
94

Tim Breukers



96

Vragensteller: Je hebt de afgelopen drie jaar 
beelden van porselein gemaakt, dat is een 
moeilijk materiaal om mee te werken.
Beeldenmaker: Dat klopt. Ik hou van 
de scherpte van het materiaal, je kunt 
er heel verfijnd mee werken. Maar het is 
natuurlijk ook heel kwetsbaar.

Die breekbaarheid zie je terug in bijna al 
je werk. Overal ligt puin en zijn er dingen 
kapot, hoe komt dat?
Ik wil het materiaal laten spreken. Hoe 
het materiaal druppelt, breekt, scheurt, 
schilfert of vervormt. Alsof het kapot wíl. 
Ik gebruik het instortingsgevaar om het 
beeld op spanning te brengen. 
Bij de sculptuur van de flat wilde ik 
bijvoorbeeld dat de aanwezige balkons 
een ongeschonden structuur vormen over 
een daarachter gelegen afbrokkelende 
structuur, de raamkozijnen, deurposten 
en muren. (afb. 04, 05)

Hoe verhouden de grote en kleine werken 
zich tot elkaar?
De kleine werken zijn verhalend. Het 
is alsof je met een verrekijker naar 
een tafereel kijkt. In de kleine werken 
voeren mijn fantasie en herinneringen 
een in zichzelf besloten gesprek met het 
porselein. In de grote werken verhoudt 

het porselein zich tot de omgeving. 
Zaken die zich buiten mijzelf, om me 
heen bevonden, zoals een deurpost, een 
tuinstoel en big-bags heb ik in porselein 
gemaakt. Dichterbij en fysieker, als een 
sta-in-de-weg deelt het porselein zijn 
kwetsbaarheid dit keer niet met mijn 
herinneringen maar met de kijker.

Kun je naar aanleiding van de Big-bags iets 
vertellen over het fysieke in de grote werken? 
(afb. 06, 07)
Wanneer ik het beeld maak is het materiaal 
een beetje slap. De punten  waarop het in 
de oven kritiek wordt worden zichtbaar 
door scheuren en vervormingen, op die 
plekken plaats ik steunen. Als een soort 
aanwijs stokken wijzen ze de kwetsbare 
plekken in het beeld aan.

Wat is de relatie van je porseleinen wereld 
tot deze wereld?
De dagdromen die ik als kind in de 
zandbak had zijn voorlopers van de 
beelden. Bij het werk met de kleine tent 
vroeg ik me af hoe ik kon overleven 
op dat stukje porselein. (afb. 01) Bij de 
levensgrote werken vroeg ik me af hoe 
het werk zélf moest overleven. Het werk 
maakt dat ik zaken steeds op een andere 
manier kan herbeleven.
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ART THINKING
2009 PORSELEIN

11X35X20

particuliere collectie
(Alied Ottevanger)

DETAIL BIG BAG

gerealiseerd op het EKCW
- met steun van het

 fonds BKVB - 
  foto Wim Voets

BIG BAG
2011 PORSELEIN

126X110X110

collectie stedelijk museum
's-Hertogenbosch 

  

AL STOEL
2011 PORSELEIN
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gerealiseerd op het EKCW
- met steun van het

 fonds BKVB - 

STRAND TAFEREEL
2011 PORSELEIN
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gerealiseerd op het EKCW
- met steun van het

 fonds BKVB - 

DEURPOST, GALG
2011 PORSELEIN, 

GLAZUUR, GOUDLUSTER
181X110X110

gerealiseerd op het EKCW
- met steun van het

 fonds BKVB - 

 

ART IS PLAYGROUND
2009 PORSELEIN
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MICROSCOOP
2009 PORSELEIN

35X19X16

EACH YEAR IS 
FULL OF DISASTERS

2010 (VITRINE 2011 
HOUT EN GLAS)
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EACH YEAR IS 

FULL OF DISASTERS


