
Voor de Dior-show 2020 stond de catwalk niet in Parijs, maar in een 
zestiende-eeuws PALEIS in Marrakech. Dior Maison trok de lijn door en 
vroeg de Franse keramiste ANNE AGBADOU-MASSON een collectie  

VAZEN te maken, geïnspireerd op Marokko.

In haar Parijse atelier 
maakt keramiste Anne 
Agbadou-Masso 
objecten en vazen van 
zandsteen, porselein 
en aardewerk. ‘Mijn 
werk balanceert tussen 
ambacht en kunst en laat 
mijn gemengde Frans-
Ivoriaanse afkomst zien.’

teder
terracotta

A N N E  A G B A D O U - M A S S O N

Anne kreeg totale 

artistieke vrijheid 

van opdrachtgever 

Dior Maison, 

zolang het thema 

Marokko maar 

centraal stond. FOTOGRAFIE: SOPHIE CARRE   |  INTERVIEW EN VERTALING: LOUËL DE JONG
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oe is de samenwerking met Dior Maison tot  
stand gekomen? 
‘Dat begon als een sprookje. Een van mijn 
creaties werd cadeau gedaan aan Olivier Bia-
lobos, communicatiedirecteur wereldwijd van 

Dior. Hij nam contact met mij op en wilde meer van mijn 
werk zien. Na deze ontmoeting vroeg hij mij om vijfen-
twintig unieke stukken te maken voor Dior Maison.’

Je maakte vazen geïnspireerd op Marrakech. Kende je de stad? 
‘De eerste keer dat ik Marokko ontdekte was tijdens rond-
reizen in mijn jonge jaren. Later kreeg, toen ik actrice was, 
kreeg ik de kans om in Marrakech te acteren. Marokko is 
rijk aan Berberse en Europese invloeden en is voor mij een 
eindeloze bron van inspiratie. De creatie van de vazen liep 
parallel aan de Dior Cruise Collectie 2020 die geïnspireerd 
is op het land. Ik wilde de elegantie en vrouwelijkheid die 
Dior vertegenwoordigt combineren met de overvloed aan 
kleuren en de ‘art de vivre’ van Marokko’.

Wat is zo specifiek aan Marrakech dat het zeker moest terugkomen 
in de vazen? 
‘Het eerste dat bij mij opkwam was het licht. Dat is daar 
zo heet en intens, waardoor kleuren dieper en uitgespro-
kener worden. De terra en oker gekleurde wegen van zand 
vermengen zich met de bouwwerken in de omgeving. 
Subliem en betoverend vind ik dat. Net als het heldere, 
intense Majorelle Blue in de stoffen.’

Ook zijn er verwijzingen naar vrouwelijke rondingen en zelfs zee-
wezens, een beetje zoals roggen?
‘Klopt, voor dit project moest ik me verbinden met Afrika. 
Ivoorkust is mijn tweede land, dus ik voel een band met 
dit continent. Ik raakte geïnspireerd door de Afrikaanse 
vrouw: haar uitgesproken rondingen, de kleding die bij 
haar vormen past, de manier waarop ze loopt en haar 

H

RECHTSBOVEN
Sommige vazen hebben 
vrouwelijke rondingen. 

BOVEN
De vazen van zandsteen 
zijn onderdeel van een serie 
van vijfentwintig unieke 
exemplaren. 

Elke vaas 

wordt met 

de hand 

afgewerkt tot 

in het fijnste 
detail. 
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Het vormen 

van de 

vaas op de 

draaischijf  

vereist 

opperste 

concentratie.

Een vaas met 

ringen uit 

de serie voor 

Dior. 

‘ Werken aan de 
draaischijf is bijna 
hypnotiserend’

VA K W E R KVA K W E R K
   JUNI 2020 |  RESIDENCE

1 37

 RE
SID

EN
CE

 | J
UN

I 2
02

0

136



hoofd houdt. Ik wilde deze majestueuze vrouwen creëren. 
Maar ik werk heel instinctief  en gaandeweg ontstonden er 
ook vazen met haast geometrische vormen die meer weg 
hebben van een soort zeewezens.’

Wanneer en hoe is je liefde voor keramiek ontstaan?
‘De dag dat ik voor het eerst mijn handen in de klei zette, 
was de dag waarop ik begreep dat ik mezelf  moest uiten. 
Ik wilde opgaan in dit creatieve proces, waarschijnlijk ter 
compensatie van de frustraties rond mijn werk als acteur - 
wat erg moeilijk kan zijn. Ik wilde niet langer onderworpen 
zijn aan de wensen van anderen, maar mijn eigen wensen 
vormgeven. Voordat ik acteur werd deed ik de opleiding 
Beeldende Kunst en studeerde ik Kunstgeschiedenis. Ik 
heb in het verleden ook veel geschilderd. Door het contact 
met de klei dook ik terug in de sensaties van mijn kinder-
tijd, de tijd van vreugde en plezier. Je wordt ondergedom-
peld en verliest de controle en dat voelt zo bevrijdend. 
Ik besloot lessen draaien op de draaischijf  te volgen en 
begon mijn eigen creaties te maken.’

Hoe voelt het om achter de draaischijf  te zitten? 
‘De draaischijf  is meer dan een stuk gereedschap. Zodra 
ik erachter ga zitten, zit ik in mijn eigen bubbel. Het is 
bijna hypnotiserend en brengt me in een meditatieve staat. 
Zelfs mijn ademhaling verandert. Het is een moment van 
overgave – als het allemaal goed gaat natuurlijk!’

BOVEN
Nadat de schalen 
en vazen zijn 
gebakken, wordt 
een emaillelaag 
(gesmolten glas) 
aangebracht. 

RECHTS
Anne in haar 
atelier met op de 
voorgrond enkele 
vazen uit de Dior-
collectie.

LINKS
Niet alle vazen 
zijn volledig 
geëmailleerd, soms 
gebeurt dat alleen 
met de binnenkant. 

RECHTS
Anne gebruikt voor 
haar werk hompen 
klei van vaak wel 
drie kilo. 

Inmiddels heb je een eigen atelier in Parijs? 
‘Ja, ik werk in het noorden van Parijs, in het 
11e arrondissement. Ik deel een groot atelier 
met andere keramisten. Er zijn nog originele, 
bakstenen muren en het is heel sfeervol. Het 
is fijn om hier te werken.’ 

Waar haal je inspiratie uit? 
‘Dat is een moeilijke vraag. Diep van binnen 
weet ik dat niet precies. Maar ik denk dat mijn 
hoge gevoeligheid samen met mijn persoon-
lijke geschiedenis een bron van inspiratie zijn. 
Ik heb het idee dat inspiratie in mij zit en 
tegelijkertijd overal om me heen is. Dat het 
gaat om voorouderlijke elementen en om de 
natuur zoals die zich steeds transformeert.’ 

Hoe voelt het om voor een beroemd merk als Dior 
te werken?  
‘Dat is echt een eer! Het is een wereldbe-
roemd huis met een elegante uitstraling. Het 
feit dat ze zo’n vertrouwen in mij hadden, was 
natuurlijk ook een uitdaging. Maar hierdoor 
kon ik het beste uit mezelf  halen, zowel tech-
nisch als artistiek. Mooi aan de samenwerking 
was de totale artistieke vrijheid die ik kreeg. 
Het is een mijlpaal in mijn werk.’   

RECHTS
Verfijnde details en 
kleuren bepalen de 
uitstraling van de 
vaas. 

‘ Ik wilde de elegantie en 
vrouwelijkheid van Dior 
combineren met de 
kleuren van Marokko’

ONDER
Het basisgereedschap: 
een homp klei en een 
draad om de klei op 
maat te maken.
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