Contact
Zelfportret | 75 x 75 cm |

www.gerhardvisker.nl

Mailen
gerhard@gerhardvisker.nl

Bellen
06 46 11 66 91

Naast mijn passie voor grafisch ontwerpen,
schilder ik portretten in acrylverf. Mijn streven
is om mijn schilderijen een fotografische kwaliteit
te geven. Ik schilder op paneel vanwege de
gladde ondergrond, waardoor fijn schilderen
in zachte lagen mogelijk is. Acrylverf is licht- en
kleurecht, heeft een snelle droogtijd en de frisse,
lichte kleuren geven een verfhuid, die ik prachtig
vind.

Andrea | 100 x 75 cm |

Fascinatie voor
portretkunst

www.gerhardvisker.nl

Gerhard
Visker

portretschilder

Dorien | 24 x 24 cm |

Brenda | 30 x 30 cm |
Herman haan | 30 x 30 cm |

Eén kleur
Jurjen | 24 x 24 cm |

Full-colour

Oline | 26,5 x 30 cm |

Een treffend portret

Werkwijze bij opdrachten

Prijsinformatie

Een treffend portret wordt altijd gewaardeerd,
omdat het een heel persoonlijk cadeau is.
Bijvoorbeeld bij een jubileum, afscheid, feest,
geboorte of een blijvend aandenken aan iemand
die u dierbaar is! Bij portretten denken we meestal
aan mensen; maar ook van uw huisdier, boot of
huis kan ik een goedgelijkend schilderij maken.

Elk portret schilder ik vanaf foto’s. Een opdracht
begint daarom met het maken van een serie foto’s
(tenzij u zelf geschikt fotomateriaal aanlevert).
Van iedere geschikte foto is een portret mogelijk.
Mijn uitdaging is een portret te schilderen, wat
meer is dan een foto; wat leeft en sprekend is.
In overleg kan gekozen worden voor full-colour of
voor een portret in één kleur. Na uw akkoord op
een schetsvoorstel begin ik met de uitvoering
van het portret. Gedurende het schilderproces is
het mogelijk om de voortgang van het schilderij
(via de mail) te volgen.

Prijzen variëren met het formaat van het portret;

“Een portret laten maken is zoiets als een
hypotheek nemen op de eeuwige roem.
Je gezicht lift mee in de verf van de schilder,
misschien wel tot het einde der tijden”.
Bron: Huub Mous.nl

Ter indicatie:

full-colour

één kleur

30 x 30 cm

€ 530,-

€ 318,-

50 x 40 cm

€ 689,-

€ 477,-

70 x 50 cm

€ 784,-

€ 530,-

Deze prijzen zijn gebaseerd op één af te beelden
persoon tegen een egale achtergrond, inclusief
6% BTW en exclusief lijst. Ik reken 30% aanbetaling bij aanvang. De rest bij aflevering.

