Moiré-effecten weven
Mijn eerste kennismaking met het weven van moiré-effecten vond plaats in 1993, aan de hand vaneen artikel
door Verda Elliot in het tijdschrift Weaver's (nr. 20). Het moirépatroon ontstond door verschillende
keperpatronen te integreren. Vanaf dat moment heeft het onderwerp mij niet meer losgelaten en heb ik telkens
weer andere manieren ontdekt om het moiré-effect in weefsels na te bootsen. Inmiddels heb ik vele lezingen,
lessen en workshops gegeven over dit fascinerende thema.

Wat is moiré?
Moiré is een optisch effect dat ontstaat door interferentie van elkaar overlappende lijn- of puntpatronen. De
patronen ontstaan door visuele verdikking van de lijnen op de kruispunten en de openingen daartussenin. Moiré
is geen weeftechniek, maar met verschillende weefbindingen kunnen moiré effecten geweven worden.

Kennismaken met moiré-effecten weven kan op verschillende manieren:
Moiré-lezing
In een PowerPoint-presentatie (met natuurlijk ook echte, geweven voorbeelden) worden de vele mogelijkheden
getoond waarop je moiré-effecten kunt weven. De deelnemers krijgen een document met uitleg en een weefbrief
om zelf een moirévariatie te weven.
Moiré-lezing met workshop
Tijdens een ééndagsarrangement komt naast de lezing een van de technieken aan bod. Deelnemers leren tijdens
de workshop zelf moiré-effecten ontwerpen en weven op een achtschachts tafelgetouw. Instructies voor de inrijg
van het weefgetouw worden vooraf aan de deelnemers verstuurd.
Moiré-tweedaagse
Voor een bredere aanpak is een tweedaags arrangement mogelijk (twee aaneengesloten dagen). Eventuele
aanvullingen met andere inrijg kunnen in vervolglessen worden aangeboden.
In het tweedaags arrangement komen ook de ontwerp- en weeftechnieken aan bod en is er meer ruimte voor
inzicht en verdieping.
Moiré-cursus 5 x 2 uur
In de eerste les wordt een uitleg gegeven van de effecten en doen we ontwerpoefeningen. In de volgende vier
lessen worden op verschillende manieren moiré-effecten geweven. Bij elke les is een getouw aanwezig om de
techniek te demonstreren. Deze cursus kan op locatie georganiseerd worden of in het atelier van Tissien.
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