Textile Research Centre
Nieuwsbrief: januari 2015
De eerste activiteit van het TRC in het Nieuwe Jaar was de opening, op zondag 4 januari, van de
prachtige, en vooral kleurrijke tentoonstelling Textiel Beelden uit Egypte, met appliqué panelen uit
de Straat van de Tentenmakers in Cairo, Egypte. Hieronder meer over deze tentoonstelling. Eerst
graag een aankondiging voor een nieuwe workshop, waarbij u weer zelf aan het werk kunt gaan:
*****

Woensdagochtend workshop, 28 januari:
Appliqués en patchwork uit Egypte
Op 28 januari a.s. organiseren we een speciale workshop over de ontwikkeling en productie van
appliqués en patchwork in het oude, het middeleeuwse én het moderne Egypte. De workshop
richt zich op de appliqué technieken in het oude Egypte (gebaseerd op de textilia die zijn
gevonden in het graf van de Egyptische farao, Toetankhamoen), op de patchwork technieken die
in de middeleeuwen in Egypte werden gebruikt (de tijd van de Mamlukken), en natuurlijk op de
appliqué technieken die vandaag de dag nog steeds worden aangewend door de ambachtslieden
in de beroemde Straat van de Tentenmakers in het hartje van het oude Cairo.
De workshop omvat een PowerPoint presentatie over de geschiedenis van appliqué en patchwork
in Egypte, gevolgd door een speciale rondleiding over de tentoonstelling met de nadruk op de
vele technieken die zijn gebruikt om deze schitterende doeken te fabriceren. Daarna volgt
natuurlijk de gelegenheid voor alle deelnemers, met of zonder ervaring met appliqués of
patchwork, om zelf, en indien gewenst onder begeleiding, een bepaalde techniek uit te proberen.
De deelnemers kunnen kiezen uit drie niveaus: eenvoudig (Mamluk inleg patchwork); medium
(Straat van de Tentenmakers appliqué, met katoen), moeilijk (Toetankhamoen appliqué, met
linnen). Deelnemers hoeven geen eerdere ervaring te hebben met het maken van appliqués of
patchwork. Als zij dat wel hebben, dan is het zeker waard om te proberen één van de appliqués
uit het graf van Toetankhamoen na te maken !
De workshop wordt gegeven door Gillian Vogelsang-Eastwood, directeur TRC en ontwerper van
de tentoonstelling. De voertaal is Nederlands (en, indien nodig, Engels).
Datum: 28 januari 2015. Tijd: 10.00 - 13.00 uur. Adres: TRC, Hogewoerd 164, Leiden. Kosten: 25
euros, inclusief benodigd materiaal en koffie/thee. Maximaal aantal deelnemers is 15.
Belangstellenden wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden onder info@trc-leiden.nl,
met vermelding van het niveau van werk dat zij willen uitproberen.
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TRC Galerij-tentoonstelling: Textiel Beelden uit Egypte
tot augustus 2015
Dit is niet zo maar een tentoonstelling. Deze tentoonstelling is heel
bijzonder. Eén van de vele geneugten van het wandelen door de
oude bazaars van Cairo is een bezoek aan de Straat van de
Tentenmakers. Het is een complex van 17de-eeuwse gebouwen, met
een lange straat met winkels die gevuld zijn met appliqué panelen
met de meest opvallende en verbazingwekkende kleuren en
ontwerpen.
De appliqués uit de Straat van de Tentenmakers vormen deel van
een eeuwenoude traditie die dateert uit tenminste de tijd van de
beroemde Egyptische farao, Toetankhamoen, die stierf rond 1323
voor Chr. De nieuwe TRC tentoonstelling geeft historische en
technische informatie, maar toont ook een grote groep van panelen
met traditionele geometrische motieven, gecompliceerde Arabische
kalligrafie, Oudegyptische grafscènes, moderne lotuspatronen, en
afbeeldingen van vissen, vogels, landschappen en populaire
verhalen.
De TRC tentoonstelling is mogelijk gemaakt met de hulp van de ambachtslieden in de Straat van
de Tentenmakers, en de directeur en staf van het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo.
De tentoonstelling kan worden bewonderd gedurende de normale openingstijden van het TRC,
maandag tot donderdag van tien tot vier. Toegang is gratis. Woensdag- en donderdagmiddag
kunt U ook de rondleiding volgen, onder deskundige begeleiding, vanaf twee uur 's middags.
Kosten: 7,50 euro. U hoeft zich niet tevoren aan te melden.
Er is een korte film gemaakt van de officiële opening van de tentoonstelling, op zondag 4
januari. De film is van Andrew Thompson, Restorient, Leiden. Om de film te zien, kunt U hier
klikken
*****

TRC Intensieve textielcursus
Van maandag 16 tot/met vrijdag 20 maart organiseert het TRC opnieuw de gerenommeerde
vijfdaagse cursus over textiel en alles wat daarmee te maken heeft. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Deze intensieve cursus behandelt de technieken die gebruikt worden om textiel te maken, van de
ruwe vezels tot het versierde eindproduct. De deelnemers leren de theorie en praktijk van
vezelidentificatie, spinnen, verven, weven, en versiertechnieken zoals borduurwerk en het
bedrukken van textiel. De cursus is zeer praktisch georiënteerd, en de deelnemers worden
geholpen bij het uitproberen van de vele technieken die worden behandeld. Dit betekent dat zij
gebruik maken van microscopen en stain-technieken om vezels te identificeren. Ze worden ook
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aangezet om allerlei spintollen en spinnenwielen te proberen, en zij gebruiken natuurlijke
kleurstoffen en bijtmiddelen om een veelheid aan kleuren te produceren. Studenten kunnen hun
eigen textiel meenemen om gedurende de cursus te bespreken. Laat ons weten indien u
belangstelling heeft om de cursus te volgen (info@trc-leiden.nl). De cursus wordt herhaald van 1822 mei.
De cursus wordt gegeven door dr. Gillian Vogelsang, de directeur van het TRC. De voertaal is
Engels en de kosten voor een volle week van onderwijs bedragen 550 euros. De groep studenten is
altijd beperkt tot acht, om te zorgen dat alle studenten maximale aandacht krijgen bij de
praktische onderdelen van het programma.
*****

TRC Needles: De nieuwe digitale TRC encyclopedie van
decoratief naaldwerk
De eerste versie van de nieuwe digitale TRC Encyclopedie van Decoratief Naaldwerk, onder de
naam 'TRC Needles', hoewel nog steeds 'werk in uitvoering', is inmiddels gepubliceerd, met meer
dan 1100 korte artikelen over allerlei aspecten van decoratief naaldwerk. Klikt U hier om eens te
kijken.

*****

TRC Facebook
Het TRC is druk bezig met het opbouwen van een bloeiende en kleurrijke Facebook club. Lees hier
het laatste nieuws over het TRC en allerlei interessante stukjes over textiel en kleding. Met
prachtige foto's. Klik op het logo! Geef het een ‘like’, en ontvang automatisch in uw Facebook
pagina’s alles wat nieuw is gepubliceerd.

Textile Research Centre, Hogewoerd 164, 2311 HW Leiden, The Netherlands
info@trc-leiden.nl www.trc-leiden.nl

