Monica Lindroth
Konstnär, porträttmålare
Hej
Jag heter Monica Lindroth och är konstnär. Jag målar porträtt på beställning och har bland
annat målat två landshövdingar i Jönköpings län.

Porträtt i olja på linneduk – Klassiskt hantverk, unikt och personligt
Ert porträtt blir unikt och personligt, det ska synas att det är en målning. Jag använder
färger av högsta konstnärskvalitet på linneduk. Det tar omkring tre månader att färdigställa
ett porträtt, med reservation för eventuell kö.

Målar efter fotografi
Vid beställning av ett porträtt räcker det med att ni skickar det fotografi ni önskar få
avporträtterat samt närbilder av ansiktet. Man behöver inte sitta modell. Om det finns
möjlighet träffar jag er gärna personligen en kort stund innan jag påbörjar målningen, för
att få möjlighet att se er hudfärg, ögonfärg och hårfärg i verkligheten.

Enkelt att beställa – Nöjdhetsgaranti
På min hemsida finns ett kontaktformulär där ni kan kontakta mig om ni har några frågor.
Det går också bra att kontakta mig per telefon. Nöjdhetsgarantin innebär att ni självklart
ska känna er glada och nöjda med porträttet, först då är det färdigt.

Prisexempel
•
•
•

Ansiktsporträtt med enkel bakgrund, ca 40x50 cm: 6500 kr
Halvkropp med enkel bakgrund, ca 70x90 cm: 9500 kr
Halvkropp med föreställande bakgrund, ca 70x90 cm: 12500 kr

Ram, prisexempel
•
•
•

Guldram med pärlkant närmast porträttet, 75 mm bred:
40x50 cm: 1460 kr, 70X90 cm: 2440 kr
Guldram med pärlkant närmast porträttet, 50 mm bred:
40x50 cm: 765 kr. 70x90 cm: 1285 kr
Vit ram, 25 mm bred:
40x50 cm: 435 kr. 70x90 cm: 720 kr

Bjuder på frakten
När porträttet är färdigt kör jag personligen hem det till er, gäller inom Skåne, alternativt
ordnar jag med säker transport. Jag bjuder på frakten inom Sverige.

Med vänlig hälsning!

Monica Lindroth
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