Goudse plastieken Deel 2
Door Johan Karelse
Verschijnt 2 december!
De ruim 1300 afbeeldingen in dit boek vormen een aanvulling
op het in 2011 verschenen Goudse Plastieken.
Na het verschijnen van ‘deel 1’ ontving de auteur van andere
verzamelaars talrijke nieuwe gegevens, zoals voorraadlijsten,
calculatielijsten, balansen en correspondentie van ontwerpers
aan fabrikanten, etc.
De nieuwe informatie is in dit nieuwe deel verwerkt.
De bekende twintigste-eeuwse Goudse plastieken, beeldjes in
art-decostijl, werden aanvankelijk uitgevoerd in matwit, maar
vanaf de jaren twintig werden ook andere kleuren toegepast,
zoals ‘Delft Blauw’. Na 1945 werd er veel geëxperimenteerd met
nieuwe glazuren, zoals ‘unique metallique’. En in de jaren vijftig
en zestig werden talloze modellen opnieuw uitgebracht. Van
sommige plastiekjes zijn meer dan twintig verschillende versies
bekend. De plastiekjes vormden voor de Goudse industrie een
belangrijke inkomstenbron. Belangrijke kunstenaars kregen
ontwerpopdrachten, onder wie Chris van der Hoef, Eta Lempke,
Johan C. Altorf, Jan Schonk, Bernhard Richters, Tjipke Visser,
Hans Mengelberg en Cris Agterberg.
Niet alleen plastieken van de grote fabrieken, zoals
Plateelbakkerij Zuid-Holland, Flora, Ivora, Goedewaagen,
Regina, Zenith, Ed. Antheunis en Schoonhoven zijn in dit boek
opgenomen, ook die van de kleinere fabrieken, zoals Bonaparte,
De Drietand, De Vries, J. Nuvelstein, De Jong, Sint Lukas, Tiko en
Boonekamp komen aan bod.

Deel 2 los: € 35,Na 1 januari ‘18: € 39,50
ISBN 978-90-5997-253-7
Deel 1 en 2 samen
(setprijs): € 59,50

De oplage bedraagt slechts 200 exemplaren!
Wees er snel bij.

Mail uw bestelling naar: info@primaverapers.nl
Distributie: Primavera Pers, Sint Jacobsgracht 22a,
2311 PW Leiden. Tel. 071-5144482

Presentatie bij Nico van Eijk op 2 december a.s.

Tijdstip: 14.00 uur
Plaats: Nico van Eijk plateelspecialist, Galerie-winkel AnderZ, Oudeweg 1A Reeuwijk.
(A12 afslag 12 op eerste rotonde linksaf, dan eerste brug links. Er is eigen parkeerruimte.)
Met toelichting door Hans Vogel (conservator keramiek Museum Gouda) en kleine tentoonstelling.
Gelegenheid tot aanschaf van het boek/ophalen van uw bestelling.

