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Zachte witte blues
Keramiek van Zweedse kunstenaars Daniel Jensen en Klara Kristalova in 
Kunstvereniging Diepenheim

Klei is een serieus materiaal, het draagt een mensenoude geschiedenis met zich mee 
en toch heeft het niet te veel klassieke ballast. Voor kunstenaars is het daarom een 
zeer effectief breekijzer om de officiële kunst ‘open te breken’. Op zaterdag 20 maart 
vanaf 16.00 uur vindt de feestelijke opening plaats van ‘Zachte witte blues’ van de 
Zweedse kunstenaars Daniel Jensen en Klara Kristalova in Kunstvereniging 
Diepenheim. De tentoonstelling wordt ingeleid door Lukas Joel, honorair consul van 
de Zweedse am bassade. Zachte witte blues is te zien van zaterdag 20 maart t/m 
zondag 25 april 2010 in Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17, Diepenheim. 
 
De keramische sculpturen van Klara Kristalova zijn gebakken en geglazuurd volgens de 
traditie. Een meisje, een ezel, een uil en een vogelman stralen droefheid en melancholie uit. 
En dan niet bescheiden of ingetogen, nee, uit de ogen van een bleek wit meisje storten dikke
stromen zwarte tranen. Het is te veel, je wendt je gezicht af, tot je er toch weer naar moet 
kijken. Het zijn sculpturen als een liedje, waarbij haar prachtige stem je niet meer loslaat, je 
neuriet haar sculpturen de rest van de tijd mee. En zo wordt droefheid iets om van te 
genieten.
 
Daniel Jensen maakt sculpturen van ongebakken klei. Hij ‘plakt’ allerlei materialen aan zijn 
figuren zoals dennenappels, stro, allerlei zaden, stof, veren en hangt ze zelfs een ketting om,
een beetje zoals je een sneeuwpop optuigt. Bovendien beschildert hij zijn sculpturen met 
olieverf. Zijn figuren zijn vreemd, bizar en lijken weggelopen te zijn uit onbekende sprookjes 
en legenden. Zijn tekeningen en schilderijen hebben dezelfde onaffe  en bedrieglijk simpele 
stijl. Het is er niet pluis, dat voel je ook wel. Met een totaal vrij gebruik van tradities maakt hij 
een claustrofobische, verkreukte versie van de wereld van nu. Zijn werk was eerder in 
Kunstvereniging te zien op de groepstentoonstelling Backyard (zomer 2009).
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