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Ever since he picked the graffiti name Shoe in 1979, Niels Meulman has been carving out his own path towards the international art world.
Being a graffiti pioneer from Amsterdam, he worked with American counterparts such as Dondi White, Rammellzee and Keith Haring in the
1980s. He made the transition from the streets to fine art with a unique fusion of calligraphy and graffiti, which he named Calligraffiti. This
soon became a worldwide phenomenon and now plays a significant role within Urban Contemporary Art. It also sparked the catchphrase 'A
word is an image, writing is painting'. In recent years Niels Shoe Meulman moved towards a style he calls Abstract Vandalism. Influenced by
the great painters of Abstract Expressionism, his work has been shown in countless exhibitions all over the world and is included in the
permanent collections of museums and private collections. Shoe Is My Middle Name celebrates three decades of art by a legendary graffiti
artist, painter, writer, designer and calligrapher. A striking book that offers an overview of his career, showcasing his evolution through a
masterful mixture of paintings, murals, poetry, interviews, graphics and insights about his identity as an artist and art itself.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen
voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare
manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar
Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en
ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die
ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.
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