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2019: nieuwe beelden én exposities
Ik werd weer uitgenodigd om deel te nemen aan
de dierenexpositie in Galerie Zuid, Molenweg 9
te Harskamp. Dit keer staat de koe centraal
(zie pagina 5 voor de flyer).
Dus werden er het afgelopen jaar diverse
koeien, stieren en pinken ‘geboren’ en gekleurd.
Ik heb ze in het klein en in het groot, solitair
en met zijn tweetjes, maar ook op hoge poten
en als onderdeel van een creatie.
Natuurlijk zijn het alle vrolijke wezens, zoals
van mij wordt verwacht.
In deze nieuwsbrief worden er enkele getoond.
De rest moet echt op locatie worden bekeken.
Deze tentoonstelling wordt in het 1e kwartaal
gehouden van 9 januari tot en met 13 april 2019
Titel: ‘Melkquota’

Ook in januari start de expositie in Oldenzaal.
De KUNSTBRUG is een galerie gevestigd op
de unieke loopbrug bij Woonboulevard
Oldenzaal, Kleibultweg 48.
Er doen 15 kunstenaars (= 15 units op 350 m2)
mee aan de expositie die op 24 januari start
en op 26 mei 2019 eindigt.
In mijn unit kunt u o.a. vogels, standaarden,
schalen en zeehonden bewonderen.

Titel: ‘Het eten komt zo’

Vanaf 24 januari expositie bij KUNSTBRUG
Dit grapje, geschilderd op een geschulpte schaal, stelt een zeer tevreden kat voor. Hij knijpt
zijn ogen dicht van genoegen. Hij heeft dan ook net drie vissen verorberd!
De diameter van deze schaal is
39 cm.
Het is in diverse kleuren glanzend
geglazuurd en daarna gebakken op
1060° Celsius.
Deze en twee andere schalen /
borden zullen naast de vogels,
zeehonden en standaarden te zien
zijn bij KUNSTBRUG te Oldenzaal
en worden geleverd met een
ophangsysteem.
Openingstijden: vrijdag t/m zondag
van 12 tot 17 uur. Kom ook genieten
van mijn vrolijke dieren.
Titel: ‘Voldaan’

Opbouw dieren op poten
Er zijn 4 onderdelen bij een ‘dier op poten’:


Creatie



Voeten, poten of schoenen



Staven



Steen

De unieke creatie wordt uit klei geboetseerd,
gebakken, geglazuurd, van glansglazuur voorzien en
dan voor de 2e keer (op 1245° Celsius) gebakken.
Hetzelfde geldt voor de voeten, poten of schoenen.
De staven zijn van aluminium. Deze zagen wij op
maat en dan vijlen wij de scherpe randjes eraf.
De stenen zijn van beton of van graniet. Deze
worden uitgezocht bij de beelden en voorzien van
twee gaten (de stenen boren kost veel tijd en
moeite gezien de hardheid van het materiaal).
Titel: ‘Hey, Beautiful!’

Koeien op de Veluwe (Galerie Zuid)
Deze koeien zijn gefotografeerd op de
betonnen sokkel van de stier op bladzijde 2.

Deze sokkels zijn 15x15x30 cm en wegen zo’n
15 kg !

Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2019
 Verlengd tot 1 april 2019: Art-Solutions/

Jan de Haas, Binderseind 25, Helmond

 Vanaf 23 november 2018: Domo Eclectica,

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


Haamstede

Annastraat 11, Den Haag

 9 januari—13 april 2019: Galerie Zuid,

Molenweg 109, Harskamp (Koe in de kunst)

 24 januari—26 mei 2019: KUNSTBRUG,

Kleibultweg 48, Oldenzaal

 13+14 april 2019: Kunstroute Nissewaard,

De Es, Hürthstraat 1, Spijkenisse

Titel: ‘Young & in Love’

Galerie Het Oude Raadhuis, Burgh



Art Gallery Maurice Vrolijk, Dordrecht



Gallery Zozimus, Dublin/Ierland



Blanche Art, Hellevoetsluis



Kunstuitleen Hellevoetsluis



Galerie Hofman, Spijkenisse

Kunstroute Nissewaard
Ook in 2019 doe ik mee met
de Kunstroute Nissewaard.
Deze route zal op zaterdag
13 en zondag 14 april 2019
(van 11 tot 17 uur) plaatsvinden in o.a. Spijkenisse.
Mijn werk zal weer te zien
zijn in De Es, Hürthstraat 1
te Spijkenisse.
Meer informatie over dit
evenement is behalve op
mijn én de website van de
Kunstroute Nissewaard ook
op Facebook te vinden:
www.uniekkeramiek.nl en
www.kunstroutenissewaard.nl
Noteer dit kunstuitje alvast
in de agenda.

Titel: ‘Bloemenmeisje’

Uitnodiging en opdracht
Ik wordt graag uitgenodigd voor
exposities, keramiek- en kunstmarkten.
Het plannen / uitzoeken van het
werk, het maken en leveren van
documentatie, het brengen, halen
en etaleren van de creaties
behoren ook bij het werk van een
keramiste.
Opdrachten zijn daar trouwens ook
een onderdeel van.
Het is echt leuk om te doen.
Iedere keer is het toch weer
spannend wat de reactie van de
klant, expositie– of beursvertegenwoordiger is.
En...je ziet weer eens een andere locatie, stad
of gemeente en ontmoet allerlei interessante
mensen.

Kwasten en penselen
Ik meldde al dat wij onze glazuren met
vingers, sponsjes en … kwasten aanbrengen.
Wij gebruiken veel verschillende soorten
kwasten én penselen. Van gewone tot de
duurdere soorten.
De een heeft een dichte toef haar, voor het
aanbrengen van veel glazuur, de ander heeft
enkele haren voor het aanbrengen van details.
De een heeft haren van kunststof, de ander
van marter, varken of eekhoorn.
Maar … Penseel of kwast, wat is het verschil?
Een penseel is een gereedschap dat wordt
gebruikt voor bijvoorbeeld olieverf, aquarelverf of acryl. Voor een penseel wordt zacht
en soepel haar gebruikt.
Kwasten worden meestal gemaakt van varkenshaar. Kwasten zijn daardoor stugger, dus bij
gebruik van kwasten blijft de verfstreek
beter zichtbaar.
Beide soorten zijn handig voor mijn kleurrijke
glazuurwerk.
Foto’s: Van Beek Art

Nieuwsbrief 1e kwartaal / januari 2019
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

