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NIEUW KUNSTGESCHENK KREUKELGLAASJES
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KLEURRIJKE

KREUKELS

KATHAROS heeft een nieuw kunstgeschenk in haar collectie, de 'Kreukelglaasjes'
van Bibi Smit. De wijn- en sapglaasjes zijn mondgeblazen en allemaal anders 'gekreukeld'. Door de draaiing in het glas liggen de glaasjes goed in de hand en drinken lekker. Glas toont zich soms als een kil materiaal, maar Bibi lukt het om haar
glasvormen een zacht uiterlijk te geven. De vorm van de 'Kreukelglaasjes' komt
voort uit de elasticiteit van glas bij het blazen en suggereert tegelijkertijd een verfijning, nog geaccentueerd door de tere kleuren. Het pontil van de blaaspijp is onderop de glaasjes zichtbaar, naast de signering. De glaasjes zijn per vier stuks verpakt in een handgemaakte doos met kreukelpapier. Uiteraard is elke doos voorzien
van een certificaat. De hoogte van een glaasje is 10 cm en de doorsnede 5,5 cm.
Bibi (*1965) studeerde in 1988 af aan de Kunstacademie in Farnham in Engeland.
Na tien jaar in Schotland te hebben gewoond en gewerkt, is zij weer terug in Nederland. Bibi geeft geregeld les aan verschillende Kunstacademies in heel Europa.
De glaasjes zijn naar keuze verkrijgbaar in de kleuren: geel, paars, groen, blauw,
turkoois en roze. De prijs voor directe verkoop per vier stuks is € 83,50 excl. btw
en inclusief de geschenkverpakking en het certificaat.
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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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