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China kende lange tijd het geheim van deze verfijnde 
kunstvorm. In het oosten van het land, in Jingdezhen, 
zijn zelfs de vuilnisemmers van porselein. Deze stad is 
dan ook met recht en reden de wieg van de keramiek. 
Het ‘Sanbaopeng LKKER Jingdezhen Ceramic Design 
Center’, een ontwerp van de architecten van Office 
Mass, hoort bij de gespecialiseerde universiteit 
met twee campussen, waar meer dan 20.000 
studenten alles kunnen leren wat met keramiek te 
maken heeft (ingenieurs, kustenaars, ontwerpers, 
managers). De stad Jingdezhen telt drie nationale 
onderzoekslaboratoria en verschillende scholen, alles 
draait hier dan ook rond keramiek. De industrie en de 
ambacht zijn uniek in de wereld.

De kunst  
van het kleien
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Jingdezhen in de provincie Jiangxi heeft al 
vele eeuwen nauwe artistieke, industrië-
le en commerciële banden met het Franse 
Limoges, nog zo’n klinkende naam in de 
wereld van de keramiek. In de oude Chinese 
keizerlijke hoofdstad van het porselein staat 
de wieg van de ontdekking van kaolien 
(porseleinaarde, afgeleid van Gaolin, de 
steengroeve in de buurt van Jingdezhen). 
Kaolien is de grondstof waarmee al sinds de 
14de eeuw porselein wordt gemaakt. De 
hele stad Jingdezhen is eigenlijk een groot 
productieatelier. Alles draait hier rond het ge-
bruik van de hulpmiddelen (openbare ovens, 
boetseerateliers, vormgeving, versiering), 
waarop de hele porseleinsector is gebaseerd. 
De productie van keramiek wordt gecom-
bineerd met seminars van gastkunstenaars 
en -docenten (Frans, Chinees of buitenlands) 
en loopt gelijk met de professionele net-
werken ter plaatse (ambachtelijk, artistiek, 
industrieel). 

De studio van ENSA in het Jingdezhen 
Ceramic Institute in Jingdezhen is een lab 
waar aan research en ontwerp wordt gedaan 
en waar prototypes van projecten uitge-
werkt worden. Al het materiaal dat nodig is 
voor deze verschillende stappen, is aanwezig 
(draaitafel, wals, draagbaar materiaal, meu-
bilair, enzovoort). Het gebouw overspant de 
rivier die over het domein loopt. Office Mass 
wilde de nauwe band met de omgeving en 
de historische plaatselijke ambacht een rol 
geven. De gevel is opgetrokken uit koperen 
pannen waardoor de natuurlijke lichtinval ge-
regeld kan worden. Het resultaat is een ge-
bouw dat rust en kalmte uitstraalt en waarin 
het kunstmatige, de architectuur dus, een fel 
contrast vormt met de natuurlijke omgeving, 
maar ook een nieuwe materialiteit is in een 
bestaande context.

“Op weg naar de oplossing trekken we alle registers open”, verklaart Benjamin Denef zĳ n 
drive om altĳ d het onderste uit de kan te willen halen. Daarbĳ  stapt hĳ  niet alleen zelf uit de comfort 
zone, maar trekt hĳ  ook opdrachtgevers, aannemers en wetenschappers mee. En wat blĳ kt? 
‘Koppige volharding werkt.’
 
Als Vandersanden sluiten wĳ  graag aan bĳ  visionairs zoals Benjamin Denef. Kennis delen, is kennis
vermenigvuldigen. We kĳ ken vooruit en denken na over hoe we met toekomstig te bouwen huizen,
kantoren en gebouwen onze samenleving – maar ook kwaliteit van leven – vorm en inhoud
kunnen geven. Het mooiste maak je tenslotte samen.

Benieuwd naar de toekomstdroom van Benjamin Denef?
Kĳ k dan op www.vandersanden.com

“De kunst is technologie 
te koppelen aan 
ambachtelĳ kheid”Benjamin Denef

Architect
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