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KATHAROS heeft voor de Gemeente Stadskanaal keramische schalen met een stempeldruk tot stand
gebracht. De opdracht was een breed toepasbaar kunstcadeau te ontwikkelen, waarin het gemeentewapen wel zichtbaar, maar niet storend is.
De ontwerper Olav Slingerland heeft deze voorwaarde vertaald naar een gestileerd reliëf in de bodem
van een schaal. Dat klinkt eenvoudiger dan het is en vereist gedegen materiaalkennis en vakmanschap. Allereerst stileerde Olav het gemeentewapen, waarvoor hij zelf een stempel maakte ter
grootte van de schaalbodem. Wanneer de leerharde klei in de gipsen mal ligt, geeft deze voldoende
weerstand om een afdruk in de vorm te persen. Daartoe wordt de stempel met een hamer in de klei
getikt. Maar als de stempel te diep wordt geslagen en het reliëf te sterk wordt, kan de mal barsten én
kan het glazuur tijdens het stoken in de oven loslaten. Het resultaat mag er zijn: het wapen staat als
een verstilde vorm in de schaal. Zichtbaar en toch ook weer niet. Het glanzend blauwe glazuur aan de
buitenzijde van de schaal verwijst naar het kanaal dat door de stad beweegt en combineert fraai met
de crèmekleurige binnenkant. De schaal heeft een doorsnede van 30 cm en is 8 cm hoog. De serie is
in beperkte oplage gemaakt.
Olav Slingerland houdt zich in zijn keramisch werk vooral bezig met giettechnieken. In zijn atelier
ontwerpt en produceert hij kleine series bijzondere sier- en gebruiksvoorwerpen. Hij heeft een
voorkeur voor keramiek omdat hij daarmee kleinschalige en persoonlijke producten kan maken. Olav
studeerde in ’92 af aan de Academie voor Industriële Vormgeving (Design Academy) in Eindhoven.
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met Katharos geeft u kunst cadeau
Bijvoorbeeld voor uw relaties. Of uw bestuursleden. Of voor medewerkers, jubilarissen of als afscheidscadeau.
KATHAROS – Grieks voor zuiver – vindt verrassende relatiegeschenken die boven het gebruikelijke uitstijgen. Zij
draagt ideeën aan of vertaalt uw wensen naar een concept waaraan de kunstenaar vorm geeft. Zo ontstaat een
waardevol geschenk voor zowel gever als ontvanger.
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