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EVA EN HET PARADIJS is een bijzonder boek dat
u de weg wijst naar een bijna vergeten en
geheimzinnig Paradijs. Een vrolijke fantasie-
tuin waarin sprookjes en verre verhalen bloeien
en de wereld nog is zoals zij behoort te zijn.

Eva en het Para-
dijs voert u
door de wereld
van de fantasti-
sche keramiek
van Eva Jorrits-
ma-Thöne, in
woord en beeld.
Het hart van
Eva en het
Paradijs wordt
gevormd door
een serie foto’s
van 75 beelden,
afkomstig uit

haar omvangrijke oeuvre. Door de grote ver-
schillen in
thema geven
deze foto’s een
duidelijk beeld
van de grenze-
loze fantasie
van Eva, en ze
maken de ster-
ke en positieve
kracht van haar
beelden voel-
baar.
In de begelei-
dende tekst gaat
Jetze Steensma

- kunsthistoricus, publicist en dichter - op
zoek naar het hoe en waarom van de intrige-
rende beelden. Hij keert terug naar Eva’s
jeugd en komt, aan de hand van kunsthisto-
rische vergelijkingen, tot een verrassende
conclusie, die de lezer zal herkennen, verba-
zen en ontroeren, en die aan de beelden een
extra dimensie geeft. Ook zoekt hij het ant-
woord op de vraag naar de plaats van Eva’s
keramiek in de hedendaagse beeldende
kunst.

Tenslotte geeft hij een kort en globaal over-
zicht van de geschiedenis van de keramiek
en gaat hij in op de techieken van boetseren,
branden en glazuren.
Een greep uit kranten- en tijdschriftenrecen-
cies en een overzicht van exposities van
Eva’s werk completeren dit gedeelte.

In Eva en het Paradijs komt Eva ook zelf uit-
voerig aan het woord: over haar jeugd in
Indonesië, de kampen, de bootreis naar
Holland, de tekenacademie in Amsterdam
en haar visie op het leven. Ook vertelt ze
over haar gevoelens bij het maken van een
beeld. Wanneer is een beeld mislukt? Wat is
volgens haar creativiteit? Hoe lang werkt ze
aan een beeld? Welke boetseertechnieken
gebruikt ze? Ook ‘gewone’ vragen worden
niet ontweken, zoals: had je nog wel tijd
voor je kinderen en de huishouding?


