Projecten
Janssen Inter Art baseert haar activiteiten op kennis van zaken en heeft
een lange, meer dan een 40 jarige, praktijkervaring in de wereld van de
monumentale objecten in de keramische kunst, en de laatste 25 jaren ook
in de schilderkunst en beeldhouwkunst. .
Janssen Inter Art hecht grote waarde aan de inhoudelijke kant van
collecties, aan een persoonlijke benadering, een individuele visie over de
uitvoering en zeker niet minder aan de verantwoordelijkheden van haar
taken.

Specialisatie:

Hedendaagse, in Nederland werkende en/of
wonende, kunstenaars.

Kunstenaarsbestand: Permanent werkbestand van vele kunstenaars en
diverse kunstenaarscollectieven.

Samenwerking met o.a:
Kunstkring Ploeg Amersfoort.
O.K. Amsterdam.Perron3 en VBKL.
Stairway collectief Rotterdam.
N.R.P. Rotterdam .
Artots en Doklens te ‘s Hertogenbosch.
Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Stock -informatie: Onbeperkt aantal kunstwerken direct
beschikbaar en vele kunstwerken in stock.

Honoraria

:

Op aanvraag per project.
Bij huurprojecten een minimale contractperiode
van twee jaar, verdere perioden in overleg.

- informatie Projecten o.a. :

ARTHUR ANDERSEN

1985 tot en met 1996

en ANDERSEN WORLDWIDE

1985 tot en met 2002
inrichting/uitleen en aankopen t.b.v kantoren
Amstelveen,Rotterdam en Den Haag, Eindhoven
en trainingscentrum te Veldhoven.
1999 : Wandschilderingen ( 2x {6oocm x 185cm} )
in de lounge van het trainingscentrum.

DELOITTE

1993 tot en met heden inrichting/uitleen
kunstwerken en aankoop kunstcollectie kantoren ,
sinds 2002, te Amsterdam, Amersfoort en
Utrecht,Arnhem en Eindhoven.

SMINKKORT B.V.

HEYMANS B.V.

1985/1993 inrichting van kantoren en productie hallen in Amersfoort en België.

Rosmalen, 1991 en 1993
Inrichting kamers Raad van Bestuur.

LAWA B.V.

Hilversum,1993/1995 opbouw kunstcollectie.

LEGA INDUSTRIE

Lochem, 1995 tot en met 1999
Inrichting van alle productie hallen (4x) 50 bij 100
meter wand oppervlak) met monumentale
kunstwerken en inrichting kantoren.
Workshops en columns.
Relatiegeschenken en kunstaankopen.
150 kunstwerken geëmailleerd op stalen plaat.

ERNST & YOUNG

Amersfoort, 1995 tot en met heden inrichting
kantoren.

C.O.K.Z., Qlip
Leusden , 1997 tot en met heden inrichting
kantoorgebouw.
2000: wandschildering ( 800cmx185cm)
bedrijfsrestaurant. Workshops en columns
ISDV, Hotel en
Congrescentrum’De Werelt’

Lunteren 1997 tot en met heden inrichting met
beeldende kunst. Diverse opdrachten uitgevoerd.

en verder ...... Kunstveiling -organisatie en vormgeving ten bate van goede doelen in
opdracht van service -clubs en bedrijven.
Aankopen door oa : ING-Bank, Stadshaven Rotterdam, Klein Doddendaal Advocaten,
Servex Utrecht, DHV Amersfoort .Collectie - opbouw bij particulieren in Nederland.
Diverse exposities, organisatie en regie, collectie opbouw bij bedrijven en particulieren in
Duitsland. Permanent verkooppunt en vertegenwoordiging in Duitsland.

