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IN GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG

BARBARA NANNING 
KERAMIEK, INSTALLATIES 
EN GLASKUNST

Barbara Nanning, Zonder 

titel, 2019; glas, canes, tack-

fusing, fusing, slumping, 

geblazen, handgevormd, 

geslepen; h. 18 x 34 x 32 cm. 

Foto Tom Haartsen
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D
e tentoonstelling en het 
daarbij verschenen boek 
presenteren dan ook niet 
alleen Nannings nieuwe 
werk, maar gaan ook in op 

de ontstaansgeschiedenis, op het com-
plexe en enerverende maakproces en op 
haar eerdere werk in glas en keramiek. Zo 
worden de terugkerende thema’s in haar 
oeuvre duidelijk: de verstilde (of beter: 
gestolde) beweging, de referenties aan 
de natuur, het uitdrukking geven aan de 
karakteristieken van het materiaal en de 
hoogstaande technische uitvoering.
In het Gemeentemuseum is werk te zien 
uit de keramische series Terra, Galaxy en 
Transmutation, delen uit de glasseries 

Eeuwige Lente en Gekleurde Schaduwen, 
uitgevoerd in het magische Alexandrit en 
Uraniumglas. Daarnaast heeft ze voor de 
tentoonstelling gewerkt aan een serie 
nieuwe objecten in glas die zijn uitge-
voerd in Tsjechië.

KERAMIEK
Oorspronkelijk opgeleid als keramisch 
vormgever aan de Gerrit Rietveld Acade-
mie in Amsterdam (1974-1979) en in die 
richting ook succesvol, neemt glas vanaf 
1995 een belangrijke plaats in het werk 
van Barbara Nanning (Den Haag, 1957) 
in. De laatste acht jaar is het zelfs het 
enige materiaal waarmee ze werkt. De 
keramische serie Transmutation (2005-

2006) vertelt het verhaal van het lichaam 
dat uit organen (de kern van het lichaam) 
bestaat. In plaats van de fluweelachtige 
huid van eerdere series als Galaxy (1989-
1991) en Terra (1991-1996) laat Nanning 
in deze objecten zien wat er onder een 
huid kan zitten. Door de zandhuid weg te 
laten, worden de complexe vormen die 
als organen in elkaar overgaan, zichtbaar. 
Als vervolg op de zandgekleurde coating 
van haar vroegere keramische werken 
maakte ze in 2008 van klei en ingekleurd 
zand een kneedbare massa die na dro-
ging hard en sterk is. Wat omstreeks 
1996 begon als een paar losse objecten 
geïnspireerd op bloemknoppen en zaad-
dozen, ontwikkelde zich gaandeweg tot 

TER GELEGENHEID VAN HAAR 40-JARIG JUBILEUM ALS KUNSTENAAR IS 
IN GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG (KUNSTMUSEUM DEN HAAG) TOT 
EN MET 1 DECEMBER 2019 DE TENTOONSTELLING BARBARA NANNING 
TE ZIEN. VEEL NIEUW EN SPECIAAL VOOR DE TENTOONSTELLING GEREA-
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Barbara Nanning in Glasblazerij 

LASVIT AJETO, Tsjechië, 2017

Linksonder: Barbara Nanning, 

Verre églomisé, 2018; glas, ge-

blazen, handgevormd, geslepen, 

verguld; 27 x 22 x 17 cm. Parti-

culiere collectie. Foto Tom Haartsen

Rechtsonder: Barbara Nanning, 

Verre églomisé, 2018; glas, ge-

blazen, handgevormd, geslepen, 

verguld; 37 x 33 x 19 cm.  

Foto Tom Haartsen
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een aparte groep. Vanuit compact sa-
mengestelde knoppen ontstonden weel-
derige bloemen met bladeren die lijken te 
wuiven in de wind. De bloemen transfor-
meerden tot onderwaterwezens die 
meedeinen op de stroming van het wa-
ter. Botanica (1996-2007) is de naam van 
deze serie objecten in monochrome kleu-
ren. 

GLAS
In 1995 werd Barbara Nanning door Royal 
Leerdam Kristal in Leerdam uitgenodigd 
om unica te maken. Na zeven vruchtbare 
jaren samenwerking met de glasfabriek 
en door het werken op verschillende loca-
ties, waaronder Van Tetterode in Amster-
dam, Vrij Glas in Zaandam en Ajeto inTs-
jechië, kreeg glas steeds meer de over-
hand. De laatste acht jaar werkt ze zelfs 
uitsluitend met glas en ontstonden er 
meerdere series thematische werken. 
“Mijn oeuvre is een continuüm van objec-
ten dat geclassificeerd kan worden in 
groepen, als soorten en families. Ik zie 
mezelf als materiaal gebonden vormge-
ver en bedenk en ontwikkel ongewone 
technieken met nieuwe afwerkingsla-
gen”, heeft Nanning daar meerdere ma-
len over gezegd. “Ik laat me in hoge mate 
leiden door de plasticiteit en de rekbaar-
heid van het materiaal en zoek daar de 
grenzen van op. Voordat ik ergens aan be-
gin, ben ik mij altijd sterk bewust van het 
materiaal en verdiep mij er elke keer uit-
gebreid in om er het optimale uit te kun-
nen halen. Voor langere tijd worden the-
ma’s uitgewerkt, waardoor groepen ob-
jecten ontstaan met een grote onderlin-
ge samenhang. Nieuwe vormen komen 
voort uit voorafgaande. Ideeën werken 
vaak lang in de tijd door, maar nooit strikt 
lineair. Herkenbaar in mijn werk zijn ver-
stilling, intens kleurgebruik en de onge-
wone huidbewerkingen. Ik werk altijd 
vanuit de cirkel, een oervorm. In het cen-
trum van de cirkel is een rustpunt. Vanuit 
het rustpunt komt de beweging. En dat is 
wat ik doe: de essentie van beweging en 
groei vastleggen in mijn werk.”

INNOVATIE
In haar werk verenigt Barbara Nanning 
klassiek gebonden ambacht met innova-
tief materiaalgebruik tot een geheel ei-
gen vormentaal. Deze komt vaak voort 
uit het maakproces zoals het draaien van 
klei op de schijf en het blazen van glas. 
Vormen die daaruit ontstaan, verwerkt ze 
in een later stadium door ze te versnijden 
en te assembleren. Haar taal voegt zich 
niet naar het bestaande maar slaat nieu-
we wegen in en vormt een geheel eigen 

Van boven naar beneden: 

Barbara Nanning, Galaxy, 

1990; steengoed, gedraaid, 

handgevormd, zand, pig-

ment, lak; h. 27 x 20 x 20 cm. 

Collectie Design Museum 

Den Bosch. Foto Ron Zijlstra

Barbara Nanning, Schaal, 

1995; kristal, geblazen, 

handgevormd, geslepen;  

Ø 26 cm. Collectie Stedelijk 

Museum Amsterdam.  

Foto Ron Zijlstra

Barbara Nanning, Pome-

granate, 2016; glas, canes, 

tackfusing, fusing, slump-

ing, geblazen, hand-

gevormd, geslepen, 

gezandstraald; 25 x 23 x  

21 cm. Foto Tom Haartsen

Pag. 7 van boven naar  

beneden: 

Barbara Nanning, Trans-

mutation, 2006; aarde-

werk, gedraaid, handge-

vormd, zand, pigment, lak; 

Collectie Keramiekmuseum 

Princessehof Leeuwarden. 

Foto Ron Zijlstra

Barbara Nanning, Sirene, 

1999; steengoed, gedraaid, 

handgevormd, zand, pig-

ment, lak; 100 x 97 x 45 

cm. Collectie New Taipei 

City Yingge Ceramics  

Museum, Taipei, JP.  

Foto Ron Zijlstra

Barbara Nanning, Beneath 

the Water, 2015; glas, 

canes, tackfusing, fusing, 

slumping, geblazen, hand-

gevormd, geslepen, 

gezandstraald; 37 x 37 x  

22 cm. Collectie Haga- 

Ziekenhuis, Stiltecentrum, 

Den Haag. Foto Tom Haartsen
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universum. Ze verbindt traditie met ver-
nieuwing, Hollandse soberheid met oos-
terse rijkdom, vrijheid met structuur en 
ratio met gevoel. De natuur – zowel orga-
nisch als anorganisch – en vooral de be-
wegingen van het water, de wind en de 
wolkenluchten daarin, is een constante 
inspiratiebron. Kristallen, kwallen, bloe-
men en micro-organismen bestudeert ze 
vanuit een welhaast 19e-eeuwse fascina-
tie voor vorm, structuur en geometrie. 
Beroemd zijn de gekleurde gelobde gla-
zen schalen in onder andere rood, groen 
en paars die aan de binnenzijde met blad-
goud zijn verguld. Dit vergulden is een 
eeuwenoude techniek bekend onder de 
naam verre églomisé, die dateert uit de 
klassieke oudheid. De Fransman Jean 
Baptiste Glomy (1711-1786) deed de oude 
techniek in de 18e eeuw herleven. 

EEUWIGE LENTE
De installatie Eeuwige Lente bestaat uit 
honderden geblazen, handgevormde gla-
zen bloemen en planten en is opge-
bouwd uit spierwitte takken die uit 
wand-, tafel- en vloerobjecten steken, uit 
knoesten van knotwilgen of uit koralen. 
Ontspruitende bladeren en bloemknop-
pen zijn gearrangeerd in lobbige glazen 
vazen. De installatie is geïnspireerd op de 
18e-eeuwse porseleinen Meissener Schnee- 
ballblüten vaas, een met honderden klei-
ne porseleinen bloemetjes beklede vorm, 
en de manshoge glazen planten die in de 
jaren ‘20 bij het glashuis Venini op Mura-
no in Italië werden geblazen. “Buiten-
landse reizen, met name naar Japan, heb-
ben de basis gelegd voor dit werk. In Kyo-
to heb ik tientallen kleine, gestileerde 
Zen-tuinen bestudeerd en eindeloos be-
keken. Het sublieme van de verstilling 
streef ik ook na in mijn werk; de perfecte 
afwerking, het weglaten van het overbo-
dige, de rust om het op de juiste manier 
te doen. Het blanke Meissener porselein 
heb ik vertaald in vazen met barok ge-
vormde bloemen, uitgevoerd in het ex-
clusieve witte opaak glas. Mijn uitdaging 
is de kracht, de bloei en groei van de na-
tuur zo helder mogelijk vast te leggen en 
door verfijning en detaillering de bloe-
men een edele eenvoud te geven.”

GEKLEURDE SCHADUWEN
We kunnen leven verbeelden als levende 
cellen die zich groeperen en samenklon-
teren, geordend naar vorm, soort, kleur 
en patroon, en als clusters om elkaar 
heen liggend. De cel als ‘basiseenheid 
van het leven’. Uit de grote ‘moeder’-cel 
ontspruiten de kleine cellen die aaneen-
gesloten al slingerend een weg vinden. 
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Vanuit deze gedachte maakte Barbara 
Nanning haar schalenserie Gekleurde 
Schaduwen. “Mijn streven is dat vorm en 
kleur een stilleven worden. Met ingekorte, 
gekleurde glasdraden teken ik beweging 
– het ontstaan en voortduren van cel- 
deling. In mijn werk gaat het niet om het 
realistisch vastleggen van wat ik zie, 
maar om impressie en gevoel te vertalen 
naar vorm en kleur. Grilligheid en maat-
voering roepen een beeld op van cel- 
deling in de natuur. De titel Gekleurde 
Schaduwen komt voort uit mijn verwon-
dering en fascinatie voor de schaduw-
werking van rood, groen en blauw licht”, 
zei ze in 2016 bij de presentatie van dit 
werk in Museum Rijswijk.
De objecten worden gemaakt in de mille-
fiori-techniek, een oude Venetiaanse 
techniek waarbij glasdraden worden ge-
bruikt die verschillen in patroon en kleur. 
Kleurpatronen zijn alleen zichtbaar aan 
de afgesneden uiteinden van een glas-
draad, zodat een grote variëteit aan door-
snedes essentieel is voor het eindresul-
taat. In andere stukken wordt goud ge-
bruikt. Het lijkt of Barbara Nanning in alle 
objecten schildert met het gesmolten 
glas. De afzonderlijke lagen lijken op ge-
kleurde schaduwen die over elkaar heen 
buitelen, de kleurnuances en patronen 
zijn zeer gevarieerd en verrassend. 
Hoewel de objecten van Barbara Nanning 
heel organisch ogen en een logische 
vorm hebben, komen ze rationeel tot 
stand. Ieder onderdeel is zorgvuldig afge-
wogen, waar nodig moet het inzagen, 
plooien of polijsten nauwkeurig gebeu-
ren, de optiekwerking moet volledig be-
nut worden. 

De tentoonstelling is mede mogelijk  
gemaakt met steun van de Stichting 
Stokroos, het Stimuleringsfonds Creatie-
ve Industrie en de Stichting Modern Glas. 
De boekuitgave is ondersteund door het 
Elisabeth Vermaal Müller Fonds.

Gelijktijdig bij de tentoonstelling ver-
scheen de kunstenaarsmonografie Bar-
bara Nanning - Eeuwige Beweging. Kera-
miek, installaties en glaskunst, uitgevoerd 
in een Nederlandse en een Engelse editie. 
Het boek gaat in op de ontstaansgeschie-
denis van het werk, het complexe en 
enerverende maakproces, het eerdere 
werk in keramiek, installaties en recent 
glas. Zo worden de terugkerende thema’s 
in haar oeuvre duidelijk: de eeuwigduren-
de verstilde beweging, de referenties aan 
de natuur, het uitdrukking geven aan de 
karakteristieken van het materiaal en de 
hoogstaande technische uitvoering.

‘…de essentie van beweging 
en groei wil ik vastleggen in 
mijn werk’

Onder: Barbara Nanning, 

Lava, 2019; glas, canes, 

tackfusing, fusing,  

slumping, geblazen, hand-

gevormd, geslepen; h. 19 x 

28 x 30 cm. Foto Tom Haartsen 

Geheel onder: Barbara 

Nanning, Zonder titel, 

2019; glas, canes, tack- 

fusing, fusing, slumping, 

geblazen, handgevormd, 

geslepen; h. 22 x 35 x  

28 cm. Foto Tom Haartsen



9 19/3

• Barbara Nanning

Gemeentemuseum Den Haag 

(Kunstmuseum Den Haag)

Stadhouderslaan 41 

NL-2517 HV Den Haag

t +31 (0)70-3381111

info@gemeentemuseum.nl

Open: di t/m zo 10.00-17.00 uur

Tot en met 1 december 2019

www.gemeentemuseum.nl 

• Titus Eliëns: Barbara Nanning - Eeuwige 

beweging. Keramiek, installaties en glas-

kunst. Uitgave: Waanders & de Kunst, Zwol-

le, 144 pag.’s, formaat 25 x 20 cm, full co-

lour, prijs € 25,-. ISBN 978-94-6262-255-5 

• Titus Eliëns: Barbara Nanning - Eternal 

Movement. Ceramics, Installations and Glass 

Art. Uitgave: Waanders & de Kunst, Zwolle, 

144 pag.’s, formaat 25 x 20 cm, full colour, 

prijs € 25,-. ISBN 978-94-6262-256-2 

NIEUW WERK
Rademakers Gallery in Amsterdam 
laat gelijktijdig nieuw werk van Barba-
ra Nanning te zien in een solotentoon-
stelling waarin ook het nieuwe boek 
Barbara Nanning - Eeuwige beweging 
wordt gepresenteerd. Daarnaast biedt 
de galerie een speciale genummerde 
editie (oplage 100) aan van het boek. 
Eenmalig zijn 19 genummerde glasob-
jecten met een gesigneerd boek bij 
voorinschrijving te koop voor € 950,-.

Barbara Nanning - Eeuwige beweging

Rademakers Gallery 

KNSM-Laan 291, NL-1019LE Amsterdam 

t +31 (0)20-6225496 | +31 (0)6-42302293 

info@rademakersgallery.com

Open: do t/m zo 12.00-17.00 uur

Van 7 september t/m 14 november 2019 

www.rademakersgallery.com

Barbara Nanning, Object, 

2019; Alexandrit glas Dag-

licht; 18 x 19 x 13 cm EA

Alexandrit glas is een dichro-

matische glassoort die door 

polarisatie, daglicht of kunst-

licht, in kleur verandert. Het 

wordt vervaardigd door toe-

voeging van het relatief zeld-

zame halfmineraal Alexand-

rit. Het wordt nog maar op 

zeer beperkte schaal toege-

past. en maakt objecten uit-

gevoerd in dit soort glas tot 

een geliefd verzamelobject


