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_______________________________________________________________________

Welkom
Het jaar 2020 blijft een vreemd jaar; lock-down,
reizen en tentoonstellingen die geannuleerd
werden/worden en een andere leefwijze.
Hopelijk zijn jullie allen in goede gezondheid.
In onze agenda voor 2020 staan toch nog een paar
exposities en beurzen én twee nieuwe galeries.
Helaas mochten wij niet meer deelnemen aan de
kunstmarkt in Ahaus, 19 en 20 september. Vlak
ervoor had Duitsland namelijk Zuid– en NoordHolland ‘code rood’ gegeven. Wij mochten niet
inreizen en er niet verblijven. Jammer.

Klein(e beeldjes), maar kleurrijk en fijn

Titel: Mylady (ca. 36 cm hoog, incl. de
bijbehorende sokkel van 10x10x6 cm; te zien
bij Markt Twee te Zaltbommel)

Titel: Love Fish (ca. 36 cm hoog, incl. de
bijbehorende sokkel van 10x10x6 cm; te zien
bij Galerie Happy-Art te Hoofddorp)

Uit de oude(re) doos
Deze aparte vogel met titel ‘Geef
pootje’ (‘Attention!’ in het Engels)
maakte ik in maart 2010 (een heel
andere maart dan maart 2020).
De afmetingen van deze creatie
zijn ca. 22x25x18 cm.
Kleuring: over het lijf zijn kleurige
puntjes aangebracht in o.a. blauw,
rood, groen en geel, verder heeft
het een oranje snavel, caramelkleurige poten en een blauwe staart.
Hij is uiteindelijk gebakken op 1240
graden Celsius.
De twee stookbeurten verbruikten
samen 109 KWH.
Deze grappige vogel is enkele jaren
geleden in Dublin verkocht. Hij
heeft zijn koper vast veel plezier
(en een glimlach op het gezicht)
gegeven.

Vervoer van keramiek op de achterbank
Wij kochten onlangs een andere auto, maar deze heeft ipv stoffen een lederen bekleding.
Voor het vervoer van keramiek in kratten die vaak 2 hoog op de achterbank worden geplaatst
is leer niet echt handig.
We zochten daarom een beschermhoes. Die hebben wij gevonden bij Schecker. Het is eigenlijk
bedoeld voor honden, maar deze autobeschermdeken is uitstekend geschikt om onze
achterbank én achterzijde van de voorstoelen te beschermen tegen krassen.

Air compressor
Onze creaties worden na het aanbrengen van
onderglazuur (en het drogen) bespoten met
glansglazuur, in een spuitcabine.
De lucht in de spuitcabine wordt met 600 m3
per uur ververst en gaat door meerdere
filters heen (veiligheidsaspect).

Wij kopen het glazuurpoeder in 5 kg zakken,
maken het aan naar onze wensen/specificaties,
zodat het op ons keramiek perfect past.
Voor het spuiten ervan gebruiken wij o.a. een
air compressor en een spuitpistool.

Onze NuAir Revolution Air Compressor
Squirrel verzaakte halverwege en in de schuur,
waar deze machine stond, rook het verdacht
naar brand. Inderdaad was hij na jaren goed
te hebben gefunctioneerd doorgebrand.
Wat nu? We hadden een halve ovenlading aan
keramiek bespoten, dus moderne tijd, moderne
oplossing: op internet gezocht naar een wat
robuustere uitvoering. Wij vonden een ABAC
Silverstone OS20P.
Deze air compressor geeft beduidend minder
geluidsoverlast, heeft een groter ketelinhoud,
geeft een nog regelmatigere luchtstroom, is
helaas wel zwaarder, maar heeft grote wielen,
dus is redelijk hanteerbaar.
We zijn heel tevreden over werking en
prestatie van deze air compressor voor het
glansglazuur spuiten.

ADAF 10-11 oktober 2020
De Annual Dutch Art Fair gaat door. De
veiligheidsmaatregelen zijn dusdanig dat het
probleemloos door mag gaan (o.a. een vaste
looproute, extra brede gangpaden en
tijdslots etc.).
We staan dan ook begin oktober weer met
ons kleurrijke keramiek in het World Fashion
Center te Amsterdam (stand 43).
De vrolijke vogel rechts doet mee met de
centrale expositie op de beurs met thema
#Allcolorsmatter. Bij ons werk is er geen
twijfel mogelijk dat alle kleuren meedoen
én meetellen ;)

Op deze leuke, toegankelijke beurs exposeren
zo’n 100 kunstenaars waaronder ‘Keramiek met
een Glimlach’ (wij) en onze mede-exposant,
Merel Feenstra (schilderijen).
Er is een veelzijdig aanbod aan kunstwerken.
Objecten in brons, steen, keramiek en glas
plus schilderijen, tekeningen, grafiek, textiele
vormgeving, fotografie, sieraden en
conceptuele kunst.
Zoals de organisatie zegt: ‘Valuable art for
affordable prices’.

PS De VIP-avond op vrijdag 9 oktober is
vervallen (Corona).

Dinosaurussen, voorlopers van de vogels
Naast de vogels, zijn er ook kleine ‘dinosaurussen’ ontstaan. Hierbij ‘Breakfast’ (links) en ‘Net
als zijn vader’ (rechts).

Onze kunst in binnen– en buitenland in logo’s
Zover wij bij publicatie van deze nieuwsbrief weten... Houd daarom de agenda op mijn website
in de gaten!

Nieuwe galeries
In een historisch pand te Zaltbommel is

Sinds 29 september staat ons kleurrijk werk

gevestigd Kunstwinkel en Expositielocatie

bij Galerie Happy-Art te Hoofddorp

Markt Twee; mijn werk staat er sinds 27

(Graftermeerstraat 20;

september (Markt 2; www.marktwee.nl).

www.galeriehappyart.nl).

Vervanging materieel
Ook onze Ruxxac Business XL-steekwagen,
de rechter op deze foto, had het na 9 jaar
veelvuldig gebruik begeven. Wij hebben deze
intensief gebruikt voor het vervoer van onze
kratten met keramiek en voor de stenen
sokkels. Veel gewicht dus.
De nieuwe, de linker, is online aangeschaft.
Deze is duidelijk robuuster, groter en hoger.
Het merk is Matador EX-GH250 en hij kan
250 kg torsen! Ruim het dubbele van de
Ruxxac.
Ook de schep is een
stuk groter, hetgeen
van belang is voor het
vervoer van ons
keramiek in kratten.
We kunnen nu drie in
plaats van twee kratten
tegelijk vervoeren.

Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2020/2021
 Vanaf 13 maart 2020: Het Instituut, Hugo

de Grootplein 1, Dordrecht

 Vanaf 27 september 2020: Galerie Markt

Twee, Markt 2, Zaltbommel

 Vanaf 29 September 2020: Galerie Happy-

Art, Graftermeerstraat 20, Hoofddorp

 10+11 oktober: ADAF (Annual Dutch Art

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


Domo Eclectica, Den Haag/Wassenaar



Blanche Art + Kunstuitleen Hellevoetsluis



Jan de Haas Art Solutions, Helmond



Platform 104, Rotterdam



The Window, Zuidland

Fair), World Fashion Center, Koningin
Wilhelminaplein 13, Amsterdam

 17, 18, 24, 25, 26 april 2021: tentoonstelling

in de tuin + de conventsgebouwen van het
slotklooster Onze-Lieve-Vrouw-vanTroost, Kunst in 'De Troost', Trooststraat
2, 1800 Vilvoorde, België

 30 april—27 juni 2021: Galerie

Huisterheide, Norgervaart 10a, Huis ter
Heide (Drenthe !)

 1 mei—27 juni 2021: Art Gallery De Zwarte

Kat, Noordstraat 15, Axel

 6+7 november 2021: Nationale Kunstdagen,

Beursgebouw, Symfonielaan 5, Nieuwegein

Titel: Kiplekker (te zien bij Galerie HappyArt)

Werk opbouwen

Deze foto’s tonen hoe wij de
‘vogels op poten’ opbouwen.
Op zich simpel, je moet echter
geen onderdelen vergeten als
je naar een markt of beurs
gaat ;)
De gaten in de sokkel zijn
geboord op de gewenste
afstand en in de juiste maat.
De schoenen zijn samen met
de vogel gebakken en worden
nu op de sokkel geplaatst.

De in de juiste maat gezaagde
benen (aluminium staven)
worden door de schoenen in
de steen geplaatst.
De staven zijn door ons voorzien van
stootdopjes.
Nu kan het beeld erop gezet worden ’et voilà’
het beeld is af.
Nu wordt het gefotografeerd, in de
administratie opgenomen en ingepakt in een
krat.

De creatie is klaar om te worden tentoon
gesteld en verkocht.

In deze demontabele toestand is het ook
makkelijk om mee te nemen en aan de koper
mee te geven.

Cadeaubonnen van Uniek Keramiek
Ja, voor iedere waarde (vanaf € 50,00) kan een cadeaubon uitgegeven worden. Voor een
verjaardag, afscheid, jubileum, huwelijk of als opkikkertje; zakelijk of privé.
Deze bon is 24 maanden na afgiftedatum geldig.

De Uniek Keramiek-cadeaubon zelf is al mooi om te geven, het wordt namelijk op speciaal
(bijzonder) papier geprint en in een mooie envelop verpakt.

Details
Bij het boetseren van een beeld, zeg een vogel
komt het op details aan, bijvoorbeeld de ogen,
maar ook kleding, accessoires enz.

Titel: Modieus

Dit geldt echter ook voor het glazuren. Een
simpel beeld kan door de juiste kleuring of
detaillering (meerdere kleuren over elkaar
heen, vlekken, strepen) tot leven komen.

Nieuwsbrief 4e kwartaal / oktober 2020
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

