Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Zsuzsa Füzesi (CH/ H)
Opbouwtechnieken met porselein
Zsuzsa Füzesi geniet internationale bekendheid met haar
opengewerkte keramische sculpturen. Deze workshop gaat nog iets
verder: complexe keramische structuren opbouwen met porselein!
1 en 2 september
Over Zsuzsa Füzesi (1953, Hongarije):
Zsuzsa woont en werkt in Zwitserland. Zij studeerde keramiek tussen 1966 en 2001 aan diverse
keramiekopleidingen, van kunstacademie, tot de universiteit waar ze keramische beeldhouwkunst
studeerde. Ook schreef ze een proefschrift over materiaalgevoel, waarmee ze cum laude
promoveerde. Ze exposeert regelmatig in binnen- en buitenland en verwierf diverse prijzen. Haar werk
bevindt zich in museale collecties in onder meer Boedapest en Washington.
Zij vindt haar inspiratie in de architectuur en de natuur en vertaalt elementen hieruit naar abstracte
sculpturen, waar in ze moeder natuur naar de kroon steekt met sculpturen die doen denken aan
wespennesten of schaaldieren. Zsuzsa bouwt haar werk met de hand op uit kleine elementen die ze
ondersteunt om zo verder te kunnen werken. Sommige kunstwerken zijn van klei, andere van
porselein. Soms werkt ze haar objecten open met uitsnijdingen of perforaties, waardoor het nog
transparanter wordt. In haar recente werk voegt ze geen glazuren meer toe, hoogstens engobes. De
belangrijkste ‘kleur’ aan haar werk wordt verkregen door het lichtdonker spel.
Over de workshop:
Opbouwtechnieken met porselein. Meestal wordt porselein gedraaid of gegoten. Het is
bijzonder lastig om handopbouw technieken toe te passen op porselein. Dat komt door
de eigenschappen van porselein. Tijdens de workshop worden deze besproken en wat
ze doen tijdens het stoken en welke vormen geschikt zijn voor handopbouw technieken.
Vervolgens zal Zsuzsa haar favoriete techniek, opbouwen met ringen, worstjes,
toelichten en hoe deze kan worden toegepast bij porselein. Omdat dit vrij
complex is zal de 1e dag worden begonnen met een kan opbouwen. De 2e dag
een meer complexe vorm en structuur, zoals het voorbeeld dat hiernaast te zien
is.
Duur:
Kosten:
Niveau:
Materiaal:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

2 dagen, za: 10.00-18.00u, zo: 10.00-17.00u
inclusief materialen en lunch: € 225,de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
porseleinklei
detail info 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

