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Expositie'Materie'opent
26 februari in Kunst2001
I' INGAIEBADHOEVEDORP
rie Kunst2001is van vrijdag
24 februari tot en met zondag 2 april de tentoonstelling'Materie' te zien met
schilderijen(mixed media)
van Ketlin van Esschotenen
porselein(Nerikomitechniek) van PetrusGriepink.
De tentoonstelling wordt
zondag 26 februari om
'16.00 geopend en ingeuur
leid door kunstverzamelaar
KeesRakers.
werken
Beidekunstenaars
vanuithet materiaal,dat zijn
heeften
eigenwetmatigheden
en
naastmateriaalkennis
technischevaardigheidook
creativiteiten oog voor voÍïngevingvraagt.
Samenspel
(1975)
Ketlinvan Esschoten
studeerdein 2005af aande
HKU Hogeschoolvoor de
kunstenUtrechtmet eenspecialisatiein interieurarchitectuur.Na haarloopbaanals
en vormgeinterieurarchitect
ver heeft zij zich vanaf2OlO
gespecialiseerd
alsbeeldend
kunstenaar.Met haar architectonischeachtergrondgaatzij
vooralop zoeknaarde verbinding tussenverschillende
materialendie samensmelten
in eenabstractecompositie.
Dit is eenintuïtiefproces
zondervooropgezetplan, het
werk vormt zich door onderzoeken experiment.Het doel
is het onzichtbarezichtbaar
maken.Het beelddat ontstaat
is als eenvormentaalvan de
ziel. De rode draadin haar
werk is een samenspelvan
kleuren en materialendie door
sameneenverbinding aante
gaanelk eennieuw verhaal
vertellen. niets is meerwat het
lijkt en alles krijgt opeenseen
anderebetekenis.
In het huidigeporseleinvan

Het porseleinvan Griepinkis aaibaardoor de zijdezachteafirerking.Foto:pr
PetrusGriepink(werkendin
zijn
Lijnden)is onmiskenbaar
verledenterugte vindenwaar
voor hem als antiekrestaurator
nauwkeurigheideeneerste
vereistewas.

Daarom
enigszinstransparant.
is eenglazuurlaagniet nodig,
maaris het toch waterdicht.
Door zijn eenvoudblijft het
porseleinzijn puurheidbehouden,al danniet ingekleurd.
De zijdezachteafiverking
zorgtvoor eenmooiebalans
tussende hardheidvan het
materiaalen de aaibaarheid
van de buitenkant.

GalerieKunst 2001,DorpsSnelliushuis Badhoevedorp,
laan35. telefoonnummer:
e-mail
020-6596ó93,
l.nl
info@galeriekunst200
Openingstijdenwijdag, zaterdagen zondagvan 13.00alleen
17.00uur.Daarbuiten
op afspraak.
www.galeriekunst200l.nl
facebook.com/Kunst200l

MoeiliJkheidsgraad
waar
De discipline'Porselein'
Griepinkindertijdvoor heeft
gekozenkomt mededoor de
weinig
moeilijkheidsgraad
voor.
Het merendeelvan zijn werk
is met de handopgebouwduit
tientallenlaagiesporseleinklei
die hij van te vorenheeft
ingekleurdmet hittebestendige keramischekleurstoffendie
gradenworden
op 125011290
meegebakken,
ook wel Nerikomi genoemd.De zuiverheid
van het materiaal,de mogelijkhedenom flinterdunen
uitdagendte werkenspreken
tot de verbeelding.De materie
heeftzijn eigenwetmatighedenen waagt naastmateriaalkennisen technischevaardigheid ook eengezondeportie
creativiteiten zin voor vormgeving om te kunnenkomen
tot een'eigenmaniervan
werken'. De temperatuurvoor
het bakkenvan porseleinis
ontstaatuit een samenspelvan
Het werk van Van Esschoten
hoger dan voor andereaardekleurenen materialen.Fdo:Pl
werksoorten,het porselein
wordt harder,niet poreusen

