
Limited editionLimited edition

Bij ieder beeldje zit een foto van het 
totale kunstwerk en een 
genummerd certificaat.


Dit is een crowdfundingsactie. Je 
betaalt het beeldje vooruit en krijgt 
het bezorgd voor 20 december ’22.

24 limited edition kunstwerken  
van ‘de vrije mens’ te koop,


om mijn nieuwe kunstwerk over 
diversiteit te kunnen bekostigen.


Dit handgemaakte beeldje kost 

150 euro per stuk.


Interesse?


Reageer dan snel, want op=op. 
Reserveer je beeldje via de website:


www.ThinkPink.studio/reserveer-nu-
je-limited-edition


studio



Special editionSpecial edition

Bij ieder beeldje zit een foto van het 
totale kunstwerk en een 
genummerd certificaat.


Dit is een crowdfundingsactie. Je 
betaalt het beeldje vooruit en krijgt 
het bezorgd voor 20 december ’22.

6 special limited edition  
van ‘de vrije mens’ te koop,


om mijn nieuwe kunstwerk over 
diversiteit te kunnen bekostigen.


Dit unieke, handgemaakte beeldje 
kost 1.000 euro per stuk.


Interesse?


Reageer dan snel, want op=op. 
Reserveer je beeldje via de website:


www.ThinkPink.studio/reserveer-nu-
je-limited-edition


studio



Over de limited editions 
‘de vrije mens’

Het beeldje is gemaakt van gips en zit in een doosje van plexiglas dat deels gevuld is met epoxy. Het totale kunstwerk 
bestaat dus uit een beeldje in een doosje dat open staat. 
Het klepje staat open en het beeldje steekt er iets uit. De afmeting is 10x10 cm. De totale hoogte is 14,2 cm. 
De gekleurde versie is uniek doordat deze volledig is geairbrushed met tal van kleuren.

‘De vrije mens’ is een limited edition, speciaal gemaakt voor de bekostiging van de totstandkoming van het 
(grotere) kunstwerk over diversiteit en inclusie.

Het witte beeldje en het gekleurde beeldje komen terug in het grotere kunstwerk over diversiteit en inclusie,  
dat gaat over het ontstijgen van het hokjes-denken en de acceptatie van verschillen.

Van de witte beeldjes zijn er 24 beschikbaar. Van de gekleurde slechts 6. Bij ieder kunstwerk zit een genummerd 
certificaat en een foto van het totale (grotere) kunstwerk.


