
De keramiek van Bastiaan Postma 

Te zien tijdens de expositie: SPEELRUIMTE in de WONDERKAMERS te Nijeholtwolde (frl)   

Expositie periode: 3 juli tot en met 1 augustus 

Openingstijden: vrij-za-zo van 13.00 tot 17.00 uur  

Adres: Batavushuisje, Heirweg 57, 8488 GM, Nijeholtwolde 

De Wonderkamers in Nijeholtwolde zijn een podium en een werkplaats voor beeldende kunst. 

Initiatiefnemer Sigrid Hamelink vraagt met enige regelmaat collega`s om bijdragen te leveren aan 

één of meer Wonderkamers. De kunstenaars die ze uitnodigt, zoeken vaak een heel eigen weg. De 

expositie ‘Speelruimte’ staat in het teken van ambacht en experiment. Bastiaan Postma is één van de 

exposanten.  

Dit jaar is Bastiaan Postma uit Kampen 35 jaar keramist. Vanaf zijn tijd op de academie in Kampen, 

werkt hij op een heel eigen manier met klei. Bastiaan is bedreven in het draaien en het handvormen. 

Zijn werk is direct herkenbaar aan de manier waarop hij draait en boetseert. Zijn draaiwerk oogt 

organisch en speels. 

Bastiaan draait  vaasvormen en schalen, met bijzondere, veelkleurige glazuurdecoraties, die hij veelal 

met penseel aanbrengt en die de gedraaide vorm versterken. Hij maakt ook objecten die 

geassembleerd zijn uit gedraaide vormen. Gebruikmakend van de vloeiende vormen van het 

draaiwerk, weet hij de plasticiteit van de klei optimaal te benutten en komt zo tot wonderlijke, 

abstracte sculpturen, die luchtig van de grond komen. Door het subtiele kleurgebruik, waarbij 

pasteltinten en heldere kleuren elkaar aanvullen, wordt de ruimtelijkheid en plasticiteit versterkt.  De 

objecten krijgen hiermee een lichtvoetigheid, zonder het karakter van de klei te verliezen. In hun 

aardsheid, lijken ze de zwaartekracht te ontkomen. 

Bastiaans boetseerwerk heeft eenzelfde speelsheid. Zijn dierfiguren hebben stuk voor stuk een heel 

eigen karakter. Hij observeert en geeft zijn dieren al boetserend uitdrukking. Soms is hij 

natuurgetrouw, soms lijken de dieren van een andere wereld te komen; die van de verbeelding. 

Bastiaan maakt geregeld werk dat maar gedeeltelijk geglazuurd is. De ongeglazuurde vaasvormen die 

hij onlangs van twee kleuren klei draaide, kregen als voltooiing een geglazuurde ganzenkop.   

Mede door het uitgesproken kleurgebruik, weet Bastiaan ook lichtheid in massieve vormen te 

brengen. Voorbeelden hiervan zijn een aantal dolfijnenkoppen en een groot blauw paardenhoofd. 

Bastiaan heeft steeds wisselende benaderingen van keramiek. Toch is hij zichzelf altijd trouw 

gebleven en is zijn werk constant en herkenbaar. Hij heeft in al die jaren een geheel eigen wereld van 

klei weten te realiseren.  

Deze zomer is er een selectie van  Bastiaans werk in WONDERKAMERS in Nijeholtwolde te zien. 

Daarnaast is er borduurwerk van Almas Pieters en beelden van hout en porselein van Sigrid Hamelink 

opgenomen in de expositie.  

3 juli t/m 1 augustus 



Info: www.bpostmakeramiek.nl  Info expositie: www.sigridhamelink.nl  

http://www.bpostmakeramiek.nl/
http://www.sigridhamelink.nl/

