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MARTHA WAIJOP
SCULPTUREN

Voor Beukenhaag Koetshuis
Naam: Dance in the fields of gold
Bronzen beeld
Unicum
Hoogte 98 cm
€ 11.000, (sokkel niet te koop)

Bordes Villa
Naam: Het regent zonnestralen
Bronzen beeld
Unicum
Hoogte 108 cm
€ 8.900, -

Voor De Kapschuur
Naam : Amazing, isn’t it?
Bronzen beeld
Unicum
Hoogte 83 cm
€ 7.500,(sokkel niet te koop)

Achterkant Kapschuur
Op plankier Buitentheater
Naam: Don’t you remember
Bronzen beeld
Unicum
Hoogte 62 cm
€ 5.900,(sokkel niet te koop)

Op 1ste Etage Gallery
Naam: Wonderful life 1/7
Bronzen beeld op granieten sokkel
Hoogte 32 cm
Hoogte sokkel 103 cm
€ 3.200,- inclusief sokkel
(minderkosten zonder sokkel: € 200,-)

In Gallery-café op de vensterbank
Naam: Still crazy after all these years
Bronzen beeld
Unicum
Hoogte 28 cm
€ 1.790,-

In Gallery-café op de vensterbank
Naam: Yes we can 6/7
Bronzen beeld
Hoogte 46 cm
€ 2.000,-

Info en coördinatie verkoop beelden:
Ingrid Verbraeken - Curator-Scenograaf Herman van Veen Arts Center
Mail@IngridVerbraeken.be - +32(0)477 46 1990
Info ook bij de gastvrouwen in de Galleryshop.

