dat het goed wit is, hoewel
die kleur wel afhankelijk is van de herkomst. Het verlaagt
de gaartemperatuur van de massa. Vervorming gaat het tegen en het geeft een grotere sterkte van het eindproduct.

Glazuur

Zoals veel veldspaten is nefelien syeniet rond 1 250 ºC zelf
al een glazuur. Het werkt uitstekend als vloeimiddel. Daarin
lijkt het op natriumveldspaat. Het versterkt het glazuur.
Door zijn hoge krimp kan het craquelé veroorzaken. Het
kan het smelttraject van het glazuur verlengen.

Kleur

Wit.

Uitzetting

Middelmatig, 7,5 cm/cm -6/ºC.

Smeltpunt

1 020 ºC.

Veiligheid

Zeer fijn stof. Gebruik een goed stofmasker.

Kosten

Circa 1 ,75 €/kg.
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WAT & HOE

Een olieflesje maken
Matthew Blakely is een Engelse pottenbakker met Australische roots. Hij houdt
ervan om natuurlijke materialen te gebruiken. Daarvoor stroopt hij zijn omgeving af, op zoek naar klei en mineralen.
‘Het betekent voor mij als Australiër ook
een manier om contact te maken. Met
het Engelse landschap en zijn geologie.’
Want hij vindt dat potten onze verbinding met onze planeet illustreren. En
onze afhankelijkheid. ‘Ik wil werk maken,
dat helemaal ontstaan is uit de stenen en
de klei van het land waar ik woon. Op die
manier schep ik een andere manier van
kijken naar dat land. Naar de verschillende landschappen.’ Hij gaat ook naar
al die plekken toe. En dat verbindt.
Matthew laat hier zien hoe hij een olieflesje maakt.
1 . Met 340 g klei draai ik de body van de
fles, zonder bodem.

1

2

3

2. Ik trek de klei omhoog en maak de
bovenkant nauwer.
3. Dan zet ik de bat onder een hoek,
centreer opnieuw en breng met een mes
een lijn aan rond de onderkant van de
pot.
4. Ik draai een smalle tuit van de mast.

4

5. Voor de bodem draai ik vervolgens
een platte schijf.
6. Ik laat de fles leerhard worden en
maak dan uit zachte klei een tapse stop,
die ik boven in de opening van de fles
druk.
7. De schuine bodem maak ik door de
onderkant van de body af te snijden op
de lijn die ik eerder (3) gemaakt heb.

5

8. Voor een goede verbinding kras ik de
wand en de bodem goed in, breng er slib
op aan en druk beide delen goed tegen
elkaar. De klei die teveel is, haal ik weg.
Daarna maak ik het oppervlak mooi glad.
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6

9. Waar de tuit gaat komen, maak ik
eerst een gat.
1 0. Daarna snijd ik de tuit af en ook die
bevestig ik door inkrassen en inslibben.
1 1 . Beide uiteinden van de stop kan ik
bijsnijden als hij leerhard is.

WAT & HOE

7

1 2. Ik trek het oor uit een stukje klei,
draai het in vorm en bevestig het aan de
stop.
1 3. De vorm is klaar. Nu laat ik het flesje
langzaam drogen. Als het bijna droog is,
werk ik de las aan de onderkant nog af
en breng een randje aan. Na biscuitstoken en glazuren is het klaar.
Foto's bij dit artikel: Jane Perryman

8

11

9

12

10

13
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B oekbespreki n g
De witte weg

verslag van een obsessie
Edmund de Waal heeft weer een boek geschreven. Dit keer over porselein, zijn
persoonlijke obsessie. Het gaat over de
geschiedenis van dit bijzondere materiaal. En
over zijn eigen ontwikkeling, waar porselein ook
een grote rol speelde. Dat het een obsessie is,
komt in het boek goed tot uitdrukking. Toch vind
ik de Engelse titel van het boek – A pilgrimage
of sorts – beter. Het is echt een pelgrimstocht.
Een naar de bronnen, naar de plaatsen waar het
gebeurde. Waar mensen even obsessief met het
zoeken, maken en stoken bezig waren: China,
Duitsland, Engeland. Hij bezoekt al die plaatsen.
De voor de hand liggende, zoals Kao-ling, maar
ook plekken waar de gewone sterveling niet van
afweet. Hij weet een intrigerend verhaal te
vertellen en doet dat op een frisse manier. Soms
wel iets te fris, waardoor sommige hoofdstukken
een wat rommelige indruk achterlaten. Althans
op mij. Zijn schrijfstijl zal dan ook niet iedereen
aanspreken. Ik heb zelf meer genoten van zijn
vorige boek De haas met de amberkleurige
ogen. Dat was ontroerend en beter geschreven.
Desondanks is zijn nieuwe boek zonder meer de
moeite waard. Wel jammer dat de vertaler
technische details hier en daar niet helemaal
correct weergeeft.
De witte weg, verslag van een obsessie,
Edmund de Waal, 201 5, De Bezige Bij,
Amsterdam - Antwerpen, 447 pagina's,
zwart/wit, ISBN 978-90-234-9665-6, € 1 9,90.

Het nieuwe forum
Suggesties voor keramiekmagazine de kleine K?
Iets te koop, gezocht? Tentoonstellingen wereldkundig maken?
Een cursus melden? Meer weten over grondstoffen?
Ervaringen uitwisselen? Recepten delen?
Doe het op het forum van de kleine K!
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European Makers Gallery in Amsterdam bestaat al meer dan 1 3 jaar als platform voor hedendaags werk van
buitenlandse en Nederlandse keramisten, o.a. van Rafael Perez, Marie Rancillac, Françoise Carrasco, Livio
Lilli, Fanny Gensollen.
Kom naar onze galerie in het Amsterdamse Spiegelkwartier, vlak bij het Rijksmuseum! U bent van harte
welkom op woe t/m za van 1 2-1 7 u en op afspraak.
Ons adres is: Spiegelgracht 2a, Amsterdam; email: gallery@europeanmakers.nl; tel.: 020 622 30 88.

DIT IS EEN REGELADVERTENTIE. Dus zonder
plaatjes. En dus goedkoper: maar € 1 ,50 / regel.
Naar wens uitgevoerd: met kleur, cursief of vet.
EEN GROTE KOP KOST NIETS EXTRA! Er
gaan dan wel minder tekens op een regel... Dit
jaar de eerste plaatsing gratis! Deze advertentie
kost € 1 0,50. Klik om contact op te nemen.
ADVERTENTIES staan telkens aan het einde
van een segment: Inspiratie, Knowhow, Podium.

Dus midden in het blad.

Voor meer aandacht van de lezer.

Geen tijd om een advertentie te maken?
Lever tekst en plaatjes aan en wij maken er
wat moois van...
CURSUS, WORKSHOP, TENTOONSTELLING
OF KERAMIEKMARKT? Bereik de doelgroep
met een (regel)advertentie. Te combineren met
een banner op de website van de kleine K. Met
aantrekkelijke tarieven .
Advertentiemateriaal voor het aprilnummer
graag aanleveren voor 15 maart.

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!
Zij zorgen er – samen met de
donateurs – voor dat u dit blad gratis
kunt lezen...

Workshops door Martin Barnsdale

Centre Céramique, Giroussens - Zuidwest Frankrijk.
Elke maand, voor beginners en gevorderden.
Onder andere draaien, handopbouw met platen,
in steengoed en porselein. Engels gesproken.
Meer informatie: +33 (0)6 06 42 57 84
of ar-terre@hotmail.fr.
Kijk ook op onze website:
www.ar-terre-midi-pyrenees.eu (Frans)

Masterclasses door Andrew Martin

Design, prototypes, (druk)mallen, gieten, decoratie.
Martin is auteur van The Essential Guide to Mold
Making and Slip Casting

Data: 25 juli t/m 5 augustus en 8 t/m 1 9 augustus.
Plaats: Sittard. Klik hier voor meer informatie
of bel Andrew op 0031 (0)6 444 20 080.
De cursus wordt in het Engels gegeven.

Workshop Petra Bittl (D) in
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Passie voor tekenen vertaald naar grafische
technieken op keramiek
Petra Bittl studeerde keramiek aan de kunstacademie in Höhr-Grenzhausen, waar ze inmiddels
zelf lesgeeft. Haar werk wordt internationaal met
prijzen bekroond. Ze experimenteert graag en heeft
diverse nieuwe technieken ontwikkeld. Haar werk
laat een passie voor tekenen zien, met een prachtig
gevoel voor het samenspel tussen vormen en lijnen.
In deze workshop leert zij je hoe je tekeningen kunt
overzetten op vlakke en ruimtelijke vormen van
leerharde klei. 1 9 maart 201 6 van 9.30-1 6.30 u.
Kosten inclusief materialen en lunch: €1 05,Boeken via www.tiendschuur.net

Het nieuwe
kleine K forum
Suggesties voor
keramiekmagazine de kleine K?
Iets te koop, gezocht?
Tentoonstelling of cursus melden?
Meer weten over grondstoffen?
Ervaringen uitwisselen?
Recepten delen?
Doe het op het forum van de
kleine K!

Schrijven voor de kleine K?
Ook een passie
voor keramiek én voor schrijven?
Meld je aan!
Word deel van het succes!
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Cor Unum wedstrijd

Jaarlijks organiseert Cor Unum een ontwerpstrijd voor studenten
kunst en vormgeving. Dit jaar is het thema Take it to the Streets .
De uitslag.
Het thema Take it to the Streets gaat over
streetfood, fastfood, picknick, festival, park en
strand. Sergio Herman, ambassadeur van Cor
Unum en tevens jurylid van de ontwerpwedstrijd
voor keramiek, is de bedenker van dit thema.
Zo’n 70 studenten schreven zich in voor de wedstrijd en 20 ontwerpen werden genomineerd. Die
zijn op 1 6 februari jl. beoordeeld door de jury:
Sergio Herman (chefkok), Jacco La Gasse (The
Jane en Pure C), Mary Hessing (hoofdredactie
Eigen Huis en Interieur), Mae Engelgeer
(ontwerper), Jos Kranen & Johannes Gille
(Kranen/Gille ontwerpers), Charlotte Landsheer
(ontwerper) en designjournalist Jeroen Junte.

Winnaars

Op de vorige pagina: 2e prijs
▲ ▼ 1e prijs

De winnende inzending was van Cas Driessen
(Maastricht Academy of Fine Arts and Design),
met zijn ontwerp Hollandse Nieuwe, een keramisch plateautje voor de presentatie van de Nederlandse haring. ‘Prachtig’, was het unanieme
jury commentaar, ‘de haring verdient dit.’ De
originaliteit, de vormentaal en de toepasbaarheid waren doorslaggevend bij hun beoordeling.
De tweede prijs ging naar Marin Jansen (Design
Academy Eindhoven) voor haar Sand Collection.
Een draagbare set kommen en schaaltjes waarbij aan de kleimassa zand is toegevoegd, wat de
keramiek een eigen kleur en structuur geeft.
Stoer, goed te gebruiken voor buiten eten en
innovatief in gedachtegang.

▼ 3e prijs

Sjors Driessen (Sint Lucas, Boxtel) werd derde
met een keramisch, maar ook functioneel equivalent van de Japanse bentobox. De jury was
ervan overtuigd dat dit product zowel thuis, in
het park of in the streets te gebruiken is.
Studenten kunnen zich binnenkort al aanmelden
voor de nieuwe wedstrijd.
Al dit moois is te bekijken tijdens de Open Dagen van Cor Unum op 1 8 en 1 9 november 201 6.
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3D in Princessehof

Keramiekmuseum Princessehof zet vanaf dit
voorjaar design in de schijnwerpers. Een
nieuwe serie designtentoonstellingen start op
27 februari met Olivier van Herpt en zijn
zelfgemaakte 3D-kleiprinter. De succesvolle
jonge ontwerper zet hiermee een nieuwe stap in
het maken van keramiek. Laagje voor laagje
wordt de klei geprint, waardoor de keramische
objecten een fijne, strakke textuur krijgen die
met de hand onbereikbaar is. De tentoonstelling
Design #1 Olivier van Herpt laat tot en met 2
oktober 201 6 de machine en de geprinte
objecten zien.

t/m 2 oktober
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

De 20e eeuw - Keramiek als
spiegel van de tijd

Kent u ze nog? De suikerspinkapsels van de
jaren 60, de beelden van de eerste mens op de
maan en de protestdemonstraties van de jaren
70? Lange tijd keken we uit naar het nieuwe
millennium, maar nu verlangen we stiekem een
beetje terug naar de 20e eeuw.
Keramiekmuseum Princessehof brengt de 20e
eeuw opnieuw tot leven. Met kunst en gebruiksvoorwerpen die de trends en ontwikkelingen
van toen weerspiegelen.

t/m 3 juli
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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De collectie Kuipers
Keramiekmuseum Princessehof toont een
belangrijke schenking hedendaagse beeldende
keramiek. Verzamelaar Ronald Kuipers (1 958201 4) bouwde dertig jaar lang aan zijn collectie,
altijd op zoek naar vormen, kleuren of ideeën
waardoor hij geprikkeld werd. De tentoonstelling
met werk van keramisten als Nick Renshaw,
Wilma Bosland, Vincent McGourty, Irene Vonck,
Anton Reijnders en Rod Bugg, laat zien dat
Kuipers oog had voor vernieuwing. De
nalatenschap van keramiek van Kuipers werd
door zijn familie aan Keramiekmuseum
Princessehof geschonken.

t/m 13 maart
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

Duo Expo

In dit jubileumjaar vinden de Terra 30! Duo
Expo’s plaats; hierbij wordt telkens een nieuwe
kunstenaar gekoppeld aan een kunstenaar van
de galerie. De eerste tentoonstelling in deze
reeks bestaat uit werken van Deirdre
McLoughlin, nieuw in Terra, en Beatrijs van
Rheeden, een Terra kunstenaar.
De verschillen in techniek, volume en materiaal
geven een sterke dynamiek aan de abstractie in
deze tentoonstelling. De werken van de in
Nederland gevestigde, uit Ierland afkomstige
Deirdre McLoughlin combineren wonderwel met
de porseleinen ritmes van de Nederlandse
Beatrijs van Rheeden.

5 maart - 2 april
Terra Delft
Nieuwstraat 7, 2611 HK Delft
Open: woensdag t/m vrijdag 11 - 18
zaterdag 11 - 17
1e zondag v/d maand 13 - 17

lees
meer
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Foto: Hugo Maertens, Brugge

Tea is hot
De Tiendschuur toont hippe en klassieke
theekommen van 97 keramisten. De expositie
laat zien dat thee van alle tijden en van alle
landen is. Met traditioneel werk van
pottenbakkers uit Korea en Japan en eigenwijs
keramisch werk van westerse keramisten. Grote
namen zoals Claude Champy (FR), Rebecca
Harvey (GB), Tomoo Hamada (JP), Tineke van
Gils (NL), Frits Roβmann (DU) en Petra Bittl
(DU) zijn vertegenwoordigd. Naast hen lieten
nog vele anderen zich inspireren door de
klassieke vormen en vertaalden deze naar
eigentijdse variaties op de theekom.

t/m 22 mei
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
Open: dinsdag t/m zaterdag 14 - 17
lees
meer
zondag 11 - 17

Franse keramiek
1875-1945
Céramiques sublimes
Vanaf het einde van de 1 9e tot het begin van de
20e eeuw beleeft de Franse keramiek een
bloeiperiode. In de jaren 1 890 is haar positie
uniek: in Frankrijk wordt de meest hoogstaande
en progressieve keramiek van de wereld
gecreëerd. De tentoonstelling Franse keramiek
1875-1945 - Céramiques sublimes in het
Gemeentemuseum Den Haag biedt een
prachtig overzicht van de Franse keramiekkunst
vanaf haar ontstaan tot het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Niet alleen een lust voor
het oog van liefhebbers van art nouveau en art
deco, maar ook interessant voor kenners op het
gebied van keramiek.

t/m 3 april
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HVDen Haag
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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Setsuko Nagasawa

Setsuko Nagasawa (JP, 1 941 ) studeerde in
Kyoto, Californië en Genève. Ze legde zich toe
op de sculpturale aspecten van de keramiek.
Een onderzoek in de ruimte dat zou leiden tot
het maken van installaties en architecturale
toepassingen.
Haar beelden zijn geïnspireerd op geometrische
volumes. Permanent blijft ze onderzoeken en
experimenteren. Bedriegelijk eenvoudig van
vorm en volume hebben haar beelden de
verwijzing naar het nuttige opgegeven, ten
gunste van de sculpturale kwaliteit. Hun
bedoeling of betekenis kan alleen worden
verkregen door de meditatieve aanwezigheid
die zij in de ruimte oproepen. ‘Het is een soort
spoor van de tijd, de installatie’, zegt
Nagasawa. ‘Het drukt een soort stilte uit.’

27 maart t/m 3 april
Galerie De Witte Voet
Kerkstraat 135
1017 GE Amsterdam
Open: donderdag t/m zaterdag 12 - 18
1e zondag v/d maand 14 - 17

lees
meer

Leen Muller
en de Plateelbakkerij
Zuid-Holland
Kern van de Goudse aardewerkindustrie is
steeds de NV Plateelbakkerij Zuid-Holland geweest (1 898-1 965). Binnen dit bedrijf heeft plateelschilder en ontwerper Leen J. Muller (1 8791 969) een cruciale rol gespeeld. Eerst als vooraanstaand plateelschilder en later met het
bedenken van nieuwe decors en modellen.
Vanaf 1 924 is hij degene die kunstenaars van
buiten het bedrijf vraagt ontwerpen te leveren.
Hij is in de eerste decennia van de vorige eeuw
het artistieke gezicht van de Zuid-Holland.
Binnenkort verschijnt er een publicatie over
Leen Muller, door zijn zoon Frits. Dit boek is
begin 201 6 bij Uitgeverij Primavera, Leiden,
verschenen. Ter gelegenheid daarvan organiseert Museum Gouda deze tentoonstelling over
het oeuvre van Leen Muller, grotendeels afkomstig uit de collectie van zijn zoon.

t/m 8 mei
Museum Gouda
Oosthaven 9, 2801 JX Gouda
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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Breekbaar Goed

Expositie

De collectie Aziatische keramiek van het
Groninger Museum is een van de vier grootste
van Nederland. Deze rijke collectie is
opgebouwd door voormalig conservator Minke
A. de Visser (1 898-1 966). De tentoonstelling
Breekbaar Goed is een eerbetoon aan haar
tomeloze inspanningen.

Riet Bakker (keramiek), Miriam Severijns
(keramiek) en Ingrid Capozzi (glas).

t/m 15 maart
Groninger Museum
Museumeiland 1
9711 ME Groningen
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 18

5 maart t/m 1 mei
Galerie BGO132
Zutphenseweg 132
7211 EG Eefde
Open: donderdag t/m zondag 13 - 17

lees
meer

lees
meer
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Petra Weifenbach: Keramiks
De Keulse kunstenaar Petra Weifenbach (1 961 )
houdt zich in haar werk bezig met het
onderwerp perceptie van de werkelijkheid.
Zinsbegoocheling, manipulatie, illusie zijn
daarbij slechts een paar begrippen.
Bij het werk in de tentoonstelling haalt de
kunstenaar kleine, humoristische potscherven
uit hun verband door grafische toevoegingen.
Ontdaan van hun oorspronkelijke functionaliteit,
worden deze scherven de inspiratie voor een
artistiek proces. Fijn getekende lijnen, vaak met
kleur geaccentueerd, geven de driedimensionale fragmenten een nieuwe, eigen
semantiek. Citaten uit de kunstgeschiedenis zijn
net zo aanwezig als toespelingen op actuele
maatschappelijke vraagstukken. Met meer dan
80 stukken neemt de kunstenaar bezoekers
mee op een reis met fantasie en humor.

t/m 8 mei
Keramion
Bonnstraße 12
D-50226 Frechen, Duitsland
Open: dinsdag t/m vrijdag 11 - 17
zaterdag 14 - 17, zondag 11 - 17

lees
meer

Kunst + Handwerk
Kunst en ambacht lijken voor wat keramiek
betreft tegenpolen. In dit brede gebied speelt
ook design een rol. Terwijl keramiek in de
beeldende kunst op het ogenblik als
veelbelovend wordt gezien, moeten bedrijven
die keramiek maken, vechten om te overleven.
De tentoonstelling probeert met werk uit de
eigen verzameling van het Keramion antwoord
te geven op vragen, die te maken hebben met
de betekenis van de begrippen kunst, ambacht
en design.

t/m 28 augustus
Keramion
Bonnstraße 12
D-50226 Frechen, Duitsland
Open: dinsdag t/m vrijdag 11 - 17
zaterdag 14 - 17, zondag 11 - 17

lees
meer
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Hanna Järlehed

Keramiek als Kunst
Deze overzichtsexpositie van de Keramiek
Kring Limburg sluit aan op de grote Ceramix
tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum in
Maastricht.
De Kring is veertien jaar geleden opgericht om
de bekendheid van keramiek als kunst te vergroten en de uitwisseling van kennis en ervaring
beter mogelijk te maken. De deelnemende
keramisten vormen een samenwerkingsverband, maar iedere keramist heeft zijn eigen
stijl en een geheel eigen oeuvre.

t/m 8 mei
Museum Land van Valkenburg
Grote Straat 31
6301 CWValkenburg
Open: dinsdag t/m vrijdag 11 - 17
zaterdag, zondag 13 - 17

lees
meer

De Zweedse keramiste onderzoekt de
mogelijkheden hoe emoties, stemmingen en
processen op te slaan in de klei. Voor haar is
een object als een foto waarop de bewegingen
van het materiaal gestold zijn. Eventuele
scheuren, breuken en dergelijke zijn geen
gebreken, maar getuigen van het
wordingsproces.
Om ze een goed draagvlak te geven, kneedt zij
dikke plakken porseleinklei gemengd met
steengoedklei en gooit deze met kracht op de
vloer of slaat deze tegen een hard voorwerp,
zodat er scheuren of andere merktekens
ontstaan. Deze vult zij met dikke lagen glazuur
en glas.
Het stoken vindt plaats in een gecombineerde
gas- en elektrische oven. Zo ontstaan sculpturale schaalvormige en platte objecten, die vaak
de sfeer ademen van verdroomde oerlandschappen.

De hele maand maart
European Makers Gallery
Spiegelgracht 2a
1017 JR Amsterdam
Open: woensdag t/m zaterdag 12 - 17

lees
meer
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Om de Noord 2

Young Man Red

Met de jaarlijkse expositie Om de Noord wil de
Stichting Keramisch Museum Goedewaagen
een blik geven op intrigerende oeuvres. De
exposanten zijn: Adriana Baarspul met haar
kostelijke menagerie; de geboren Gouwenaar
Wim Borst, die naam maakte met unieke
constructivistische objecten; Carolien Brusse,
die in de tweede helft van de jaren 90 al voor
Royal Goedewaagen getuigde van haar
bijzondere decoratieve technieken; de
fantastisch realist Peter Hiemstra en de potter
pur sang Kees Hoogendam, die in NoordNederland generaties keramiekliefhebbers liet
kennismaken met oosterse technieken.

De installatie Young Man Red van Jesse Wine
roept associaties op met de mobiles van
Alexander Calder. Maar ook met Karel Appel en
met De Stijl. Jesse Wine (1 983) laat zich graag
inspireren door andere kunstenaars, maar gaat
vervolgens op geheel eigen wijze aan het werk.
Net als meer hedendaagse kunstenaars kiest
Wine voor keramische technieken. Hij gebruikt
deze om gevoel uit te drukken. ‘Want,’ zo vindt
hij, ‘in keramiek zie je vaak letterlijk de hand van
de kunstenaar.’

t/m 27 maart
Keramisch Museum Goedewaagen
Glaslaan 29
9521 GG Nieuw-Buinen
Open: maandag t/m vrijdag 10 - 16
zaterdag, zondag 13 - 17

lees
meer

6 februari t/m 15 mei
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HVDen Haag
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer
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Dörte Ahrenkiel

Laurent Dufour

Het werk van Dörte Ahrenkiel begint altijd op de
draaischijf. Het bestaat uit kleine series van
functioneel en gebruiksvriendelijk steengoed.
Daarnaast maakt Dörte ook objecten, die wel
altijd een functionele kant hebben. De zachte
glans van het oppervlak van de met zout
geglazuurde keramiek blijft Dörte fascineren. De
minuscule zoutkristalletjes, die de huid van de
potten vormen, weerkaatsen het licht in alsmaar
veranderende variaties. Deze huid nodigt uit tot
aanraken, tot oppakken en aaien.

Het werk van Laurent Dufour kenmerkt zich
door een grote monumentaliteit en is in twee
hoofdrichtingen te verdelen. Enerzijds zijn er de
kleurrijke kubusvormen die op associatieve wijze expressief zijn beschilderd in een verhalende, cartoonachtige tekenstijl met mensfiguren,
die ofwel getooid zijn met een dierenmasker
ofwel een hybride vorm van mens en dier aannemen. Anderzijds zijn er de monumentale
sculpturale beelden van soortgelijke hybride
figuren, soms alleen een dierenkop (beer, kat,
tijger), die verwantschap tonen met de knuffeldieren uit onze kindertijd, soms als staande
figuur ten voeten uit en soms als masker.

t/m 2 april
Galerie Theemaas
Karel Doormanstraat 469
3012 GH Rotterdam
Open: dinsdag t/m zaterdag 9 - 17.30
zondag 12 - 17 uur
Opening: 21 februari, 15 - 17

lees
meer

t/m 19 maart
Loes & Reinier International Ceramics
Korte Assenstraat 15
7411 JP Deventer
Open: woensdag t/m vrijdag 11 - 18
lees
meer
zaterdag 11 - 17
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Adellijk aardewerk
Delfts aardewerk is vijftien jaar geleden
begonnen aan een opmars en is imiddels hot.
Hedendaagse ontwerpers laten zich inspireren
door de ambachtelijkheid, de decors en de
blauwwitte kleur. Met Adellijk aardewerk
presenteert Museum Arnhem een selectie uit de
collectie van de Arnhemse baron W.F.K. van
Verschuer (1 845-1 922).

t/m 22 mei
Museum Arnhem
Utrechtseweg 87
6812 AA Arnhem
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

Opmerkelijke landschappen
en tegelschilderijen

Het Nederlands Tegelmuseum laat nog niet
eerder getoonde schenkingen zien. Onder
andere tegeltableaus, waarop schilderijen
levensecht zijn nagebootst. Dat kon vanaf
ongeveer 1 900 door nieuwe technieken en
grondstoffen. Ook tableaus die Goedewaagen
in het interbellum maakte, zijn te zien. Het zijn
uitbundige, decoratieve panelen voor grote
passagiersschepen die de vaart op NederlandsIndië onderhielden. Tussen de vele tableaus die
te bekijken zijn, bevindt zich ook ouder werk
van voor 1 900.

t/m 28 maart
Het Nederlands Tegelmuseum
Eikenzoom 12
6731 BH Otterlo
Open: dinsdag t/m vrijdag 10 - 17
zaterdag en zondag 13 - 17

lees
meer
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Sandra van Riet

Elke Sada, Panurus biarmicus, met dank aan Ceramic Art London

Geraldine Groeneveld

Ceramic Art London

SBB Eindexamens 2015

De Engelse Craft Potters Association (de
uitgever van Ceramic Review) organiseert dit
jaar weer Ceramic Art London. Tijdens deze
driedaagse manifestatie is veel mooi werk van
ongeveer 80 vooraanstaande Engelse
keramisten te zien en te koop. Tijdens het
evenement zijn er demonstraties te zien en
interessante lezingen te bezoeken.

Meer dan 30 net afgestudeerden van de
ambachtelijke Keramiekopleiding van SBB
Gouda tonen een selectie van hun werk. De
expositie is vrij toegankelijk tijdens de
openingsuren van Keramikos.
De onderste afbeelding is werk van Geraldine
Groeneveld. Haar naam is per abuis niet
vermeld op de affiche van de tentoonstelling.

8 t/m 10 april
Central Saint Martins, 1 Granary Square
Londen, N1C 4AA, Verenigd Koninkrijk
Open: vrijdag t/m zaterdag 10 - 18
lees
meer
zondag 10 - 17

9 maart t/m 20 april
Keramikos
Oudeweg 153, 2031 CC Haarlem
Open: dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 17
zaterdag 9 - 16

lees
meer
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Pablo Picasso, waterkan Colombe, circa 1954

Modern Klassiek
De grote kunstenaars uit de eerste helft van de
twintigste eeuw kennen we vooral als schilders
en beeldhouwers. De kunstgeschiedenis heeft
zich lang gericht op deze disciplines, waardoor
soms aanzienlijke delen van hun oeuvre over
het hoofd werden gezien. De meeste klassiekmoderne kunstenaars waren namelijk
alleskunners: zij maakten grafiek, ontwierpen
textiel of theaterdecors en werkten nauw samen
met ambachtslieden om hun visie vorm te
geven.

BKRK Award uitgereikt
De winnaar en laureaten van de BKRK keramiekwedstrijd werden op 1 8 februari jl. in de
bloemetjes gezet. Stijn Schauwers veroverde
met zijn walsend espressokopje No-spoon de
eerste plaats. Dit unieke kopje krijgt daardoor
een vaste plaats in de BKRK merchandisinglijn.
Het is vanaf 26 maart te koop in de volledig
vernieuwde museumshop en via de webshop.

De tien klassiek-moderne kunstenaars in deze
tentoonstelling zijn bekend bij een groot publiek.
Alle tien hebben langere tijd in Frankrijk
gewoond en gewerkt. De meesten kenden
elkaar en soms daagden ze elkaar uit nieuwe
wegen in te slaan. Zo stimuleerde Picasso zijn
collega’s Chagall en Braque met keramiek te
gaan werken. Regelmatig werkten ze ook in
dezelfde uitvoerende ateliers. Bij alle tien keren
de hun kenmerkende thema’s en onderwerpen
terug in de sieraden en keramiek.

Domein Bokrijk
Bokrijklaan 1
B-3600 Genk, België
Open: dinsdag t/m zondag 10 - 18

t/m 2 oktober
stedelijk museum ’s-hertogenbosch
De Mortel 4
5211 HV’s-Hertogenbosch
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 17

lees
meer

lees
meer
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I n M em ori a m
Janny van der Veen
Op 1 februari 201 6 overleed Janny van der
Veen (1 938). Zij studeerde aan de Academie
voor Beeldende Vorming in Tilburg en maakte
handgevormde zoutverglaasde keramiek.
Daarnaast ook beelden uit zwarte klei met
kleine gouden details. Vooral huisjes, dieren:
gordeldieren, varkens, nijlpaarden, katten.
Inspirerend voor haar waren het stoken en de
werkbesprekingen met de Werkgroep Keramiek
van Pieter Brueghel Instituut bij Nirdosh Petra
van Heesbeen. En natuurlijk de vele workshops
die ze deed bij keramisten als Jane Hamlyn en
Ruthanne Tudball. Tot op het laatst zocht ze
hierin haar eigen weg.
Over haar werk zei ze zelf:
‘De huizen zijn strak van vorm, met een
geheimzinnige uitstraling, speels versierd,
meestal met bomen en zonnen. Het zijn
schuilplaatsen voor de bewoners. Vaak met een
(gordel)dier of vogeltjes. Soms met een mooie
steen of een fossiele schelp of halfedelsteen.
Een huis betekent veiligheid, bescherming.
Vooral het gordeldier boeit me, omdat het een
overlever is. Het komt oorspronkelijk uit ZuidAmerika, maar door de ontbossing en gebrek
aan voedsel (mieren uit termietenheuvels) is het
naar het zuiden van Noord-Amerika getippeld.
Het rolt zich op bij gevaar, zodat de kwetsbare
buik beschermd is, kan razend snel een gat
graven om zich te verbergen, is een uitstekende
zwemmer. Bovendien krijgt het wijfje een eeneiïge vierling, die ze vervoert op haar rug.
Kortom, een dier dat een ereplaats verdient.
De varkentjes: Tegenwoordig is een varken een
‘product’ en geen dier meer, terwijl het zulke
leuke, slimme dieren zijn. Ik laat de blije kant
zien, vrolijk, bont gedecoreerd en rondstappend
op hun elegante voetjes: plezierig om in huis te
hebben.’
Janny maakte haar werk met veel plezier en
wilde mensen er vooral blij mee maken.
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I n M em ori a m
Nina Hole
Vanmorgen kreeg ik het droevige bericht dat
Nina Hole (DK, 1 941 ) eergisteren, 21 februari,
is overleden. Ze was een bijzonder mens,
eenvoudig, creatief en met veel organisatietalent. Want voor de Deense keramiek heeft ze
een bijzonder belangrijke rol gespeeld. Ze stond
aan de wieg van zowel het Deense keramiekmuseum Grimmerhus als het internationale
keramiekcentrum Guldagergård en zette ook
internationaal de Deense keramiek op de kaart.
Als keramist is ze vooral bekend geworden door
haar vuursculpturen. Ze reisde de hele wereld
rond om die te organiseren en uit te voeren.
Vaak samen met anderen, die haar hielpen,
want het is een enorm werk. Soms duurt het wel
veertien dagen voor er gestookt kan worden. En
het is niet alleen veel werk op het moment van
de stook zelf. Er is een enorme voorbereiding
nodig: ontwerpen, het zoeken van een geschikt
terrein, het regelen van vergunningen, brandweer en dat soort dingen. Maar uiteindelijk gaat
het om het einde van de stook, het ontzagwekkende moment, dat de deken van het bouwwerk
getrokken wordt en de metershoge brandende
constructie een enorme vonkenregen afgeeft. U
kunt hier een film bekijken over zo'n happening,
nog relatief kort geleden (201 5) in Guldagergård.
In deze – vaak enorme – bouwsels komt haar
voorliefde voor architectuur naar voren. Een
inspiratiebron, die ook in haar andere werk een
grote rol speelde. Het huis als metafoor voor de
menselijke ziel. Met zijn vertrekken, zijn karakter, zijn atmosfeer. Zo mooi te zien in haar eigen
huis. En als metafoor te vertalen naar een
vormelement, op z'n kop, aan elkaar geschakeld, waardoor de vorm ten dele van zijn oorsprong wordt losgemaakt.
Met Nina Hole verliest de Deense keramiek een
onafhankelijke, vrije geest. Een vrouw die niet
vastzat aan traditionele beperkingen. Iemand
die haar werk voortdurend met anderen deelde.
Ze ruste in vrede.
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C o l o fo n
De kleine K

Dit onafhankelijke digitale keramiekmagazine
biedt inspiratie en knowhow over keramiek. Voor
amateurs en professionals. Onafhankelijk, met
informatie waar u wat mee kunt.

Uitgever

De kleine K
Montpalach, F-821 40 Saint-Antonin Noble Val
http://inspiratie.ceramic.nl en deKleineK.nl,
inspiratie@ceramic.nl.

Publicatie

De kleine K verschijnt rond het begin 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.
Aanmelden kan hier. Wijzigen en opzeggen kan
via het adres onder in de mail, die bij
aanmelding werd toegestuurd; u vindt het adres
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.
Oude nummers kunnen gratis van de website
gedownload worden.

Prijs

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

Adverteren

De tarieven zijn aantrekkelijk. Op de
tarievenkaart vindt u ook informatie over
aanleverspecificaties, 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 te
adverteren of te doneren. Elke donatie is heel

erg welkom. Maak een bedrag over naar giro
906949 (IBAN NL82INGB0000906949) t.n.v. mr.
M.G.P.Boom.

Inhoud

Samenstelling en grafische vormgeving, teksten
(tenzij anders aangegeven): Mels Boom. Fotoverantwoording: als door kunstenaars geleverd.
Aan deze uitgave droegen bij: Maria Bosch,
Pascale De Visscher, Elvira Groenewoud, Yna
van der Meulen, Akio Takamori, Patrick Van
Craenenbroeck.

Kopij

Werk mee aan een volgende uitgave! Kopij kan,
alleen in digitale vorm, altijd ingeleverd worden bij
inspiratie@ceramic.nl. Beeldmateriaal moet van
voldoende resolutie zijn (minstens 1 500 x 2500
pixels, niet gecomprimeerd) en vrij van rechten.
De inzender van tekst en beeldmateriaal vrijwaart
de uitgever voor aanspraken van derden. Teksten
en afbeeldingen kunnen bewerkt worden. De
inzender krijgt daarvan bericht.
Het maken van keramiek is niet altijd zonder
risico’s; goede voorbereiding en kennis terzake is
noodzakelijk. De informatie in deze uitgave is met
zorg samengesteld, maar de samenstellers
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 is niet toegestaan. Printen voor eigen
gebruik, kopiëren van de integrale uitgave en het
doorgeven daarvan mogen wel.
inspiratie website | contact | gratis abonnement
Download verschenen nummers.
Bezoek de Facebookpagina met actueel nieuws
of het forum voor vragen en opmerkingen.
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