Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Ross de Wayne Campbell (VS/D)
Verfijnde keramische insecten
28, 29 en 30 mei 2021
Ross de Wayne Campbell legt uit hoe hij zijn beroemde tere insecten van klei maakt. Van het
vormen, de huidbewerking, siliconen mallen maken, verbindingen met RVS draad, tot en met het
glazuren.
Over Ross de Wayne Campbell (1964 Las Vegas, Verenigde Staten):
Studeerde aan het Art Institute San Francisco, new genre en beeldhouwen. Na zijn afstuderen in
1992 volgde hij een gaststudie in Braunschweig, Duitsland. Hierdoor woont en werkt hij nu nog
altijd in Duitsland, in Berlijn. Op het gebied van keramiek is hij een autodidact. Sinds 2008 werkt hij
als zelfstandig en professioneel kunstenaar. Hij verzorgt veel workshops en exposeert zijn werk
internationaal.
Inhoud workshop:
Hij zoomt met zijn werk letterlijk in op de insectenwereld. Kevers, libellen en vliegen, soms 40 keer
uitvergroot in keramiek. De oorspronkelijke techniek was Raku. Nu heeft hij een variant ontwikkeld
die een vergelijkbare uitstraling heeft en beter is wat betreft rookoverlast. Hij heeft een unieke
werkwijze ontwikkeld voor het maken van zijn reusachtige insecten, deze zal hij tijdens de
workshop stap voor stap toelichten.
Dag 1 en dag 2:
Introductie, vervolgens het maken van de verschillende onderdelen van de insecten, met behulp
van siliconen mallen. Tevens hoe deze mallen worden gemaakt en gebruikt. Eind van de tweede dag
de eerste stook.
Dag 3:
De insecten/objecten in elkaar zetten. Afwerking van de insecten, glazuren en de laatste stook

Duur: 2,5 dag, 28, 29 en 30 mei; resp. 13.00-17.00 uur, 10.00-18.00 uur en 10.00-13.00 uur.
Kosten inclusief materialen en lunch: € 295,- p.p.

Niveau:
Materiaalgebruik:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
boetseerklei, siliconen, engobe, glazuur, RVS draad
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.

