EXPOSITIE VAN MICHEL MEULSTEE
ABSTRACTE SCHILDERIJEN
Deze expositie is te zien van 27 augustus – 8 oktober 2018
Michel vertelt:
“Ik ben geboren in Schiedam op 10-10-1968 en woon nu alweer ruim 20 jaar in Vlaardingen.
Al 22 jaar ben ik bezig met het maken van Kunst in meerdere vormen.
Ik schilder, werk met spuitbussen, fotografie is een onderdeel, maak licht objecten en maak
kunstwerken van rest materiaal.
Ongeveer 20 jaar geleden na een jaar kunstacademie heb ik mijn 1e atelier betrokken in
een winkel pand id Westwijk van Vlaardingen.
Door in die tijd ook free lance bij stichting Scrap te hebben gewerkt kreeg ik connecties in
Rotterdam en na 2 jaar heb ik dan ook besloten om mijn atelier in Rotterdam te gaan
voeren.
Ik kwam terecht in het kunstenaars collectief De Fabriek in Delfshaven.
Na 4 jaar hield het daar op en zijn we verhuist naar Kralingen waar ik nog 2 jaar in De
Fabriek 2 heb meegedraaid.
Hierdoor en na meerdere exposities had ik een goeie naam gekregen in Rotterdam en
verschillende kunstprojecten bv bij LCC in Rotterdam en op de Parkweg in Schiedam waren
het gevolg hiervan Na mijn atelier verschillende keren verhuist te hebben ontstond het idee
om in Vlaardingen iet te beginnen en ben nu dan ook alweer 5,5 jaar in Vlaardingen waar ik
Kofa begonnen ben. Een plek voor muziek & kunst. Ik kon daar ook mijn ei kwijt qua
creaties en verzinnen van nieuwe concepten voor mijn kunstuitingen.
Met deze expositie wil ik meerdere dingen laten zien. Inspiratie liggen op industrieel gebied
qua uitstraling maar ook de natuur is een grote invloed. Mede het aspect spiritualiteit en de
kosmos komen terug in mijn werk.
Tijdens de openingstijden van het aanloophuis bent u van harte welkom om de expositie te
bekijken.
Openingstijden:
In de maanden juni, juli, augustus en september is het aanloophuis iedere middag
open van 13.00 – 16.00 uur.
.

Vanaf oktober gelden weer de reguliere openingstijden:
van za. t/m di.: open van 14–17 uur; van wo. t/m vr.: open van 11-13.45 uur en 14.15-17 uur.
Welkom!
Met een gratis kopje koffie of thee, met een koekje, wordt op u gerekend.
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