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KDe kleine62
De K is weer in de maand. De K van Klei, van
Keramiek, van Kunst. Maar ook van Kĳken,
Koesteren, Creatief en Knowhow. Kĳk & lees

in de kleine K wat er met Klei Kan.



Riëlle Beekmans
Klei en de kringloop van het bestaan
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Op de vorige pagina: Doornroosje, 2019, gebakken klei en kussen, 25 x 30 x 30 cm, foto: Riëlle Beekmans
▼ Pluktuin, 2015, ongebakken klei, tafel en twee stoelen, 100 x 250 x 110 cm, foto: Leon Perlot

oven kwam, dacht ik: Is dit van mĳ? Daar heb ik
niets mee te maken! Het is keihard, het is kleiner,
heeft een andere kleur... Dat is echt een dingetje
waarvan ik op de academie veel last heb gehad.’

Vaatwasserbestendig?
En dan het dictaat van de keramiektraditie: ‘Er
mag geen lucht in, de wandspanning moet overal
hetzelfde zĳn, het werk moet vaatwasserbesten‐
dig zĳn... De opleiding is niet lang, maar het is
verbazend wat er daarna allemaal in je hoofd
omgaat. Juist ook omdat je net begint waarschĳn‐
lĳk, en omdat je meekrĳgt: als je niet de juiste
techniek toepast, kun je er nooit mee werken.’

‘Voor mĳ is het er altĳd geweest’, vertelt Riëlle
Beekmans (Diessen, 1972). ‘Kleien, dat snap ik;
daar heb ik geen vragen over.’ Wat haar in dit
materiaal boeit? ‘Klei is gewoon heel leuk. Hoe je
het kunt vervormen, de soepelheid. Dat is ook de
reden dat ik klei-animaties maak: zo kan ik ande‐
ren laten zien hoe fijn soepel en zacht klei is.
Want de beweeglĳkheid van klei, dat is geloof ik
wat ik het allerleukste vind.’

Stoken?
De academie richt zich op gebakken klei. Dat
wringt: ‘Afschuwelĳk vond ik dat. Ik had iets
gemaakt dat mooi zacht was. Als het dan uit de

De soepelheid van klei, dat boeit Riëlle Beekmans. Het bakproces
fixeert. Logisch dat ze zich afvraagt of haar werk per se gebakken moet
worden. Ze maakt daarin een radicale keuze en schept werk op locatie
dat voor de ogen van de toeschouwer vergaat. De reacties zĳn soms fel.
Voor Riëlle raakt het aan een groter thema: dat van het bestaan zelf.
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Op de vorige pagina: Maria Boom, 2019, ongebakken klei en hout, 170 x 120 x 120 cm, foto: Theo Bos
▲ Rika, 2019, klei-animatie

Kusjes
In haar vroege werk gaat Riëlle vaak uit van
zichzelf. Letterlĳk. Ze gebruikt afdrukken van
haar vingers, hoofd, buik, haar tong. Het maakt
haar werk pregnant. Neem haar kusjes, die ze
overigens wél bakt, omdat ze sommige vormen
gewoon wil hebben: een kus kan de uitdrukking
zĳn van heel uiteenlopende, vaak zeer intieme
gevoelens. ‘De meeste mensen denken er niet zo
snel aan, voor hun lĳkt het allemaal vooral heel
lief, maar er bestaat ook zoiets als een judaskus.’
Juist die meerduidigheid boeit haar.

Interactie
Inmiddels heeft Riëlle honderden kusjes gebak‐
ken. Ze exposeert ze in bloembedden door de
kusjes als een zwerm in het gras van tuinen en
parken te prikken. Het lokt altĳd reacties uit.
‘Kindjes die het zien gaan meteen gniffelen, die
vinden het super grappig. Volwassenen staan er
iets verder van weg, die zien eerst paddenstoe‐
len. Dan zeggen die kindjes: Nee, je moet beter

Kantelpunt
Het resulteert in een impasse: ‘Ik wist niet wat ik
met klei moest, terwĳl ik écht wel wist dat ik wat
met klei moest. Dat was raar.’ Dan neemt Riëlle
een kloek besluit: ze gaat werk maken van onge‐
bakken klei. ‘Dát was het moment dat ik dacht:
Zo vind ik klei wél leuk. Nu hoef ik me over een
heleboel dingen niet meer druk te maken en kan
ik gewoon aan het werk gaan. Dat was echt een
overwinning.’

Poëzie in klei
Het is een radicale keuze: haar ‘schetsen in klei’
verbrokkelen, een beeld als Rika lost op in water.
Werk dat vergaat, het publiek heeft het er soms
moeilĳk mee. Voor Riëlle verwĳst het naar een
groter thema: ‘Vergankelĳkheid, de positieve en
negatieve kant daarvan, is in mĳn werk een
issue. Een object valt uit elkaar. Ik hou niks over.
Maar met dezelfde klei kan ik weer iets nieuws
maken. Die cirkel vind ik mooi. Dat is pure
poëzie.’
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Op de vorige pagina: Kusjes in een vaas, 1996-heden, gebakken klei en glazuur, 20 x 3 x 2 cm, foto: Wilma van de Hel
▲ Maria (geknield), 2018, gebakken klei, 30 x 10 x 10 cm, foto: Riëlle Beekmans. Op de volgende pagina: Rava (beeld lost

op in water), 2019, ongebakken klei, teil en water, 90 x 80 x 50 cm, foto: Riëlle Beekmans

kĳken!’ Ze geniet van de interactie die erdoor
ontstaat: ‘Kindjes geven een kusje een kusje,
mensen geven elkaar een kus, mensen geven
elkaar een kus met een kusje. Heel erg lief!’

Drie-in-een
Ondertussen gaat Riëlle verder met haar onder‐
zoek. ‘Ik probeer te combineren wat een mal, de
klei zelf en boetseren doen.’ Tot nu toe werkte ze
vooral veel met mallen. De dialoog met de klei
ontstond bĳna vanzelf: ‘Klei is mooi soepel. Als je
het uit een rubberen mal haalt, kun je er nog alles
mee doen. Zoals het dan verzakt en barst, dat
vind ik geweldig. Of als je er met een mes in
snĳdt. De randjes die dan ontstaan, kan klei
alleen zelf maken.’ De laatste tĳd richt ze zich
meer op het boetseren. ‘Als ik die drie dingen bĳ
elkaar wil brengen,’ gniffelt ze, ‘moet ik daar wel

mee aan de slag gaan. Ik ben heel benieuwd of
het lukt. Vast. Laatst zag ik dat ik het ergens
spontaan al gedaan heb.’

In beweging
Ook met beweging wil ze meer doen. ‘Dansen
vind ik fijn. Niet iedereen doet dat. In Nederland
is heel veel redelĳk strak en rustig en recht.
Volgens mĳ is dat ook nog een weg om steeds
sierlĳker en vrĳer werk te maken; er meer bewe‐
ging in te krĳgen.’ Ze denkt even na. ‘Het blĳft
leuk. Ik wil nog zo veel doen. Mĳn hoofd gaat
zoveel sneller dan mĳn handen. Dat houdt het
spannend.’ Dan, enthousiast: ‘Het is een heel fijn
vak. Ja, dat is het.’

Sander Hendriks

de kleine K | het onafhankelĳke digitale keramiekmagazine | nummer 62 | februari 2020 | 25

http://www.beekmans.biz

