
Forårsudstilling 2021
Lene Purkær Stefansen   Bronzeskulpturer

Kunstart/titel/størrelse Pris dkr.

L01 ”Spring ud i det og nyd turen” Bronze på granit 6800,- kr

L02 ”I livets modvinde får du medvind i håret og ikke hår i
øjnene” Bronze på granit

3500,- kr

L03 ”Et lille twist og troen på.. og balancen findes på ny… Lets
twist!” Bronze

3100,- kr

L04 ”I bagklogskabens lys bæres glæder og sorger som en og
samme bedste ven” Bronze

2500,- kr

L05 ”I livets udfordringer skabes en stærk tro på håbet og på
fremtiden” Bronze

4200,- kr

L06 ”Familiens omsorg og kærlighed,- 1 barn” Bronze 3800,- kr

L07 ”Kærlighed,- et blik, dit nærvær og din omsorg” Bronze 3500,- kr

L08 ”Kærligheden blomstrer og vokser i søde ord” Bronze 3500,- kr

L09 ”Med nærhed og kærlighed lever vore fælles drømme”
Bronze

6900,- kr

L10 ”Sammen spreder vi kælrighed, der spirer omkring os”
Bronze

2500,- kr

L11 ”En livets dans.. Sjælevenner i medgang og i modgang”
Bronze

4500,- kr

L12 ”Vi vil danse sammen og nyde hinanden og nærheden i
nuet” Bronze

3500,- kr

L13 ”Din kind mod min for altid sammen finder vi styrke”
Bronze

2900,- kr
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L14 ”Varme kærtegn, os to i stor kærlighed” bronze 4500,- kr

L15 ”Af alle stjernerne på himlen er du en” Bronze 2400,- kr

L16 ”Når verden føles som i din hånd, så ved du at du har
…kæmpet og stadig kan…” Bronze

2600,- kr

L17 ”Lov til at være sig selv” Bronze 4700,- kr

Små ikke unika i glasskab

L18 Engel ” Soulmates- Heavenly care” Bronze 2222,- kr

L19 Engel ”Heavenly love” Bronze 1616,- kr

L20 Engel ”Heavenly power” Bronze 1616,- kr

L21
L22

Engel ”En lille engel med et kærligt budskab” Bronze, 2 stk
á 900,- kr

900,- kr

L23
L24

”Mærk kærligheden” Bronze, 2 stk á 1200,- kr mand og
kvinde

1200,- kr

L25
L26

”Jeg gjorde det” Bronze, 2 stk á 1200,- kr mand og kvinde 1200,- kr

L27 ”Jeg er unik” Bronze 1100,- kr

L28
L29

Jeg er en Fighter” Bronze, 2 stk á 800,- kr 800,- kr

L30
1 stk

Vinprop á 900,- kr ”Med hjertet gør vi en forskel” Bronze 900,- kr

L31
2 stk

Vinprop á 800 ”De kærlige” og ”De omsorgsfulde” Bronze 800,- kr

L32
7 stk

Vinprop á 725,-  ”Livsnydere” m. fl 725,- kr
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