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Patty  Wouters (B)  

Pitfirestoken en andere rookstook-technieken 

 

Patty Wouters is expert als kunstenaar én als docent in deze technieken. 

Over de achtergronden en de échte praktijk van het stoken en de 

effecten van metaalsulfaten.   

 

25 en 26 augustus  

 

Over Patty Wouters (1957): 

Studeerde keramiek in de verenigde Staten en in Antwerpen. Na enkele jaren in het kunstonderwijs 

gewerkt te hebben start ze haar eigen atelier en organiseert hier workshops. Daarnaast blijft ze zichzelf 

bijscholen door bij beroemde keramisten workshops te volgen. Sinds 1994 heeft ze zich 

gespecialiseerd in rookstook-technieken en wordt ze wereldwijd gevraagd om hierover workshops te 

verzorgen. 

 

Over  de workshop:  

Pitfiring is een primitieve baktechniek die vroeger in vele landen werd toegepast maar nu nog altijd 

dagelijks gebruikt wordt in Afrika, Zuid-Amerika, … In combinatie met metaalsulfaten kan je prachtige 

resultaten bekomen. Daarom zijn vele Westerse keramisten deze techniek ook beginnen toepassen en 

verfijnen.  

Tijdens deze workshop wordt een korte theoretische uitleg gegeven over het gebruik van sulfaten. We 

bouwen samen een pit en zullen deze ook samen inpakken. Terwijl de pitfire gaande is zullen andere 

rookstook-technieken besproken en gedemonstreerd worden. De tweede dag kunnen deelnemers zelf 

nog enkele rookstook-technieken uitproberen terwijl de pit verder afkoelt. Tijdens de namiddag wordt 

de pit uitgeladen en worden alle resultaten besproken.  

 

Duur:     2 dagen: 10.00-17.00 u 
Kosten:  inclusief materialen en lunch: € 225,- 
 

Niveau:   de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden 

Materiaal:   boetseerklei 

Zelf meenemen:  Enkele kleine potvormen of objecten die reeds bisquit-gebakken zijn. Deze 

objecten maak je best in lichte klei, zowel (gechamotteerde) steengoedklei als 

aardewerk is mogelijk en eventueel zelfs porselein.  

Sommige stukken mag je geheel of gedeeltelijk polijsten en/of behandelen met 

terra sigillata. Het meest interessante is om te werken op tegels van verschillende 

kleisoorten +/- 15 x 15 cm en deze ook te bakken op verschillende temperaturen, 

bv. 900°C, 1000°C en 1100°C.  Schrijf op de achterzijde van de tegels een code 

waarvan je de referenties bijhoudt in een schrift.  

stofmasker, latex handschoenen, penselen, maskingtape, enkele soorten touw 

(niet synthetisch), aluminiumfolie, enkele plastic potten van ½ of 1 liter, diegenen 

die eigen rookvaten hebben mogen dit meebrengen, kranten 

Aanmelden:  via inschrijfformulier; zie website. U ontvangt binnen 5 werkdagen per mail een 

bevestiging en de factuur voor het inschrijfgeld.  

Inschrijving:   definitief na ontvangst inschrijfformulier en ontvangst inschrijfgeld 


