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VINCENT VAN GOGH JAAR
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‘Z O N N E B L O E M’ S J A A L
In dit Vincent van Gogh jaar presenteert KATHAROS een prachtige sjaal waarop
misschien wel zijn beroemdste schilderij is weergegeven: de ‘Zonnebloemen’. Zeer
toepasselijk voor uw internationale relaties, want de sjaal gaat gemakkelijk mee in de
koffer. De warme kleuren van het schilderij corresponderen met de warmte van de sjaal,
die door het gebruik van kwaliteitsgarens als merinos, mohair en alpaca heerlijk zacht is.
Deze gedistingeerde sjaal is geschikt voor zowel dames als heren.
In zekere zin is ook het schilderij ‘Zonnebloemen’ een relatiegeschenk: Vincent van Gogh
maakte dit stilleven voor zijn vriend Paul Gauguin die in Arles zou komen logeren. Twee
stillevens vond Vincent kwalitatief goed genoeg als decoratie van de logeerkamer van
zijn gewaardeerde vriend en eentje daarvan is nu in het Van Gogh Museum te zien.
Kunstenares Simone van Eerdenburg heeft in samenwerking met dit museum fragmenten
uit het schilderij de ‘Zonnebloemen’ op smaakvolle wijze in deze sjaal verwerkt. De sjaal
meet 30cm x 150cm en de prijs bedraagt € 125,-- incl. btw. U kunt de sjaal via dit emailadres bestellen.
Simone (*’64) studeerde aan de Academie Minerva in Groningen. Haar ontwerpen vonden hun weg naar internationale designcollecties, waaronder Donna Karan, Etro, Ralph
Lauren en Calvin Klein.
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met Katharos geeft u kunst cadeau
Bijvoorbeeld voor uw relaties. Of uw bestuursleden. Of voor medewerkers, jubilarissen of als afscheidscadeau.
KATHAROS –Grieks voor zuiver– vindt verrassende relatiegeschenken die boven het gebruikelijke uitstijgen. Zij
draagt ideeën aan of vertaalt uw wensen naar een concept waaraan de kunstenaar vorm geeft. Zo ontstaat een
waardevol geschenk voor zowel gever als ontvanger.
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