
Kunst in opdracht 
Een kunstenaar werkt niet voor zichzelf: een echte kunstenaar geeft 

antwoord op vragen die impliciet leven in de maatschappij. Het kan 

enorm helpen als je een directe of echte vraag krijgt, want dan kun je 

als  kunstenaar ook écht antwoord geven,  in de vorm van een 

kunstwerk. De beste kunst maak je in opdracht. 

Die vraag kan zijn, zoiets als ‘wat is liefde’, ‘wat gebeurt er als ik 

doodga’ of ‘waar gaat het nou eigenlijk om in het leven’. Maar ook een 

vraag als: ‘hoe zou jij mijn geliefde (man, vrouw, kind, huis, plek, 

landschap) schilderen, als je dat voor mij zou doen? Je kan me 

bijvoorbeeld een foto geven om mee te werken, daar maak ik dan iets 

nieuws van. Dat kan op doek of op de muur, abstract of realistisch. 

Kunst is een mediale bezigheid, door je af te stemmen op je onderwerp pik 

je informatie op en leg je onverwachte verbanden. Bij mij gebeurt dat o.a. 

door bewust te werken met kleur, perspectief, compositie en licht. 

Onderzoek doen kan deel uitmaken van de opdracht maar dat hoeft niet. 

Soms kunnen er ook onbedoeld allerlei stukken betekenis opduiken. Maar 

daar ga ik dan niet over. 

 

Hoe het gaat,  praktisch gezien 

De prijs, het formaat en de materiaalsoort spreken we vantevoren af.  Hoe 

het werk er ongeveer eruit zal zien kun je zien aan het werk dat ik al 

gemaakt heb. Maar hoe het er precíes uit gaat zien weet ik zelf ook nog niet. 

Ik maak een schets maar die schets is ruw en ‘ongeveer’ want het uitwerken 

doe ik pas als ik het werk ook echt uitvoer. De schets(en) bespreken we, 

maar de uiteindelijke keuzes binnen de uitvoering maak uiteindelijk ik zelf. Als het werk je 

uiteindelijk toch niet bevalt mag je het weigeren, dan ben je alleen het bedrag van je 

aanbetaling (50 a 100 euro) kwijt. De prijs is mede afhankelijk van de mate van detaillering 

(want dat is het meeste werk). Opdrachtenwerk is bij mij even duur als mijn ‘gewone’ werk. 

Prijzen variëren van 100 euro voor een tekening, tot 2000  euro voor een grote of 

gedetailleerde muurschildering of 5000 euro voor een groot formaat schilderij.  Heb je 

belangstelling, neem dan contact op (pak een visitekaartje).  

 

 


