Keramiekcentrum Tiendschuur
Tegelen
Janneke Bruines
Geraffineerde mensfiguren

22, 23 en 24 april 2022
Janneke Bruines beelden zijn heel herkenbaar, vrolijk en kleurrijk met een typerende afwerking
en anatomie. Haar unieke en eigenwijze techniek komt ze met je delen: het hol opbouwen van
mensfiguren
Over Janneke Bruines:
Janneke Bruines speelt met klei. Ze kan het soepele materiaal iedere denkbare vorm geven en het
dan laten drogen. Na de eerste stook brengt ze een aantal lagen van verschillende glazuren aan en
met een tweede of derde stook krijgen de beelden hun definitieve kleuren. Vrouwen vormen
vanaf het begin een belangrijk thema in het werk van Janneke bruines. Zonder uitzondering zijn
haar vrouwen mooi, elegant en zeker van zichzelf. Maar ze blijven geheimzinnig, ze geven zich
niet bloot, ze geven zich onvolledig en waar ze veel van zich zelf laten zien, een prachtig lijf,
daar zie je toch niet hun ogen, niet de spiegel van hun ziel.
Inhoud workshop:
Wie de beelden van Janneke Bruines eenmaal gezien heeft, herkent haar vrolijke en kleurrijke
werk direct aan de afwerking en anatomie. Haar ervaring komt ze met je delen.
Tijdens dit weekend laat zij je kennis maken met het hol opbouwen van mensfiguren. Deze
techniek heeft een aantal voordelen boven het massief opbouwen en aan de hand van een
korte presentatie zal Janneke je haar werkwijze laten zien.
Daarna ga je zelf aan de slag. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan materiaalkeuze, de
basishouding en aan details zoals handen,voeten en het gezicht. Afhankelijk van je ervaring kan
je figuur eenvoudig of complexer worden.
Alle gemaakte werken kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken klaar zijn,
kunnen ze opgehaald worden.
Duur: 2,5 dagen, vrij 13-17 en za en zo 10.00-17.00 uur
Kosten inclusief materialen en lunch: € 275,- p.p.
Niveau:
Materiaal:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor beginners en gevorderden
Boetseerklei
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

