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urnenkunst  

 

Frank Porcelijn maakt urnen in steengoed en brons. Behalve urnen voor de as van een 

enkele overledene maakt Frank Porcelijn ook duo-urnen en mini-urnen. Deze worden 

gewoonlijk in opdracht gemaakt. 

Symboliek 

De urnen van Frank Porcelijn zijn 

onconventioneel en hebben een geheel 

eigen symboliek. Wat meteen opvalt is 

de opwaartse spiraalvorm. De spiraal 

verbeeldt groei en ontwikkeling en 

verwijst naar het levenspad van de 

mens.  

Een ander opvallend element is het ei 

dat de urn afsluit. Het ei symboliseert 

het mysterie van het leven. 

Urnenkunst 

Voor Frank Porcelijn is iedere urn een 

individueel kunstwerk. Daarom maakt 

hij de urnen geheel uit de vrije hand, 

zonder pottenbakkerswiel. Ook de 

eindafwerking van elke urn is verschil-

lend. Het patina bestaat uit oxiden in 

kleurschakeringen die zijn afgestemd 

op de symboliek. Op deze manier 

bereikt Frank Porcelijn dat geen twee 

urnen in vorm en afwerking aan elkaar 

gelijk zijn 

 

Urn H16 - grootte 49 x 27 cm, inhoud 7L 
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Persoonlijk gedenkteken 

Vaak hebben nabestaanden de 

behoefte iets van zichzelf toe te 

voegen. Daartoe bestaan verschillende 

mogelijkheden. Zo kan een tekening of 

een gedicht in de urn worden bewaard. 

Ook is het mogelijk een tekst aan te 

brengen aan de buitenzijde van de urn. 

Door een eigen toevoeging wordt de 

urn een uitgesproken persoonlijk 

herinneringskunstwerk. 

Duo-urnen en mini-urnen 

Met de duo-urn wordt op een tastbare 

manier de band verbeeld tussen 

mensen die tijdens hun leven met 

elkaar waren verbonden.  

Mini-urnen voorzien in de wens een 

klein gedeelte van de as te bewaren. 

Informatie en contact 

Frank Porcelijn (Haarlem, 1947) is ruim 

veertig jaar werkzaam als zelfstandig 

beelden kunstenaar. Naast urnen en 

andere sculpturen maakt hij werken op 

papier, met name kleurgrafiek. 

Voor meer informatie over de urnen: 

www.urnenkunst.nl 

frank@urnenkunst.nl 

Zie ook: www.frankporcelijn.nl  

 

 

 

Urn H18 - grootte 52 x 28 cm, inhoud 6L 


