Uitnodiging tot deelname

Politiek zeer incorrecte tentoonstelling
Datum Vernissage woensdag 2 april 2014, vóór de regionale en federale verkiezingen.
Plaats Het Huis van het Beeld, bij Seed Factory, Vrijwilligerslaan 19, 1160 Brussel.
Bedoeling In de lente van 2014 vindt de moeder van alle verkiezingen plaats in België.
Hét moment voor het Huis van het Beeld om politieke tekeningen en portretten in de
schijnwerper te plaatsen.
Inhoud van de tentoonstelling:
1 - Een hedendaags gedeelte, corpus van de tentoonstelling, met werken van een
honderdtal deelnemers, voornamelijk perstekenaars, maar ook Belgische illustratoren
en grafici.
2 - Een historisch gedeelte, dat teruggaat naar het ontstaan van België, met de
splitsing van het land als terugkerend thema. Er zijn veel grafische werken gewijd
aan dit thema en de meeste geselecteerde werken behoren zowel tot het domein
van de kunst als van de geschiedenis.
3 - De politieke commentatoren, met het commentaar van de beste hedendaagse
politieke commentatoren over de gevaren van het uiteenvallen van België.
4 - Een neuromarketingactie, die zal onderzoeken hoe de politieke zwaargewichten
overkomen bij het publiek.
Aan te leveren
Voor de perstekenaars:
1 - Een bestand met uw beste tekeningen over de eenheid of de verdeeldheid van België.
2 - (en/of) bestanden met uw beste politieke portretten, met een beknopt commentaar
indien nodig en vermelding van de datum en het medium als de tekening werd
gepubliceerd. Geweigerde tekeningen zijn welkom, evenals de versies ‘voor’ en ‘na’ van
gecensureerde tekeningen.
Voor de illustratoren:
Een bestand van 300 dpi voor afdruk op een hoge poster, 62 x 40 cm. Hoogte, Din.
Voor de commentatoren:
Een gedateerde tekst van ongeveer 2000 tekens met vermelding van naam en functie.
Catalogus De catalogus wordt op de vernissage gratis aangeboden aan de genodigden.
Aan elke deelnemer is een volledige pagina gewijd. Aangezien de catalogus voor het einde
van de tentoonstelling uitgeput zal zijn, wordt hij een ‘collector’s item’ (zie de catalogussen
van de vorige tentoonstellingen op de website www.seedfactory.be).
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