Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Donnie van Bree (NL)
Speels decoreren met gietklei en mallen

14 december 2019
Over Donnie van Bree (1961, Posterholt, Nederland):
Na een tiental jaren bezig te zijn geweest met edelsmeden, heb ik mijn nieuwe passie ontdekt:
KERAMIEK. Ik ben begonnen met een keramiekcursus bij het Centrum voor de Kunsten in Roermond, en
heb na enkele jaren de overstap gemaakt naar de vakopleiding SBB in Gouda. Na de driejarige
deeltijdopleiding heb ik de extra leerjaren Handvormen, Draaien en Glazuren gedaan.
Draaien is voor mij meditatie. Toch kan ik het handvormen niet helemaal loslaten en voel ik af en toe de
behoefte opkomen om creatieve ideeën uit te werken. Die afwisseling vind ik heerlijk. De laatste jaren is
het accent echter wel meer op het draaiwerk komen te liggen. Een heel andere lijn waar ik me mee
bezighoud, is het werken met gekleurde porselein in mallen. De moedervormen die ik daarvoor gebruik,
draai ik uit gips. Vervolgens worden daar dan de mallen op gegoten.
Inhoud workshop:
We beginnen deze workshop met een stukje theoretische kennis.
De workshop spelen met mallen kun je breed interpreteren. Allereerst leer je welke modellen je kunt
gebruiken als moedervorm.
Uitgelegd wordt hoe je gips aanmaakt waarmee je vervolgens de moedervorm afgiet zodat je mallen
krijgt om mee te gaan werken.
Verder leer je hoe je zelf gietklei aan kunt maken en hoe je gietwerk kunt vervormen en verschillende
delen kunt combineren en versnijden. Vervolgens ga je zelf aan de slag. We gaan eerst de gietklei
inkleuren en gaan dan met de ingekleurde gietklei spelen in mallen.
Tijdens deze workshop wordt theoretische uitleg gegeven over het zelf mallen maken, op de dag zelf
zullen er geen gipsmallen gemaakt worden.
Reliëf en verschillende decoratiemethoden om kleur te geven aan je werk komen dan aan bod.
Uiteindelijk heeft iedere deelnemer enkele gegoten stukken die naar wens mee naar huis genomen
kunnen worden om te stoken of door de Tiendschuur gestookt kunnen worden en op een later tijdstip
opgehaald kunnen worden.

Duur: 14 december; 10.00-16.00 uur.
Kosten inclusief materialen en lunch: € 150,- p.p.

Niveau:
Materiaalgebruik:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
gietporselein
instructies voor deelnemers volgen enkele weken voor de workshopdatum.
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.

