Joe Bruhin
Kamigama

de kleine K | het onafhankelijke digitale keramiekmagazine | nummer 1 4 | februari 201 6 | 1 7

Het werk van Joe Bruhin heeft een sterke aanwezigheid.
Voortgebracht door de ruwe oppervlakken met ophoping
van as, rijke kleurvariatie en verbinding met traditionele
Japanse vormen. Het resultaat van decennia totale
toewijding.
Voor Joe Bruhin (US, 1 953) kan houtgestookt
werk het gewone keramisch handwerk
overstijgen. Het heeft voor hem een spirituele
betekenis. Het vormt de maker en geeft hem
inzicht in wie hij is. Door het ritueel van
bezetten, stoken, openen. Voortdurende
meditatie, zonder mogelijkheid tot andere
gedachten. Honderd procent concentratie, de
hele tijd. Joe noemt zijn oven dan ook wel de
tempel, waar hij offert. Vandaar de titel van dit
artikel: Kamigama (Japans: kami = God, ziel;
gama = oven). De oven verbindt zowel maker
als koper met de oerkrachten van de natuur.

Geen rat race

Al jong wist Joe dat hij geen ‘normaal’ leven
wilde. Na de middelbare school trouwde hij en
ging een aantal jaren in dienst, om hun latere
reizen te kunnen betalen. Het was niet echt van
harte. ‘Ik werd in Duitsland gestationeerd en
werkte als hulpje van de kapelaan, dus zo weinig
mogelijk militair…’ Na die tijd kocht het stel een
Volkswagen Westfalia en reisde een jaar lang
door Europa, Afrika en Azië. Landen als Marokko,
Afghanistan en India lieten onvergetelijke
indrukken na. Terug in de Verenigde Staten was
Op de vorige pagina: Tokkuri Hatuyuki, 15 x 7 x 7 cm
▼ Iga guinomi, 5 x 7 x 7 cm
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het tijd om aan de studie te gaan. In die tijd
maakte hij als vijfentwintigjarige kennis met klei
als medium bij een vriend, die hij aan de schijf
zag draaien. Het klikte en Joe wilde niets anders
meer. Hij volgde een opleiding in keramiek en
hielp met het bouwen van een houtoven. Dat
bleek een stimulans om zich hier verder in te
verdiepen. Joe zocht vijf jaar lang een plek om
zich te vestigen en werkte die tijd in fabrieken
om zijn droom te kunnen bekostigen. Hij vond
een groot ongerept stuk land in Arkansas en
begon met het bouwen van huis, werkplaats en
oven. De eerste tijd betekende dat wonen in een
tipi. Uiteindelijk slaagde het stel erin, zo een
bestaan op te bouwen. Eerst met het maken van
goedkoop seriewerk in zijn noborigama. Tot het

Joe duidelijk werd, dat hij zich op kwaliteit moest
richten. Dat bleek het begin van zijn werkelijke
specialisatie als houtstoker.

Bezetten

De meer dan dertig jaar ervaring als houtstoker
is duidelijk in Bruhins werk te zien. En zeker in
zijn antwoord op de vraag of hij liever draait of
stookt. ‘Geen van beiden, de bezetting van de
oven is waar het om gaat. En dat doe ik het
liefst. Daar kan ik bepalen wat er gaat gebeuren.
Daar ben ik de vuurkunstenaar. Het oppervlak
en de kleuren die ik bereiken wil, komen vooral
voort uit de manier waarop ik de oven inpak.
Vooral vooraan ontstaan de meest fantastische
structuren, heldere korsten van vliegas, druppels
▼ Grote tsubo, 56 x 51 x 51 cm
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asglazuur. Ik kies de plaats op basis van de
kleisoorten die ik voor de stukken gebruikt heb.
Ik weet langzamerhand wel wat ik ongeveer
verwachten kan. Toch is het elke keer weer een
verrassing.’

Iga en Kanzaki

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van Joe
Bruhins werk was zijn ontmoeting met de
Japanse meester Shiho Kanzaki. Joe had diens
werk zo’n twintig jaar daarvoor in een tijdschrift
gezien en was er volkomen van onder de indruk.
‘Zo een sterk werk, helemaal geweldig. Alsof het
recht uit het hart komt.’ Kanzaki (1 942) is, net
als Bruhin, een self-made potter. Geboren in het
keramiekcentrum Shigaraki belandde hij, na veel
omzwervingen, toch in de keramiek en leerde
zichzelf zijn métier aan, niet gehinderd door
invloeden van buitenaf. Hij werd een van de
pioniers van de revival van de anagama in
Japan. Nog steeds is hij een loner, maar wel
een die internationaal erkenning gekregen heeft
voor zijn werk.
Uiteindelijk ontmoetten de twee elkaar in 2004.
Bruhin had zich de jaren daarvoor uitgebreid
geïnformeerd over anagamastook en tijdens de
ontmoeting konden beiden uitgebreid overleggen over de ins en outs van anagamabouw. Het
resulteerde, na hard werken, in een nieuwe
anagama. En een bijzondere, met een hellingshoek van meer dan 30º. De oven is twaalf meter
lang en heeft een vuurmond van anderhalf bij
twee meter. Maar niet alleen de ovenbouw
inspireerde Joe, ook de benadering van het
werk door Kanzaki, die voortborduurt op de Iga
traditie.
Iga is een dorp in de buurt van Shigaraki en is
bekend om zijn hooggestookte keramiek. De klei
uit die buurt kan enorm hoge temperaturen
verdragen en is dus uitstekend geschikt voor
langdurige houtstook. Dat resulteert in
asymmetrische en korstige stukken, als met
korstmos bedekt over blauwgroene en rode
ondergrond. Om dit soort effecten te bereiken
moet het materiaal direct in de vuurmond
geplaatst worden. Sinds het contact met
Kanzaki is Iga Joe's passie geworden en de
resultaten mogen er zijn.
▲ ▲ Iga guinomi, 6 x 5 x 5 cm
▲ Iga guinomi, 5 x 6 x 6 cm
► Chawan (ondersteboven gestookt), 10 x 13 x 13 cm
▼ Guinomi, 5 x 5 x 5 cm
Alle foto's bij dit artikel: Joe Bruhin
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