Keramiekcentrum Tiendschuur
Tegelen
Marjan de Voogd (NL)
De Kunst van de imperfectie
6,7 en 27 augustus 2022

Over Marjan de Voogd:
Het keramische werk van Marjan is gebaseerd op intuïtieve visuele impulsen en tegelijkertijd sterk
verbonden met de klassieke keramische containervorm; het is dan ook voor meerdere
interpretaties vatbaar. "Ik kleur het witte porselein op een schilderachtige manier met
kleurpigmenten. Door speciale glazuren over de pigmenten aan te brengen, ontstaat de dynamiek
in kleur en compositie. Porselein is het ideale materiaal om mijn ideeën te realiseren:
karakteristiek verfijnd, vloeiend en glasachtig. De vervorming tijdens het bakken is een proces dat
ik van tevoren niet precies kan voorspellen, maar dat maakt het juist zo aantrekkelijk en
verrassend". Zij is één van de exposanten van onze expositie Kleur, die te zien is van 20 mei t/m 25
september 2022.
Inhoud workshop:
Workshop De kunst van de imperfectie
Porseleinen vormen/objekten leren maken vanuit de Nerikomi techniek (ingekleurde porselein
inleggen).
Dit alles vanuit de Wabi Sabi gedachte; de kunst van imperfectie.
Werken met asymmetrische patronen/ vormen en met natuurlijke structuren.
Het is een workshop voor de iets meer ervaren cursist maar die nog niet eerder deze techniek
heeft gebruikt. Als je meer van haar Nerikomi en wabisabi werk wilt zien zie de website:
www.marjandevoogd.nl
Alle gemaakte werken kunnen bij de Tiendschuur gebakken worden. Zodra de werken klaar zijn,
kunnen ze opgehaald worden.

Duur: 2,5 dagen, za 6 en zo 7 aug van 10.30-16.00, za 27 aug van 13.00 tot 16.00 uur
Kosten inclusief materialen en lunch: € 275,- p.p.
Niveau:
Materiaalgebruik:
Zelf meenemen:
Aanmelden:
Inschrijving:

de workshop is geschikt voor de iets meer ervaren cursist.
pigmenten en porseleinklei
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.

