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MY NATURE: SOLO-
TENTOON STELLING 
KATHARINE MORLING
Katharine Morling (GB) startte haar 

carrière met het maken van geglazuurde 

majolica, maar was er niet gelukkig mee. 

Op deze wijze, ingebed in de traditie, zag 

ze zichzelf niet als kunstenaar. In 2007 

op het Royal College of Art, MA Glass 

and Ceramics, ontdekte ze hoe ze wilde 

werken: tekenen werd belangrijk.

Haar werk veranderde compleet toen ze 

begon met haar, soms levensgrote, zwart-

witte stukken. Deze stukken beginnen als 

een schets, die ze vertaalt in 3D. Ze noemt 

zichzelf een driedimensionaal mens: ze 

wil er omheen kunnen lopen, het van 

alle kanten bekijken. De objecten blijven 

ongeglazuurd, omdat ze houdt van de 

onzekerheid die dat oproept. Mensen zijn 

niet gewend aan ongeglazuurde witte 

klei; men wil het aanraken, voelen of het 

misschien papier is. Het geeft een extra 

dimensie aan de objecten. Met zwart geeft 

ze contouren aan en voegt eigenzinnige 

grafi sche details toe.

Haar inspiratie haalt ze uit objecten 

van het alledaagse leven en uit haar 

wandelingen over antiekmarkten. Ook de 

natuur, met name bloemen en vlinders, 

speelt een belangrijke rol. Stillevens 

plaatst ze in oude houten doosjes, maar 

ook wel in heel fraaie mahoniehouten 

vitrinekastjes. Het matte witte porselein 

met de donkere contouren contrasteert 

prachtig met het glanzende hout. 

Gekleurde kwasten symboliseren haar 

zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 

Origineel en met een knipoog naar het 

surreële, heeft het de kunstenaar ruime 

internationale erkenning opgeleverd.

Katharine Morling, solotentoonstelling My 

Nature. Galerie Terra Delft, Nieuwstraat 7, 

NL-2611 HK, +31 (0)15-2147072; 

info@terra-delft.nl | Open: woensdag t/m 

vrijdag 11.00-18.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 

uur, 1e zondag van de maand 13.00-17.00 uur. 

Tot en met 15 september 2018. 

www.terra-delft.nl

KLEISYMPOSIUM 2019 
Laat je verrassen en inspireren op dit 

tweede Kleisymposium op zaterdag 26 

januari 2019. Net als de eerste editie 

georganiseerd door de NVK en de Stichting 

KLEI. Voor iedereen met passie voor klei: 

kom en ontmoet zes topkeramisten en hoor 

het verhaal achter hun werk. Waar halen 

zij hun inspiratie vandaan? Waarom kiezen 

ze voor juist die techniek of materiaal? Wat 

heeft het werken met klei hen gebracht?

 

De hoofdgast van 2019 is Gertjan van der 

Stelt, de vijf andere sprekers zijn Mieke 

Everaet, Reinhilde van Grieken, Ric Sebes, 

Olav Slingerland en Sanne van Tongeren. 

Deze bijzondere keramisten zijn met zorg 

geselecteerd op kwaliteit, eigenzinnigheid, 

kennis en diversiteit van technieken. Bekend 

in nationale en internationale kunstkringen 

vertellen zij op passievolle wijze over 

hun werk met veel beeldmateriaal en 

live demonstraties. Gelijktijdig geven zij 

tweemaal hun lezing. Vooraf maak je de 

keuze welke twee sessies je wilt bijwonen. 

Op de website kleisymposium.nl is over alle 

sprekers uitgebreide informatie te vinden.

Meld je snel aan voor deze leerzame 

en inspirerende dag, want er kunnen 

maximaal 200 mensen deelnemen. Een 

kaartje kost € 90,-. Vóór 1 december 

2018 betaal je € 85,-. KLEI abonnees 

ontvangen een korting van € 10,-. De 

entreeprijs is inclusief lunch, bijwonen van 

drie lezingen, borrel en een keramische 

mok van een gerenommeerde keramist. 

Inschrijven via de webshop van klei.nl of 

via www.kleisymposium.nl 

 

Kleisymposium 2019: Veemgebouw verdieping 8, 

Torenallee 86, Strijp S, Eindhoven. 

Het Kleisymposium is een initiatief van de 

NVK en de Stichting KLEI. Hoofdsponsor is 

Keramikos. 

Programma 
26 januari 2019

09.30-10.30 uur:  Ontvangst

10.30-11.00 uur: Opening

11.00-12.30 uur:  Lezing Gertjan van 

der Stelt

Gertjan van der Stelt (1959) maakt abstracte 

objecten van platen klei. Van platte 

geometrische vormen komt hij tot complexe 

driedimensionale objecten die verwijzen naar 

natuur en architectuur. ”De objecten die ik 

maak kunnen beschouwd worden als schelpen, 

aangespoeld op het strand van de tijd.”

12.30-13.30 uur: Lunch

13.30-14.45 uur: Sessie 1: vijf gastsprekers 

14.45-15.15 uur: Pauze

15.15-16.30 uur: Sessie 2: vijf gastsprekers 

16.30-17.30 uur: Afsluiting en borrel

Gertjan van der Stelt, Cave (Turquoise Shadow), 2014; steengoed; kleiplaten, engobes; h. 40 x 35 x 35 cm. 
Particuliere collectie 

Katharine Morling, Colourful Paintbrushes and 
painttubes, 2018; porselein, stains; 
h. 27 x 25 x 25 cm. Foto Stephen Brayne 


