
Verslag Never be afraid to work with the best.

Inleiding Van half juli tot begin September verbleef ik met een werkbeurs van het Gerbrandy-fonds
in de Pottery Workshop in Jingdezhen, China, 

De Pottery Workshop is een unieke plek in een unieke stad. Hier een werkperiode doormaken is een
intense ervaring. The Pottery Workshop is ‘self-directed’, wat inhoudt dat je je eigen projecten 
vormgeeft. Je werkt individueel, maar profiteert natuurlijk van de aanwezigheid van collega’s 
( maximaal 12) en wisselt ervaringen uit. Er is een 6-koppige professionele staff aanwezig, die 
helpen bij het overbruggen van taal- en culturele barrières.  

De tamelijk basale uitrusting van de Pottery Workshop wordt ruimschoots gecompenseerd door de 
aanwezigheid van de talloze uiterst traditionele ambachtelijke werkplaatsen, materiaal- en 
glazuurwinkels en de ‘public kilns’ van Jingdezhen. Public kilns hebben elk hun eigen specialiteit en 
stookschema’s. In de aanwezigheid van deze ambachtslieden ligt het verdienmodel. Allen leveren 
producten en diensten van hoog niveau op hun eigen terrein. 

Een barrière die je steeds tegenkomt is de kunstbarrière. Jingdezhen staat bol van de 
porseleintradities. Ons westers kunstbegrip, waarbij authenticiteit en oorspronkelijkheid 
gewaardeerd worden, staat mijlenver af van de kunstbeleving in Jingdezhen, waar juist het kopiëren
en werken naar eeuwenoude voorbeelden hoge ogen gooit. “Er wordt nog steeds Ming en Qing 
porselein gemaakt”, zei een van de stafleden ironisch. 

Wat waren mijn plannen en wat is daar van terecht gekomen?

 Middels het volgen van workshops mijn werkervaring en -mogelijkheden met porselein en 
glazuur uitdiepen om zo een impuls te geven aan mijn eigen werk.

 Een 3 weeks traineeship in de Sculpture Factory, meewerken in het gewone 
productieproces  

 Kennismaken met decoratietechnieken zoals blauwe onderschildering, 
overglazuurschildering. 

Van mijn drie plannen heb ik de tweede niet verwezenlijkt. Bij aankomst in Jingdezhen bleek de 
Sculpture Factory,  gesloten. Ik had kunnen proberen om bij een van de andere fabriekjes emplooi 
te vinden, maar het leek me geen goed idee. Op mijn eerste dag in Jingdezhen werd ik namelijk 
meegenomen naar de flower making workshop van meneer Jin. Hij maakte in razend tempo vier 
verschillende bloemen en een mier. Allemaal ongelofelijk natuurgetrouw, bijna perfecter dan in de 
natuur. Daarna mochten wij het proberen. De resultaten waren pover. Als ik me voorstelde om bij 
een dergelijk bedrijfje als jongste bediende in dienst te zijn, zonk me de moed in de schoenen. 
Bovendien, de werkplaatsen die ik zag waren regelrechte sweatshops. Het zou betekenen: 12-urige 
werkdagen, eentonige werk in zinderende hitte en onveilige werkomstandigheden. Ik liet dit plan 
varen.



 Ricebowl factory

Workshops Wel volgde ik tijdens mijn verblijf nog drie andere workshops over traditionele 
technieken: carving, blue and white painting en overglaze painting. Vooral de workshop carving - 
nieuw in het aanbod van de Pottery Workshop – vond ik interessant voor mijn eigen werk. Ik weet 
nu hoe ik gedetailleerd kan werken in de kleihuid en heb de gereedschapset aangeschaft. 

Xin Chai overglaze painting (geen eigen foto) Carving: Chinese wolkjes

Porselein en ik Intussen werd het me duidelijk dat porselein en ik geen innige vrienden zouden 
worden. Porselein is vooral geschikt voor draai- en giettechnieken; reproductietechnieken. Voor 
boetseerwerk is het minder geschikt. Maar ik leerde wel veel over porselein door die workshops en 
de excursies die we maakten. Les 1: Porselein werk je af als het droog is. Alsof je hout draait of 
uitgutst. Ik zag het in de potten- en sculptuurfabriekjes. Gedraaid werk moet eerst helemaal droog 
zijn voordat er met afdraaien (trimming) wordt begonnen.  De Boeddhabeelden,  de ‘acht 
onsterfelijken’ en wat niet al, werden in talloze kleine onderdelen gegoten die pas als ze voorbij het 
leerharde stadium waren gemonteerd werden. 



  

Trimming Transport naar de public kiln

Ook experimenteerde ik met het aanbrengen van porseleinslib op mijn steengoedsculpturen. Zo 
kon ik toch profiteren van de porseleinhuid waarop glazuren zo mooi worden. 

 Celadon glaze shop

Flower project Na het volgen van de flowermaking workshop maakte ik elke dag een klein 
porseleinen bloemetje. Ik wilde per se het materiaal beter leren kennen, al zou ik er niet groot mee 
kunnen werken. Het werd een soort visueel dagboek. Ik hield bij hoeveel bloemblaadjes het me 
kostte om een volledig roosje te maken, schreef erbij wat mijn frustraties waren of mijn 
verworvenheden. Ik probeerde een plastischer materiaal uit, kreeg eindelijk onder de knie hoe je 
een soort nerven aanbracht op het oppervlak, gebruikte nieuwe boetseerhoutjes. Er is een 
duidelijke stijgende lijn te zien in mijn vaardigheid. Grillig, maar stijgend.



 Flower project 

Strategie Sommigen van mijn collega’s zag ik worstelen met de resultaten uit de public kilns. 
Porselein vervormde, de glazuren vielen tegen, onderschilderingen waren verpoetst of vertoonden 
blazen.
Ik besloot dat mijn strategie zou zijn: gebruik te maken van waar ze hier goed in zijn: met déze 
kleien en déze stooktechnieken zou ik me concentreren op het gebruik van celadonglazuren. 
Celadon is een oude liefde van mij. Ik kan het helaas zelf niet toepassen, omdat ik geen oven heb 
waarin je reductie kan stoken.

 Sunken Mijn eerste sculptuurtjes gebruikte ik om deze glazuren te testen. Ze hielden het midden 
tussen stillevens en landschappen. Ik was hier kort voor mijn vertrek mee begonnen en wilde er 
hier verder mee experimenteren. Ik draaide potjes en boetseerde vormen die ik van een 
gaatjespartoon voorzag. Vervolgens plaatste ik ze in een slibbad zodat ze gedeeltelijk weer 
wegzonken in het slib. De sliblaag werkte als een frame of sokkel. 

 

Sunken 

Celebrating Celadon De tests van Sunken kon ik in een grotere installatie toepassen. Een familie 
blob-achtige vormen wilde ik voorzien van het mooiste van het mooiste op celadon-gebied. Allerlei 
tinten, fijn en grof craquelé, glanzend en mat. Een feest van celadon, maar dan op mijn amorfe 
amoebe-achtige vormen… hoe zou dat uitpakken? Ik was ook benieuwd naar de ontvangst ervan bij
de Chinese stafleden. Ik denk dat wij niet helemaal kunnen beseffen wat de status van celadon 
glazuren is in de Chinese cultuur, maar dat die hoog geschat wordt, snappen we wel. Het pakte 
goed uit. De meer conservatieve meneer Wu stak zijn duim op toen hij het eindresultaat zag en 
zelfs de carryman moest erom lachen. En ook, niemand kon eraf blijven. Iedereen moest ze even 
aanraken of aaien.



 

Celebrating Celadon

You’ll be ink, I’ll be paper De instructeur van de blue and white painting workshop leerde ons de
traditionele schildertechnieken, maar demonstreerde ook zijn eigen gooi- en smijt- techniek. Ik 
voelde een verwantschap in werkwijze  en stelde een experiment voor waarbij hij een aantal van 
mijn lumps met zijn kalligrafieachtige tekeningen/schilderingen zou decoreren. Zo ontstond de serie
You’ll be ink, I’ll be paper. Voor hem was het interessant dat hij abstract kon werken en kon afzien 
van de florale elementen die zijn klanten altijd wilden zien. Voor mij zat het avontuur erin te kijken 
hoe tekeningen, kleur en vorm zouden samengaan of botsen. Het werd vooral mooi en harmonieus;
of het mij prikkelend genoeg is, weet ik niet. 

  

Huang Fei decoreert mijn werk          You’ll be ink, I’ll be paper

Lezingen programma Het Education Center, gelieerd aan de Pottery workshop, organiseert 
cursussen keramiek voor jonge mensen en verzorgt daarbij de ‘vrijdagavondlezingen’. Ze 
benaderen hiervoor vaak de kunstenaars van de Pottery Workshop. Het zijn goedbezochte avonden



waarbij er aan het eind gelegenheid is om vragen te stellen. Je proeft bij het publiek een grote 
nieuwsgierigheid. Mij was ook gevraagd een lezing te geven. Een vraag uit het publiek aan mij was 
of ik kon vertellen wat mijn gedachten waren, terwijl ik aan een specifiek beeld werkte. Eigenlijk 
een ijzersterke vraag; je gaat zelf weer terug naar het moment van ontstaan; je herinnert je dingen 
weer; je overwegingen tijdens het maken. Uiterst informatief voor een eerste kennismaking.  

Toekomst Begin september moest ik afronden. Op een laatste werk gebruikte ik een ossebloed 
glazuur. Een van de technici adviseerde me om dit in een andere oven te stoken, waar ze een 
milder stookschema hanteerden. Het resultaat was veelbelovend. Ik zou heel graag in de toekomst 
nog een werkperiode in de Pottery Workshop doen, waarbij ik me op dit type glazuur zou richten. 
Voor de nabije toekomst wil ik onderzoeken of ik de kwaliteit van mijn eigen glazuren kan 
opkrikken. Door een aantal gesprekken heb ik nieuwe informatie die ik kan inzetten bij het verfijnen
van mijn recepten. Een goed glazuur maakt uiteindelijk het verschil.

 Ossebloed
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