Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

JAS/MV
Wat je altijd al wilde weten over mallen maken
Jo Schoenmakers en Marjo de Vries van atelier JAS/MV
demonstreren en delen ruim 25 jaar ervaring in het maken en
toepassen van verschillende soorten mallen, o.a. kliefmallen.

2 juni 2018
Over JAS/MV:
Jo Schoenmakers (1957) studeerde beeldhouwen en keramiek aan
de kunstacademie in Maastricht. Hij werkte 15 jaar als designer bij
Mosa porselein in Maastricht. In 1996 richtte hij samen met Marjo de Vries JAS/MV op, de
naam is gebaseerd op hun initialen. VORMSTOF is een winkel in Maastricht waar ze hun werk
verkopen.
JAS/MV ontwerpt gebruiksvoorwerpen, hedendaags keramisch design. JAS/MV zoekt de grens
op van wanneer het nog net functioneel is. Beiden zijn gefascineerd door het plooibare
materiaal Limoges porselein. De bewerking van hun producten, het spelen met de huid, de
transparantie, het contrast tussen onbedekt of geglazuurd, gedecoreerd met transfers of
chlorides, maakt dat ieder stuk uniek is.
Sinds kort experimenteren ze ook met Brunssummer klei waar in de Middeleeuwen veel
gebruiksgoed van werd gemaakt. Een mooie uitdaging om dit te combineren met hedendaags
design.
Inhoud workshop:
"Everything You Always Wanted to Know About moulds * But Were Afraid to Ask"
Gedurende 25 jaar dat JAS/MV bestaat hebben ze met regelmaat oplossingen moeten zoeken
hoe bepaalde producten te kunnen realiseren en te reproduceren in porselein. Een greep uit
een diversiteit aan mallen zullen getoond worden met uitleg hoe en waarom. Onder de naam
VORMSTOF proberen ze een stukje erfgoed van Maastricht weer op de kaart te krijgen d.m.v.
workshops cursussen en lezingen.
Tijdens deze dag demonstreren we het maken van onder meer een kliefmal. Daarnaast worden
nog meer soorten typische mallen behandeld, gedemonstreerd en gegoten.
Je krijgt de kans vragen te stellen over een probleem wat je ondervindt met je eigen mallen.
Deelnemers kunnen die vragen van tevoren doormailen. In de groep zullen ze worden
behandeld.

Duur/ programma: 1 dag, zaterdag 10.00-15.00 uur
Kosten inclusief materialen en lunch: € 90,Niveau:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
aantekenmateriaal, vragen, camera of telefoon
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

