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Zoals altijd kleurrijk en positief
Ondanks de Coronacrisis weer een kleurrijke en
positieve nieuwsbrief.

Naast het boetseren en glazuren van leuke
creaties, het brengen naar en ophalen bij een
galerie (als de expositie doorgaat; houd de
website in de gaten!), is ook voor het maken van
een nieuwsbrief tijd en inzet nodig.
Welkom terug.

Veel plezier bij het lezen van deze pagina’s.
Els Bleijenberg

Slogan en CV
Bij het aanmelden voor een keramiekmarkt of
kunstbeurs wordt er meestal gevraagd naar een
korte CV/biografie of een werkbeschrijving. Zie
hieronder hetgeen wij vaak gebruiken.
Wij gebruiken ‘Keramiek met een Glimlach’
voor het presenteren van ons beider werk
(omdat veel bezoekers spontaan beginnen te
lachen als ze ons werk zien).
Onze positieve kijk op de ‘wereld’ verbeelden
wij in ons vrolijke, met de hand vormgegeven
keramiek.
Door middel van gezichtsuitdrukking, pose en
weloverwogen kleurgebruik geven wij onze
unieke dieren een humoristische uitstraling.
De bovenstaande slogan is trouwens ook de titel
van een van onze websites. Ik nodig je dan ook
uit om voor beschikbaar werk te kijken op
www.keramiekmeteenglimlach.nl

Titel: ‘Zit me dassie goed?’

Uit de oude(re) doos
Ondanks dat veel mensen gieren minder leuke dieren vinden, zijn ze zeer nuttig in de natuur.
De onderstaande drie vogels zijn eigenlijk best ‘aaibaar’.
Ze zijn onderdeel van mijn Circle of Life-thema.
Allereerst werd een boom gecreëerd en op een eerder geboetseerde ovale schaal bevestigd.
Beide items zijn natuurlijk hol. De boom werd van een uitermate gegroefde huid voorzien.
De takken werden ondersteund toen de gieren erop geplaatst werden. Anders zou het zo maar
kunnen gebeuren dat de takken doorzakken of afbreken.
Het geheel heeft een ‘afwachtende houding’.
Kleuring: Bewust zijn zowel de boom als de gieren ongekleurd. Alleen de ogen van de vogels zijn
zwart gemaakt om uitdrukking te genereren.
Dit beeld is gemaakt van chamotteklei KW254.

Afmetingen: 23 x 16 cm; hoogte 52 cm
Titel: ‘How are you feeling?’

Het voorjaar komt eraan
Ieder beeld wordt vrolijk gekleurd, maar deze Natuurlijk zijn de bloemen en dieren in diverse
twee zijn wel heel bijzonder.
vrolijke kleuren geglazuurd.
De vogellijven zijn ongekleurd, wit gehouden.
Beide zijn van KW474 geboetseerd. De eerste
keer zijn ze gebakken op zo’n 1000 en de
De beelden kregen als laatste een glanslaag
(-glazuur) en na een tiental dagen drogen
tweede keer op 1240 graden Celsius.
werden ze voor de tweede keer in de oven
De ene vogel is voorzien van bloemen, sommige
geplaatst.
zelfs 2– of 3-laags.

De andere vogel heeft allerlei dieren op zijn
lijf gekregen.

Titel: ‘Beestenboel’ (links) + ‘Fleur’ (rechts)

Nieuw werk in wording
Niet alleen groot werk, maar op
verzoek heb ik ook kleine
beelden gemaakt. Ze zijn
zonder poten/sokkel ongeveer
18 tot 20 cm hoog.
Hier een tweetal voorbeelden.
Ze zijn al gekleurd maar
moeten nog van een glansglazuur worden voorzien.
Daarna gaan ze de oven in en
versmelten de klei en de
glazuren tot een zeer
kleurrijke creatie. Door de
glansglazuur komen de kleuren
pas echt tot leven.

Titels: ‘Mijn grote zus’ +
‘Modieus’ (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!

Het Gezelschap
Sinds januari ben ik lid van Het Gezelschap.

Vanuit het idee, dat kunstenaars en mensen uit het zakenleven elkaar zouden kunnen aanvullen,
uitdagen en verrassen is in 2000 Het Gezelschap ontstaan.
Het Gezelschap reist door Rotterdam en directe omgeving. Veel bijzondere locaties en
inspirerende mensen zijn de revue gepasseerd.
Centraal staat het culturele klimaat in Rotterdam, in allerlei hoedanigheden.
We zijn te gast op ateliers, in musea en galeries, op tijdelijke kunstlocaties, maar ook bij
bedrijven en organisaties waar sprake is van een raakvlak met kunst.

Met Domo Eclectica op stap
Mariella van der Net, eigenaresse van Domo
Eclectica te Den Haag, waar ons werk tentoon
gesteld wordt, is dit jaar van plan met ‘haar’ kunst
naar de volgende beurzen te gaan:


de Exclusive Spring Fair, Kasteel Groeneveld
te Baarn en



Art Laren op de Brink te Laren.

Wij zullen er ook deels bij zijn. Mochten jullie mij
willen spreken, laat het dan aub weten. Dan kunnen
we wat afspreken.

Kunstwijsheden / Kunstuitspraken


‘Kleur bestaat niet. De uitstraling van een kleur wordt niet bepaald door de kleur zelf,
maar door wat je eromheen ziet’ (Lei Schatz, kunstschilder).



‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot
wordt’ (Pablo Picasso).



‘Er zijn drie dingen waarvan ik altijd gehouden heb en die ik nooit heb begrepen: kunst,
muziek en vrouwen’ (Bernard le Bovier de Fontenelle).



‘Waarom ik alleen maar landschappen schilder? Omdat ik nog nooit een boom
heb horen klagen dat het niet gelijkend was ’ (Winston Churchill).



‘Beelden worden niet gemaakt, ze moeten worden bevrijd uit marmer
(Michelangelo).



‘Als ik wist wat kunst was, zou ik het voor mij houden ’ (Pablo Picasso).



‘Ik ben de enige kunstenaar die door de natuur wordt gekopieerd ’ (Salvador
Dali).

Galerie Zuid — Harskamp
15 januari startte de tentoonstelling
“katten en winter’ bij Galerie Zuid.
Op de Molenweg 109, Harskamp bevindt zich
een galerie met karakter. Zowel de galerie als
de (beelden)tuin eromheen ademt sfeer en
gezelligheid.
Er zijn diverse ruimtes met:


*
*
*
*
*

exposities
tweedehands boeken
curiosa
oude grafiek
lijstenmakerij.

De wintertentoonstelling is verlengd tot en
met 6 juni. U kunt op afspraak of online deze
mooie tentoonstelling bekijken.

Tel: 0318-457298
http://www.galeriezuid.nl/

Kunstroute Nissewaard
Helaas gaat de Kunstroute Nissewaard niet
door dit jaar, zoals zoveel evenementen i.v.m.
de coronacrisis. We zouden sowieso dit jaar
niet op een locatie van de Kunstroute staan.
We wilden deze route, die echt de moeite
waard is, zelf bezoeken. Als je deelnemer
bent, heb je geen tijd om andere kunst te
bekijken. Wellicht ook voor jullie een tip.
Dit jaar zouden 52 kunstenaars/-groepen
meedoen op 34 locaties in de gemeente
Nissewaard. Wie weet zijn ze ook in 2021 te
bezoeken!
De brochure is nog wel te downloaden van de
website. Op www.kunstroutenissewaard.nl zijn
ook nog alle foto’s te zien.
Veel plezier met de online-kunstroute.

Exposities + kunst-/keramiekmarkten 2020
 15 januari-6 juni 2020: Galerie Zuid,

Molenweg 109, Harskamp

 Vanaf 13 maart 2020: Het Instituut, Hugo

de Grootplein 1, Dordrecht

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

Galerie Anita Ammerlaan, Markt 39,
Roosendaal

* 1 mei t/m 28 juni 2020: Galerie
Huisterheide, Norgervaart 10a, Huis ter
Heide, Drenthe
 1 mei t/m 27 juni 2020: Galerie de Zwarte

Kat, Noordstraat 15, Axel

 26 juni t/m 27 september: The Enchanted

Garden, Rue du Tilleul 22, Jodoigne, België

 27/28 juni 2020: Kunstroute Uitgeest,

Gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest

 19/20 September: Kunst am Schloss,

Sümmermannplatz, Ahaus, Duitsland

 9, 10 + 11 oktober: ADAF, World Fashion

Center, Kon. Wilhelminaplein 13, Amsterdam

 7+8 november 2020: Nationale Kunstdagen,

Beursgebouw, Symfonielaan 5, Nieuwegein

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


Domo Eclectica, Den Haag



Blanche Art + Kunstuitleen Hellevoetsluis



Jan de Haas Art Solutions, Helmond



Platform 104, Rotterdam



The Window, Zuidland

Nieuw werk, net uit de oven en gefotografeerd

Ik moest ‘m teruggeven
Deze leuke kat is ook gemaakt
van KW474 en op 1245 graden
Celsius gebakken.
Ze is van diverse kleuren
voorzien waaronder lichtgroen,
oranje, paars en roze.

Ze heeft bij de buren een vis in
de vijver ‘gevonden’ en mee
genomen, vandaar de waterplant
op haar hoofd.

Nieuwsbrief 2e kwartaal / april 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.
Instagram:
@elsuniekkeramiek.nl
Volg mij op

www.UniekKeramiek.nl
els@uniekkeramiek.nl
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Kvk: 24427801

