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p r o j e c t v o o r s t e l l i n g

Isidoor Goddeeris weet alle materialen naar zijn hand te zetten: van cortenstaal tot arduin, van
klei, brons tot fragiele houtjes en koord. Water is een integraal onderdeel van zijn vormentaal.
In installaties creëert hij er een onpeilbare diepte mee die de tijd lijkt te verzegelen. Zijn kunst
spreekt aan door een bezinnende soberheid. Dat weerhoudt hem echter niet om af en toe een
brok barokke wellust uit marmer te houwen.

Jan Fabre beschouwt Isidoor Goddeeris als een van de hedendaagse kunstenaars waarvan het

Etsen en ontwerptekeningen zijn inspirerende kunstwerken op zich, ze maken je deelgenoot van

oeuvre absoluut meer aandacht verdient. Het getuigt van levendige frisheid en originaliteit.

het boeiende creatieproces. Het werk van Goddeeris werd ondermeer opgenomen in de collec-

Hoog tijd voor een boek dus. In bijlage vindt u enkele mogelijkheden om deel uit te maken van

ties van The European Bank London, Hachette Paris, Le Tour d’Argent Tokio, CC De Spil Roeselare.

dit boekproject tegenover een aantrekkelijke return.

Isidoor kapt ‘zijn’ helwit marmer, kneedt de klei en giet het brons tot gedrevenheid en een
krachtige expressie uitbarsten. Hij schetst en tekent, snijdt, zaagt en lijmt tot zijn objecten
ons opzuigen in zijn verstilde poëzie. Onderhuids is er steeds die verleidelijke speelsheid.
(Luc Martens, gewezen minister van Cultuur)

Het werk van Isidoor Goddeeris werd geselecteerd onder de noemer

F O T O G R A F I E

Marc De Brée

‘Jong en Aanstormend Talen’ en daarom terecht opgenomen in ‘De keuze van Jan Fabre’.

marc@marcdebree.com

(Jan Fabre, kunstenaar)
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Je suis vraiment enchante de la réalisation à la banque Européenne à Londres, c’est à la fois
fort, élégant, beau et chargé de mystère. Bravo!
(J.L. Berthet, Bureaux d’architecte Berthet-Pochy à Paris)

ISIDOOR

GODDEERIS

m e c e n a s f o r m u l e
Budget 4 500 euro + btw

Het mecenas-pakket omvat

50 kunstboeken met een verkoopwaarde van 59,50 euro (inclusief btw).
Het boek wordt luxueus uitgegeven op een formaat van 24,5 x 32,5 cm. Het omvat 156 blz. met
een gekartonneerde kaft en wordt afgewerkt met een zweedse binding. Uw naam wordt opgenomen in het boek.

50 originele etsen speciaal voor deze uitgave gemaakt door de kunstenaar
met een galeriewaarde van 180 euro (inclusief btw).
U kiest uit drie originele etsen voorgesteld door de kunstenaar. Deze etsen worden exclusief voor
u en uw relaties voorbehouden en worden genummerd en gesigneerd. De ets wordt gepresenteerd in een portefeuille van gevergeerd papier met opdruk van uw logo.

Tentoonstelling
Ter gelegenheid van de lancering van het boek wordt er een solotentoonstelling georganiseerd
met een overzicht van het werk van Isidoor Goddeeris. Uw logo wordt opgenomen in de communicatie rond deze tentoonstelling. Vanzelfsprekend worden uw relaties die het boek ontvangen
uitgenodigd op de vernissage van deze tentoonstelling. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid
om hier een persoonlijk event rond op te zetten.

Voordeelprijs
U kan bijkomende boeken inclusief ets bestellen aan de voordeelprijs van 89,50 euro

p a r t n e r f o r m u l e
Budget 2 500 euro + btw

Het partner-pakket omvat

25 kunstboeken met een verkoopwaarde van 59,50 euro (inclusief btw).
Het boek wordt luxueus uitgegeven op een formaat van 24,5 x 32,5 cm. Het omvat 156 blz. met
een gekartonneerde kaft en wordt afgewerkt met een zweedse binding. Uw naam wordt opgenomen in het boek.

25 originele etsen speciaal voor deze uitgave gemaakt door de kunstenaar
met een galeriewaarde van 180 euro (inclusief btw).
U kiest uit twee originele etsen voorgesteld door de kunstenaar. Deze etsen worden exclusief voor
u en uw relaties voorbehouden en worden genummerd en gesigneerd. De ets wordt gepresenteerd in een portefeuille van gevergeerd papier.

Tentoonstelling
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Ter gelegenheid van de lancering van het boek wordt er een solotentoonstelling georganiseerd
met een overzicht van het werk van Isidoor Goddeeris. Vanzelfsprekend worden uw relaties die
het boek ontvangen uitgenodigd op de vernissage van deze tentoonstelling. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om hier een persoonlijk event rond op te zetten.

Voordeelprijs
U kan bijkomende boeken inclusief ets bestellen aan de voordeelprijs van 89,50 euro + btw

g o l d p a k k e t
Budget 990 euro + btw
Het gold-pakket omvat
25 kunstboeken met een verkoopwaarde van 59,50 euro.
Het boek wordt luxueus uitgegeven op een formaat van 24,5 x 32,5 cm. Het omvat 156 blz. met
een gekartonneerde kaft en wordt afgewerkt met een zweedse binding.

s i l v e r p a k k e t
Budget 640 euro + btw
Het silver-pakket omvat
15 kunstboeken met een verkoopwaarde van 59,50 euro.
Het boek wordt luxueus uitgegeven op een formaat van 24,5 x 32,5 cm. Het omvat 156 blz. met
een gekartonneerde kaft en wordt afgewerkt met een zweedse binding.

b r o n z e p a k k e t
Budget 450 euro + btw

Het bronze-pakket omvat
10 kunstboeken met een verkoopwaarde van 59,50 euro.
Het boek wordt luxueus uitgegeven op een formaat van 24,5 x 32,5 cm. Het omvat 156 blz. met
een gekartonneerde kaft en wordt afgewerkt met een zweedse binding.
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c o n t a c t
Isidoor Goddeeris

Marc De Bree

Bart Gevaert

isidoorgoddeeris@hotmail.com

marc@marcdebree.com

bart@gevaertgraphics.be

+32 478 82 59 24

+32 475 66 28 49

+32 475 38 71 86

