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Aus einem Guß

Tiktaalik en vriendjes in
het Hong Art Museum
nu definitief van start

De laatste berichten vermelden
dat de expositie 23 september in
Chongquin van start gaat.

de bronstijd periode

Galerie
de Pomp

in Atelier Golden Spike
Al geruime tijd is Elsbeth in atelier ‘Golden Spike’ druk bezig met een
nieuwe serie bronzen beelden. Dit doet zij in samenwerking met
bronsgieterij Gerrit Stijlaart in Tiel.
Toch komt deze stap niet zomaar uit de lucht vallen. Reeds op
de Rijksacademie werden enige van haar vroege werkstukken
in brons uitgevoerd. Vele jaren daarna is Elsbeth in haar eigen
atelier aan het experimenteren geslagen met het gieten van
penningen in tin. Alle aspecten t.a.v. metaalgieten komen hier
aan bod vanaf het maken van de mal tot de afwerking van het
gietsel. Met tin valt dat allemaal heel goed te doen op het
aanrecht. De giet-temperatuur van tin is laag nl. 231,9 °C in
tegenstelling tot die van brons, rond 951°C naar gelang de
verhoudingen koper versus tin. Bovendien is de hoeveelheid tin
voor een penning heel bescheiden. Met cursisten heeft Elsbeth
in het verleden enige excursies georganiseerd naar
bronsgieterij ‘de Kameleon’ in Haarlem. De cursisten mochten
onder begeleiding hun eigen werkstuk in brons uitvoeren. Zo
konden ze zelf ervaren hoe complex het proces van het
fabriceren van een bronzen beeld is. Door de samenwerking
met bronsgieterij Stijlaart heeft Elsbeth afgelopen jaar een
mooie nieuwe serie beelden kunnen uitvoeren.

Galerie ‘de Pomp’ viert haar 50 jarig
jubileum. Oprichtster Clara Sikking
heeft al die 50 jaren een gevarieerd
aanbod in de beeldende kunsten
kunnen bieden. In september kunt u
15 objecten uit atelier Golden Spike
daar bewonderen
De tentoonstelling duurt tot 29 sept.
Galerie de Pomp
Dorpsstraat 38
2361 BE Warmond, tel. 071-3011109
Openingstijden
woensdag t/m vrijdag 15.00 - 17.00 uur
zaterdag
11.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur

Open Ateliers
Nieuw en Meer viert haar 33 jarig bestaan
op 11 en12 september 2021.
Tussen 11-19 uur kunt u weer veel ateliers
bezoeken.
U bent van harte welkom in atelier 91.

