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Deze nieuwsbrief online:
Met: Nieuw (glas-)werk – KunstRUIM expositie Recht op kunst! 5-13 november – Interesse in een beeld Atelier
Beste Kunstliefhebber,
Welkom bij deze negende 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 (glas)werk

Recent heb ik de opdracht ‘Familieportret’ afgerond. Een vrije opdracht die ik vertaald heb in een
geabstraheerd, klassiek familieportret in gepatineerd brons.
De opdrachtgevers waren zeer tevreden met het werk.

Familieportret

Met het nodige vallen op opstaan, zijn de eerste beelden waarbij ik brons en glas combineer, gereed
gekomen. De contrasten tussen het solide (al dan niet gepatineerde) brons en het fragiele glas bieden mij
veel uitdrukkingsmogelijkheden.
‘Groene boom’ zal zijn primeur beleven tijdens de expositie Recht op Kunst. Zie onder.

Groene Boom

De Rivier

Bronzen prop op een bedje van glas

Splitsende rivier

Geblinddoekt

In ‘gewoon’ brons heb ik verschillende kleinere beelden gemaakt en (naast familieportret) een groter werk:
Jonge Reiger. Het blijft verbluffend hoe brons de mogelijkheid biedt om ook de kleinste, gedetailleerde
uitdrukkingen aan een beeld mee te geven.

Jonger Reiger, gepatineerd brons (snavel van staal)

KunstRUIM – Recht op Kunst!
Van 5 tot en met 13 november organiseert kunstRUIM het kunstevenement Recht op Kunst! in de
voormalige rechtbank aan de Parnassusweg. Tijdens dit evenement exposeren 48 professioneel
beeldend kunstenaars die wonen en/of werken in Amsterdam Zuid hun werk. Daarnaast is er een Art
Shop en een randprogramma met workshops, art walks en art talks.
Ik zal op deze expositie enkele nieuwe werken, waaronder ‘Jonge Reiger’ en ‘Groene Boom’ exposeren.
U bent van harte welkom!
Meer info over de expositie en inschrijven voor het randprogramma, ga naar:
www.kunstruim.amsterdam/recht-op-kunst/
Of
www.FrozenSteel.nl/expositions
Oude Rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220
Openingstijden: 5 t/m 13 november 2022 (gesloten 7 en 8 november) van 11.00-17.00 uur

Interesse in een beeld?

Overweegt u een specifiek beeld aan te schaffen, neem dan een kijkje op de website. Hier vindt u de meest
actuele status van de beelden (te koop / verkocht / niet te koop) en de prijs.
(Tip: een bronzen beeld is een bijzonder en altijd blijvend kado – ook aan uzelf - bij vele gelegenheden)
Denkt u aan het laten vervaardigen van een beeld, neem dan contact op via het contactformulier op de
website, via e-mail: wichert@frozensteel.nl of telefonisch: 0615291533.
(Tip: een bronzen beeld is een uniek, individueel en altijd blijvend aandenken bij een jubileum of bij
pensioenering)

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

