Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Carla Teer (NL)
Pitfire en ecoprint- stoken, smoren en koken met planten
3 en 4 september 2022
Carla Teer was al eerder gastdocent bij boetseer je favoriete dier maar ook raku en pitfire stoken. Als
geen ander weet zij jullie de kneepjes van het vak te leren.
Over Carla Teer (1956 Hilversum):
Carla Teer, volgde van 1974 tot 1979 de leraren opleiding in handvaardigheid en textiele
werkvormen. In 1980 verhuisde zij naar ‘s-Hertogenbosch om daar zich verder in keramiek te
specialiseren. Ze kreeg er les van Louis Visser en Ton van Rotten en studeerde in 1985 Cum Laude af.
Het was pas enkele jaren hierna dat ze de ommezwaai maakte van abstract naar figuratief werk,
waarbij ook haar stookmethode volledig veranderden.
Inhoud workshop:
Carla Teer beheerst veel keramische technieken tot in de puntjes, maar rookstoken is haar
handelsmerk. Leer nu van haar pitfire stoken en de spannende techniek: ecoprints inkoken.
Tijdens deze workshop gaan we het werk dompelen met koper-, ijzer -en cobaltsulfaat. Na het
drogen ervan kunnen we het omwikkelen met planten en stoken we het in een grote ton met gaten,
gevuld met hout en zaagsel. Hierin moet het rustig smoren. Na een dag komt het werk eruit en
kunnen we de resultaten bewonderen. Met Ecoprint worden de werkjes omwikkeld met bladeren en
plantendelen die er stevig tegenaan gebonden worden. Dan gaat het in een pan met water en koken
we het geheel voor 2 uur. De verfstoffen uit het blad drukken over op de klei en hierdoor ontstaat
een decoratief patroon waarbij duidelijk de bladvormen en nerven herkenbaar zijn.
Duur: 2 dagen; za 3 en zo 4 september; 10.00-17.00 uur
Kosten inclusief materialen en lunch: € 250,- p.p.

Niveau:
Materiaalgebruik:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
chamotteklei / fijne chamotte klei
Biscuit gebakken werkjes, 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.

