Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
José Fijnaut
Portretboetseren - Je kleinkind, partner, opa of buurvrouw in
klei vereeuwigd
31 oktober, 7 en 8 november 2020
José Fijnaut maakte furore met portret boetseren in het project Koppig Limburg. Zij zal je
tijdens deze lessen leren hoe je een portret kunt boetseren naar foto’s van je favoriete model.
Over José Fijnaut:
Studeerde cum laude af aan de afdeling plastische vormgeving van de kunstacademie in
Maastricht met een nominatie voor de Hustinxprijs, voor veelbelovend talent Hogeschool Zuyd.
Zij geeft regelmatig workshops werken met gips en mergel en ze is docente portret- en
modelboetseren. Daarnaast is ze actief in het organiseren van culturele evenementen voor de
gemeenten Beek, Kerkrade en Sittard. Sinds 1990 exposeert ze regelmatig in binnen- en
buitenland. Haar werk is met name sculpturaal, het maakt niet uit van welk materiaal. Realisme
streeft ze niet persé na, wel een sfeer die eerder aan sprookjes en poëzie doet denken. Sinds
2009 werkt ze samen met Maria Stams in het project ‘Koppig Limburg’. Hierbij maakten ze
dubbelportretten, beiden een kop van een model dat tegelijkertijd werd geïnterviewd over zijn
of haar mening over kunst. Inmiddels hebben ze samen meer dan 240 Limburgers
geportretteerd en zijn ze overgestapt op het samenwerken aan één kop. Vele bekende
Limburgers en Nederlanders zijn door hen vereeuwigd, waaronder pastoor Dautzenberg, Jan
Smeets, Gerd Leers en Koning Willem-Alexander.
José werkt onder meer met klei, gips en brons. Ze hanteert bij het kopboetseren de klassieke
technieken die ze leerde van Appie Drielsma aan de kunstacademie. In haar vrije werk krijgen
de ogen extra veel aandacht, door deze uit te werken brengt ze haar beelden tot leven.
Haar workshops zijn hier al een aantal jaren op rij een doorslaand succes. Reden
genoeg om deze opnieuw aan te bieden.
Inhoud workshop:
Zaterdag 31 oktober: eerst een uur uitleg portret- en schedelopbouw en vervolgens zelf
boetseren
Zaterdag 7 november: boetseren
Zondag 8 november: uithollen
De gemaakte hoofden kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken klaar zijn,
kunnen ze opgehaald worden.
Duur: 2,5 dag, zaterdag: 10.00-16.00 uur, zondag: 10.00-13.00 uur
Kosten inclusief materialen en lunch: € 275,- p.p.
Niveau:
Materiaal:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
boetseerklei
8 verschillende aanzichten op A4 formaat van het te boetseren model,
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

