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WIJSHEID IN UW TUIN
KATHAROS heeft een nieuw beeld in haar collectie, ‘n Gouden Uil van Marte Röling.
Voor Marte, bekend om haar monumentale beelden, weliswaar een wat kleinere
sculptuur, maar toch met dezelfde kracht hetgeen haar werk zo kenmerkt. De
Gouden Uil, met de kop net iets gedraaid, straalt trots en eigenwijsheid uit. Het
beeld is in haar atelier uitgevoerd in kunststoffen en bekleed met dubbel toren
bladgoud. Het is zodanig met blanke lak afgewerkt dat het ook prima buiten kan
staan. Daar komt hij het meest tot zijn recht: schittert bij elke zonnestraal. Zelfs in
een donker stuk van uw tuin weet hij nog licht te vangen. De Gouden Uil wordt in
een kleine oplage gemaakt, de afmeting is 40 cm x 45 cm x 80 cm. De prijs
bedraagt € 7.750,- incl. btw. Desgewenst leveren wij een stalen sokkel mee ad €
275,- incl. btw, welke u bijvoorbeeld met klimop kunt laten begroeien. Op verzoek
kunt u meerdere foto’s van de uil ontvangen.
Het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van kunstenares Marte Röling (*'39) behoeft
verder geen betoog. Haar portretten van koningin Beatrix en prins Claus zijn klassiekers. U treft in heel Nederland haar werk aan in openbare ruimten en gebouwen.
Zoals ook De Duif op het dak van museum De Fundatie in Zwolle.
___________________________________________________________________________________
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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