KUNSTWERKEN
VERKOOP EN VERHUUR
KUNST IN OPDRACHT

Artista
Julianalaan 54
3851 RD Ermelo
T: 0341-554979
M: 06-22501731
E: info@artista.nu
www.artista.nu

Over
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Artista is een overkoepelende organisatie voor kunstenaars die
individueel of gezamenlijk werken aan uiteenlopende kunstprojecten en
het maken van kunst in opdracht voor met name de overheid, scholen,
instellingen en bedrijven, maar ook voor particulieren, verenigingen en
clubs.
U kunt bij Artista terecht voor kunstwerken en kunstprojecten in opdracht, waaronder portretten, maar
het is ook mogelijk om kunstwerken van Artista kunstenaars of samenwerkende kunstenaars aan te
schaffen of te huren.

KUNST INSPIREERT

Kunstverkoop
en
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Kunstverkoop en - verhuur
U kunt bij ons niet alleen terecht voor kunstwerken in opdracht, maar tevens voor het huren en/of kopen
van onze kunstwerken en kunstwerken van collega-kunstenaars.
Op onze website vindt u een online galerie, waar kunstwerken te huur en te koop worden aangeboden.
Kunst huren biedt u het voordeel kunstwerken te kunnen wisselen wanneer u maar wilt. Indien u deze
graag in uw bezit wilt houden, kunt u de huur verlengen of overgaan tot aanschaf om er zo eindeloos
van te kunnen genieten. Bij koop wordt de huurprijs van het eerste jaar op de verkoopprijs in mindering
gebracht. Zo heeft u elk kunstwerk dus eigenlijk een jaar lang gratis op zicht.
Wij geven u graag advies over welke kunstwerken het best bij u en uw omgeving passen.
Actuele informatie en prijzen vindt u op de website.

Kunst
Voor bedrijven

Kunst op de werkvloer
Voor u als dagelijks leider van uw bedrijf, school of instelling is de indeling, inrichting en aankleding
belangrijk voor de uitstraling en de functionaliteit van de werkomgeving.
Kunst op het werk zorgt voor sfeer, een goede verdeling van energie en rust, biedt inspiratie en bepaalt
mede de identiteit van de werkomgeving. Met kunst wordt tevens een visitekaartje afgegeven.
Het is belangrijk dat er kunst gekozen wordt die binnen uw omgeving past. Kunstwerken in opdracht zijn
daarvoor bijzonder geschikt.
Wij adviseren u graag over de fijne kneepjes van het combineren van kunst, functionaliteit, uitstraling en
het scheppen van de juiste sfeer.
Bij Artista kunt u kunst huren en/of kopen.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

Kunst
in opdracht

Kunst in opdracht
Heeft u al lang iets in gedachten wat u graag beeldend tot leven wilt laten komen?
Of wilt u een origineel meubelstuk laten ontwerpen?
Wenst u een portret van uw lieve kinderen of huisdier?
Of zoekt u naar een pakkend logo voor uw bedrijf?
Of het nou een functionele kast, een bijzondere stoel of een mooie én praktische tafel betreft, een
schilderij wat qua kleur en uitstraling bij uw interieur moet passen, een afbeelding van een idool op de
kinderkamer, een Toscaans doorkijkje in uw tuin, een boeiend beeld of schilderij, een logo of pakkend
reclamebord voor uw bedrijf; U zegt het maar, het is allemaal mogelijk!
Wanneer wij voor u aan de slag gaan, hanteren wij een zeer eigen, klantgerichte werkwijze. In
tegenstelling tot de werkwijze van veel andere kunstenaars en bijvoorbeeld galeries, die vaak uitgaan
van de visie van de kunstenaars zelf, gaan wij uit van de wensen van u als klant. Weet u juist nog niet wat
u wilt? Geen probleem. Door onze ervaring kunnen wij u ongetwijfeld een aantal suggesties aan de
hand doen. Meedenken en ideeën aanreiken kunnen we zeker. Uiteraard krijgt u van ons, nadat wij uw
wensen in kaart hebben gebracht, een vrijblijvende offerte met de prijs voor uw persoonlijke kunstwerk of
project.
Bel of mail ons gerust voor meer informatie.

