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Noorderhaven 111, 
Harlingen

Vanaf mei 2020 is in Harlingen studio Ilse Oelbers 
gevestigd in een inspirerende ruimte aan de 
prachtige Noorderhaven, zó vlakbij de Waddenzee 
dat het zout op de ruiten zit. Hier werk ik aan mijn 
kleibeelden, die vervolgens in brons worden gegoten 
en regelmatig tentoongesteld worden in de studio.  

www.ilseoelbers.nl 
Facebook: Ilse Oelbers 
Instagram @ilseoelbers

http://www.ilseoelbers.nl
http://www.ilseoelbers.nl
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Invisible Girl 

“ Een bronzen beeld 
maken is een spannend 
en intensief proces”

Een bronzen beeld maken is een 
spannend en intensief proces, 
zowel kunstzinnig als 
ambachtelijk. Mijn nieuwste 
werk ‘Invisible girl’ is juist 
afgerond en terug van 
bronsgieterij Flassh. Een ander 
bijzonder nieuw werk is 
nagenoeg klaar en ook 
binnenkort te zien in de studio. 

Wilt u mijn werk graag eens 
goed bekijken of bent u 
benieuwd naar hoe een bronzen 
beeld gemaakt wordt? U bent 
van harte welkom. 

In studio Ilse Oelbers is regelmatig werk te zien van collega kunstenaars. 

Naast mijn beelden van brons en hout zullen er afwisselend tekeningen, 
schilderijen, keramiek, fotografie of sieraden tentoongesteld staan. Via deze 
nieuwsbrief “van klei tot brons” houd ik u graag op de hoogte van nieuw 
werk en gastexposities.  

Nu te gast in de studio: Pieter Pander en Cecil Kemperink 
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Ook is er in de studio vanaf heden werk 
te zien van Cecil Kemperink. Haar 
bewegende keramische sculpturen 
worden met de hand gemaakt in 
natuurlijke kleuren die aan de zee en 
het strand doen denken. Elk werk is 
uniek. De kleurnuances ontwikkelt en 
maakt ze zelf. De werken worden 
gestookt op verschillende 
temperaturen. Sommige werken gaan 
wel tot 15 keer de oven in. Het werk 
van Kemperink is tot eind september 
in de studio te bezichtigen. 

Tot medio september is er werk te 
zien van Pieter Pander in studio Ilse 
Oelbers. Pander heeft gestudeerd 
aan Academie Minerva in Groningen 
en is een vooraanstaande figuur in 
de portretschilderkunst van het 
hedendaags realisme. Hij 
portretteert niet alleen mensen in 
alle leeftijden maar maakt ook 
indringende en prachtige dier 
portretten en stillevens.  

Hond, emmer, kwast

Rolling in shades

“Elke keramische schakel 
wordt handmatig aan de 
andere verbonden”

  “Het prachtige en 
indringende werk van 
Pieter Pander blijft mij 
inspireren” 

www.kemperinkkeramiek.nl 

www.pieterpander.nl 

http://www.kemperinkkeramiek.nl
http://www.pieterpander.nl
http://www.kemperinkkeramiek.nl
http://www.pieterpander.nl

