PRIJSLIJST * GEA ZWART * EN PLEIN AIR * 2019
Van mei t/m sept. 2019 schilder en teken ik ‘Een Plein Air’, ter plaatse in de buitenlucht. Ik neem daarvoor
opdrachten aan en vereeuwig jouw favoriete tuin of andere buitenplek. Met als doel, om binnen aan de muur
na te genieten van deze plek op zijn mooist. In mijn stijl maak ik een inspirerend kunstwerk naar jouw wensen.
Er zijn een paar mogelijkheden:
1. Ik maak het werk ter plaats e, helemaal af en laat het direct achter.
2. Ik kom studies maken op de locatie (fotografie of tekenen) en maak het uiteindelijke kunstwerk in mijn
atelier in Amsterdam. Vorderingen laat ik digitaal zien per mail of app. De overdracht volgt later.
3. Daarnaast maak ik vrij werk en plein air. Deze werken zijn ook te koop. De prijzen zijn gelijk als in opdracht.
Ik laat ze zien op de sociale media.

PRIJZEN
INCLUSIEF: 9% btw, alle materialen. Schilderijen op doek zijn voorzien van een ophangsysteem.
EXCLUSIEF: Reis- en verblijfkosten, deze zijn immers afhankelijk van de locatie. Excl. verzendkosten.
OFFERTE: Wordt vooraf gemaakt.
BETALEN: 50% vooraf, 50% achteraf. In meer delen is mogelijk.
AFWIJKENDE MATEN: Is mogelijk in overleg

Schilderijen
op linnen canvas, acrylverf

Zonder lijst

A.

Groot

ca. 150 x 150 cm

€ 3200,-

B.

Midden Groot

ca. 100 x 120 cm

€ 2500,-

C.

Midden

ca. 80 x 100 cm

€ 1800,-

D.

Midden Klein

ca. 40 x 50 cm

€ 900,-

E.

Klein

ca. 30 x 40 cm

€ 650,-

F.

Extra klein

ca. 24 x 30 cm

€ 350,-

Aquarellen en Pastels op papier

Zonder lijst

A.

Klein

ca. 30 x 40 cm

€ 300,-

B.

Extra klein

ca. 21 x 30 cm

€ 200,-

Zwart-wit tekening met potlood op papier
A.

Extra klein

ca. 21 x 30 cm

Afspraak maken?
Neem contact op . Ik hoop tot ziens deze zomer!
Gea Zwart
Kunst en Opdrachten
www.geazwart.nl, info@geazwart.nl, 06 12360665

Zonder lijst
€ 75,-

