Mirjam Veldhuis
het vermoeden,
de schoonheid en de
imperfectie
Witte olifanten, te duur om te onderhouden, te kostbaar om weg te doen. Zo heette de
tentoonstelling in de Watertoren van Stadskanaal waar Mirjam Veldhuis (1961) van half juni
tot half september 2013 exposeerde. Een prachtig gebouw met golvende baksteenwanden,
maar eenmaal binnen ogen de ruimtes ondanks hun grote hoogte, zwaar en duister. Niet
ieder werk is daar tegen opgewassen. Maar eenmaal ontdekt, blijven ze je aandacht trekken.

door teja van hoften

Ornamental landscapes
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Geheimzinnige keramische landschappen als deinend onder
waterleven. De briljante glazuren zinderen, gloeien, spetteren
en zuigen in pure levensdrift. Eenmaal gewend aan het schaarse
licht, ontdek je steeds meer details en variatie. Glazuurkristallen,
plekken waar de glans verandert van metallic in zacht fondant,
waardoor ook de kleur telkens in subtiele nuances verschilt.
Ornamental landscapes, van Chinees aandoende steile
berghellingen in nevels gehuld tot wilde woekeringen in een
sprookjesbos. Het werk heeft soms ook iets weg van het rijke
Meissen porselein, maar dan van alle figuurtjes en verhalende
elementen ontdaan. Het werk van Mirjam Veldhuis kent veel
contrasten. Een duidelijke armatuur met gekke klonten erop.

Groene rotsen met bloesem er tegenaan gespetterd als was het
water. Lichtblauwe tongen en spookachtige bleekroze licha
melijkheid. Contrasten in huid en vorm, kleur en glans. Hoewel
alles alsmaar stroomt en in beweging lijkt, kent haar werk zowel
het trage als het zenuwachtige. Het is een eindeloze overdaad,
maar toch geen chaos. Je voelt de materie, haar ontdekkingsreis,
het feest van het creatieve proces, maar ook de keuzes die ze
heeft gemaakt. Het moment om te stoppen is af en toe ook voor
haarzelf moeilijk te bepalen. Soms komen er na het bakken weer
stukken bij of moet er weer iets af. En dat restmateriaal kan dan
weer aanleiding zijn om verder mee te gaan in een nieuw werk.
Zo wordt alles telkens gerecycled, zelfs the rejected, afvalstukjes,
worden door een sieradenmaakster hergebruikt.

Mirjam Veldhuis, Skin Matters, 2011; steengoed; 40 x 25 x 35 cm. Foto teja
van hoften.

Mirjam Veldhuis, Ornamental landscapes (snow on the mountain), 2006;
steengoed; 12 x 10 x 8 cm. Foto teja van hoften.
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Mirjam Veldhuis, Skin matters
(Poliepentafeltjes), 2012/13;
steengoed; h. 110 cm. Foto
Siebe Hansma.
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Mirjam Veldhuis, Shigaraki, Japan, 2009. Foto Eva Roucka.

In the flesh
De tweede verdieping heeft als titel In
the flesh. Terwijl het beneden toch vooral
landschappelijk was, gaat het hier om
duidelijke persoonlijkheden. Een stevige
basis, die zich naar boven toe opent in
een gebaar als van een operadiva. Een
associatie, die mede wordt veroorzaakt
door de theatrale belichting. Een lekker
lijfelijke, plastische vorm is van boven
doorboord met groene gaten als een soort
luidsprekertjes. Door de interactie bij Twins
krijgt ook dat werk door mij menselijke
eigenschappen toegedicht. Anderen zijn
meer onbestemd, een lichtblauwe worste
ling, die als titel Blaues Wunder heeft, wat

Mirjam Veldhuis, Immortals, 2013; porselein; 20 x
8 x 8 cm. Foto Mirjam Veldhuis.
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Naarmate je hoger komt, stijg je ook
bijna letterlijk op. Iedere verdieping wordt
lichter en leger, omdat er meer ramen zijn

en het minder watertoren wordt met zijn
monsterlijke buizenmachines met grote
draaiwielen. Maar ook de beelden komen
meer van de grond, zoals ze op de derde
verdieping haast lijken te zweven op hun
dunne pootjes. Een lap klei verdeelt het
beeld in een onder- en bovenkant, een
huid waar een buisachtige structuur onder
zit, die af en toe door de oppervlakte heen
breekt. Als een stok, gebroken door het
wateroppervlak, kiest zijn weerspiegeling
een andere richting. Een schil, die wordt
doorboord door gaten en wormvormige
uitstulpingen waardoor er een innerlijk
wordt gesuggereerd, iets wat je niet ziet,
een vermoeden. De roze vormen zijn

Mirjam Veldhuis, In the flesh – Pokjes, 2008;
steengoed; 60 x 45 x 45 cm. Foto teja van hoften.

Mirjam Veldhuis, Skin Matters, 2011; steengoed;
20 x 35 x 15 cm. Foto teja van hoften.

natuurlijk veel meer open laat, een wonder
hoef je niet te verklaren, dan is immers alles
mogelijk. Titels ontstaan vaak tijdens het
werken, maar zodra je een werk benoemt,
weet je al waar het naartoe gaat en ben
je het eigenlijk alleen nog maar aan het
uitvoeren en afwerken. Dat moment wil
Mirjam Veldhuis zo lang mogelijk uitstellen,
een beetje om de hete brei heen draaien;
het maakt de verleiding des te groter en
het beeld alleen maar spannender.

Skin Matters

soms ruw afgebroken, een rafelig gat
achterlatend als van een uitgeknepen
puist. Soms zijn de buisvormen er met
een schaar af geknipt, als een chirurgische
ingreep, waarbij de aderen met klemmen
worden dichtgedrukt. Pijnlijk verwijderd
als waren de uitstulpingen kwaadaardig,
terwijl op de lagere verdiepingen het
afbreken en doorboren meer een vorm
van erosie is, een geleidelijk natuurproces.
Maar vaak ook is zowel genot als pijn,
schoonheid en imperfectie tegelijkertijd
aanwezig. De titel Skin Matters verwijst
ook direct naar de huid, maar komt
tevens voort uit het idee dat keramische
voorwerpen eigenlijk bestaan uit dunne
vellen materiaal, die een buitenruimte
scheiden van een binnenruimte. Klei
als gevoelig membraam. Keramiek en
huid zijn voor Mirjam Veldhuis altijd met
elkaar verbonden geweest. In letterlijke
en overdrachtelijke zin. Onze huid is een
orgaan dat haarfijn onze lichamelijke en
mentale conditie weergeeft, de grens
vormt tussen de wereld en onszelf. Met
andere woorden, de keramische huid
is een perfect middel om uitdrukking te
geven aan je relatie tot die wereld, met al
zijn schoonheid maar ook imperfecties.

verscheen. Het zijn inderdaad heel ijle
vormen. Doorgaand op die van de verdie
ping eronder heeft Mirjam Veldhuis de
beperking door haar ovenformaat weten
te omzeilen door te stapelen. Op hoge
poten, kwetsbaar, maar ook krachtig.
Daarnaast is er een lange processie te zien
van tegen elkaar geschoven eilandjes,
chocolade schildpadkleur naast luchtig
lichtblauw. Onder invloed van een werk
periode in Japan heeft ze scheurtjes in
de klei benadrukt door een goudkleurige
reparatie. Je accepteert niet alleen een
foutje, maar omarmt deze. Naast het
beeldend kunstenaarschap werkt Mirjam
Veldhuis al jaren in de zorg. De laatste
zeven jaar als kwaliteitsmedewerker. Een
heel contrast als je bedenkt dat je het
als kunstenaar van het afwijkende moet
hebben en de kwaliteitszorg er juist op
gericht is afwijkingen op te sporen en
er dan een verbeteractie op te zetten.
Maar ook daar heeft ze ontdekt dat de
evolutietheorie werkt en juist het afwijken
van een bepaald protocol kan leiden tot
betere resultaten. Zo vernieuwt zij zich
ook in haar beeldend werk telkens weer
opnieuw door fouten / het afwijkende toe
te laten en zo nieuwe wegen in te slaan.

opvalt, is de enorme rijkdom aan glazuren,
die het werk een ware metamorfose
laat ondergaan. Zwarte klei verpakt in
wit glazuur, dat wegtrekt op de randen
en zo de beweging verstevigt. Waterig
glazuur met doorschemerende aderen,
ingewassen lillerig vet, melkachtig fondant
met craquelé. Hoewel Mirjam Veldhuis
uit jarenlange ervaring zeker enige kennis
heeft van de mogelijkheden om glazuur
transparanter, matter of juist glanzender
te maken, heeft ze nooit systematisch
onderzoek gedaan, maar is ze iemand van
direct uitproberen en telkens opnieuw, tot
het haar bevalt.
Haar werk heeft dankzij deze glazuur
rijkdom een enorme aantrekkelijkheid,
maar geeft zichzelf niet direct prijs. Kunst
moet juist niet voor maar één uitleg
vatbaar zijn. Het onuitgesproken verhaal
is vaak veel spannender en dramatischer.
Door koud te benoemen, haal je de
betovering weg. Niet alles hoeft een
talige betekenis te hebben om iets te
kunnen voorstellen. Haar werk moet je
onbevangen ondergaan. Laat je verleiden
tot het grote vermoeden.
• Mirjam Veldhuis, Oosterparallelstraat 2, NL-9501
VT Stadskanaal | Studio: Schoolstraat 110,

Iles flottantes

Immortals en humble beginnings

De naam van een Frans toetje. Zo’n
poëtische naam brengt allerlei associaties
op gang van drijvende landschappen,
zacht op elkaar botsend, in de mist ver
dwijnend in een immense watervlakte,
aldus de begeleidende tekst van de
brochure, die bij de tentoonstelling

Dat staat op twee papiertjes bij twee
groepen beelden in haar atelier. Immortals
zijn een aanduiding voor bepaalde
paddenstoelen en monniken. Het zijn
zaken die vaste waarden vertegen
woordigen. En nederige uitprobeersels
spreken voor zich. Wat mij ook hier weer

• RAW Art Fair (met Boomberg Art), Cruise

Mirjam Veldhuis, Ornamental Landscapes (met
klonten), 2006; steengoed; 50 x 40 x 45 cm.
Foto Jan Buwalda.

Mirjam Veldhuis, Ornamental landscapes (Inktzwart
gebergte), 2005/06; steengoed; 50 x 40 x 40 cm.
Foto Jan Buwalda.

Mirjam Veldhuis, Atelierkast met uiteenlopend
werk, 220 x 135 cm. Foto teja van hoften.

NL-9581 GE Musselkanaal, t +31(0)6-54751013.
Terminal, Wilhelminakade, Kop van Zuid,
Rotterdam. Van 5 t/m 9 februari 2014.
Open: woensdag 15.00-22.00 uur, donderdag
t/m zaterdag 13.00-21.00 uur, zondag
12.00-19.00 uur. www.boomberg-art.nl |
www.rawartfair.com
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