
Ana Juan

Roland Topor

Salvador Dali

Reiser Marion Fayolle

Picha

Robert Giusti

Joost Swarte

An
dy

 W
ar

ho
l

Von Bayros

Tomi Ungerer

Ka
rl 

M
ee

rs
m

an

Pablo Picasso

Ever Meulen

Li
be

ra
to

re

Martin Jarrie

To
m

 W
es

se
lm

an
n

De meeste samenlevingen, zowel primitieve, antieke 
als de hedendaagse hebben bitter weinig afbeeldingen 
gemaakt van het viriele lid van de man. Voor het 
hedendaagse luik van de tentoonstelling vraagt het Huis 
van het Beeld aan de deelnemers om er hun ludieke visie 
op te geven – zich ver houdend van fallische symbolen 
als de kolom, de toren of andere opgerichte formaties 
– én zich op impertinente wijze te concentreren op de 
eenvoud van de Penis.

… 

Datum  Vernissage, einde maart 2015

Plaats  Het Huis van het Beeld - bij Seed Factory, Vrijwilligerslaan 19, 1160 Brussel.

Deelnemers Grafici, illustratoren en perstekenaars worden uitgenodigd om zich 
creatief te uiten op het thema van de tentoonstelling. Als deelnemer kan u, 
of een geheel nieuwe creatie realiseren, of een reeds bestaand werk insturen. 
Een historisch gedeelte toont de meest significante afbeeldingen die dit thema 
in de loop der tijden heeft opgeleverd.

Catalogus Alle werken worden in de catalogus opgenomen. Deze wordt tijdens de 
vernissage gratis aangeboden aan alle gasten. Wanneer de catalogus voor het eind 
van de expo is uitgeput, wordt deze vanzelf een ‘collector’s item’ (op de website 
www.seedfactory.be kan u de catalogi van vorige tentoonstellingen bekijken).

Normalisatie Inlijsting achter glas. Formaat: staand. Papierformaat: 62 x 40 cm.

Te leveren Beeldformaat: max. h 50 x 35 cm. De werken worden digitaal 
gereproduceerd op één exemplaar, en ingelijst op formaat 60 x 42 cm, met rondom 
een witrand van 3,5 cm en onderaan een witruimte van 10 cm voorbehouden voor 
de legende. Hoge resolutie tif, pdf, jpg (300 dpi op formaat 1/1). CMYK (geen RGB). 
Geen originelen.

Kalender Bevestiging van uw deelname: ASAP. Aanleveren hoge resolutie-files: 
31 december 2014 

Auteursrecht Door uw deelname verklaart u zich akkoord met de publicatie 
van het werk in de catalogus, persberichten, mediacommentaren, op het Internet, 
in blogs en in alle media die kunnen bijdragen tot het succes van de expo. Door uw 
deelname verklaart u zich eveneens akkoord met deelname aan toekomstige, op dit 
moment nog niet bekende uitnodigingen voor tentoonstellingen in andere landen. 
De auteursrechten zijn van toepassing voor tentoonstellingen op andere locaties.

Contact 
Vincent Baudoux - vincent.baudoux@hpnv.net

Johnny Bekaert - johnny.bekaert@telenet.be

Michel Michiels - michel.michiels@seedfactory.be

Patrick Regout - patrick.regout.illustration@skynet.be

www.seedfactor y.be/maison-image

Uitnodiging
voor deelname


