”Känsloporträtt”
En unik målning som förmedlar ditt företags vision eller värde.
Trygghet, sammanhang, styrka, hopp, kreativitet, framtidstro, engagemang? Vad ska ditt företag
förmedla, vilken känsla vill du att företaget ger kunder eller medarbetare i ert möte? En bild säger mer
än tusen ord! Tänk dig att ha en egen unik målning som i form och färg förmedlar just er värdegrund
eller vision. Beställ ert känsloporträtt så målar jag på mitt sätt en unik tolkning bara för er.

”Känsloporträtt”
En unik målning som förmedlar ditt företags
vision eller värde.

Vi träffas och ni berättar om vad ni vill att målningen skall
förmedla. Vi går igenom önskemål om storlek, form och
färg. Utifrån mitt sätt att måla gör jag min tolkning av den
känsla som tavlans skall förmedla.

Uppdraget
En unik personlig
målning. Konstnären
Charlotte Falk tolkar

Vi tecknar ett avtal om storlek, pris och när målningen skall
vara klar.

den känsla som

Under processen får ni del av processen i bilder och kan
följa hur målningen växer fram.

uppmärksamma och få

När jag är klar presenterar jag målningen i en eller två
versioner som ni sedan får godkänna. Ett tillfälle för
eventuella justeringar ingår i priset.

beställaren önskar

befäst i en målning

” Känsloporträtt”

Så här går det till

Inspiration och exempel finns på www.charlottefalk.se
Och i min bok ”Känslor och färger i livet”

Kontakt
Charlotte Falk
art@charlottefalk.se
0705 53 53 76
www.charlottefalk.se
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Avtal
Beställare:

Konstnär Charlotte Falk

Vid dagens datum har beställare och konstnär avtalat om att konstnären skall utföra ett
Känsloporträtt enligt prospektet ”Känsloporträtt”. Målningen utförs efter intervju där
konstnären dokumenterar de förutsättningar som beställaren önskar av målningen. Bilaga 1
Ett visningstillfälle med möjlighet till eventuella ändringsönskemål ingår

” Känsloporträtt”

Ytterligare ändringar debiteras med 500kr per ändring
Målningen levereras spänd på kilram höjd 1,5 - 2 cm
Andra önskemål enligt överenskommelse och pris:

Målningen utförs i akryl på linneduk/ bomullsduk
Målningens storlek:
Intervjutillfälle:
Datum för första visning:
Senaste leveransdatum:
Pris:

Datum
Ort

2

………………………………………………………

Charlotte Falk

Beställare

Konstnär

Bilaga 1

Känsla:

” Känsloporträtt”

Önskemål kring målningen:

Godkänns
Av beställaren

Datum
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