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01.  Григорий Орехов, «Агата»

02.  Оливие Дасо, «Тираж с картина»

03.  Александър Иванов, «Външният вид на Христос 
       пред хората »

04.  Аурели Куентин, «Мързелив ден № 02»



УПРАВЛЕНИЕ
На вашите произведения

на изкуството.
 

КОНСУЛТАЦИИ
при покупка и продажба напроизведения

на изкуствата

Какво предлагаме: 

ИЗЛОЖБИ 
и артистични
партньорства

 

Пълен списък на партньорствата и
изложбите на BARNES ART ADVISORY

можете да намерите   

на www.barnes-art.com

BARNES ART ADVISORY може да осигури прозрачност,
експертни съвети и конфендециалност.
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BARNES ART ADVISORY ще ви преведе през целия 
процес на покупко-продажба на произведения на 
изкуството, както и в съпътстващите ги услуги 
като: оценка, реставрация и съхранение, 
застраховане и транспорт, инвентаризация, 
данъчно облагане и дрyги. 
Проучвайки внимателно вашите вкусове и 
очаквания, ние можем да ви предложим 
подходяща селекция от творби, като ви държим в 
час с най-новите тенденции на пазара и ви 
насочваме  в правилната посока с цел да 
увеличите стойността на активите на вашето 
изкуство. 

• Консултации относно създаването на колекция 
   от самото начало
• Закупуване на произведения на изкуството от 
   галерии, както и чрез публични и частни 
   търгове и продажби
• Актуална информация за пазара, 
   препоръчителни цени и новости от творците
• Придобиване на право за продажба на 
   произведения на изкуството, в случай на 
   тяхното онаследяване.

Купуването или продажбата на недвижими имоти 
включва редица административни и логистични 
процедури, свързани с вашите предмети на изкуството, 
които неизбежно ще изискват посредничеството при 
различни доставчици на услуги.

Водени от страстта на своята основателка 
Хайди Барнс, BARNES активно допринася за 
пазара на изкуства от 2000 г. насам. Компанията 
подкрепя съвременния дизайн чрез богата 
програма от изложби в престижни места по 
света, където е представена марката и  чрез 
партньорствата си в големи арт събития и 
проекти.

Можете да бъдете сигурни, че BARNES ART 
ADVISORY ще избере най-високо квалифицираните 
специалисти, които да управляват вашите 
предмети на изкуството и да ви освободат от 
всички отговорности свързани с тях.

Застраховане Транспорт и 
монтаж Данъчно облагане Реставрация на предмети на 

изкуството


