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New Mokume Gane 
  

New Mokume Gane is een totaal nieuwe methode om Art Clay Silver en Koper samen te voegen.  
Mokume Gane is een techniek die al honderden jaren oud is en werd voor het eerst 
gebruikt in Japan, voor het smeden van zwaarden fittingen. Mokume betekend hout 
patroon, en Gane een metaal legering van verschillende metalen, in dit geval zilver en 
koper.  

 
Het vergt veel oefening en tijd om het te doen zoals de oude meesters het deden, daarom heeft Aida 
(producent van Art Clay in Japan) een nieuwe manier ontwikkeld die het ons makkelijker maakt om gebruik 
te maken van deze mooie techniek en daarmee schitterende unieke sieraden te maken. 
 
Deze opleiding is uniek in Europa en biedt nieuwe mogelijkheden om zilver en koper samen 
te verwerken in een sieraad. Er worden maar een beperkt aantal opleidingen gegeven en 
alleen instructeurs met niveau 2 worden toegelaten tot deze opleiding. Tijdens de opleiding  
worden zes verschillende technieken geleerd.  

 
  ArtiChic heeft deze opleiding gevolgd. De examenstukken zijn ingezonden en worden 
momenteel beoordeeld door Japan.  
Zodra we weten dat we zijn geslaagd komen we met een nieuwe workshop zodat u ook 
schitterende sieraden kunt maken met deze techniek!  

 

 
Nu ook zilverklei cursus van 6 lessen vanaf woensdagavond 24 oktober   

Tijdens 6 lessen van 2,5 uur maak je kennis met het materiaal en de vele mogelijkheden. Je werkt met 
zilverklei, zilverpasta en spuitpasta. Tijdens de lessen krijg je tevens uitleg over het gebruik van de 
gereedschappen, hoe je thuis het zilver kunt afbakken, het polijsten, het maken van mallen en patineren. 
Daarnaast krijg je een beeld van de vele combinatiemogelijkheden met andere materialen, zoals porselein, 
het gebruik van hars, glas en polymeerklei. Zowel voor beginners als mensen die al vaker met zilverklei 
hebben gewerkt. Voor meer informatie kan je terecht op de website. 

 

Boidour Hinge Box by Tracey Spurgin 
 

In oktober volgt ArtiChic een 2 daagse workshop waarin we leren om een box met 
scharnier te maken. Deze workshop wordt gegeven door Tracey Spurgin, Metal 
Clay Artist uit Engeland. De 2 foto’s zijn van boxes die Tracey heeft gemaakt.  
Uiteraard kunnen wij deze techniek straks verwerken in onze workshops! 

 
 
Meer informatie over de verschillende workshops kunt u vinden op de website. En u kunt natuurlijk altijd 
terecht voor het laatste nieuws op onze facebook pagina! Heeft u nog vragen, dan hoor ik het graag! 
 
 
Graag tot ziens bij Atelier ArtiChic,  
Edith van Leeuwen     

Volg ons ook op: 

http://www.artichic.nl/p-35-/
http://www.facebook.com/#!/pages/Atelier-ArtiChic/324143744285485

