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Hilary Harnischfeger
Vlak en volume
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Hillary Harnischfegermaakt abstracte stillevens en gebruikt
daarbij veel verschillende materialen. Keramiek, gips,
papier, metaal, hout, kunsthars, alles kan. Als het maar
bijdraagt aan de totale vorm. De stukken zijn daardoor
levendig en geven een rijk en spontaan gevoel.

Hil lary Harnischfeger is van oorsprong geen ke-

ramist. Ze kwam als schilder en tekenaar met

het materiaal in contact bi j haar zoektocht naar

de mogeli jkheden van het combineren van 2D

en 3D. ‘Als kind wilde ik al graag dingen maken,

bouwen. Net als de meesten, denk ik. Modder,

zand, sneeuw. En lekker gekke drankjes maken,

met van alles en nog wat erin. Tandpasta, meel,

verf, gl ittertjes. De potjes verstopte ik dan

ergens buiten, op een geheime plek. ’ En natuur-

l i jk was er het tekenen en schilderen. Daar ging

ze later in door, aan de universiteit in Houston.

‘Ik had vooral interesse in onderzoek. Niet al leen

naar materialen en processen, maar ook naar de

verhouding tussen plat en ruimtel i jk, zoals bij een

object en de muur. Dat is nog steeds zo. ’ Het

werk laat dat ook duidel i jk zien, vaak is er een

combinatie van vlakken en volumes. Elk op een

zodanige manier bewerkt, dat ze een eigen ka-

rakter en plaats kri jgen. Hil lary weet dat eigen ka-

rakter te geven door een heel persoonli jk

materiaalgebruik. Gips, kunsthars, i jzer, hout,

papier, glas, kwarts, mica, pyriet, (half)edelste-

nen.

Op de vorige pagina: Sadie, 2015 33 x 25 x 25 cm
▼ Bovina, 2015, 51 x 56 x 25 cm

de kleine K | het onafhankeli jke digitale keramiekmagazine | nummer 1 8 | juni 201 6 | 1 4

http://wamc.org/post/listener-essay-jeff-shapiro#stream/0
http://www.racheluffnergallery.com/artists/hilary-harnischfeger
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Mallen
Rond 2009 voegde ze keramiek toe aan het

materiaalpalet. ‘Eigenl i jk werk ik nog niet zo heel

lang met klei. Ik ontdekte het pas toen we in

Ohio kwamen wonen. Onze staat is heel ri jk aan

veel kleisoorten. Ik vond het meteen een prettig

materiaal, lekker plastisch en sterk als het ge-

bakken is. Het paste ook goed bij het werk dat ik

maakte. ’

Hi l lary draait eerst vormen uit aardewerk of por-

selein, sni jdt ze dan door en geeft ze een ande-

re vorm. Ze maakt ook elementen met de

Japanse nerikomi techniek. Dat is het opbouwen

met dunne laagjes verschil lend gekleurde klei.

Al l onderdelen die zo ontstaan worden daarna

als een soort ruw materiaal gebruikt bi j de

opbouw van haar sculpturen. Daarbij gaat Hil lary

uit van sil iconenrubber mallen, die ze stukje bij

▼ CWJA, 2015, 401 x 41 x 33 cm

beetje vult met de verschil lende materialen. In

omgekeerde volgorde natuurl i jk. De buitenkant

komt eerst. De mallen zijn gemaakt van oude

onderdelen van vroeger werk. ‘Sommige

stukken zijn gewoon niet goed genoeg. Maar die

hebben vaak wel delen, die interessant zi jn, ei-

genl i jk zonde om weg te gooien, en die ik later

misschien zou kunnen gebruiken. Daar maak ik

dan een afgietsel van, inmiddels heb ik een hele

verzameling. ’

Diversiteit
‘Het gaat alti jd over vorm, niet over betekenis.

Hoewel dat er af en toe natuurl i jk ook in kan

sluipen. ’ De inspiratie kan overal vandaan

komen. Landschap, geologie, archeologie, ar-

chitectuur om er maar een paar te noemen. De
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omgeving waar Hil lary woont is landschappeli jk

ri jk, vol geologisch interessante plekken. En

natuurl i jk is daar de invloed van de autochtone

bevolking, de indianen met hun karakteristieke

kleurige werk.

Maar ook het materiaal zelf kan inspireren. Zo-

als het papier, dat Hil lary gebruikt. Als een soort

bekisting in de mal, om de materialen van elkaar

te scheiden. Maar ook als accent. Dat kan goed

met verschil lend gekleurd papier, dat op

eenzelfde manier werkt als nerikomi. ‘Ik kleur

het papier van tevoren, bouw het in laagjes op

en druk het tussen de andere materialen: kera-

miek, gips. Dan snijd ik het af met een scheer-

mesje en kri jg zo de mooie scherpe, goed

gedefinieerde randen. Gelukkig heb ik een goe-

de bron voor dat papier: ik werkte een paar jaar

geleden bij een drukkeri j en daar hadden ze

natuurl i jk afval, afgesneden resten. Vaak mooi

papier. Sindsdien heb ik genoeg, en van een

goede kwaliteit. Dat gratis materiaal geeft ook

vri jheid om te experimenteren, want duur papier

snij ik niet zomaar in stukken, tenzij ik zeker van

mijn zaak ben. ’

Vlak en volume
Ondanks de verschil lende materialen vormen de

werken van Hil lary Harnischfeger een eenheid

door hun opbouw en kleur. Door hun combinatie

van vlakken en volumes ontstaat er een surreëel

effect, een trompe l’œil . Een mysterieus gevoel,

dat het werk interessant maakt.

▲ #27, 2015, 61 x 48 x 41 cm
► Carrle, 2015, 38 x 38 x 13 cm
▼ #27, 2015, 61 x 48 x 41 cm

Alle foto's met dank aan de kunstenaar
en Rachel Uffner Gallery

Hillary Harnischfeger (Melbourne, AUS, 1972)

groeide op in Houston, Texas en haalde in 2001

daar aan de universiteit haar BFA. Twee jaar

later volgde haarMFA aan Columbia University.

Haar werk is met name in de Verenigde Staten

te zien (geweest) in musea en galeries, maar

ook in Shanghai, Amsterdam en Londen. Naast

haar vrije werk heeft ze uitgebreid lesgegeven,

tegenwoordig doet ze dat aan de Denison

University (Granville, OH). Hillary woont in

Brooklyn (NY) en Granville (OH).

http://www.e-yakimono.net/html/kanzaki-shiho-jt.html



