PICCOLO TIJD!!!
plus avg nieuwsbericht

Ineens zie je het patroon. Het is gewoon Piccolo tijd.
Piccolo's
Ik noem ze ook wel kleine kunst, ik heb nml. ook (zeer) grote doeken als tegenhanger.
Ze komen deze dagen opeens op 3 manieren langs: als nieuwe kaart, als opdracht en op
Pampus.
Kijk en geniet.
En bestellen kan ook. Op verzoek kan ik persoonlijk extra informatie sturen.
------Tevens is dit een verplicht bericht over de AVG,
Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie onderaan dit bericht.
Groet,
Gea Zwart
Kunstenaar, Creatief Vormgever
www.geazwart.nl

● Ik heb 6 spiksplinternieuwe ansichtkaarten in de maak
Ik heb recente schilderijen bij elkaar gevoegd met het thema 'Beweging'.
Deze schilderijen op doek zijn nog niet als kaart verschenen.
Ze liggen nu bij de drukker. 22 juni zijn ze klaar.
Weer prachtig gedrukt bij Heijnis en Schipper drukkerij, als mijn vorige kaarten.
De oplage is beperkt, zoals elke keer.
Wil je zeker zijn van een setje? Dan kun je vooraf bij mij reserveren.
6 kunstkaarten voor een 10-tje
Incl. witte enveloppen.
14,5 x 14,5 cm.
Enkelzijdig, voorzijde kunst, achterzijde blanco met schrijflijntjes.
Excl. verzendkosten.
Bestel ze via http://www.geazwart.nl/WEBSHOP.html of stuur een berichtje.

Thema Beweging op de kaart
Het bewegen van de ene naar de andere fase is een thema wat als een rode draad door mijn hele werk gaat.
Ik gebruik de mens en de natuur om een beeld neer te zetten. Mijn schilderijen hebben meerdere lagen en zijn
filosofisch van aard.
Kaarten over beweging zijn goed weg te geven, ieder mens is immers in beweging.
Vind de passende kaart bij de situatie en je hebt iets unieks om te sturen.
Zo is er een kaart met een zwemmer, die een diep meer doorkruist.
Een vijver met ijsbrokken, waarin elementen verzinken.
Een doek over resonatie, het voortbrengen van geluidsgolven.
Een landschap wat beweegt, groeit en zinkt.
Een landschap uit mijn jeugd.
En tot slot een watergolf bij een ruine.

● Ik was met Pinksteren op Festival Proef Pampus en had ik kraam vol Piccolo's.
Je ziet ze hier liggen op tafel. Men vond ze heel speciaal en ik heb lekker verkocht.
De 'crisiskunst op wc papier' / alias 'duurzame kunst', was erg in trek. En ook de blauwen spraken veel mensen aan.
Mijn grotere doeken hingen ter kennismaking met mijn werk, deze formaten pasten nog goed op de boot.
Voor nog groter is men welkom in mijn atelier. Het was een heel geslaagd festival!

Op Pampus heb ik ook gewerkt aan een nieuw schilderij, thema Pampus! (natuurlijk :-)).
In mijn atelier heb ik hem deze week verder vervolgd. Hij is bijna af. Water en bomen vervlechten in dit werk.
Hier wat foto's. De bovenste foto van mij aan het werk is door fotograaf Rien de Jager, in opdracht van Pampus.
Je ziet het doek tegen de boom, die vereeuwigd is. De onderste foto's zijn in mijn atelier en zoals gezegd, het werk is
bijna af.

● Piccolo's in opdracht
In opdracht voor Tineke Kolvenbach Haptotherapie heb ik 3 deurbordjes gemaakt.
Een heerlijke creatieve kunstopdracht om te doen.
Handbeschilderd op lasergesneden houten paneel.
Maandag 4 juni gaat Tineke Kolvenbach Haptotherapie officieel her-open op de nieuwe plek in Lunetten Utrecht.
Veel succes en werkplezier Tineke! De juiste deur zal men wel kunnen vinden.

OOK?
● Een setje Ansichtkaarten bestellen?
● Interesse in Piccolo's?
Neem contact op.
Of kijk in mijn webshop http://www.geazwart.nl/WEBSHOP.html
------------------Tot slot het verplichte bericht over de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming
Persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden:
- Het versturen van nieuwsbrieven
- Het verstrekken van informatie met werk gerelateerde onderwerpen
- Bedrijfsmatig overleg met klanten
Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Ze worden nooit aan derden doorverkocht. Mijn mailingen gaan niet via Mailchimp of andersoortige verzamelsites.
Men kan altijd de persoonsgegevens laten verwijderen met een korte afmelding per mail.
-------------------

Dit was een tussentijds Piccolo en AVG bericht. De reguliere nieuwsbrief komt in de zomer.
Groet,
Gea Zwart
Kunstenaar, Creatief Vormgever
Artist, Creative Designer
~ Ready for artadventures? ~
www.geazwart.nl
info@geazwart.nl
06 12360665

p.s.
Afmelden van de nieuwsberichten kan met een korte reply.

