
 

 

 

 

Nieuwsbrief FrozenSteel.nl – nr 2  – juli 2020 
 
Met: Nieuw werk – Glas is weerbarstig – 360 graden – Ride to Art  – Exposities 
 
 
Beste Kunstliefhebber, 
Welkom bij deze tweede nieuwsbrief.  Gemiddeld eens per kwartaal een korte nieuwsbrief rondom mijn 
kunst: nieuw werk, ontwikkelingen en komende exposities. 
Reacties zijn van harte welkom. Stuur uw mail naar: Wichert@FrozenSteel.nl 
 
Nieuw Werk 
Lezers van deze nieuwsbrief die regelmatig mijn website bezoeken, weten ondertussen dat mijn werk te 
verdelen valt in drie ‘lijnen’: 
 Beweging bevroren in staal – waarin ik het harde, rechtlijnige van metaal samenbreng met 
menselijke, organische vormen en bewegingen. 
 De pracht van de natuur in de kracht van brons – waarin de schoonheid van natuurlijke materialen 
vereeuwigd wordt in de zwaarte en kracht van brons 
 Kunst met een knipoog – waarin ik laat zien dat kunst ook gewoon prettig om naar te kijken mag zijn. 
Een kleine knipoog haalt het al-te-serieuze van het werk af. 
 
Het laatste kwartaal heb ik vooral met brons gewerkt. Meestal werken in mijn lijn van natuurlijke schoonheid 
in brons, een enkel werk in mijn wat frivolere lijn ‘kunst met een knipoog’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nieuw, recent werk vindt u op de website (www.FrozenSteel.nl) telkens bovenaan de betreffende pagina 
(steel, bronze, figurative). 
 
Glas is weerbarstig 
In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan dat ik brons met glas wilde combineren. 
Dat wil ik nog steeds, maar de eerste experimenten gingen vooralsnog niet 
goed genoeg. 
Het beoogde werk ‘Doorgang’ heeft – ik was er al voor gewaarschuwd – de 
afkoel-oven niet overleefd. Door de verschillende uitzettingscoefficiënt van 
brons en glas, heeft het brons bij de afkoeling het glas kapot geknepen. 
Nieuwe experimenten staan op stapel, maar de glasblazerij van Leerdam is 
door corona lange tijd gesloten. 
Ik hoop in een volgende nieuwsbrief resultaten te kunnen laten zien. 
 
 
 
 
 
360° 
Om mijn beeldjes nog beter te kunnen laten zien, heb ik ondertussen van 
de meeste bronzen beeldjes een kort 360° filmpje gemaakt. 
Op de website vindt u enkele voorbeelden. Op Instagram en Facebook 
regelmatig nieuwe filmpjes. 
Wilt u een specifiek beeldje graag van alle kanten bekijken, stuur dan een 
mailtje naar Wichert@FrozenSteel.nl en ik mail het 360°-filmpje terug 
(indien beschikbaar). 
 
 
 
 
          ‘Bloembol’ in 360° 

 
Ride to Art 
Gedurende de hele maand augustus zult u in Amsterdam Oost kunst-liefhebbers op de fiets 
aantreffen.  

De ‘openlucht’ expositie Ride to Art leidt u aan de hand 
van een kaart en QR-codes langs het werk van 15 
kunstenaars uit Amsterdam Oost. 
Kunst kijken en de buurt verkennen in uw eigen tempo, op 
elk moment dat het schikt. 
Ik heb mijn werk ‘Bloembol’ extra groot afgedrukt en 
geëxposeerd bij de Openbare Werkplaats aan de 
Cruquiusweg 78. 
U bent van harte welkom om niet alleen langs te fietsen, 
maar ook even binnen te lopen en kennis te maken met de 
Openbare Werkplaats (en binnen nog enkele andere van 
mijn werken te zien). 
Meer informatie over Ride to Art: www.ridetoart.nl 
 

 



Komende exposities 
Aan de Cruquisweg in Amsterdam Oost broeit het van de 
ambachten.  
Zaterdag 17 oktober worden de eerste plannen zichtbaar 
van het  Ambachtsplein – Het Amsterdams Centrum voor 
Duurzame Creatie. 
Het Ambachtsplein Festival die dag biedt ieder wat wils: 
kijken, beleven, zelf doen. 
De Openbare Werkplaats (de spil van het Ambachtsplein) is 
mijn werkplaats. Ik hou die dag open huis. Veel van mijn 
werk laat ik zien, samen met het maakproces.  
17 oktober 2020  
Openbare Werkplaats Amsterdam 
Cruquiusweg 78 
1019 AJ Amsterdam 
 
 
 
Op 14 en 15 november 2020 (nieuwe data) tijdens de 
Open Ateliers Noord zal ik stalen en bronzen werken 
exposeren in ’t Buro aan de Klimopweg.  
Tijdens de Open Ateliers Noord, tonen tientallen 
kunstenaar uit Amsterdam Noord een weekeind lang 
hun werken (en houden veelal open huis). 
14 en 15 november 2020 
’t Buro 
Klimopweg 2 
Amsterdam 
 

 
 
 
 
 
Tot slot 
Veel meer informatie en foto’s van mijn sculpturen vindt u op de website: www.FrozenSteel.nl 
Regelmatig op de hoogte blijven? Volg mijn Facebook-pagina: www.Facebook.com/FrozenSteel.nl 
Of volg me op Instagram: www.Instagram.com/FrozenSteel.nl 
Video’s van het maak-proces (zowel in staal als brons) op Youtube.  
Het FrozenSteel-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UClW-Y-FHakcVtd7zFD-xJlg 
En mijn video-kanaal: https://www.youtube.com/user/VideoWichert (maar daar staan óók heel veel schaats- 
en fiets-filmpjes op ;-) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wichert van Engelen 
Amsterdam 
 
 


