
Fra vision til virkelighed
Om at skabe overflade til skulpturer. 
24 februar - 2 marts 2019 // Orø 

Grønne nuancer 
med kobber og ko-
bolt, og flere lag.



Fra vision til virkelighed
Om at skabe overflade til skulpturer.

Gennem 5 dage i Marts vil vi 
arbejde på at nå et udtryk der 
matcher de ideer du har for dine 
skulpturelle værker.

Siden dette kursus er designet til 
at hjælpe dig med dine skulp-
turer kræver det at du har dine 
egne prøveemner med lavet af 
det ler som du bruger. 
 
Der skal bruges både flade 
emner til at lave de store afsøg-
ninger med og der skal bruges 
detaljerede tredimensionelle 
emner der gengiver din skulptu-
rers stoflige og rumlige udtryk i 
miniformat.

Vi vil tage afsæt i hvert projekts 
vision og forsøge at bevæge os 
mod et færdigt resultat over 3-4 
brændinger. 
 
Det er ikke en forudsætning at 
du har arbejdet med glasur før 
men det vil lette arbejdet for dig 
hvis du har. 
 

Hvad du skal have med 
 En drøm, tanke, tegning, gis-
ning om hvor du vil have dit 
udtryk hen. Gerne inspirations-
materiale i form af fotos eller 
materialer. 
 
Simple prøveemner til at 
forfølge målet over en række 
farve og stoflighedsskalaer. 
En række på 10 til hver afsøg-
ning. Så min. 100 hver er ikke 
en dårlig ide. 
  
Komplicerede prøveemner 
der ligner dit virkelige pro-
jekt men i lille skala, så der er 
plads i ovnen. Gerne ikke over 
15x15x15cm -måske 5 stk? 
 
Jeg anbefaler at du holder dig 
til et projekt, da tiden vil være 
knap nok til dette. 
 

oxidvasker over 
titanium mikrokrys-
tallinsk glasur

Metallisk eller gyl-
dent? Mangan og 
jernglasurer mod titan



Kurset er helpension med et catch, der 
skal hjælpes til ved madlavningen og 
oprydningen..

Prisen er 5000,- 
 
Tilmelding ved email og 
indbetaling af  
depositum på 1000,-  
til konto:  
4398 / 4952744998.
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