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40 Tineke van Gils
"Zowel in China als in Delft heb ik
de plaatselijke traditie van gieten en
beschilderen gecombineerd met
mijn manier van draaien."
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dat toeristen meestal kopen. Daarom worden kunstenaars en
vormgevers aangetrokken om nieuwe collecties te ontwikkelen."
De samenwerking in de Delfts blauw fabriek betekende een tijd
van veel experimenteren met vormen, decoratie en het materiaal.
Die gelegenheid was er, want door de corona maatregelen waren
er minder andere verplichtingen. "In de traditionele vormen
van De Paauw zag ik een herhaling van patronen, een ritme dat
steeds terugkwam. Daar ben ik mee gaan spelen door de vormen
aan te tasten, er asymmetrie in te brengen, andere decoraties
zoals stempels te gebruiken, slechts kleine gedeelten te laten
beschilderen, kortom te zoeken naar een ander soort evenwicht.
Maar het oorspronkelijke ritme wilde ik in mijn theepotten wel

Tineke van Gils
Koningin van de theepot
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In december 2019 kwam Tineke van Gils terug uit de Chinese porseleinstad Jingdezhen
waar ze op uitnodiging van Jackson Li 100 unieke theepotten had gedraaid. Die
draaiperiode werd afgerond met een solotentoonstelling van het gerealiseerde werk in
SanbaoJingdezhen. De helft van haar theepotten bleef in China, de andere helft staat
in haaratelier in Schipluiden. Als vervolg op de werkperiode in Chinawerkte VanGils
vijf maanden samen met De Paauw,de aardewerkfabriek in Rijswijk van Heinen Delfts
Blauw, waar zij in 50 theepotten haar eigen draaitechnieken combineerde met de typisch
Delftse vormen en technieken. De gerealiseerde 50 Delftse theepotten zijn samen met de
Chinese in september en oktober te zien bij De Paauwin Rijswijk.

DOOR PIETAUGUSTIJN IFOTO'STINEKE VAN GILS

'Ik ben een periode min of meer artist in residence geweest
in mijn eigen atelier", vertelt Tineke van Gils over het Delftse
project. 'Ik heb bij De Paauw gebruik gemaakt van de bestaande
mallen voor vazen en daaruit de onderdelen voor de theepotten
gemaakt. Zowel in China als in Delft heb ik de plaatselijke
traditie van gieten en beschilderen gecombineerd met mijn
manier van draaien. Van het project zal een gedeelte bij Heinen
zichtbaar blijven. Ze willen met nieuwe projecten naar buiten
treden en zich richten op de Nederlandse en Europese markt.
Nederlanders zijn niet zo geïnteresseerd in het Delfts blauw

Tineke van Gils. een greep uit de In Jlngdezhen ontstane theepotten
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Tlneke van Glts. linksboven: Theepot Bsmboo. 2019; porselein Jingdezhen; h, 14x 10 x 7 cm I h. 15 x 10 x 7 cm I rechtsboven: Theepot. 2019; porselein Jingdezhen;
h. 59 x 25 x 21cm Ilinksmidden: Theepotten. 2020; Delfts blauw aardewerk; h. 10 x 15 x 10 cm elk [ünksonder.Theepot. 2020; Delfts blauw aardewerk: h. 18 x 15x 11cm I
rechtsonder: Theepotten, 2020; Delfts blauw aardewerk; h. 22 x 22 x 16 cm I h. 46 x 36 x 25 cm I h. 43 x 25 x 20 cm
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Tineke van Gils, Theepot 5ilk Rood.2019; porselein Jingdezhen: h. 8 x 13 x 8 cm

zichtbaar houden. De vormen moesten me uiteindelijk ook zelf
verrassen. Wat ik in dit project, maar ook in de eerdere Chinese
projecten, zo belangrijk vond, is de samenwerking en het overleg.
Ik voel me thuis in het ambacht de draaischijf heeft voor mij geen
beperkingen, maar de Delftse techniek iswel even iets anders dan
draaien met porselein of steengoed. Door samen te werken met
andere ambachtslieden komt er iets moois tot stand:

THEEPOTTEN KIJKEN
Tineke van Gils heeft in haar kunstenaars bestaan 1000 + 1
theepotten gemaakt. De 100 exemplaren die nu in Delft te
zien zijn hebben een voorgeschiedenis. "Het begon allemaal
met een draaischijf en een theepot. De eerste tentoonstelling
waaraan ik mocht deelnemen werd in 1987 georganiseerd door
vijf vooraanstaande galerieën in samenwerking met Van Nelle
en heette Theepotten kijken ... de visie van 100 keramisten. Mijn
theepotten voor die tentoonstelling had ik gemaakt vanuit het
idee van een segment van een bamboestengel. Wat ik toen nog
niet wist, was dat de theepot mij nooit meer zou verlaten:
'Toen ik in 2006 werd gevraagd om als sponsor voor een opera
in Midden-Delfland een theepot te draaien die 100 keer zou
worden afgegoten om door evenzoveel bekende streekgenoten
te worden beschilderd, besloot ik spontaan om ze alle 100
als unieke potten zelf te draaien. Om schilders, die minder
ervaring hebben met de driedimensionale vorm, tegemoet te
komen, maakte ik potten waarin ik het te beschilderen deel al
bij voorbaat terugbracht tot platte vlakken als een soort venster.
De nog maagdelijk witte onbeschilderde potten werden in een
eveneens door mij ontworpen zwarte vakkenkast van drie bij
vier meter gepresenteerd aan koningin Beatrix en in haar bijzijn

Tineke van Gils. Themaking of. samen met Hemen Delfts 81auw

42 KLEI I SEPTEMBER OKTOBER 2020

decoreerde ik de eerste pot door deze te overgieten met oranje
glazuur voor het vorstenhuis en groen voor Midden-Delfland.
De beschilderde theepotten werden geveild, het leeuwendeel
van de opbrengst kwam ten goede aan de opera, maar voor mij
was het de publiciteit en de nieuwe projecten die daar weer uit
voortkwamen. "

BLANC DECHINE
De theepot heeft haar inderdaad nooit meer verlaten. Door de
jaren heen ontwikkelde ze een vormentaal die direct herkenbaar
is als een Van Gils. Ze kiest daarbij voor scheppingen die in
één keer zijn ontstaan, een vorm die weliswaar een pot is,
maar de uitstraling heeft van een sculptuur. Dat bleek ook
weer in 2010 toen ze in Dehua, die andere porseleinstad in
China, eveneens 100 theepotten draaide in blanc de Chine. "Ik
beschouw het als een ongekend grote eer om als buitenlandse
kunstenaar uitgenodigd te worden om theepotten te mogen
draaien van Dehua-porselein en deze in China - het land
van de theepotten en het porselein - te exposeren in een
soloshow in Shanghai. Het is een mogelijkheid tot ontwikkeling
waarvan ik nu nog nauwelijks de waarde kan inschatten", zei
ze daarover in KERAMIEK6-2010. "De theepot is voor mij een
abstracte vorm die je van verschillende kanten kunt bekijken;
een asymmetrische vorm waarin ik zoek naar spanning. Klei
moet rondgaan door mijn handen, ik maak ruimtelijke vormen,
maar werk eigenlijk in het platte vlak, de draaischijf voegt er een
dimensie aan toe. Het resultaat daarvan is de containervorm,
dat is mijn begrenzing en juist daarom ook mijn uitdaging:

VRIJHEID
"Het directe contact van mijn handen of mijn gereedschap met
de klei houd ik zichtbaar. Mijn werk ontstaat op het wiel. zelfs
als ik meerdere technieken combineer, vormt de draaischijf
de verbinding. Mijn vrijheid in het maken is gebaseerd op
vaardigheid, snelheid en trefzekerheid in het omgaan met het
materiaal. Op de draaischijf dans ik met de klei." Een belangrijk
statement, waarin het gaat om het samengaan van ambacht
kunst en techniek. Het maken van een theepot is voor Tineke van
Gils het creëren van een kunstwerk. een container waarin haar
creativiteit. expressie en materiaal zijn samengebald. 'Koningin
van de theepot' is dan ook een benaming die recht doet aan een
oeuvre waarin de theepot de dominante uitingsvorm is.

• Tineke van Gils, Rijksstraatweg 16, NL-2636 AXSchipluiden,

+31 (0)15-3808191. Haar eigen galerie 't Spint is op afspraak te bezoeken .

. www.tinekevangils.com

·100 exchange theepotten door Tineke van Gils. Heinen Delfts Blauw,

Fabriek De Paauw, Delftweg 133, NL-2289 BD Rijswijk (ZH),

+31 (0)15-2124920; info@heinendelftsblauw.nll Open: dagelijks 9.00-16.30

uur. In verband met coronaregels website raadplegen of vooraf bellen.

Van 12 september tfm 31 oktober 2020. www.heinendelftsblauw.nl


