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Stoere beelden
In de vorige nieuwsbrief stelde ik wat stoere
figuren voor: ‘the Warrior’, ’Trofee’ en ‘The
Gladiator’. Toen geboetseerd en nog niet
gebakken, nu geglazuurd en afgebakken.
Hierbij de foto’s.
Rechtsboven: ‘Trofee’
Rechtsonder: ‘the Warrior’
Linksonder: ‘The Gladiator’

30 juni beleven deze stoere jongens hun
première op de Keramiekmarkt in Maaseik.
Ben benieuwd wat de bezoekers van hen vinden.

Uit de oude(re) doos
Dit leuke egeltje uit 2017 ligt lekker op zijn rug. Ooit zag ik een foto van een vrijwilligster bij
de egelopvang die een egel zo op haar hand had liggen...
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 beige- en grijstinten, caramel voor de pootjes en oren; het geheel
is voorzien van glansglazuur.
Het egeltje is 12 x 15 x 10 cm.
Titel: ‘Iriq’ (egel in het Albanees)

Administratie; hoezo?
Het is altijd handig, maar als je net als ik veel werk
uit hebt staan en meerdere exposities/kunstmarkten
per jaar hebt, is het sowieso efficiënt om bij te
houden waar wat staat. Wat doe ik hieraan?
1.

In een Excel sheet wordt vermeld wat ik op
welke datum gemaakt heb en hoe lang ik erover
gedaan heb, welke glazuren ik gebruikt heb, op
welke temperatuur het gebakken werd enz.;

2.

Ook in een Excel sheet wordt bijgehouden
wanneer en waar exposities/kunstmarkten
worden gehouden met erbij hoe het resultaat
was (emoticons);

3.

Tevens is er een lijst met werkstukken per krat.
Hierop staat ook waar de krat zich bevindt
(thuis of bij een galerie);

4.

In mijn database kan ik daarnaast zoeken op
bijvoorbeeld diersoort, ‘geboortejaar’, locatie
(thuis/galerie), prijs, wel of niet verkocht.

Galerie The Window - Zuidland
Al vanaf 23 februari 2019 staat ons werk in
deze leuke galerie, tevens geschenkenhuis en
atelier van MozaWan / Wanda Klein.
De galerie is gevestigd in het winkelcentrum
S’lands Hof, Mr. P.J. Oudweg 34 te Zuidland.

Titel: ‘Pejaro’ (links) en ‘Ik zie ‘m al’ (boven)

Vogel met titel ‘Ik zie ‘m al’
in de etalage bij The
Window

Terugblik: Goudse Keramiekdagen
Het onderstaande beeld ‘Stoeipartij’ was mijn ‘Kaaskop’ (zie hieronder) tentoon gesteld. Wij
inzending voor het thema ‘Erop of Eronder’ van hadden het niet geprijsd, omdat wij eigenlijk
de Goudse Keramiekdagen 30 en 31 mei 2019. nog even van hem wilden genieten.
Iemand wilde hem zo ontzettend graag hebben
Er waren heel veel belangstellenden en wij
dat wij hem toch hebben laten gaan.
ontvingen heel positieve reacties op ons werk.
Op de tweede dag hadden wij, omdat Gouda
een kaasstad is, ons nieuwste beeldje

Art Laren, een 2e terugblik
14 tot/met 16 juni werd Art Laren op de Brink Ons werk was er erg in trek. ;)
in het hartje van dit sfeervolle dorp gehouden,
Zie onderstaand wat sfeerimpressies.
de grootste openlucht kunstbeurs van
Nederland.
Mijn werk werd er vertegenwoordigd door
Domo Eclectica, het ‘warenhuis der mooie
dingen’ aan de Annastraat 11 te Den Haag.

Kunstmarkten in binnen– en buitenland in beeld


Vanaf vrijdag 28 juni t/m zondag 29 september staat een aantal vogels in de grote tuin bij The
Enchanted Garden / De Betoverde Tuin van Art Sanctuary in Jodoigne, Belgïe. Zie de foto/het
artikel en ook in de agenda op pagina 7 of de website.



Zondag 30 juni (van 09.00 tot 17.00 uur) ben ik
een van de 100 deelnemers aan deze bekende
internationale keramiekmarkt op de Markt te
Maaseik, België.
Er wordt een breed aanbod van keramische
kunsten aangeboden.

Platform 104 - Rotterdam
Vanaf 26 april staat mijn werk bij Platform
104, in Hillegersberg/Rotterdam.
Op de Weissenbruchlaan 104 runt Paulien de
Booij er een bijzondere cadeauwinkel; een
verzamelplek voor Nederlandse designers,
kunstenaars en creatief talent. Authentiek,
uniek en van Nederlandse bodem.
En verder op de hoek van de straat een
etalagepand genaamd de Kleiberg.
Hierin alleen keramiek van de bij haar
exposerende kunstenaars.
22 juni ben ik zelf aanwezig in de Kleiberg
en demonstreer ik van 11 tot 16 uur het maken
van mijn dieren.
Kom ook kijken op dit mooie Rotterdamse
plekje.

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

Annastraat 11, Den Haag

 vanaf 23 februari 2019: The Window, Mr.

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

 vanaf 26 april 2019: Platform 104,

Weissenbruchlaan 104, Rotterdam

 28 juni—29 september: Art Sanctuary /

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

 30 juni: Keramiekmarkt, Markt, Maaseik,

België

 8 September: Kunstmarkt Buren, tuin van

het Marechausseemuseum, Weeshuiswal,
onder voorbehoud

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


Gallery Zozimus, Dublin/Ierland



Blanche Art, Hellevoetsluis



Kunstuitleen Hellevoetsluis



Jan de Haas Art Solutions, Helmond



Galerie Hofman, Spijkenisse

Vraag: klei of keramiek?
Klei wordt al eeuwen gebruikt om dagelijkse
gebruiksvoorwerpen te maken, zoals potten,
servies, tegels, wc’s en bakstenen, maar ook
kunst.

Zoals eerder gemeld ‘bestaat’ keramiek uit
drie vormen: aardewerk, steengoed en
porselein (afhankelijk van de zuiverheid van de
klei en de baktemperatuur).

Wanneer klei in een oven gebakken wordt,
verandert het in keramiek.

Voor het ontwerpen van keramiek kun je de
klei met de hand boetseren, met behulp van
een draaischijf vormen of van klei plakken
maken en die gebruiken voor je creatie.

Klei uit de natuur is meestal nog niet geschikt
om daarvan keramiek te maken. Het moet
eerst nog geprepareerd worden (diverse
De kunstwerken kunnen na het bakken
kleisoorten worden gemengd en mogelijk wordt
gedecoreerd en geglazuurd worden.
er materiaal aan toegevoegd).

Nieuwsbrief 3e kwartaal / juli 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

