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Van de DORO’s zijn 48 genummerde afdrukken
gemaakt op zwaar (300 grams) Conquerbond papier.
Het formaat is 60 x 60 cm.
U kunt een exemplaar bestellen door € 60 over te
maken op NL13 INGB 000.630.15.85 t.n.v.Pluimers
Kunstenaars praktijk, Amsterdam

Waardevast waardepapier? Geen devaluatie? Bestaat dat echt?
Ja, het bestaat van nu af aan.

Elsbeth’s Doro, (Ð)
vernieuwend waardepapier

Op de “Koepelkaart” (60x80 cm) staan de afbeeldingen
die oorspronkelijk gebruikt werden voor “Tempeltje” (in
Soest). Ook deze Koepelkaart is in een oplage van 48
exemplaren uitgevoerd en kost € 75. Indien u de
Koepelkaart gelijktijdig met de DORO’s besteld zijn de
kosten voor beide € 125,- incl. verzending.

‘Tempeltje’, Elsbeth’s ode aan de evolutie, is de grondslag geweest voor het
vernieuwende muntbiljet de ‘Doro’. Twintig porseleinen afbeeldingen aan de
binnenzijde van de cassettes van de koepel verhalen over de evolutiegeschiedenis waar
wij mensen ook deel van uitmaken. Deze twintig afbeeldingen, een soort ‘tijdvensters’,
heeft zij ondergebracht in wat zij zo noemt ‘de Koepelkaart’.
De Koepelkaart ligt aan de basis van haar nieuw bedachte geldstelsel. Alle muntbiljetten
zijn samengebracht op één grote prent van 60 bij 60 cm. Op de biljetten van dit
vernieuwende geldstelsel zien wij als hoogste waardering ruimte, water, aarde, vuur en
lucht. Dus, geen portretten van helden of politici. Ook geen profane of sacrale
bouwwerken maar juist de elementen zoals de Klassieken die indertijd voorstelden. Het
water, de aarde, het vuur, de lucht en r u i m t e.
De lange ontstaansgeschiedenis van leven op onze planeet heeft zij verder verbeeld met
belangrijke stonden uit lang vervlogen tijdperken tot aan onze huidige tijd. Een
beeldverhaal in twintig staten beginnend met de meest primitieve vorm van leven zoals
de ééncelligen in de zee. Hoe dappere levensvormen vanuit het waterleven het land
voorzichtig gingen verkennen. De opkomst van dinosauriërs, groot en klein, omnivoor
en carnivoor. Hun uitsterven en de verschijning van vogels en zoogdieren.
De Doro’s werden voor het eerst getoond in ‘Knikkers’, een groepstentoonstelling
afgelopen herfst in galerie De Meerse (Hoofddorp).
Deze expositie ‘Knikkers’ ging over waarde, bezit, geluk en geld.

Issa Zina poseert
16 januari begint Elsbeth een nieuwe cursus
met Issa. Hij poseert voor ons als muzikant en
danser. We besteden twee lessen voor de
voorstudie. Vijf lessen voor het grote werk en
één les voor de nauwkeurige afwerking met
zwarte en witte klei. In was werken kan ook.
Cursuskosten € 195,- (incl. 21% BTW)
Modelkosten € 40,- per sessie, hoofdelijk te
verdelen.

