Mascha Sijen
Opleiding
2005-heden Werkzaam als Edelsmid in Maastricht
2003-heden Zelfstandig sieraadontwerpster Timara
2004-2005
Docente Sichting Animato te Meerssen
2002-2003
Vizocentrum Hasselt: opleiding Glazen Juwelen
2005-2005
Docente Hee-art, Heerlen
2004-2004	Techniekdocente, Franciscusoord Mytylschool
te Valkenburg
2004-2004
Kostuum en accessoiresontwerpster
1998-1999
Bronsgieterij Beek, ateliermedewerkster
1997-2001
Pedagogische Academie Maastricht
1992-1996
Academie Beeldende Kunsten Maastricht
Richting: Edelsmeden

Exposities
2007
2006
2006
2006
2005
2004

SchimmArt te Schimmert
Bonnefantenmuseum Maastricht
Kunsttour Maastricht
Rolduc Kerkrade
Kunsttour Maastricht
Kasteel Alden Biesen te Bilzen

Mascha Sijen werd geboren in Geulle, een klein dorpje in Zuid Limburg. Daar in de oude vakwerkboerderij
waar zij opgroeide omgeven door natuur, ontwikkelde zij haar creatieve geest.
Mascha Sijen woont en werkt nu in Maastricht in Zuid Limburg. Zij is opgeleid aan de Academie Beeldende
Kunsten Maastricht waar zij metaalvormgeving studeerde. Later voegde zij daar nog een opleiding voor
glazen juwelen aan toe. Tevens behaalde zij haar onderwijsacte aan de Pedagogische Academie Maastricht.
Na enkele jaren les te hebben gegeven aan het kunstcentrum Hee-art en aan de Franciscusoord Mytylschool
te Valkenburg, besloot zij in 2004 uiteindelijk fulltime kunstenaar te worden.
Zij werkte een jaar in een grote bronsgieterij waar zij ervaring opdeed en ze werkt nog altijd een dag per week
samen met enkele collega’s edelsmeden. Momenteel ontwerpt en vervaardigt zij haar eigen werk in haar
atelier in de Maastrichtse binnenstad. Hier opende zij haar deuren in mei 2005.
Zij put haar motivatie uit haar passie voor de kleine fraaie uitingen van de natuur. Deze boeien haar, maar
worden vaak niet door anderen gezien. Met haar smeedwerk wil zij deze verborgen schoonheid onder
de aandacht brengen. De verrassend diepe kleuren van natuursteen of email vormen, in combinatie met
structuren in metaal, interessante contrasten.
Tentoonstelling samen met Anna Sofia IVANOVA in het Hannah-huis van 22 april tot 27 mei 2007.
Adres: Mechelsesteenweg 361, 3020 Herent; tel. 016/238574 of 0476/431653

