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Met: Pronkstuk afgelaste expositie – Nieuw werk – Cadeau’s Sint of Kerst – Bezoek het atelier
Beste Kunstliefhebber,
Welkom bij deze derde 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

Pronkstuk afgelaste expositie

Toen ik de vorige nieuwsbrief schreef (afgelopen juli) was er weer hoop op nieuwe exposities.
Maar de tweede Corona-golf heeft veel exposities onmogelijk gemaakt.
Zo ook het zeer populaire kunstweekeinde ‘Open Ateliers Noord’.
Speciaal voor deze tentoonstelling ben ik stevig in de weer geweest met ‘Liefdesbrief’. Een kunstwerk
bestaande uit een expressieve hand die een prop papier weggooit, en losse proppen papier er omheen. Alles
uiteraard uitgevoerd in brons.
Voor de lezers van deze nieuwsbrief het kleine voordeel dat het kunstwerk nog niet geëxposeerd is, maar wél
al hier te zien. Meer foto’s en een 360-graden video op de website.

Nieuw werk

Mijn brons-werk kent – naast het meer figuratieve werk - twee ‘lijnen’:
 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.
Voor beeldjes in de eerste lijn heb ik veel inspiratie opgedaan bij wandelingen in het bos.
‘Living on the Edge’ en ‘Autumn Colours’ zijn daarvan recente voorbeelden.

Maar ook de schoonheid van dagelijkse objecten raakte mij weer bijzonder. Met als resultaat bijvoorbeeld
‘Birthplace’ en het heel kleine beeldje ‘Ceci nést pas un champignon (no really it isn’t)’

En natuurlijk liet ook mij de ontwrichtende werking van het virus niet snel los.
“Eternal Smile” en “Workman’s Mask” zijn het resultaat daarvan.

Meer nieuw werk vindt u op de website (www.FrozenSteel.nl) telkens bovenaan de betreffende pagina
(steel, bronze, figurative).

Cadeau’s Sint of Kerst

Wat is er mooier dan in deze tijden van al dan niet intelligente lockdown uw naasten inspiratie voor in
huis te schenken. Een compact beeldje van brons komt in elk interrieur tot zijn recht.
Op de website vindt u een keur aan beeldjes vanaf € 95 (excl. Verzendkosten).
aarzel niet te lang: elk beeldje is uniek (dus de voorraad is beperkt), en de postdiensten hebben het erg
druk in deze tijd van het jaar.

Christmas Piece – 22 cm

En – vooral voor Sinterklaas – denkt u meer aan een kleinigheidje; de herfst heeft me geïnspireerd tot
een aantal sleutelhangers. Treffende details in solide brons: Broccoli, twijgjes, kastanjes, sparappelen,
zaadbollen. Met € 25,- per stuk vriendelijke geprijst (kleine sleutelhangers € 20, enkele grote
exemplaren € 30,- per stuk).

Bezoek het Atelier

Mijn atelier is in de Openbare Werkplaats in Amsterdam. Deze inspirerende omgeving met veel
ambachtslieden in hout en staal is ook in deze corona-tijd open.
Nu er geen exposities worden gehouden, bent u extra welkom om een kijkje in de werkplaats te komen
nemen. Elke dinsdag ben ik aan het werk met nieuwe bronzen of stalen beelden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw komst vooraf even te melden (wichert@FrozenSteel.nl)? Dan kan ik er
gelijk voor zorgen dat beeldjes die u graag even ter hand neemt, ter plekke aanwezig zijn.

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

Autumn - 9 delen – circa 45 cm

