
 

Keramiekcentrum Tiendschuur 
Tegelen 

 

Barbara Röling (NL) 

 

Less is BORE! Overdaad in porselein met gieten 
en assembleren.   

 

6, 20 en 27 juni 2020 
 
Barbara Röling is befaamd vanwege haar weelderige sculpturen, opgebouwd uit talloze 
elementjes. Zij leert je hoe je mallen maakt, met porselein giet en vervolgens assemblages 
maakt en tot slot glazuurt. 
 

Over Barbara Röling  (1970, Amsterdam) :  
Zij volgde de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen en aansluitend de Gerrit Rietveld 
Academie. Vanaf 1995 maakte ze talloze studiereizen naar o.a. India, Moskou, Thailand, 
Marokko, Turkije, Iran, en het Midden-Oosten. Sinds haar afstuderen in 1997 exposeert ze 
regelmatig in binnen en buitenland.  

 
Barbara Röling doet veel inspiratie op tijdens haar reizen, het liefst naar landen en culturen die 
in tijd, ruimte en mentaliteit ver van ons af staan. Dat verklaart voor een deel waarom haar 
objecten er vaak nogal exotisch uitzien. Het principe Less is more is aan deze kunstenaar niet 
besteed, voor haar is het eerder Less is bore (minder verveelt). Ze houdt van uitbundige 
constructies en weert zich tegen de kortzichtige term kitsch. Liever spreekt ze van postmoderne 
sculpturen. Haar werk is vervreemdend en humoristisch doordat ze bestaande voorwerpen, 
ready mades, op een gekke manier verwerkt in haar beelden. Deze dosis humor en het bonte 
en vrolijke uiterlijk verzachten de onderliggende thema’s zoals de dood, oorlogen, 
godsdienstconflicten, genetische manipulatie en de consumptie maatschappij. 

 
Transformatie speelt in al haar werk een grote rol. Ze heeft een scala aan mallen van bestaande 
voorwerpen en eigen vormen die ze afgiet, versnijdt en assembleert tot nieuwe vormen. 
Vervolgens werkt  ze deze vormen af met glazuren, lusters, glitters, veertjes etc. 
 
Inhoud workshop: 
Tijdens de eerste dag komen mensen in aanraking met het maken van mallen met gebruik van 
gips. De cursist kan eenvoudige één of tweedelige mallen maken. Op de tweede dag worden de 
gemaakte mallen gegoten en geassembleerd.  Eveneens zijn er een aantal mallen aanwezig 
waarvan gebruik gemaakt kan worden. Tot slot worden tijdens de derde dag de gemaakte 
objecten geglazuurd met duncan/mayco glazuur. Alle gemaakte werken kunnen bij de 
Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken klaar zijn, kunnen ze opgehaald worden. 
 

 
Duur: 2,5 dag: zaterdag 6 en 20 juni; 10.00-17.00 uur, zaterdag 27 juni 10.00-13.00 uur. 

Kosten inclusief materialen en lunch: € 325,- p.p.  

 

Niveau:    de workshop is geschikt  voor beginners en gevorderden 

Materiaalgebruik:  gietklei, gips, duncan/mayco glazuur 

Zelf meenemen:  instructie volgt enkele weken voor de workshopdatum 

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 


