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Welkom terug
Deze keer geldt het voor ons.
Wij zijn een tiental dagen op
vakantie geweest in Kroatië,
Montenegro en BosniëHerzegovina.

Een korte kennismaking met drie
heel mooie landen.
Naast de prachtige natuur kun je
er mooie gebouwen, beeldhouwwerken en kunst bewonderen.

Na terugkomst zijn wij weer aan de
slag gegaan met ons keramiek.
Zowel met glazuren, de PR als met
tentoonstellen, zie de volgende
pagina’s.
In deze nieuwsbrief trouwens
vooral foto’s van het kleinere werk.
Els Bleijenberg

Kleine figuurtjes
De laatste keer moesten we nog wat beelden
Ze zijn in diverse kleuren geglazuurd, daarna
bakken, nu ook weer ;), maar hier enkele foto’s voorzien van glansglazuur en aluminium ‘benen’.
Zelfs de sokkeltjes hebben wij in diverse
van kleiner werk.
kleuren.
Deze creaties zijn inclusief sokkeltje zo’n 35
cm hoog. Sommige vogels krijgen schoenen
Uiteindelijk zijn ze op 1240 graden Celsius
mee, andere lopen op blote voeten.
gebakken en gaan ze weer op reis
(tentoonstelling, beeldentuin, markt enz.).

Titels drietal hierboven: ‘News of the Day’,
‘New Look’ en ‘Where is my snack?’

Hieronder links: ‘Present?’ En rechts: ‘Favorite
Hoody’.

Uit de oude(re) doos
In deze rubriek stel ik meestal een creatie
voor die ik ‘in het begin’ heb gemaakt. Veel
mensen vragen mij hoe en wanneer ik begonnen
ben. Dus dit keer over mij en mijn werk.
Met boetseren ben ik begonnen in 2000. Let
wel, met Fimo en Creall-therm. Kunststof klei
in diverse kleuren. Toen mijn man in 2006
‘echte’ klei meebracht van zijn school begon
het pas echt. Er werd een oven gekocht,
glazuren en engobes werden uitgeprobeerd,
natuurlijk werden er ook fouten gemaakt.
Soms mislukte een creatie, maar meestal ging
het goed.

Met behulp van cursussen en ‘wat vallen en
opstaan-momenten’ werd de basis gelegd van
wat nu het werk is van Uniek Keramiek /
Keramiek met een Glimlach. Hierbij enkele
foto’s van werk uit de eerste jaren.
Links: ‘Dombo’ (olifant op sokkel),
‘Mijn!’ (kikker houdt sokkel krampachtig vast),
‘Sobek’ (manteldier) en ‘Madame de
Poulailler’ (sjieke kippendame).

Rechts: ‘Het ruime sop’ (schaap in een bootje),
‘Rock & Roll’ (lachend popart schaap) en ‘de
Kudde’ (schaal met rand van paarden).

Kapsels / hoeden

Op deze foto een vreemd kapsel. Er ligt een
inktvis bovenop haar hoofd.

Klassiek hoedje.

Platte hoed in de vorm van een bloem.

Hoog en wild kapsel.

Rastakapsel.

‘Kachelpijp’

Terugblik: Kunstroute Pijnacker-Nootdorp
Zaterdag 24 en zondag 25 september werd deze Kunstroute gehouden. Een zeer eclectische mix
van locaties en kunstenaars. Voor ons de laatste buitenexpositie van 2022.
Al in augustus waren we met de voorbereidingen gestart, wat nemen we mee, wat hebben we
ervoor nodig? Ook werd de locatie bezocht en hebben we kennis gemaakt met de locatiehouders.
De 23e september hadden wij ons Keramiek met een Glimlach geplaatst in de tuin en het huis van
de familie Veldhuizen, onze locatie te Oude Leede.

Helaas was het zaterdag nat, zondag gelukkig droog. Het weer had invloed op het bezoekersaantal.
Op de 24e hadden we 45 bezoekers die het weer trotseerden en blij waren dat we ook beelden
binnen tentoongesteld hadden. De 25e september telden we—aan het einde van de dag—moe maar
voldaan, 139 personen!
Op beide dagen is er verkocht !

We kijken uit naar deelname in 2023, hopelijk mogen wij weer meedoen en dezelfde locatie
inrichten.
Onderstaande vogels waren o.a. aanwezig, de linker
ging weer mee naar huis (Bloemist), de rechter
(Hangplek) is verhuisd.

Nog meer kleintjes

Exposities + keramiekmarkten 2022/2023
* 19 januari t/m 1 april: Wintersalon, mijn 17e

expositie bij Galerie Zuid, Molenweg 109 te
Harskamp !
Mijn vrolijke dieren zijn ook te zien op de
volgende vaste locaties (alfabetisch op stad):


Galerie De Zwarte Kat, Axel



Galerie Montulet, Den Haag en Gouda



Het Instituut, Dordrecht



Blanche Art/Kunstuitleen, Hellevoetsluis



Galerie de Haas, Helmond



Galerie Happy-Art, Hoofddorp



Galerie Sous-Terre, Lithoijen



Platform 104, Rotterdam

Titel: ‘Kleed je je wel warm aan’

Nieuwsbrief 4e kwartaal / oktober 2022
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.
Mijn creaties zijn altijd
gesigneerd.

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

