Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Ute Matschke (D)
Virtuoos tekenen en schilderen in glazuur
Ute’s ‘in-glazuur-schilder techniek’ is prachtig. Ze legt haar geraffineerde
decoratietechnieken stap voor stap uit én het maken van stempels,
oxidepotloden en sjablonen.
27 en 28 oktober
Over Ute Matschke (Berlijn, 1969)
Werkte van 1988 tot 1990 als keramiek decorateur/ schilder bij de
beroemde fabriek Meissen. Volgde daarna de keramiekopleiding in
Höhr-Grenzhausen. Heeft sinds 1995 een eigen atelier samen met
Maria Meyer, waarbij Maria het draaiwerk verzorgt en Ute het werk
decoreert. De decoraties van Ute zijn virtuoos heel treffend, in de loop
der jaren heeft ze een heel eigen stijl ontwikkeld. Zij weet allerlei figuren op unieke wijze te vangen in
penseel en oxide tekeningen, waarbij deze laatste twee een mooi contrast vormen van harde en zachte
lijnen.
Over de workshop:
Ute werkt met de Majolicatechniek, waarbij de decoratie versmelt met of
verzinkt in de glazuur, oftewel schilderen in glazuur. De workshop wordt
gestart met een opwarmronde waarin de teken- en schilderhand wordt
losgemaakt. Vervolgens zal Ute de verschillende stappen toelichten. Het
glazuren, de kleuren prepareren, het maken van oxidepotloden/stiften en
het maken van stempels en sjablonen.
Dan zal Ute het decoreren demonstreren en de hoe ze de verschillende eerder
toegelichte vaardigheden hierbij toepast. Dan gaat iedereen zelf aan het
decoreren, eerst op papier en vervolgens in de glazuur.

Duur:
Kosten:
Niveau:
Materiaal:
Zelf meenemen:

Aanmelden:
Inschrijving:

2 dagen, 10.00-17.00u,
inclusief materialen en lunch: € 225,de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
steengoedklei, glazuren, oxides
Deelnemers mogen, als ze dat willen, 2 tot 4 eigen biscuit gebakken werken
meebrengen in steengoedklei. Dit is géén verplichting. Ute brengt tegels en
bekers mee voor iedereen mee.
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

