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EXTRA DIKKE NIEUWSBRIEF

Meer informatie en foto’s dan normaal ;) Veel leesplezier.

Nieuwe beelden
Januari 2019 ben ik met een nieuwe collectie
vogels begonnen.
Ja, ook deze vogels staan, net als
de vorige serie, op betonnen of
granieten stenen, maar de nieuwe
zijn niet zo lieflijk en hebben geen
kleintjes bij zich.
Ze stellen figuren voor uit de
geschiedenis, met een vleugje
fantasie en zijn toch heel
herkenbaar.
Ze hebben titels als ’The Warrior’
en ’Trofee’. Mannelijk en stoer !
Hier alvast een vooruitblik, foto’s
van ‘the Warrior’. Hij staat te
drogen, rechts in pose en links is de
‘vervaarlijke’ lans te zien.

Domo Eclectica — Den Haag
Vanaf eind november 2018 is dit een extra
afzetpunt voor mijn werk in de Randstad
(Annastraat 11 te Den Haag).
In het centrum van de hofstad staat mijn werk
in een prachtige cadeauwinkel.
Mariella van der Net heeft dit ruime pand
ingericht met divers werk in stellingkasten.

Uit de oude(re) doos
Dit leuke vogeltje uit 2013 heeft een vis gescoord.
Hij had er wel laarzen bij nodig, je moet toch door een rivier
waden en wilt geen natte voeten krijgen…
Kleisoort: KW254
Dit is fijne witbakkende steengoedklei met 25% chamotte
(chamotte is reeds gebakken klei die fijngemalen aan de
zachte klei wordt toegevoegd.
De uiteindelijke kleisoort wordt daardoor sterker en is
beter bestand tegen kromtrekken en thermische schokken
bij het bakproces).
Glazuur: diverse onderglazuren in geel- en groentinten, blauw
voor de vis en het geheel is voorzien van een glansglazuur.
Het 12 cm bolle vogeltje staat op grijze breipennen op een
granieten steen van ca. 10x10 cm.
Titel: ‘Visserslatijn’

Wat is klei?
Klei is een verweringsproduct van gesteenten. Deze vallen uit elkaar door temperatuurverschillen. Dit resultaat wordt meegevoerd door bijvoorbeeld water. Stenen, gruis, zand en
klei worden door een rivier gesorteerd. Het zwaarste bezinkt eerst.
De klei verweert verder door aantasting van in water opgeloste zuren. In het ‘sorteringsproces’
kunnen nog allerlei verontreinigingen in de klei terecht komen. Deze zorgen o.a. voor de diverse
kleuren van de klei. Enkele soorten:
Natuurklei is klei die na de winning gereinigd is en die zonder toevoegingen kan worden
gebruikt.
Terracotta, rode aardewerkklei, is meestal een ijzerhoudende klei, tamelijk zacht, met een
goede plasticiteit en sterkte.
Porseleinaarde of Kaolien is een
kleisoort met een zeer geringe
plasticiteit. Het krimpt weinig en
wordt wit tijdens het bakken.
Gladde plastische steengoed
kleisoorten van afzettingsgesteente zijn bestand tegen hoge
temperaturen. Zij zijn gewoonlijk
vaalgeel, grijzig of lichtbruin van
kleur.

Kunstmarkten in binnen– en buitenland in beeld
Ik heb een drukke kunstagenda dit jaar, bijvoorbeeld:
* 5 mei ga ik naar Bocholt (net over de grens bij Doetinchem) in
Duitsland. De kunstmarkt is rondom het historische ’Rathaus’
gesitueerd en is van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Klik op het logo
voor meer informatie.
* op Hemelvaartsdag,
donderdag 30, en vrijdag
31 mei, van 10.00 tot 17.00
uur, staan een 100tal topkeramisten uit heel Europa
op de Goudse Keramiekdagen.
Wij zijn ook aanwezig met
ons vrolijke keramiek.
Locatie: rondom stadhuis op de Markt in Gouda. Klik op het logo voor meer details.
* vrijdag 28 juni t/m zondag 29 september staat een deel van mijn werk in de grote tuin bij The
Enchanted Garden / Art Sanctuary in Jodoigne, Belgïe. Zie de agenda voor meer informatie erover.

* zondag 30 juni (van 09.00 tot 17.00 uur) ben ik een van
de 100 deelnemers aan deze bekende Keramiekmarkt op
de Markt te Maaseik, België.

Koe en kaas
Deze Nederlandse koe is een fantasieproduct. Maar... wie eet er nou geen ‘Dutch
Cheese’? De punt die uit de kaas gesneden is,
is op het hoofd geplaatst.
De koe is zwart/wit gekleurd, Hollandser
kan bijna niet, met beige rondom de ogen
(verder afgewerkt in een spuitcabine met
doorzichtige glansglazuur).
De haren zijn lichtbruin, de kaas is natuurlijk
geel gemaakt. Hij heeft lichtblauwe ogen.
Titel: ‘Kaaskop’
Kleisoort: KW474
Gewicht: 1,7 kg
Afmetingen: 17 x 14 x 21 cm

Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2019
 vanaf 23 november 2018: Domo Eclectica,

Annastraat 11, Den Haag

 28 juni—29 september: Art Sanctuary /

The Enchanted Garden, Rue du Tilleul 22
Sainte-Marie-Geest (S.J.G) Jodoigne,
België

 9 januari—13 april 2019: Galerie Zuid,

Molenweg 109, Harskamp (Koe in de kunst)

 30 juni: Keramiekmarkt, Markt, Maaseik,

België

 24 januari—26 mei 2019: KUNSTBRUG,

Kleibultweg 48, Oldenzaal

 vanaf 23 februari 2019: The Window, Mr.

P.J. de Oudweg, WC ‘s Landshof, Zuidland

 13+14 april 2019: Kunstroute Nissewaard,

De Es, Hürthstraat 1, Spijkenisse

 5 mei: Kunstcarrée, Markt, Bocholt
 19 mei: Kunstmarkt, tuin Marechaussee-

museum, Weeshuiswal 9, Buren

 30+31 mei: Goudse Keramiekdagen, Markt,

Gouda

 15 juni: Art Fair, Ring, Burgh-Haamstede

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


Galerie Het Oude Raadhuis, Burgh
Haamstede



Gallery Zozimus, Dublin/Ierland



Blanche Art, Hellevoetsluis



Kunstuitleen Hellevoetsluis



Galerie Hofman, Spijkenisse

Keramiek in Vietnam — Vakantiefoto’s
Rondreizende door dit mooie land, van Hanoi
Het varieerde enorm; vazen, potten, schalen,
tot Ho Chi Minh City, afgelopen maand, hebben tegels, balustrades, bakstenen, dakpannen,
we natuurlijk ook gekeken naar de keramiekfluitjes, mozaïek en beelden.
uitingen.

Mozaïek in de
Verboden Stad in
Hanoi.

Vloertegels

Tentoongesteld keramiek bij een restaurant.

Instagram-beginneling
Ik ben sinds kort met mijn werk ook op
Instagram te vinden. Elsuniekkeramiek.nl
Dus bezig alles te ontdekken, echter speelt
tijdsgebrek mij parten.

Wie heeft er ervaring op dit gebied, tips &
trucks en dergelijke en wil het met mij delen?

Keramiek in Vietnam — Bonsaipotten
De Vietnamezen houden veel van keramiek en kleur. Tempels, pagodes en het dagelijks leven zijn
er vol van. Apart vorm gegeven, mooi afgewerkt en vaak fel gekleurd.
Wij hebben rijdende van noord naar zuid Vietnam heel veel Bonsais gezien, prachtige oude bomen
in geweldig mooie potten. Van kleine tot enorm grote schalen, simpel vormgegeven tot uitbundig
gedecoreerd (voorzien van draken, goden en andere voorstellingen).

Keramiek uit Vietnam — Bakstenen

De oven, hierboven, waarin de bakstenen op authentieke wijze gebakken worden.
Hieronder, links de gebakken stenen en rechts de ongebakken exemplaren.
Op pagina 8 een vervoerder van de bewuste stenen.
Eronder wat ze vroeger al met stenen konden maken.

Keramiek uit Vietnam — Bakstenen

Keramiek uit Vietnam — Balustrades, dakpannen

Mausoleum—balustrade

Dakbedekking

Blauwwitte Bonsaipot met draken

Koninkrijk Champa in Vietnam
Hier zijn tempels zichtbaar uit de Champaperiode (tempelcomplexen in My Son stammen
uit de 7e tot de 13e eeuw).
Het complex is einde vorige eeuw meerdere
malen gerestaureerd. Welke zijn de nieuwe
bakstenen?
Diverse bakstenen van het tempelcomplex in
My Son, in 1999 opgenomen in de Unesco
Werelderfgoedlijst, zijn aangetast door
schimmels en mossen.

Raar genoeg zijn het de mooie, lichtere,
stenen die eeuwenoud en onaangetast zijn.
De bakstenen waarmee de restauraties zijn
uitgevoerd zijn nu al aan het verweren. De
gerestaureerde tempeldelen stortten weer in.
Men heeft dan ook de restauraties gestaakt
totdat men de juiste chemische samenstelling
van de oude stenen kan achterhalen en de
stenen kan namaken.

Kunstroute Nissewaard 13/14 april 2019
Ik meldde het al in de voorgaande nieuwsbrief.
Ook dit jaar doe ik mee met de kunstroute en
wel in Spijkenisse, bij De Es, Hürthstraat 1.
Samen met mijn man sta ik er in de hal, bij
de receptie, met een tafel vol grappige,
vertederende en kleurrijke dieren, waaronder
vogels, zeehonden en vissen.
Let op de kunstroutevlaggen. Deze hangen 13
en 14 april, tussen 11.00 en 17.00 uur, bij de
locaties die open zijn tijdens dit kunstrouteweekend. Meer informatie over mijn locatie en
werk is ook te vinden op de website van de
Kunstroute Nissewaard:
www.kunstroutenissewaard.nl

Klei is sporten
Hoezo?
Ik haal boetseerklei in ‘broden’ (zo noemt men
dat) van 10 kg per stuk. Meestal koop ik 10
pakken. Dit breng ik naar de auto en van de
auto naar mijn opslag. Als ik het nodig heb, pak
ik weer zo’n brood !

Natuurlijk heb ik een steekwagen, maar het
gaat wel
allemaal
door mijn
handen!

Voor mijn vogels op poten gebruiken wij stenen
van graniet of beton. De eerste wegen zo’n 8
kg en de tweede zo’n 15 kg per stuk. Ook dit
moet je weten te dragen.
Echt, het is handenarbeid, krachttraining en
voetenwerk in een.

Nieuwsbrief 2e kwartaal / april 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

