oktober 2020
Een uitzonderlijke expositie met keramiek van Kasper Mobach, een Nederlands atelier.
Kasper Mobach, de 5e generatie van het internationaal bekende Nederlandse keramiek
atelier, zal bij “Galerie Bas Koch” in Aumont exposeren tijdens de openatelierroute
“Atelier Zig Zag”. Mobach keramiek viert dit jaar het 125 jarig bestaan van de
pottenbakkerij. Kasper Mobach is belast met het leiden van het familiebedrijf en het
maken van de ontwerpen en de glazuren.

Het oeuvre van KASPER MOBACH: In zijn ontwerpen laat Kasper de techniek de vorm en
constructie bepalen. De techniek is geen hulpmiddel meer, maar is bepalend voor het
resultaat. Elke techniek heeft zijn eigen "wetten". De grenzen van deze wetten vormen
voor Kasper het uitgangspunt. Het huidige oeuvre van Kasper Mobach bestaat uit
moderne gedraaide vormen en bijzondere gegoten organische vormen in combinatie
met levendige glazuren. Vaak lusterglazuren met edelmetaal.

Bas Koch zal als “Erkend bloemsierkunstenaar” voor deze gelegenheid aan het
decoratieve keramiek van Kasper Mobach florale kunstwerken toevoegen in harmonie
met het keramiek.
Wat is er nog meer te zien: Bas Koch benut als westerse kunstenaar de rijke Japanse Kunst
en Cultuur als inspiratiebron voor zijn moderne beeldende kunst. Door de samensmelting
van invloeden uit meerdere culturen in het werk van Koch behoort het oeuvre tot de
meest recente stroming in de beeldende kunst : het “Internationalisme”.
侘寂,Wabi Sabi is een recent thema van Koch dat tot uitdrukking zal komen in de florale
kunst in combinatie met keramiek maar ook in zijn beeldende kunst.

侘寂

Wabi sabi

Een brug
Mont-sous-Vaudray, France, zomer 2020. Fotoreportage.

Haiku:

Oevers verbonden
door een oude stalen brug.
Vergane glorie.

Bas Koch

Een brug, doelloos verbonden oevers.

Over het concept 'wabi sabi'.
Wabi sabi als een esthetisch concept wordt over het algemeen beschreven
als een schoonheid van onvolmaakte dingen, permanent en onvolledig. Een
schoonheid van bescheiden dingen. Een schoonheid van onconventionele
dingen.
De woorden wabi en sabi vertalen zich niet gemakkelijk uit het Japans. Wabi
verwees oorspronkelijk naar de eenzaamheid van het leven in de natuur, ver
van de samenleving; sabi betekende gedeprimeerde perceptie of "verrrijkt".
Rond de 14e eeuw begonnen deze betekenissen te veranderen en namen
ze meer positieve betekenissen aan. Wabi duidt nu op rustieke eenvoud,
frisheid of rust en kan worden toegepast op zowel natuurlijke als door de
mens gemaakte objecten, of ingetogen elegantie. Het kan ook verwijzen
naar eigenaardigheden en anomalieën die voortvloeien uit het proces van
de bouw, die uniciteit en elegantie toe voegen aan het object. Sabi is
schoonheid of sereniteit die komt met de leeftijd, wanneer het leven van het
object en de vergankelijkheid worden aangetoond in zijn patina en slijtage,
of in een zichtbare reparatie. Perfecte non-perfectie.

カラス

Karasu, Corneille, Kraaien.

Bas Koch, totaal geabstraheerde kraaien, 2020.

Nakahara Nantenbo (Toju Zenchu) (1839–
1925), een Japanse monnik, Abt van de
Rinzai secte Zen Boeddhisme,

Seitei Watanabe 1851-1918

Bas Koch, 2017

r
De betekenis van de kraai in het westen:
Bij de Noord-Germaanse volken was de kraai heilig. Op iedere schouder had Wodan, de oppergod van het
Germaanse pantheon en de god van oorlog en wetenschap, een kraai (Hugin en Mugin). Zij brachten hem
boodschappen van wat zij op aarde gezien hadden en fluisterden dat in zijn oor.
Door de Christianisering is de kraai letterlijk van zijn plek op de torenspits verdreven door de Haan.
De roep van de kraai “Kra-kra” betekent in het Latijn vrij vertaald “HOOP” (“Morgen”)

夫婦岩

Meoto Iwa

Inspiratiebron:

Matsumura Keibun (1779-1843), links en midden.

Matsumoto Fūko (1840-1923)

Alle drie de schilderingen verbeelden de eerste dag van het nieuwe jaar. De laatste twee het
moment van zonsopgang op de eerste dag van het nieuwe jaar. Ook op de foto hierboven is dat
moment vastgelegd.

Bas Koch heeft dit belangrijke Japanse thema modern verbeeld. Het koord tussen de rotsen is
vervangen door een staalplaat.

Bas Koch, 2020

夫婦岩

Meoto iwa

letterlijk de "GETROUWDE ROTSEN" zijn heilige rotsen gelegen in de zee in de buurt van
Futami.

EEN PAAR ROTSEN DIE DOOR EEN KOORD WORDEN VERBONDEN
Een grote rots en daarnaast een kleinere worden verbonden door een gevlochten touw. Het beeld
is beroemd, en het heeft grote symbolische betekenis voor Japanners. Deze "gehuwde rotsen"
vertegenwoordigen twee gehuwde goden van het Japanse Shinto pantheon, Izanagi (mannelijke
godheid, de grote rots) en Izanami (vrouwelijke godheid, de kleine). Op de grootste rots is een
torii, het heilige portaal van Japan geplaatst .
Het koord, shimenawa, is gevlochten van rijststro. Het omsluit meestal een heilige ruimte dat moet
worden beschermt tegen onzuiverheid, en wordt soms geplaatst rond een boom of rots in een
heiligdom, wat betekent dat de plant of steen/ rots het huis is van een kami (god). Shinto cultus,
iwakura,
Bas Koch heeft het zich gepermitteerd om een moderne verbeelding te maken van deze Meoto
Iwa. Vanuit het Shintoistische gedachtegoed zal de verbindende staalplaat wel niet dezelfde
symbolische waarde vertegenwoordigen als het koord. Maar waarom zouden we niet dezelfde
waarde eraan toe kunnen dichten?
Het gaat in principe om de metafoor van een hecht of goed huwelijk of een goede relatie.
Deze objecten zijn door de mix van oosterse en westerse gebruiken en tradities kunstobjecten in
de kunstcategorie “Internationalisme”, de meest recente kunststroming in de beeldende kunst.
Info:
IZANAGI EN IZANAMI. Volgens de legendarische geschiedenis van Japan, de Kojiki en de Nihongi, hebben de
legendarische broeder- en zustergoden het eerste element van het Japanse land geschapen door in een oervloeistof
met een speer (? ?, gebruik uw fantasie maar) met juwelen te roeren en vervolgens andere eilanden van de natie te

baren . Onder hun nakomelingen was de zonnegodin Amaterasu Omikami, die wordt aanbeden als de directe
voorouder van alle Japanse keizers.

カラス & ヘロン

Karasu & Heron, Kraai en reiger

Inspiratiebron:

Saitô Shôshū ( 1870-1934)
Titel rolschildering: “Verwelkom de kraai en wacht op de reiger”.

Bas Koch, 2020
Ook de reiger is een boodschapper van de Shinto goden.

水 Mizu

Geabstraheerd watermotief

Inspiratiebron:

Het symbool voor water in de Japanse kunst zijn de vloeiende kronkelige motieven:
Westerse symboliek en Japans Zen Boeddhistische symboliek : Het verbeeldt de levensloop.

Japanse tuinen Kleine Brogel. Bas Koch & José Janssen.

Bas Koch, 2017
In de staalplaat is een nog verder geabstraheerd Japans motief voor het symbool van water
uitgespaard.
Het door Bas Koch nog meer geabstraheerde hoekige symbool kun je interpreteren als een
“actieve” levensloop zoals we dat in de huidige maatschappij beleven (angstcultuur). We willen
onze levensloop koste wat kost beheersen, manipuleren en zeker zelf bepalen. Echter water is
slechts beperkt te manipuleren, vrijwel niet te beheersen. En ons leven dan…….? Worden we niet
deels geleefd? Er zitten ”Scherpe kantjes” aan.

Gearceerde pentekening op papier met verloop. 95 cm x 195 cm. September 2020

