Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Mathieu van der Giessen
Speciale vormen draaien
Mathieu is een zeer ervaren draaier en docent. Hij verzorgt deze
workshop voor iedereen die al een beetje kan draaien, maar nu
verder wil. Deksels, tuiten, samengestelde vormen en speciale verzoeken komen aan bod.
8 en 9 december
Over Mathieu van der Giessen: (1952 Schiedam)
Is opgeleid als tekenleraar, maar besluit pottenbakker te worden in 1972. Hierin is hij voornamelijk
autodidact. Hij leert veel van boeken, keramiek in de musea en collega pottenbakkers. In 1976 opent
hij een eigen pottenbakkerij in Schiedam. Naast zijn eigen werkplaats werkt hij 20 jaar lang één of
meerdere dagen als productie pottenbakker, de beste manier om het pottenbakken onder de knie te
krijgen. In die jaren heeft hij ongeveer 200.000 potten gedraaid. Sinds 2002 is hij als docent verbonden
aan de keramiekafdeling van de Stichting Bevordering Beroepsopleidingen (SBB) in Gouda. Hij
exposeert zijn werk regelmatig en neemt deel aan veel keramiekmarkten. Daarnaast verzorgt hij
regelmatig gastlessen.
“Ik wil mooie gebruiksvoorwerpen maken! Een handgemaakt kommetje onderscheidt zich van een
fabriekspot, het vertelt de gebruiker het verhaal van de maker, z'n ideeën, z'n gedachten, z'n
stemmingen. Het laat de hand van de maker zien. Het is waarschijnlijk daarom, dat veel pottenbakkers
voor hun dagelijks gebruik ook potten van collega’s gebruiken. Hun eigen verhaal kennen ze, het is
boeiend om ook dat van een ander te horen.”
Over de workshop:
Je kunt al een beetje draaien. Het centreren van een kilo klei of meer gaat je al goed af, maar je loopt
tegen je grenzen aan. Dan is dit jouw workshop. Stap voor stap nemen we de draaitechnieken door en
leren meer uit de klei te halen. Ook speciale vormen als deksels draaien, tuiten maken, samengestelde
vormen draaien, kunnen aan bod komen. Deelnemers mogen ook zelf onderwerpen aandragen.

Duur: 2 dagen, 10.00-16.00 u,
Kosten inclusief materialen en lunch: € 225,Niveau:
Materiaal:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor gevorderden
draaiklei
instructie volgt enkele weken voor de workshop
via inschrijfformulier; zie website. U ontvangt binnen 5 werkdagen per mail een
bevestiging en de factuur voor het inschrijfgeld.
definitief na ontvangst inschrijfformulier en ontvangst inschrijfgeld

