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Na melodia de cada história, surge o encanto e nasce a poesia.
In the melody of each story, wonder arises and poetry is born.
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Atentos aos mais pequenos detalhes do quotidiano e 
detentores de uma criatividade melódica e depurada, 
Justine e Jean Hay de Slade compõem vasos, candeei-
ros ou delicadas obras de arte, recorrendo ao grés e à 
porcelana, à Natureza e à simplicidade. É a partir do seu 
atelier em Charente-Maritime, no sudoeste francês, que 
a fundadora da Epure nos dá a conhecer um pouco mais 
do seu universo criativo, revelando um exercício sobre o 
tempo e a imperfeição.

Como nasce a paixão pela cerâmica e pelo artesanato? 
Comecei há dez anos sozinha e o Jean juntou-se há cerca 
de seis. Criei a Épure mais para assinar as minhas peças; 
nunca pensei que se fosse tornar numa marca. Comecei 
porque gostava de trabalhar com as mãos, do lado cria-
tivo, e rapidamente percebi que não poderia fazer outra 
coisa. A liberdade de acção e o poder de decisão que exige 
este tipo de trabalho são inspiradores mas também cansa-
tivos, pois sendo também uma paixão deixamo-nos absor-
ver por completo e começamos a viver só para isso. 

Attuned to the tiniest details of everyday life and demon-

strating a melodic and refined creativity, Justine and Jean 

Hay de Slade compose vases, lamps and delicate works of 

art, using stoneware and porcelain, nature and simplici-

ty. It is in their atelier in Charente-Maritime, south-west 

France, that the founder of Epure offers us a glimpse of her 

creative universe, revealing an exercise about time and 

imperfection.

How did your passion for ceramics and artisanship come 

about? I started by myself ten years ago and Jean joined me 

about six years ago. I created Épure more as a signature for my 

pieces; I never expected it to become a brand. I started because I 

liked working with my hands, the creative side, and I quickly real-

ised this was what I had to do. The freedom to act and the power 

of decision-making that this kind of work demands are inspiring 

but also draining, because, being a passion, we let ourselves be 

completely absorbed by it and begin to live for this alone. 

► Escultura móvel, colecção Lin. / Mobile sculpture, Lin collection. 
▼ Taças da colecção Lin. / Bowls from Lin collection.

 Inês Graça     Julien Fernandez

Justine & Jean Hay de Slade
 Épure         www.epure-ceramique.com
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O que importa saber sobre o processo produtivo e as 
técnicas utilizadas? Costumamos recorrer a várias técni-
cas: a fundição, que requer moldes de gesso, a estampa-
gem, que consiste em aplanar o barro para colocá-lo sobre 
saliências de gesso, e, por vezes, a roda de oleiro. Varia 
sempre em função dos projectos e das nossas necessidades.

Alguma colaboração que tenha assumido particular 
relevo nos últimos tempos? Não podemos adiantar muito 
mais sobre este projecto mas foi algo que realmente nos 
deu prazer: desenvolvemos cerca de 800 peças à medida 
para uma marca de luxo.

Qual o aspecto mais gratificante desta profissão? É um 
trabalho magnífico que respeita a noção de tempo. Numa 
altura em que tudo acontece demasiado depressa, a cerâ-
mica ajuda-me a desacelerar, a pensar, a consumir de 
forma diferente. É precisamente isso que os nossos clien-
tes apreciam. A

What is important about the production process and the 

techniques used? We usually use several techniques: casting, 

which requires plaster moulds, stamping, which consists of 

flattening the clay to place it on plaster protrusions, and some-

times the potter’s wheel. It always varies according to the pro-

jects and our needs.

Recently, have you been involved in any kind of collabora-

tion of particular importance? We can’t say much about this 

project, but it was something that really brought us pleasure. 

We have developed around 800 made-to-measure pieces for a 

luxury brand.

What is the most rewarding aspect of your profession? 

It is a magnificent occupation that respects the notion of time. 

At a time when everything happens too quickly, ceramics has 

helped me slow down, to think, to consume differently. That is 

exactly what our clients appreciate. A

▲Vasos da colecção Lin. / Vases from Lin collection.
◄ Detalhe do atelier com colecção Simple. / Detail from the studio 
with Simple collection.

Mais imagens na versão online. 
More images on the online version.
www.attitude-mag.com

Como procura imprimir verdade nas peças que assi-
na? Quero sobretudo aproximar-me da minha essência, 
realçando aquilo que me anima, que me comove, que me 
toca. Ser eu própria no momento da criação e saber ouvir 
os meus sentidos. Tudo me inspira: os meus encontros, as 
minhas experiências, o lugar onde vivo, os meus passeios. A 
inspiração pode chegar do líquen quando caminho, de um 
quadro de um museu, da cor de um legume, das plumas de 
um pássaro.

O que mais a fascina no trabalho com o grés e a porce-
la Limoges? Comecei a trabalhar a terra nos meus primei-
ros cursos e tenho um enorme carinho pela porcelana. A 
sua doçura, fragilidade e brancura maravilhosa que, ao 
mesmo tempo, possui um grande carácter e resistência. 
Dizemos que a porcelana é caprichosa quando a trabalha-
mos: não é um tipo de terra evidente, gosto da ideia de ser 
aparentemente lisa mas complexa. Quanto ao grés, gosto 
do seu lado mais bruto, sinto-me atraída pelo chamotte e 
pelo seu aspecto enrugado. O toque é particular e o traba-
lho diferente, mas essa mudança agrada-me. Aliás, neste 
momento estou a criar peças pretas em chamotte.

How do you try to imprint truth in the pieces you sign? 

Most of all I want to get closer to my essence, emphasising what 

animates me, what moves me, what touches me. To be myself at 

the moment of creation and to know how to listen to my senses. 

Everything inspires me: my encounters, my experiences, the 

place where I live, my walks. Inspiration can come from the li-

chens I see when I walk, from a painting in a museum, from the 

colour of a vegetable, from the feathers of a bird.

What fascinates you most about working with stoneware 

and Limoges porcelain? I started working with earthenware 

in my first courses and I have a deep affection for porcelain. Its 

sweetness, fragility and wonderful whiteness that at the same 

time possesses great character and resistance. We say that 

porcelain is whimsical when we work it: it is not an obvious type 

of earth, I like the idea of it being seemingly smooth but com-

plex. As for stoneware, I like its coarser side, I’m attracted by 

grog and its wrinkled appearance. It has a particular feel and 

demands a different type of work, but I appreciate this varia-

tion. In fact, I am currently creating black pieces in grog.

Jean, à esquerda, e Alma, filha do casal, no atelier. / Jean, on the left, 
and Alma, the couple’s daughter, on the studio.
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