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Bekijk de webversie

IN DECEMBER OOK OP WOENSDAG
OPEN!
NIEUW BIJ STARK : JOSSE BAGS

MARJOLEIN
BRAAKMAN
heeft een diepe voorliefde voor de
natuur. Bladeren, bloemen, vogels,
golven komen tot leven in
haar kunstzinnige tassen.
De ontwerpen kenmerken zich door een
natuurlijke uitstraling en praktisch
design.
De huiden die zij gebruikt voor de
handtassen zijn eco-vriendelijk en
duurzaam.

KUNST : TOOS VAN POPPEL

“Verstilde beelden….. uit een ver verleden, korstmossen die zich hechten aan het
leven, de eerlijkheid van een kind en de sporen in het zand:
"Zij allen vormen de bron van mijn inspiratie. Het zand schuurt, het materiaal legt de
witte ziel bloot”.
Toos maakt zowel schilderijen als 3D objecten vanuit het thema schoonheid en
verval. De samengestelde objecten zijn van doorleefde materialen met fragmenten
van industrieel erfgoed, zoals (giet-) ijzer, brons, koper, glas en hout.

JAZU SIERADEN
CARIN VAN ES
is grafisch ontwerpster en startte in 2008
met de sieradenlijn Jazu; haar prachtige
collectie kettingen en oorbellen nu bij
Stark te bewonderen!
De bijzondere en subtiele sieraden
worden met de hand gemaakt van half
edelstenen, zoetwaterparels, Japanse
glaskraaltjes in combinatie met metalen
onderdelen.
Inspiratie haalt Carin uit verschillende
culturen, natuur, films, Parijs, klassiek
Griekenland en India.
De sieraden van Jazu zijn een ‘must
have’ voor elke vrouw en geschikt voor
verschillende leeftijden.

GLASKUNST

MONICA RUBANIUK
combineert haar aanleg voor schilderwerk met het creëren van glaskunst.
Bij Stark zijn gedurende de feestmaand haar serie "engelen" te zien.
Het is figuratief werk waarin vorm en kleur de boventoon voeren en maakt een
verfijnde en smaakvolle indruk.
Monica exposeerde eerder in Polen, Rusland, Zweden, Italië en Duitsland.

IN DECEMBER OOK OP WOENSDAG
OPEN!
STARK IN KUNST
is een winkelgalerie in het
historische en culturele hart van
Amersfoort. STARK staat voor een
gevarieerde collectie van
exclusieve tassen, sjaals en
keramiek van gerenommeerde
ontwerpers.
Tijdens driemaandelijks wisselende
exposities delen kunstenaars en
ontwerpers hun inspiratie en werk in de winkel.

STARK IN KUNST - woensdag t/m zondag 12.00 - 17.00 uur
Stark in kunst • Bloemendalse Binnenpoort 12 • 3811 GD Amersfoort
Telefoon: 033-4613230 • e-mail: info@starkinkunst.nl • www.starkinkunst.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@starkinkunst.nl toe aan uw adresboek.

