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_______________________________________________________________________

Zondag 7 oktober - Keramiekmarkt Dordrecht
Ik ben een van de deelnemers aan deze
keramiekmarkt in het mooie centrum van
Dordrecht.
Ik wilde een aantal zeehonden meenemen,
maar mijn voorraad werd al snel op de
voorgaande kunst– en keramiekmarkten
verkocht. Dus ben ik al geruime tijd voor de
7e oktober begonnen met het boetseren,
glazuren en bakken van nieuwe.
Zoals gebruikelijk heb ik enkele grapjes
‘ingebouwd’; ben benieuwd wat jullie ervan
vinden.
Ben je in de gelegenheid om naar deze markt
te komen, naast de zeehonden zullen er ook
vogels en dierenbustes getoond worden.

Kunstroute Kralingen
Op 13 en 14 oktober zal mijn werk te zien zijn
op de Kunstroute Kralingen, weer in ProRege,
Oudedijk 113 te Rotterdam.
Nu op de 2e etage (een lift is aanwezig).
Natuurlijk neem ik de grappige vogels op poten
mee. De rest is nog een verrassing.

Afscheid van een galerie
Na 5 jaar mijn werk in Zutphen bij Galerie
Kriegershof te hebben tentoongesteld, stopt
de eigenaresse ermee. Jammer dat zo’n leuke
galerie in deze mooie stad verdwijnt.
De galerie en mijn werk zijn nog tot half
oktober te bezoeken (Laarstraat 43).

Uit de oude(re) doos
Dit grapje in keramiek toont
een hondje op het moment dat
het zijn been ligt tegen een
paaltje, een zogenaamd, maar
niet echt ‘Amsterdammertje’.
Het hondje is met glazuur in
twee kleuren gesponst t.w.
Caramel en Warm Grey en op
1240 graden Celsius gebakken.
De paal is met de kleur Warm
Grey geglazuurd.

De afmeting is, zonder paal,
14x6x8 cm.
Het gewicht is zonder paal:
194 en met paal: 266 gram.
Titel: Pee time

Afspreken?
Er zijn keramiekliefhebbers die niet in de gelegenheid
zijn mijn dieren op een van de keramiek– en/of kunstmarkten te bekijken.
De volgende alternatieven kan ik aanbieden:


het maken van een afspraak om in mijn
huisatelier het een en ander te bekijken.
Bel of e-mail mij gerust en geef uw wensen
door zodat ik een mooie expositie voor u kan
inrichten (06-26202067 en/of
els@uniekkeramiek.nl) of



het bezoeken van een galerie waar mijn werk
tentoongesteld staat (zie deze nieuwsbrief
pagina 3 of op www.uniekkeramiek.nl, pagina
‘Agenda’, deze is altijd up-to-date).

Terugblik kunstmarkt

Lijstjes

9 september was het lekker druk rondom het
Marechausseemuseum in Buren. De op de
Kunstmarkt tentoon gestelde vogels op lange
poten, katten en uil hadden veel belangstelling.
Enkele beelden hebben dan ook een ander
thuis gekregen.

Lijstjes, we zijn er gek op, als ik de bladen
mag geloven.

Het was tevens de laatste markt die Kees en
Nel organiseerden. Na 10 jaar (d.w.z. 20
kunstmarkten) hebben zij het stokje over
gedragen aan het museumpersoneel.

Daarom van/voor Uniek Keramiek:
1.

de beste keramiek-/kunstmarkten, in de
stad op alfabetische volgorde:
Buren, Dwingeloo, Heenvliet, Maaseik,
Oostvoorne

2.

De meest gebruikte kleisoorten:
KK1795, KW468, KW474, WMS2005B

3.

De meest gebruikte glazuurkleuren:
rood, fel geel, lichtgroen, oranje, blauw

Titel: Ukhalo

Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2018/19
 4 september 2018—1 januari 2019: Art-

Solutions/Jan de Haas, Binderseind 25,
Helmond

Mijn dieren zijn verder te zien op de volgende
vaste locaties (alfabetisch op stad):


Haamstede

 7 oktober 2018: Keramiekmarkt Dordrecht,

Statenplein, Dordrecht (11 - 17 uur)

 13/14 oktober 2018: Kunstroute Kralingen,

ProRege, Oudedijk 113, Rotterdam (op de
2e etage, lift aanwezig)

 9 januari—13 april 2019: Galerie Zuid,

Molenweg 109, Harskamp

 24 januari—26 mei 2019: Kunstbrug,

Kleibultweg 48, Oldenzaal

Galerie Het Oude Raadhuis, Burgh



Art Gallery Maurice Vrolijk, Dordrecht



Gallery Zozimus, Dublin/Ierland



Blanche Art, Hellevoetsluis



Kunstuitleen Hellevoetsluis



Galerie Hofman, Spijkenisse



Galerie Kriegershof, Zutphen

Hoezo hol ?
Ik krijg op veel kunstmarkten
de vraag waarom mijn creaties
hol opgebouwd zijn.
Mijn werkstukken worden op
1245 graden Celsius gestookt/
gebakken met een voor ieder
werkstuk aangepaste kleiwand.
Als het werkstuk omgezet
wordt in keramiek (lees:
gebakken wordt), krimpt de
klei zo’n 7 tot 10%. Lucht zet
echter uit !
Daarom zorg ik ervoor dat de
klei goed verwerkt wordt en
dat lucht kan ontsnappen. Als
dat niet het geval is, zou een
heftige explosie al het werk in
de oven en de verwarmingsspiralen van de oven kapot
kunnen maken.
Titel: ‘Foutje van de ooievaar’

Kleurechtheid
Na heel veel glazuren uitgetest te hebben
ben ik terecht gekomen bij een
Zuid-Afrikaans onderglazuur en een Duits
bovenglazuur. Deze zijn perfect te gebruiken
op de door mij gebruikte kleisoorten.
Ja, glazuren moeten passen bij een kleisoort
anders heb je kans op blazen, (haar)
scheurtjes enz. (tijdens het bakken of later)
en dat willen we natuurlijk niet.
Een andere zorg is de kleurechtheid van de
glazuren. Het beeld moet gewoon in de tuin,
in weer en wind, kunnen staan zonder dat de
kleuren vervagen of verkleuren.
Doordat ik werk van mijzelf in onze tuin
geplaatst heb kan ik dit mooi testen.
Het beeld rechts (titel: Stapelvogels) staat al
sinds 2010 in onze tuin en is nog steeds van
dezelfde kwaliteit.
Afmeting: ca. 69 cm hoog

De standaarden
Deze gestapelde dieren/bollen zijn zeer
geschikt voor de tuin.

De Kunststapel (rechter foto) bestaat uit
vijf abstract gedecoreerde bolvormen en een
schaal.

Ze zijn stabiel, de basis is een betonnen voet
met erover een schaal van keramiek, kleurecht De plaatsing van de bollen is eventueel aan te
en winterhard.
passen.
Door de flexibele opstelling zijn de dieren/
bollen onderling te draaien.
De bollen zijn namelijk over een roestvrijstalen staaf geplaatst. Tussen elk dier/object
zit een zogenaamde tussenwervelschijf van
keramiek, die beschermd is tegen beschadigen
door middel van nylon ringen.

Titel: Cinci (links; ca. 80 cm hoog)
Cinci betekent ‘5’ in het Roemeens. Er zijn vijf
katten en vijf muizen in dit beeld verwerkt.

Hoogte ca. 96 cm

Standaarden, vervolg

Website nieuws

Ook deze gestapelde koeien en vogels zijn
onderling draaibaar en voorzien van een
betonnen voet met schaal van keramiek enz.
Zie de uitleg op de voorgaande pagina.
Titel:
Linksonder: Ying & Yang (ca. 45 cm hoog)
Linksboven: Veestapel (ca. 30 cm hoog)
Rechtsonder: Birds on a Wire (hoogte 69 cm)
+ Stapel op Vogels (hoogte ca. 75 cm)

Omdat ik de term “Keramiek met een Glimlach’
gebruik in mijn e-mails en op markten, als
omschrijving voor mijn werk, heb ik dit laten
vastleggen als domeinnaam.
Op deze extra website staan ook Youtubefilmpjes !
Ben dan ook benieuwd wat jullie vinden van:

www.keramiekmeteenglimlach.nl

Siblings
Ik meldde al eerder dat ik een drietal
katten aan het boetseren was.
Het beeld is massief opgezet en daarna
uitgehold.
Rechts op de foto is het beeld net klaar
(lees: net geboetseerd) en hieronder zie je
het resultaat, de geglazuurde en gebakken
creatie.
Klik op de link voor bewegende beelden
(Youtube-filmpje).

Afmetingen: 20x31x22 cm
Gewicht: 6,4 kg

Titel: Siblings

Nieuwsbrief 4e kwartaal / oktober 2018
De Uniek Keramiek-nieuwsbrief
wordt aan het begin van elk
kwartaal verspreid en is een
uitgave van Els Bleijenberg.
U wordt op de hoogte gehouden
van nieuws en exposities. Ook
wordt nieuw werk getoond en
krijgt u achtergrondinformatie.
Mis daarom deze kleurrijke en
interessante nieuwsbrief niet
langer en meldt u aan via dit
e-mailadres.
Uw e-mailgegevens zullen niet
voor andere doeleinden gebruikt
worden en u kunt zich te allen
tijde afmelden.

Keramiek met een glimlach.
Alles is uniek, ook de naam van
een object.
Een creatie in opdracht maken
is mogelijk voor particulieren
én bedrijven.

Volg mij op
www.UniekKeramiek.nl
els@uniekkeramiek.nl
06 26 2020 67
Kvk: 24427801

