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KRUiSBESTUIVING TUSSEN EXPERTS

'Ocnnbined Besidencies'
Al sinds 2005 vindt er een inspirerende samenwerking plaats tussen het Europees Keramisch
Werkcentrum (.ekwc) en Wienerberger. Beide par-

tijen dragen bij aan nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van keramiek en architectuur. Een van de

archrtectuur. En naar rnatlrematische systernen die bru k-

architectuurprojecten binnen dit kader,Combined
Residencies' Íocust op de samenwerking tussen
architecten en kunstenaars en/of ontwerpers. Zo
werkten ook architect Joris Molenaar en kunstenaar
Christine Jetten gezamenlijk aan de ontwikkeling

menten. Op basis daarvan werden schetsen gemaakt, die

van níeuwe vormen bakstenen en keramische gevel-

patronen,

Christine Jetten

baar zijn bij het ontwerpen van reeksen keramische elewerden geconcretrseerd in mathematisclr onderl:ouwde
patronen. De patronen zijn vervolgens verlaald in drie
dimensionale kerarnische elementen.

Tijdens de 'Corrb ned Besidency' zijn verscl-r llende
vormeir uitgewerkt, waaronder een Z-vori'r'tige en een
Kommavormige baksteen. Bil die vorrnen werd bovend en
gezocht naar meerdere varianten qua oppervlaktestruc-

Jetten en Molenaar werkten begin 2O0B sarrer aan
nreuwe keramisclre elementen, die

in

reeksen kunnen

tuur. De bakstenen zrln toe te passen tn eindeloos te herhalen variabele aaneenschakelingen. en hebben zowel een

worden venverkt tot bouwdelen, Beden hebben ruirne
ervaring rret keramiek in de gebouwde omgeving. Zo staat
Joris Molenaar bekend om zijn íascinatie voor clecora-

constructieve als decoratieve Íunctie,

tieve gevels. Hil ontwierp onden-neer in santenwerk ng met

Na de vormsessies pleegde het ontwerpersduo intensteÍ

Wienerberger de Diabolo-baksteen, Christine Jetten \ /erkt

overleg met Wienerberger over de productemogelilkhe-

Productierijp maken

internatronaal als kunstenaar, met een spec aiisatle in gla

den van de brjzondere bakstenen. I\4assaproductie bleek,

zuren, aan het ontwerpen vair gevelbekleding samen rnet

vanwege

archtectenbureaus, zoals Kohn Pedersen Fox associates.
Zo ontwierp ze voor lret prestigieuze Museurll cf Aris

Komma- en Z-bakstenen werden wei op klene schaa
handrratrg geproduceerd, Met de resultaten uit het onder
zoek ls architectenbureau Moienaar en Van Winden in het

and Design in New York (een ontwerp van Aliied \A/orks
Joris IMolenaar

Variabele aaneenschakelingen
Jetten en Molenaar deden eerst onderzoek naar het
gebruik van keramlek in Westerse, Oosterse en Moorse

de afurijkende vormen, olrhaalbaar, maar

de

Architecture) spectacuiaire tegels, waarvan de kleur onder

kader van lopende projecten verder aan het expe|men

invloed van licht veranderl.

teren.

-,
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Geglazuurde
gevelbekleding met
dakenproÍiel als
resultaat samenwerking
Crebolder en Ponec.

Combinatie van expertises
Een onderzoek blj het .ekrvc naar de trogelilkheden die
keranïek de architectuur biedt is dan ook voor iedere
architect aan te raden, vlrdt Joris Moenaar, 'Christne en
ik hebberr alleber eerr Íascinatie voor kerarn ek. maar we

lk let vanuit de architectuur rnet name op vormverhoud ngen

en toepasbaarheid. Zlj ontwerpt meer associatief en heeft
ervaring met het produceren van keramiek. Die combirlatie
van expeftises Ieved doordachte en toch verrassende resul-

bekilken het materiaal vanuit een versclrillend perspectref.
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Eva Crebolder (L)

Dana Ponec
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KTRAhIIFK ËN ARCHITTCïUUH
Het .ekwc rs een internationaal atelier waar kunstenaars, ontwerllers
en archtecten de aftlsteke en technische mogelijkheden van keramlek
onderzoeken. Doel is het bevorderen van ontwkkelingen rn de kerarnische kunst, design en arclritectuur,
Binnen het project 'Keramiek en Archtectuur' werken het .ekwc en
Wienerberger, tevens hoofdsponsor, intensieÍ samen om het kerami-

I

sche gebruik in archrtectuur te stimuleren. Onlangs namen deel in de
conrbined residencies: ontwerper Ted Noten met archltect Gustavo
Crembril, en beelciend kunstenaar Eva Crebolder rr samenwerkng met

archtect Dana Ponec, Meer informatie is te vinden op www,ekwc.nl, en
in de periodieke uitgave Fire van het .ekv'/c en Wienerberger. Ftre is ook

te downloaden op www,ekwc.n
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