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Met: Groententijd – Nieuwe versie Liefdesbrief – Catalogus als bladerbaar e-boek – Nieuwe kunst met een
knipoog – Bezoek het atelier
Beste Kunstliefhebber,
Welkom bij deze vierde 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

Groententijd

Gezond blijven is belangrijk. Daarom ben ik de laatste maanden veel aan de slag met groenten. Veel broccoli,
maar ook paprika. Beiden van nature prachtige objecten. Nu ook in brons.
Nog veel meer nieuw werk op de website (www.FrozenSteel.nl)

Broccoli – bijna in bloei

Broccoli – het restje

Grote Broccoli schaduwboom

Lunch

Broccoli-struik

Paprika

Nieuwe versie Liefdesbrief

Corona heeft alle exposities onmogelijk gemaakt. Dat gaf mij gelegenheid om het speciaal voor de expositie
‘Open Ateliers Noord’ gemaakt ‘Liefdesbrief’ nóg een keer tegen het licht te houden.
Ik besloot dat een uitsluitend bronzen versie (dat wil zeggen zonder de hardhouten sokkel), krachtiger zou
zijn.
Ziehier het resultaat.

Catalogus als bladerbaar e-boek
boek

Niet iedereen is gecharmeerd van surfen op een website.
Speciaal voor deze liefhebbers heb ik de catalogus van mijn werk uitgebracht als boek. Een ee-boek, dat wel.
U kunt het boek aanklikken op de website en vervolgens in uw eigen tempo door het boek bladeren. Het is
een bijna-papier ervaring.
Kijk op de contactpagina (https://www.frozensteel.nl/contact.html) voor drie bladerboeken:
Brons - http://bit.do/catalogus-bronze
Staal - http://bit.do/catalogus-steel
Design or Art - http://bit.do/catalogus-design
design-or-art

Nieuwe knipogen

Mijn meest bekende bronzen beeldjes zijn de verbeelding van de pracht van de natuur in de kracht van het
brons.
Maar regelmatig maak ik ook luchtige uitstapjes: kunst met een knipoog.
De afgelopen periode heb ik onder andere de moderne vorm van “spiegeltje
“spiegeltje-spiegeltje
spiegeltje-aan-de-wand:, de
selfie, maar eens in brons vereeuwigd.
Maar ook de beroemde 1.5 meter leek mij een knipoog waardig.

Selfie

Ceci c’est ne pas 1.5 metres

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.
Meldt uw komst svp vooraf (wichert@FrozenSteel.nl)? Dan zorgt ik ervoor 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
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