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'Once in a Thousand Years at Sanbao - One Hundred Teapots
Exhibition' staat op de banners in het Museum Sanbao, Jingdezhen. In
dit artikel vertelt Tineke van GiJs over de invloed die de keramiektraditie
in deze van porselein doordrenkte stad op haar theepotten heeft gehad

en hoe de omgeving van Sanbao in haar werk te zien is.

Zonder schetsboek en met een assistente vertrek
ik als artist-in-residence voor de vijfde maal naar
China. Als ik een 'writer's block' had gehad, zou
daarin hebben gestaan: 'Begin gewoon en ga
door tot het eind.'
In 2006 draaide ik voor het eerst honderd ver
schillende theepotten. Daarmeewas ik sponsor
voor een Opera in de Polder op steenworp af
stand van Delft. Ik ontwierp een vier meter hoge
vakkenkast, waarin de onbeschilderde potten
werden gepresenteerd aan de koningin, die onze
gemeente en later de opera bezocht. Een foto
van deze zwarte kast met witte potten ging we
reldwijd en bracht in 2009 een uitnodiging uit de

Chinese stad Dehua, bekend van het fabelach
tige ivoorwitte porselein. Ik mocht honderd thee
potten komen draaien voor een solotentoonstel
ling, een geweldige eer en een uitdaging die ik
zonder aarzelen aannam. Daarna bleef de hoop
op een herhaling in Jingdezhen, de porseleinstad
waar Delft mee verbonden is. In 2019 werd de
cirkel rond toen er een uitnodiging kwam van het
Sanbao CeramicArt Institute.

Om in de porseleintrance te komen, gaan we de
eerste dagen naar lezingen, keramiekmarkten,
galeries en de internationale porseleinbeurs waar
Heinen het Delfts blauw vertegenwoordigt met
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zijn fabriek De Paauw (op dat moment weet ik nog niet dat daar
mijn volgende uitdaging zal liggen). We wandelen door de oude
fabriekswijk langs de dode spoorlijn. De kleiwerkplaatsen en kera
miekwinkelstraatjes waar ik in 2011 mijn inspiratie zocht voor The
B/ue Revo/ufion, het eerste Delft-Jingdezhen project, zijn verdwe
nen. Belangrijke productieprocessen vinden nu plaats in fabrieks
concerns net buiten de stad. Gelukkig is de oude Scu/pfure
Facfory er nog, een wijk waar studenten en kunstenaars hun heil
zoeken. Daar zijn de mallenmakers, kleigieters, glazuurders, ver
pakkers en de pub/ic ki/ns waar iedereen werk kan laten stoken.

Een meesterschilder voor mijn theepotten, een exchange die ik
graag wil, vind ik deze keer niet. Wel ontdekken we een werk
plaatsje waar flinke traditionele vazen worden gegoten. Met
moeite maak ik duidelijk dat ik de vazen meteen uit de mal en nog
zacht wil kopen; ik moet ze kunnen 'verdraaien' tot theepotten.
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.•. De gewenste vazen krijgen een stip

.•..•.Uit een vaas kun je ook twéé theepotten maken...



•



Rondlopend bedenk ik dat ik het Sanbao Cera
micArt Institute in kaart zou kunnen brengen
door op diverse plekken kleiafdrukken te maken.
Het gordijnpatroon uit mijn kamer kan op een
theepot een geschilderd doorkijkje op de binnen
plaats omzomen. Elders vind ik een tafelloper
met reliëf, een gevlochten mand, een stoel met
bladmotief, en op de markt groenten om mallen
van te laten maken. Strengen kokostouw van een
deurmat en bamboe uit het bosje bij de poort
kunnen hengsels worden. De ideeën vermenig
vuldigen zich.

Ik verdwijn achter de draaischijf terwijl assistente
Fleur de gedraaide potten 'schoont'. Net als de
meeste Jingdezhenners kopen we in de glazuur
straat gekleurde glazuren, want het onbeschilder
de wit van Jingdezhen vind ik lang zo interessant
niet als dat van Dehua. Dan, als onverwacht de
opening van de expositie met een week wordt
vervroegd, moet ik in twee dagen honderd thee
potten glazuren, zonder testmateriaal. Ik neem
aan dat mijn glazuurproeven - op té mooie kom
men - goed uit de oven kwamen, want anders
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waren ze bij de public kiln vast niet 'verdwenen'.
Ik moet het doen met de kennis, ervaring en
intuïtie die ik heb. Op vrijdag worden alle theepot
ten in één keer gestookt en op zaterdag is het
uur der waarheid. Er is geen pot verloren. Terwijl
de bamboemaker wat hengsels fabriceert, richten
wij gezamenlijk de tentoonstelling in. Op zondag
tegen lunchtijd vertel ik de bezoekers hoe ik van
kool en mais theepotten heb gemaakt.

Van de honderd theepotten zijn er vijftig voor
exposities in China gebleven en vijftig naar
Nederland getransporteerd. In het vliegtuig naar
huis droom ik dat ik er vijftig bij zou kunnen ma
ken in exchange met Delft. Jorrit Heinen, die ik

op de beurs in Jingdezhen al had ontmoet, rea
geert enthousiast. Wanneer dit artikel verschijnt,
zit ik waarschijnlijk achter de draaischijf histo
rische gietvormen van fabriek De Paauw tot
theepotten te verdraaien. Ik mag gebruik maken
van hun meesterschilders en Delfts blauw-tech
nieken. Heinen heeft als motto Creafing New
Tradifions,en daar mag ik aan meedoen. Mijn
volgende honderdtheepottententoonstelling, met
ditmaal Delftse en Jingdezhen theepotten, zal in
het najaar, als alles volgens plan verloopt, te zien
zijn bij De Paauw in Delft. Een Grande Finale van
een cirkel die rond is.

Tineke van GiJs
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