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Sinds 2003 maak ik moderne popart-portretten van mensen, dieren, dingen en  
bedrijven in opdracht en als eigen werk. 
 
Ten aanzien van mijn portretten heb ik een eigen stijl ontwikkeld die is ontstaan uit 
een combinatie van digitale fotobewerking en het handmatig tekenen van het 
uiteindelijke portret in lijnen of schaduwen. 
Ik werk veel met grijs- en zwart/wit maar ook met een of meerdere (felle) kleuren 
acryl op canvas. De schilderijen zijn in allerlei maten beschikbaar. In mijn werk ben ik 
geïnspireerd door de pop-art kunst. 
 
Mijn eigen werk bestaat uit portretten die zijn geschilderd op een geprinte 
achtergrond van digitale beelden en teksten en gescande originelen uit de kunst, 
muziek, geschiedenis, literatuur, gedrukte media en reclame. Met de bewerkte 
achtergrond geef ik op onverwachte wijze informatie over de persoon die is 
geportretteerd.  
 
Deze werkwijze is ook terug te vinden bij kunstenaars als Andy Warhol, Rob Scholte 
en Richard Prince. Bewerking van bestaande beelden met de bedoeling dat ze op 
een andere manier bekeken en beoordeeld worden, op een toegankelijke, maar 
vooral originele manier. 
 
Ik woon en werk in Rotterdam



Producten: 
 
Portretten in opdracht 
 
Portretten in opdracht worden afhankelijk van uw voorkeur gemaakt in grijstinten of in 
een of meerdere felle kleuren in de door u gewenste maat. Op basis van een foto 
wordt handmatig een ontwerp getekend in de computer door middel van lijnen of 
schaduwen op een effen achtergrond óf op een gepersonaliseerde achtergrond van 
foto’s, beelden en teksten. Vervolgens wordt het ontwerp geproduceerd als ART-print 
op canvas, handgeschilderd met acrylverf, of in een gemengde techniek (geschilderd 
op een geprinte achtergrond op canvas) of geprint op foto op dibond en afgewerkt 
met glanzende Perspex. 
 
Hieronder treft u enkele voorbeelden aan: 

 
Portretten met lijnen en felle kleuren 
 

 

 
 
 
 
 



Portretten met schaduwen  
 

 
 

Portretten met gepersonaliseerde achtergrond 
 
Bij onderstaand portretten is de achtergrond gemaakt uit  verschillende lagen van 
persoonlijke teksten, foto’s en beelden. De achtergrond is geprint op doek en 
vervolgens wordt het portret daarop geschilderd. 
 
 

 
 
 



          
 
 
 

 
 
 
 
 



 Portretten voor bedrijven 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
Prijzen 
 
Voor het maken van een portret in opdracht worden de volgende prijzen* 
gehanteerd: 
 
De prijs voor een portret met effen achtergrond varieërt van €500,00 t/m € 2000,00 , 
afhankelijk van maat en productiewijze (print of geschilderd) . 
 
Voor een portret op een gepersonaliseerde achtergrond van teksten, foto’s en beelden 
varieërt de prijs van € 950,00 t/m € 3500,00 
 
Mocht u interesse hebben in de vorm waarbij het schilderij wordt afgedrukt op foto op 
dibond en afgewerkt met glanzende perspex en epoxy dan zal ik de prijzen voor u 
opvragen. 
 
 
Bestellen: 

Als u interesse heeft in een portret op maat dan heb ik de volgende gegevens van u 
nodig: 

1. Stuur een aantal foto´s per e-mail in PSD of JPEG-formaat. Zoek duidelijke 
karakteristieke foto´s uit. Het hoeft geen individueel portret te zijn. Een 
groepsfoto is ook mogelijk. 

2. Geef aan naar welk formaat (schilderij) de voorkeur uitgaat. 
3. Geef aan op welke wijze u het ontwerp uiteindelijk geproduceerd wilt hebben 

a. Een portret met een effen achtergrond óf met een gepersonaliseerde 
achtergrond met foto’s en teksten  

b. Geprint op canvas/schilderslinnen geleverd op frame 
c. Geschilderd op canvas/schilderslinnen op basis van acrylverf, geleverd 

op frame  
d. Geprint op foto op dibond en afgewerkt met glanzende perspex. 

 



4. Geef tevens aan of het portret in grijstinten of in kleur uitgevoerd moet worden 
en laat in dat geval meteen weten naar welke kleuren uw voorkeur uitgaat. 

5. Aan de hand van de foto’s en de wensen ten aanzien van kleur en 
eindproduct kan ik beoordelen wat de mogelijkheden zijn en stel ik de 
definitieve prijs vast die ik per e-mail aan u bevestig.  

6. Als de prijs akkoord is, dan wordt het ontwerp voor het schilderij gemaakt en 
hiervan ontvangt u dan thuis een e-mail met een jpeg-bestand. Voorafgaand 
aan het maken van het ontwerp, vraag ik u om een aanbetaling te doen van 
50% van het totaalbedrag. Als ik het bedrag heb ontvangen dan ga ik het 
schilderij verder produceren. In het geval dat u kiest voor een 
gepersonaliseerde achtergrond dan neem ik voorafgaand aan het maken van 
het ontwerp contact met u op voor een afspraak om de informatie voor de 
achtergrond met u te bespreken. 

7. Het maken van een schilderij neemt in totaal 1,5 - 2 maanden in beslag en het 
tijdstip dat ik er aan kan beginnen is afhankelijk van het aantal, op dat moment 
lopende opdrachten. 

Als u wilt maak ik met alle plezier een afspraak met u om verschillende 
mogelijkheden te laten zien op basis waarvan u de juiste keuze kunt maken. 
Ik hoop dat bijgaande informatie een goed beeld geeft van de mogelijkheden en ben 
benieuwd naar uw reactie. 
  
Wilt u graag een offerte op maat of een afspraak voor een persoonlijk gesprek klik 
dan hier. 
 
 
Voor vragen over of bestellingen van mijn andere producten ben ik bereikbaar per e-
mail op info@joleart.nl . 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Annejole Jacobs-de Jongh 
www.joleart.nl 
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