Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Margot Thyssen (B)
Gieten met ingekleurd porselein
6 februari 2021
Margot Thyssen was grafisch ontwerpster, tegenwoordig een zeer vakkundig keramiste. Ze ontving
diverse prijzen voor haar ingetogen, lineaire en perfecte werk, waarin porselein en gieten centraal
staan. Onlangs won ze nog één van de "Henry van de Velde Awards 2021" met haar design "LYNE"
Over Margot Thyssen (1964 België):
In 2007 heeft ze de mogelijkheid een opleiding hogere graad keramiek en kunstgeschiedenis te
volgen en rond deze af in 2013. In 2016 behaalde ze haar specialisatiegraad diploma keramiek met
keuzeatelier fotografie. Verder volgde ze verschillende masterclasses draaien en porselein gieten bij
oa Sasha Wardell, die ook in deze expositie te zien is. In 2012 treedt Margot voor het eerst naar
buiten met haar werk en het wordt meteen goed ontvangen. Ze vestigde haar eigen porseleinmerk,
werd opgenomen bij Design Vlaanderen en verwierf het ‘Henry van de Velde’ Label voor haar serie
‘Twins’ (2014). Ze werd uitgenodigd om in China te komen werken.
Inhoud workshop:
We beginnen deze workshop met een stukje theoretische kennis aan de hand van een power-point
presentatie : Inspiratie, het volledige werkproces vanaf het draaien van een model op de draaischijf,
maken van een gipsen mal, gieten in verschillende lagen porselein, stoken, glazuren, vorm,
vervorming, …. komen aan bod.
Na deze presentatie demonstreert Margot hoe ze tewerk gaat, de voorbereidingen, het inkleuren,
het gieten en afwerken van het werkstuk.
Verder ga je zelf aan de slag met het inkleuren en gieten van je porselein in je eigen gipsen mallen
(inhoud +- 500 ml). Na afloop heeft iedere deelnemer enkele gegoten stukken, die naar wens, mee
naar huis kunnen genomen worden om te stoken of door de Tiendschuur gestookt kunnen worden,
op een later tijdstip kan je deze ophalen.

Duur: 1 dag; 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
Vijzel, 3-5 eendelige gipsen mallen zonder gietrand (rand van de mal bovenaan
moet glad/recht zijn) met max inhoud van 500 ml (mallen moeten volledig
gedroogd en klaar voor gebruik zijn). Verdere 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.

