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Fuping is een stad in China, gelegen nabij Xi’an, 
ondermeer bekend van het inmiddels beroemde terracotta- 
leger. De streek ademt al eeuwen keramiek van alle soorten:  
tegels en bouwstenen, dakpannen en vaten, potten en beelden. 
in Fuping bestaat sedert enkele jaren een keramiekmuseum, 
het FLiCAM (FuLe international Ceramic Art Museum),  
dat o.l.v. Dr. i Chi Hsu wereldwijde faam geniet. Vanuit  
alle landen in de wereld worden een aantal keramisten uit-
genodigd om er ter plekke nieuw werk te maken dat nadien in  
de collectie van het museum opgenomen wordt. in de zomer 
van 2008 trokken elf Belgische keramisten voor zes weken 
naar China. gedurende een maand werkten ze in de Fuping 
pottery Art Village. Het werk dat daaruit voortkwam vond 
permanent onderdak in het gloednieuwe, Belgische paviljoen 
van het FLiCAM.

The Fuping Eleven, 
Ceramic Unica  brengt negen  
van de elf keramisten opnieuw samen. Vermits het eerste  
basiscontact met het FLiCAM-project bij piet Stockmans  
lag, vervoegt hij de groep. Fotografe Lydia De Bock toont  
de toeschouwer een blik achter de schermen van  
de Belgische deelname aan het FLiCAM-project. 
Op vraag van het CC ’t Vondel in Halle bepaalde Hugo Meert, 
zelf ook keramist, het concept. iedere ontwerper werd  
gevraagd twee objets rares te ontwerpen waarin ze hun  
ervaringen met de Chinese cultuur inhoudelijk verwerken  
en ze gevatte tegenstellingen van beginselen of ideeën 
zouden vorm geven.

Design Vlaanderen en 
Cultuurhuis ’t Vondel vzw 
nodigen u van harte uit 
op de opening van 
de tentoonstelling 
The Fuping Eleven op 
donderdag 1 april 2010 
om 18 uur. 

grafische VormgeVing  Ronny Duquenne

the fup ing e leV en

emile Desmedt
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