NIEUWSBRIEF - STARK IN KUNST - MAART 2018

Bekijk de webversie

GERT DE MULDER
GERT DE MULDER
maakt werk waar je vrolijk van wordt.
Gert ontwerpt, produceert en decoreert
kleurrijk gebruikskeramiek zoals vazen,
schalen en bekers. Ook maakt zij grote
lampen en objecten van gereycled
plastic
Dier, bloem en blad-motieven worden
met snelle spontane kwaststreken
aangebracht.
Het decoreren is voor Gert een
belangrijke drijfveer, om de wereld een
beetje mooier te maken.

ROMY VAN RIJCKEVORSEL

Mijn ervaring in het portretteren gebruik ik op dit moment om een wereld te creeren
waarin ik mijn (jeugd)herinneringen, mijn fantasie en foto's van vaak mijn familie
gebruik om een nieuwe niet bestaande realiteit samen te stellen.
Daabij gaat het mij vooral om een gevoel of sfeer uit te drukken.
De toeschouwer mag zijn eigen verbeelding gebruiken om invulling te geven aan
wat ze willen zien.

MOOIE KUNST EN NIEUWE TASSEN!
HELEEN VAN DER MEER
Je haalt ze er zo uit: de tassen van
Heleen.
Kleurrijk, uitgesproken en altijd
functioneel.

TASSEN VAN LOT

Over LOT
Het begon allemaal in 2012 met het uit
elkaar halen van een geliefd, maar
versleten tasje.
Karlijn Kooijmans wilde weten hoe het
ding in elkaar zat, kocht vervolgens
een stuk leer en ‘bouwde’ een nieuwe
tas.
En ziedaar, een passie was geboren.

DUS KOM SNEL KIJKEN!

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 - donderdag 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

Facebook

Instagram

YouTube

Pinterest

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.

