Expositie Iznik Tiles & Ceramics bij cultuurcentrum Leiden
Van 1 tot 30 oktober 2016 kreeg Iznik Tiles and Ceramics de
gelegenheid een selectie van haar handgemaakte tegels en keramische
voorwerpen te exposeren in de tentoonstellingsruimte van
cultuurcentrum Sijthof Cultuur in Leiden. De tentoonstelling werd
georganiseerd in het kader van het thema Turkse keramiekkunst.
Kwartskeramiek
Met haar selectie Iznik-producten toonde Iznik Tiles and Ceramics
de aantrekkingskracht van de Ottomaanse kwartskeramiek, die
haar hoogtepunt beleefde in de zestiende eeuw. Iznik-keramiek is
afkomstig uit de stad Iznik in Turkije. Vooral bekend zijn de
Iznik-tegels die veel Ottomaanse gebouwen in Turkije en andere
gebieden die tot het Ottomaanse Rijk behoorden sieren. De
Iznik-keramiek bereikte haar hoogtepunt tijdens sultan Süleyman
de Grote, onder andere door toedoen van de meesterschilder Kara
Memi. Bekende Iznik-motieven zijn hyacinten, tulpen, anjers,
rozen, vlechtwerken van bloemen en geometrische patronen.
Lezing
De expositie werd op zaterdag 1 oktober 2016 feestelijk geopend met een lezing
van Hans Luiten. Luiten sprak over de opkomst, ondergang en herleving van de
ambachtelijke Iznik keramiek en de positie die de stad Iznik inneemt in de
geschiedenis van de Turkse keramiekkunst. Naast oud-stadsdeelvoorzitter in het
voormalig Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer en wethouder in Zaandam
geeft Hans Luiten lezingen over Turkije en het Midden-Oosten en begeleidt hij
reizen naar onder andere Turkije en Oezbekistan.
Workshop
Ter afsluiting van de expositie werd op zaterdag 29 oktober 2016
organiseerde Iznik Tiles and Ceramics een workshop traditionele
Iznik-keramiekfabricage. Onder leiding van Iznik-directeur
Mehmet Akbaygil werd in groepsverband gewerkt aan het
ontwerpen van persoonlijke tegelmotieven, gebaseerd op de
traditionele bloemenmotieven uit de Iznik-kunst. De
eindontwerpen van de deelnemers werden op authentieke wijze
met houtskool op ruwe tegelbiscuits aangebracht. Deze tegels
werden vervolgens beschilderd, geglazuurd en afgebakken in het
Iznik-atelier in Turkije. Na verzending naar Nederland werden de
tegels tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de deelnemers
overhandigd in het restaurant van Sijthof in Leiden.
Voor meer informatie over de expositie of de workshop kunt u contact opnemen met Sijthof Cultuur via 071 512
2950 of info@sijthof-leiden.nl (dhr. Jan de Boon, coördinator). Contactpersoon

bij Iznik Tiles and Ceramics is Floris
Meijer, Country Manager Benelux (floris.meijer@iznik.nl).
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