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Uitnodiging

Too Hot to Handle! is een expositie over de actuele
stand van zaken in de keramiek. Deze discipline is hot
en staat op dit moment sterk in de belangstelling en in
diverse musea worden dan ook grote tentoonstellingen
georganiseerd met keramiek in de hoofdrol. Het spectrum
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waarbinnen hedendaagse keramiek zich beweegt is in de
laatste decennia enorm uitgebreid.
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Keramiek als discipline heeft zich losgemaakt van conventies en zich ontwikkeld tot een autonome kunstvorm,
doordat er grenzen zijn verlegd in beeldende, inhoudelijke
en technische zin. Precies dit willen we met deze expositie
laten zien: niet alleen de grote diversiteit binnen de kera-

Openingstijden

miek, maar ook het grensverleggende karakter ervan.

dagelijks 11:00 -17:00

Aan Dien Jorien Geertsma, Angelique Heffelaar, Frank

(maandags gesloten)

Porcelijn en Sies Vrasdonk (KCB-leden) en Wil van
Blokland, Nesrin During en Cecil Kemperink (gasten van

Tentoonstelling

buiten het KCB) is gevraagd om nieuw werk te selecteren,

Too Hot to Handle!

werk dat op de een of andere manier een nieuwe stap is
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binnen het eigen oeuvre. Keramiek is in alle gevallen het

te bezichtigen in de

startpunt. Resultaat is een expositie die ongewone en

expositieruimte van

verrassende beelden oplevert, met keramische objecten

het KCB op de 1e verdieping

die raakvlakken hebben met schilderkunst of gemaakt zijn
in combinatie met andere media zoals audio, foto, video.
Er zijn wandobjecten, installaties en er is werk van zeer
groot formaat dat in China gemaakt is. Een bijzondere
video performance met beweeglijke kleisculpturen maakt
deel uit van de expositie, waarbij het specifieke geluid van
gebakken klei een hoofdrol speelt.

De tentoonstelling Too Hot to Handle! wordt zondag
18 maart 17:00 geopend.

