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_______________________________________________________________________

Verkopen is leuk of .. jammer?
In de regel ga je met je creaties op een kunst- of keramiekmarkt staan om je werk ‘aan de man te brengen’. En als dat
dan lukt, ben je blij, net zo blij als de koper is met zijn mooie
en unieke beeld. En toch...
Verkopen is natuurlijk leuk, maar ook jammer.
De beelden zijn alle bijzonder, uniek, dus weg is weg. Het
valt soms niet mee om afscheid te nemen.
Ik maak wel meerdere dieren binnen een thema, maar nooit
twee dezelfde. Zoals nu voor Galerie Zuid. Van januari tot en
met april 2020 is de kat en het winterseizoen aan de beurt.

Titel: ‘Red Sunset’

Agenda, afspraken, maken en leveren
Het is heel leuk als je gevraagd wordt om te
komen exposeren of deel te nemen aan een
kunstroute of kunstmarkt…


maar het tijdstip van brengen en halen
moet wel in de agenda’s passen.



tevens moeten expositiedata niet (te
veel) ‘overlappen’.



er moet werk aanwezig zijn om een
expositieruimte of marktkraam te vullen.



en zo niet, moet er tijd zijn om creaties
te maken, te kleuren en te bakken.

Titel:
‘Tringa Totanus’

We zijn we net klaar met het spuitglazuren
van een twintigtal dieren die in de afgelopen
maanden zijn gemaakt en zijn voorzien van
kleur. Wat een werk was dat.
In de loop van de tijd waren de creaties ons
huis gaan vullen.

Titel:
‘Do you
see me
NOW?’

Uit de oude(re) doos
Dit heerschap heet ‘Loan shark’. Een minder
vriendelijk—sigaar rokend—figuur uit mijn
boevenserie, wel eentje met een nette
stropdas om.
Deze creatie is gemaakt uit KW254-klei, een
heel fijne wit-bakkende steengoedklei met
25% chamotte en gebakken op steengoedtemperatuur.
Glazuur: alleen de ogen (black) en stropdas
(saffron) zijn gekleurd (met voorbedachte
rade. De figuur zelf moest opvallen).
Deze pad is nog beschikbaar.

Social Media
Het werkt echt.
Er zijn al diverse keren geïnteresseerden op ‘mijn’ keramiek– en kunstmarkten geweest die
mijn berichten op bijvoorbeeld Facebook hadden gelezen (en geliket).
Ik probeer zo veel mogelijk reclame te maken voor de komende tentoonstellingen, markten
en beurzen. Het maakt de markt interessanter, in de tentoonstellingsruimte komen meer
belangstellenden en verkopers krijgen daardoor hopelijk meer kopers.
Op Instagram ben ik ook sinds kort
wat actiever. Het is leuk om zo te
communiceren, maar het kost wel
tijd. En dat kom ik nog vaak tekort.
Een gewoon gesprek, tijdens een
bezoek aan mijn kraam bijvoorbeeld, is vaak leuker omdat je dan
ook de persoon / kunstliefhebber
ziet.

Titel: ‘Waaghalzerij’

Werken in opdracht
Iedere keer weer een
uitdaging, zo’n opdracht.
Soms gebeurt dat per
email (schriftelijk), soms
komen de opdrachtgevers
langs om de details te
bespreken.
De gewenste creatie komt
langzaam ‘uit het hoofd
naar de vingers en in de
klei’. Een spannend proces.
Wat zijn de gewenste
afmetingen, welke kleuren
wil men toegepast zien,
moeten er persoonlijke
dingen in verwerkt
worden? Dit en meer
noteer ik direct en
verwerk ik later in het
beeld.
Het moet natuurlijk wel
uitvoerbaar zijn. Mijn
grootste oven is op dit
moment 180 liter met een
binnenzijde van zo’n 68 cm
diep (ik heb een bovenlader; zie verderop).
Ook de tijdsduur is van
belang. Hoe snel heeft de
opdrachtgever het beeld
nodig?
Onze oven moet het liefst
vol zijn voordat we hem
kunnen c.q. willen stoken.

Titel: ‘Music was my first love’

* Voordat we kunnen spuitglazuren — dwz een
Het boetseren, drogen, 1e keer bakken, dan
heldere glanzende glazuur aanbrengen — moet
glazuren en spuitglazuren*, weer drogen en 2e dit glazuur aangemaakt worden. Het is een wit
keer bakken, op 1245 graden, neemt 1 à 2
poeder en voordat het spuit klaar is ...
maanden in beslag.

Handige tips


Het bakproces
Klei en glazuur moeten bij elkaar passen
bijvoorbeeld qua krimp. De creaties
mogen niet meer vochtig zijn; de oven
mag niet te snel verwarmd worden en
moet geleidelijk afkoelen.



Ventileer goed tijdens het schoonmaken
van de oven, maar ook tijdens en na het
stoken.



PR
Houd de website actueel, plan updates
voor je Social Media-sites.



Na het bakken

Kijk regelmatig de binnenkant van de
oven na. Verwijder glazuur– of kleiresten
(bijvoorbeeld met een schroevendraaier).



De spiralen moet je nooit met de vingers
aanraken. Eventueel zou je de groeven
kunnen stofzuigen.

Markten
Een van de factoren van een succesvolle
markt is het weer (maar hieraan kun je
zelf weinig veranderen). Het moet niet te
warm zijn, maar ook niet te nat. Koud
weer is meestal geen probleem voor de
bezoekers, ze kunnen zich erop kleden.

Titel: ‘Ja, je haar zit goed’
Titel: ‘Onbezorgd’

Soorten ovens
Er zijn veel soorten ovens voor het bakken van
keramiek.

Ik gebruik, zoals jullie weten, een elektrisch
gestuurde oven, een bovenlader. Je zet je
werk van bovenaf op de bodem van de ronde
oven en werkt naar boven, met stapelmateriaal.
Zie hieronder.
Onlangs heb ik een grotere oven
besteld, een Kittec Professional Xline,
met een inhoud van 215 liter.
Zie de foto hiernaast.
Je hebt ook ovens met een deur. Dan
moet je van achter naar voren en naar
boven werken. Deze ovens zijn
rechthoekig en vreselijk zwaar, boven de
500 kg !
Dan zijn er ook gasgestookte ovens en
Raku-ovens, gas– of hout gestookte
varianten.
Je kunt je werk ook de 1e keer ‘gewoon’
stoken en dan (de 2e keer) branden in
een kuil in de grond (pitfire) met zaagsel
en hout of in een zelfgemaakte oven.
Een heel andere techniek met andere
resultaten.

Welke energiebron
heb je beschikbaar
en wat heeft je
voorkeur?

Op het internet vind
je veel informatie
over de varianten,
zoals hierboven kort
beschreven.

Kunstmarkten in binnen– en buitenland in beeld


5 en 6 oktober: Kunstroute
Kralingen-Crooswijk in ProRege,
locatie 20, 2e verdieping !
Op de volgende pagina een locatieoverzicht en deel van de folder.



De Dutch Annual Art Fair wordt
gehouden op 11, 12 en 13 oktober
2019.
Wij - Keramiek met een Glimlach staan er samen met schilderes
Merel Feenstra (stand 93).

☺ Voor een gratis ticket voor de ADAF gebruik deze link:
www.adaf.nl/uitnodiging

Let op! U kunt uw gratis toegangskaart aanvragen tot uiterlijk woensdag 9 oktober, 20.00 uur!

Hierbij de link naar de plattegrond van de ADAF, wij staan in stand 93: https://www.adaf.nl/pdf/
ADAF19_floorplan_NL.pdf
Voor volgend jaar zijn er al vier afspraken gemaakt om te exposeren t.w.


van januari t/m april bij Galerie Zuid te Harskamp



18 april t/m 18 juli bij Galerie Anita Ammerlaan te Roosendaal (Eye-Candy 25)



25 en 26 april plus 2, 3 en 4 mei in Vilvoorde, slotklooster ‘De Troost’



De maanden mei en juni bij Kunstgalerie de Zwarte Kat te Axel

Kunstroute Kralingen-Crooswijk, onze locatie 20

Sokkels
We zetten onze creaties zo nu en dan op
sokkels.

Aangezien wij geen grote woning hebben en
opbergruimte beperkt is, zijn wij op zoek
gegaan naar sokkels die vouw-, inklapbaar of
nestelbaar zijn en toch mooi eruit zien.
Onze zoektocht leverde o.a. mogelijkheden op
in karton, MDF en metaal.

De krukjes van Remember, karton in diverse
kleuren en voorstellingen, hebben een hoogte
van 44,4 cm (vierkant 32,5 cm).
De rode hiernaast hebben wij aangeschaft.
Dutch Design Brand heeft iets kleinere
krukjes met pootjes (afmetingen: 30x30x34
cm).

Beide kartonnen sokkels/krukjes kunnen meer
dan 100 kg torsen !
Van het merk Right Angle kochten wij een stel
minimalistische, metalen, nestelbare krukjes in
zwart en in wit, zie hiernaast. Afmetingen:
43x43x36 cm.

Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2019/20
 5 en 6 oktober 2019: Kunstroute Kralingen-

Crooswijk (12-17 uur), ProRege, Oudedijk
113, Rotterdam (locatie 20, 2e etage)

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


 11, 12 en 13 oktober 2019: Annual Dutch Art 

Fair (ADAF), World Fashion Center,
Beursplaza, Koningin Wilhelminaplein 13,
Amsterdam (zie pagina 6 voor het
aanvragen van een gratis toegangsticket)

 Januari-april 2020: Galerie Zuid, Molenweg

109, Harskamp

 18 april t/m 18 juli 2020: Eye-Candy 25,

Galerie Anita Ammerlaan, Markt 39,
Roosendaal

 25, 26 april + 2, 3 en 4 mei 2020: Kunst op

De Troost, Troostweg 2, 1800 Vilvoorde,
België

 Mei/juni 2020: Galerie de Zwarte Kat,

Noordstraat 15, Axel

Domo Eclectica, Den Haag
Gallery Zozimus, Dublin/Ierland



Blanche Art, Hellevoetsluis



Kunstuitleen Hellevoetsluis



Jan de Haas Art Solutions, Helmond



Platform 104 en de Kleiberg, Rotterdam



Galerie Hofman, Spijkenisse



The Window, Zuidland

Enkele werkstukken van mij en mijn partner
Uit de laatste ovenlading een viertal creaties.
Welke zijn van mijn man en welke van mij?

Nieuwsbrief 4e kwartaal / oktober 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

