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Rond 2017 kreeg ik een fascinatie voor de klank van
keramiek. Mijn ervaring met klei was voornamenlijk
als boetseerder van portretten en modellen en daar
speelt klank geen rol bij. Maar ik wilde vanuit een
andere benadering met klei omgaan. En omdat ik in
aanraking kwam met het gieten van klokken vroeg
ik mij af wat de klank van klei zou zijn. Al eerder
werkte ik in materialen als ijzer en brons op een
monumentale manier maar lette hierbij niet speciaal
op de klank van het materiaal.
Als klei op een temperatuur gestookt wordt boven
de 725°C versteent de klei en kan het bij aanraking
klank voortbrengen. Hoe hoger de temperatuur, hoe
meer verdichting van het materiaal en hoe specifieker
de klank.
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Uitgaande van eenvoudige vormen waarbij ik het
visuele aspect van een object met het geluid wilde
combineren, begon ik te experimenteren. Een eerste
ervaring deed ik op in de Titus Brandsmakerk in
Den Haag. Een gebouw waar klank een belangrijke
rol speelt én een locatie met een specifiek religieus
karakter. Verrassend genoeg werden deze drie
hangende non figuratieve ‘aliens’ snel opgenomen
door de zowel aardse (rood) als hemelse kleuren
(blauw) van het interieur van de kerk. Het aspect
van de klank werd als verrassend ervaren.
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De middelste vorm is geënt op de klokvorm maar
vliegt er als het ware van weg en ook een associatie
met de grote, gevoelige oren van de olifant is niet
verwonderlijk. De losse roze vorm van de klei en
het strakke rode vlak lijken niet bij elkaar te passen.
De vormen links en rechts hangen er afzonderlijk
naast. In religie heeft elke kleur een functie, in deze
compositie spelen de rechthoekig vormen van de
kleurvlakken een bindende rol.
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