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FAMILIEMEDLEM

Portræt af dit firbenede
familiemedlem
Måske har du allerede farmor på væggen eller sønnerne på kommoden. Men det kan
også betyde noget helt særligt at få foreviget det firbenede familiemedlem. Din hund,
kat eller hest, du har knyttet særlige bånd til.
Jeg er professionel illustrator og har en præcis og fotorealistisk streg. Jeg fanger alle
detaljer og farvenuancer. Og jeg er god til at se dyrets personlighed og få det op på
lærredet. Det vil være en sjov oplevelse at få lavet portrættet, og det vil være et
originalt kunstværk. Samtidig kan det blive et smukt minde.
Det er min opgave at fange dit dyr i den situation, hvor det er mest sig selv. Det kan
være din franske bulldog, der står og troner på hundeudstillingen. Labradoren, der stolt
kommer ud af det høje græs med fasanen i munden. Islænderen, der galoperer hen
mod dig i indhegningen. Eller katten, der krøller sig sammen i dit skød.

Sådan arbejder jeg

Pris

Jeg kan sagtens male din hund, kat eller hest
ud fra et vellignende foto. Men jeg vil allerhelst
møde jer dér, hvor I normalt er sammen. Går I tur
i skoven sammen? Har katten en yndlingskrog i
stuen? Eller leger du med hunden i haven? Så er
det dér, vi mødes. Det gør mig nemlig i stand til
at give en mere levende og præcis skildring af dit
kæledyr, når jeg kommer hjem til mit atelier med
både fotos og oplevelser at male ud fra.

3.000 kr. for illustration
udført i akvarel i A3-størrelse.
Individuel pris aftales for
større oliemalerier.

ring til mig
og få en snak om
hvordan jeg kan
portrættere dit
kæledyr
t: 40 55 82 14

Om Anne Hviid Nicolaisen
Jeg er en professionel illustrator, der kan
mit håndværk og er anerkendt for min
fotorealistiske tegnestil.
Jeg har bl.a.:
• en bachelorgrad i Videnskabelig og
Naturhistorisk Illustration fra Lancaster
Universitet, England.
• været selvstændig illustrator i 15 år.
• givet liv til informationstavler om alt fra
gorillaer og blåhvaler til regnskovsmiljøer
og havbunde for de fleste zoologiske
haver og akvarier i Danmark.
• illustreret for Danmarks Radio og
givet sjæl til bøger om bl.a. Krøniken
og Matador.
• illustreret alt fra orkidéer til lårbensmuskler i botaniske og medicinske
opslagsværker.
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