GALLERY BELL’ ARTE

Geachte mevrouw/meneer,
Welke jonge beeldhouwers zijn nog bereid om tot het uiterste te gaan in techniek en
afwerking? Erwin Meijer behoort tot die schaarse groep. Hij maakt bronzen beelden met
het detailgevoel van een vioolbouwer. Gestyleerde schoonheid, verfijnde detaillering.
Eindeloos schept hij concepten, ideeën, visuele vondsten, om ze vervolgens te realiseren
in een welhaast volmaakte anatomie en een al even perfecte afwerking.

Erwin Meijers gestyleerde schoonheid

Graag nodigen wij u uit voor de komende expositie met in het bijzonder werk van Erwin Meijer.
De opening zal op zaterdag 17 maart om 16.00 worden verricht door Mr. W.H.F. van Veen,
kunstverzamelaar en mediator. Preview 16 maart 09.30-19.00 uur.
De expositie duurt tot 6 mei.
Tijdens de expositie “Erwin Meijers gestyleerde schoonheid” is ‘Leia’ (h 36 cm, oplage 12) voor
een speciale prijs verkrijgbaar, voor € 4200,- in plaats van € 5200,-.
Doret Huibers
Daarnaast is er onder andere werk van:

Gallery Bell’Arte
Jekerweg 51 (achter het politieburo)
6212 GA Maastricht
Tel. +31 (0)43 - 321 17 02
www.gallerybell-arte.com
Openingstijden : di t/m za 11.00 - 17.00 uur
zo 14.00 - 17.00 uur

Arvid
Gerti Bierenbroodspot
Emile Cornelis
Jan Desmarets

Carlos Mata
Palolo Valdes
Ans Zondag
Francesca Zijlstra

Eva
h 110 cm – brons

Leia
h 36 cm – brons

Staande nar
h 75 cm – vernikkeld brons

Hinde
h 54 cm – brons

Gedurende  TEFAF  2012  (van  16-25  maart)    
dagelijks  geopend  vanaf  9.30  tot  19.00  uur

Mevrouw en mijnheer / Mevrouw / Mijnheer
Naam :
Adres :
Postcode / Woonplaats :
E-mail :
Wij gaan de uitnodigingen per email verzenden. Wilt u graag
op de hoogte blijven vult u dan a.u.b. uw email adres in.
Graag bestel ik het beeld ‘Leia’ voor € 4200,- i.p.v. € 5200,-.
Graag wil ik 16 maart met .... personen bij de preview aanwezig zijn.
Graag wil ik 17 maart met .... personen bij de opening aanwezig zijn.
Handtekening :

Hybride
h 60 cm – brons

Labyrinth
h  58  cm – brons

Zeegezicht I
b 122 cm – brons

Haar golvend haar
h 43 cm – brons
Europa
h 30 cm – brons

Frankeren
als
briefkaart

De unieke beeldengalerie van Maastricht

GALLERY BELL’ ARTE
Vallende man
h 23 cm – brons

Uma
h 105 cm – brons

Kussen
h 80 cm – brons

Visvrouw
h 68 cm – brons

Jekerweg 51
(Wijk 12, achter het Politieburo)
6212 GA Maastricht
Nederland

