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Met werk van...
Deze tentoonstelling – met werk van Athos
Bulcão, Marcos Castro, Anna Franceschini, Ni
Haifeng, Nicolás Lamas, Praneet Soi, Adriana
Varejão, Ana Vaz, Bouke de Vries, Raed Yassin,
Karlos Gil en Belén Zahera – onderzoekt hoe
vorm landsgrenzen doorkruist. Neem blauw-wit
aardewerk, zoals Delfts blauw in Nederland,
Qinghua-porselein in China, Iznik-keramiek in
Turkĳe, Azulejo in Portugal, Engels porselein
(‘China’) of Talavera Poblana in Mexico. Een
kosmopolitisch artefact met zĳn wortels in de
wereldhandel, maar overal aangepast aan
lokale tradities. Het is die wereldhandel, onlos-
makelĳk verbonden met het kolonialisme, die
samenlevingen ingrĳpend veranderde. Door een
kunstuiting van een wereld in beweging als
vertrekpunt te nemen, nodigt deze tentoon-
stelling uit om historisch blauw-wit aardewerk te
zien als mobiele drager van ideeën en tradities,
maar ook als vertrekpunt en bestemming
hiervan. Er is werk in diverse media te zien van
hedendaagse kunstenaars uit Noord-, Midden-
en Zuid-Amerika, Azië en Europa.

Afbeelding: Karlos Gil en Belén Zahera,
Parasite (Magic Spout), 2020, aardewerk, met
dank aan de kunstenaars. Foto: Kristien Daem.

t/m 23 augustus
Witte de With Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
Open: dinsdag t/m zondag 11 - 18

Porselein aan de Jisperweg
is een initiatief van Wil van Blokland en Inge
Bečka. In het weekend van 18-19 juli
(12-17 uur) zĳn hun bĳzondere ateliers geopend
voor iedereen die belangstelling heeft voor
porselein. Wil van Blokland en Inge Bečka
verlaten ieder jaar de Jisperweg twee maanden
om naar China te gaan en daar hun nieuwe
porseleinen werk/collecties te maken.

Wil maakt monumentaal werk en zoekt naar
diepgang en verstilling. Zĳ wil met haar werk
de essentie van het bestaan laten zien. Grote
porseleinen tablets bewerkt ze met glazuren tot
eenvoudige abstracte ‘schilderĳen’. ‘Het abstra-
heren helpt mĳ de complexe wereld te begrĳ-
pen.’
Inge werkt op het snĳvlak van kunst en design.
Naast haar vrĳe werk The Blob en Another Brick
on the Wall maakt zĳ ook in kleine oplage uniek
en functioneel werk. ‘Ik vind het leuk en interes-
sant om een bestaand object uit zĳn context te
halen. Of het zodanig te bewerken dat het
enerzĳds herkenbaar is, maar dan met mĳn
eigen specifieke touch.’

Wil en Inge vertellen u graag over het wat, hoe
en waarom van hun jaarlĳkse werkverblĳf in
China. Belangstelling en in het bovengenoemde
weekend niet in de gelegenheid om te komen?
Bezoek op afspraak kan.

18 en 19 juli
Atelier Wil van Blokland
Jisperweg 53-A, Westbeemster
Kunstwerkruimte | Inge Bečka
Jisperweg 123, Westbeemster

https://www.wilvanblokland.nl
http://www.ingebecka.com
https://www.wdw.nl

