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Met: Expositie OpenOost – Nieuw werk – Art Loving Dog Luna – Onderhanden werk
Beste Kunstliefhebber,
Welkom bij deze achtste 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

OpenOost – expositie

Tijdens OpenOost exposeer ik – samen met andere kunstenaars uit Amsterdam - in de Oosterkerk en hou ik
‘open atelier’ in de Openbare Werkplaats.
In de Oosterkerk zal mijn niet-seizoensgebonden bronzen beeld ‘Fresh Green’ staan. In de Openbare
Werkplaats staat nieuw (en wat ouder) werk én laat ik zien hoe mijn beelden tot stand komen.
Ook Florine van de Klashorst toont haar werk in de Oosterkerk én in de Openbare Werkplaats.
Alle informatie over OpenOost (locaties, openingstijden): www.OpenOost.org
Meer over het werk van Florine: www.blueheron.nl

Nieuw Werk

Na stevige verbouwingen aan de oven (dubbele isolatie, warmtewisselaar om de ingespoten zuurstof voor te
verwarmen), heb ik recent de eerste mooie lentedagen gebruikt om nieuwe beelden te gieten.
Nog niet alle gietsels zijn afgewerkt, maar het abstracte ‘Coralli’ en het wat surrealistische ‘Banana Power’
zullen tijdens Open Oost hun première beleven.
Op de website staan tevens enkele nieuwe proppen papier: Paper 22A, Paper 22B, Paper 22C en Paper 22D.
www.FrozenSteel.nl/bronze

Coralli

Art Loving Dog Luna

Lot en Isa Fakkeldij vragen hun hond Luna om kunst te beoordelen. Recent verscheen een leuke
Instagrampost van Luna over mijn werk in de Openbare Werkplaats.

Hier poseert Luna voor ‘Fresh Green’ en
het beeld-in-wording ‘Coralli Groot’.

Meer lezen: zie Instagram @artlovingdog

Onderhanden werk

Mijn dagen zijn goed gevuld. Ik werk simultaan aan drie opdrachten, elk met uitdagende nieuwe elementen:
Een jonge reiger met fluffy haar; Een stokroos met flinterdunne bloemetjes; Een familieportret met 11
personen uitgebeeld
Ik ben steeds aan het experimenteren ben met nieuwe technieken, processen en ook nieuwe materialen.
De komende maanden hoop ik glas te gaan smelten om te verwerken in mijn bronzen beelden. Het centrale
brons-object en het glasgruis heb ik al klaar ;-)

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

