Nieuwsbrief FrozenSteel.nl – nr 7 – oktober 2021
Met: Nieuw werk – KunstRUIM2021 expositie – Nieuwe opdrachten - Tafels
Beste Kunstliefhebber,
Welkom bij deze zevende 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

5 nieuwe werken hadden hun primeur tijden de recente expositie Open Ateliers Amsterdam Noord.
Veel positieve reacties. Veel vragen hoe ik deze detaillering in mijn beeldjes kreeg.
Naast de kunst-knipoog ‘Banana Love’ vielen vooral de herfst-werken op:

Underworld 2021

The Hole 2021
De overige nieuwe werken bovenaan de brons-pagina op de webiste: https://www.frozensteel.nl/bronze.html

KunstRUIM 2021 – Ruim baan voor de makers

In het weekend van 6/7 november exposeer ik nieuw werk en brons met het thema HERFST in het Hyatt
Regency Amsterdam (Sarphatistraat 104).
KunstRUIM 2021 – Ruim baan voor de makers is een expositie van (nieuw) werk van 32 kunstenaars op 2
lokaties: het Hyatt Regency en ZOKU Amsterdam.
U bent van harte welkom.
Meer informatie: https://www.frozensteel.nl/kunstruim2021.html

Nieuwe Opdrachten

Mijn dagen zijn de komende tijd lekker gevuld. Een middelgrote beroepsorganisatie heeft mij gevraagd om
12 brozen ‘proppen papier’ te maken voor hun maandelijkse award voor maatschappelijk ondernemen.
Daarnaast maak ik voor hen de jaarprijs in hetzelfde thema.

Een bezoeker van Open Ateliers Noord zag op een banner mijn tuinbeeld Ooievaar. Dat werk is echter niet te
koop.
Daarop stuurde zij mij een foto van een jonge reiger met het verzoek daar een beeldje van te maken in staal
of brons. Een uitdaging met al dat fluffie haar!

Met de start van het schaatsseizoen komen de eerste aanvragen voor een stalen schaatssilhouette alweer
binnen. (Uiteraard zijn dit soort beeldjes ook te maken voor andere sporten!)

Tafels

Naast mijn werk in staal en brons verwerk ik regelmatig resthout van de Openbare Werkplaats Amsterdam.
Vaak blijven daar mooie stuk(jes) hardhout met een mooie kleur en tekening over.
Een tafelblad of een tuinbank is een mooie bestemming.

Bezoek het Atelier

Mijn atelier is in de Openbare Werkplaats in Amsterdam: een inspirerende omgeving waar doorlopend
ambachtslieden in hout en staal aan het werk zijn.
U bent van harte 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 zorg ik ervoor 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

