
Colja de Roo Keramiek

Colja de Roo Ceramics

 Colja de Roo (1956)

Sinds 1984 ben ik bezig met klei en vanaf 1996 in een eigen atelier. In 1999 heb ik me gevestigd 
als beeldend kunstenaar / keramist onder de naam Colja de Roo - Keramiek. 
Ik ben hoofdzakelijk autodidact. Ik heb verschillende cursussen gevolgd, waaronder een 
glazuurcursus aan de VAK Delft, en diverse workshops stooktechnieken. 

Ik ben enkele jaren actief geweest bij de Stichting Kunstdoelen Delft, die onder andere een eigen 
galerie exploiteert en de jaarlijkse atelierroute in Delft organiseert. Verder heb ik cursisten begeleid
bij Kerade (VAK Delft). De laatste jaren geef ik diverse workshops in mijn eigen atelier. 

Samen met mozaiek kunstenaar Nan Deardorff-McClain heb ik gewerkt aan de totstandkoming 
van de Keramieken Kaart van Delft, een muurmozaiek van 18 vierkante meter in de stijl van een 
17e eeuwse plattegrond van Delft. 

Mijn werk

Mijn werk is met de hand opgebouwd en wordt op verschillende manieren bewerkt, geglazuurd en 
gestookt. Ik maak maskers / gezichten, ruimtelijk en plat, en muurobjecten. Ik werk veel met reliëfs 
in mijn werk. Ik kerf of snij in de klei of breng reliëf aan met bijvoorbeeld stempels. Dit accentueer 
ik dan met oxides en glazuren. 

Het werk wordt gestookt in de elektrische oven of de raku oven. Door de raku stook krijgt het werk 
zijn kenmerkende craquelé. Ook gebruik ik de naked raku of kopermat techniek bij het raku stoken.
De hangende kunstwerken bestaan vaak uit meerdere delen, die later aan elkaar gemaakt worden 
of de delen komen naast elkaar te hangen zodat het één geheel vormt.

Mijn werk verkoop ik via galeries en kunstwinkels en rechtstreeks op keramiekmarkten en 
kunstbeurzen in binnen- en buitenland. 

Exposities 

 De Herfstsalon, Kadmium, Delft
 Expositie EY, Den Haag
 ARTzaanstad, Zaandam
 Kunstcentrum, Zaandam
 Kijken is Kunst, Woerden
 Galerie Brak,Voorburg
 Galerie Bianca in de Molen, Wassenaar
 Galerie De Sigarenfabriek, Delft

Markten & beurzen

 Internationale Goudse Keramiek Dagen
 Delft Ceramica / Delftse Keramiekdagen
 Keramiekmarkt Noord-Nederland Dwingeloo
 Bergeijkse Keramiekmarkt
 Europese Keramiekmarkt Maaseik (B)
 Pottbäckermarkt in Krefeld (D)
 Ceramics South East, Aylesford (GB)
 Kunstschouw, Schouwen-Duiveland
 Art Assen, TT-Hall, Assen
 Kunst-event, meerdere locaties

Projecten

 Keramiekenkaart Delft   Le Comteprijs 2020
 Sprankelbank, Titus Brandsmaschool 

Atelier                          

 Bezoek op afspraak


