The director of the Gemeentemuseum Den Haag
is pleased to invite you to the opening of a
new exhibition entitled

The exhibition focuses on
the history of the ceramics
department at the Gerrit
Rietveld Academie.
The wide-ranging show will
encompass architectural
forms, sculptures,
installations, film,
autonomous- and industrial
design. It is a major
retrospective featuring over
60 artists whose startling
work fires the imagination
and demonstrates just how
thrilling ceramics can be.
In a show of astonishing
variety and frequent
contrasts, teachers and
students reveal their
individual explorations of
the potential of clay.
The earliest work in the
exhibition dates from 1917,
when ceramics teaching
had just begun. However,
the main emphasis is on
the post-1968 period.

CLAY !
A century of ceramics
at the Gerrit Rietveld Academie
at 6.30 p.m. on Friday 7 November
(doors open at 6.00).

The evening will commence with a dance performance
entitled ‘Pygmalion’, choreographed by Karine Guizzo
and executed by Sammie Hermans, Paolo Yao
and Katja Radic. Sound design by Miguelángel Clerc.*
The exhibition will be opened by Tijmen van
Grootheest, former Director, and Annelies van
Eenennaam, interim President of the Board
of the Gerrit Rietveld Academie.
R.S.V.P by 5 November via reply@gemeentemuseum.nl
tt

The exhibition catalogue – in both Dutch and English –

De directeur van het Gemeentemuseum Den Haag
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de opening
van de tentoonstelling

klei !
Een eeuw keramiek
aan de Gerrit Rietveld Academie
op vrijdag 7 november om 18.30 uur
(zaal open om 18.00 uur).

De avond start met de dansperformance Pygmalion
van choreografe Karine Guizzo, uitgevoerd door Sammie
Hermans, Paolo Yao en Katja Radic. Sound design door
Miguelángel Clerc.*
De opening wordt verricht door Tijmen van Grootheest,
voormalig voorzitter en Annelies van Eenennaam,
voorzitter College van Bestuur ad interim van de Gerrit
Rietveld Academie.
R.s.v.p. voor 5 november 2014 via reply@ gemeentemuseum.nl
tt

is published by Waanders & de Kunst with the generous support

geïllustreerde catalogus (uitgeverij Waanders & de Kunst, ¤ 29,95),

of the Van Achterbergh-Domhof Foundation,

mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting

Impact Vastgoed BV and Keramikos. (Price: ¤ 29.95).
tt

The exhibition will run from 8 November 2014 to 12 April 2015

Voorzijde/front: Wouter Dam, Blauwe sculptuur /
Blue sculpture, 2010, collectie/collection W. Dam
Achterzijde/back: Tadaaki Narita, Mr. Yokoi, 2002,
collectie/collection De Nederlandsche Bank

*

The performance was a part of ‘Metamorphoses’
produced by De Nieuwe Regentes Theater.

www.gemeentemuseum.nl

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt een rijk 		

Van Achterbergh-Domhof, Impact Vastgoed BV en Keramikos.
tt

De tentoonstelling is te zien van 8 november 2014 t/m 12 april 2015

* 	De performance is onderdeel van ‘Metamorphoses’
geproduceerd bij De Nieuwe Regentes Theater.

Stadhouderslaan 41

+31 (0)70 338 1111

In de tentoonstelling staat
de geschiedenis van de
keramiekafdeling van de
Gerrit Rietveld Academie
centraal. Met een
verbluffende variëteit,
waarbij confrontatie tussen
de werken niet wordt
geschuwd, tonen zowel
docenten als studenten elk
hoe zij de mogelijkheden
van klei hebben verkend.
Het omvangrijke overzicht
bestaat uit architecturale
vormen, sculpturen,
installaties, film, autonomeen industriële vormgeving.
Het oudste werk dat in de
tentoonstelling te zien is,
dateert uit 1917, de beginperiode van de opleiding.
De nadruk in KLEI! Een eeuw
keramiek aan de Gerrit
Rietveld Academie ligt echter
op de periode na 1968.

