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Beste vrienden, familie, kennissen, 
Beste kunst- en fotoliefhebbers, 

Met veel trots en minstens evenveel enthousiasme mag ik jullie meedelen dat 
mijn eerste fotoboek Discobolus zeer binnenkort in druk gaat. 

Onder de deskundige begeleiding van Bruno Devos (uitgeverijen Stockmans 
Art Books en Hopper & Fuchs) en Tina De Souter (boekontwerper) heb ik 
de afgelopen 8 maanden de kans gekregen om mijn idee om te zetten en te 
vervolledigen in een gelaagd en diepgaand boek. 

In de afgelopen jaren schetste ik, samen met mijn digitale camera, een beeld van een 
duistere maar esthetische onderwereld. Ik ging op zoek naar een onderwerp dat een 
visuele representatie is geworden van het nastreven naar onbereikbare perfectie. 

Het boek Discobolus is genoemd naar het klassieke Griekse beeld, de discuswerper. 
Dit beeld is uitgegroeid tot hèt atletisch prototype in de geschiedenis, maar bij nader 
inzicht … een heel onrealistisch ideaalbeeld.

Het boek bestaat uit 4 scenes waarin beelden gestaafd worden met tekstfragmenten. 
Het ontstaan en de invloed van oude en nieuwe schoonheidsidealen vormen een rode 
draad doorheen de diverse scenes. We vergelijken bodybuilders met Griekse Goden 
uit de oudheid en trekken het verhaal door tot vandaag. Dit brengt ons al snel bij 
de hedendaagse maatschappij waarin mentale kracht, een eigen strijd en innerlijke 
focus belangrijk zijn. 

Ik nodig de kijker en lezer uit om zijn of haar eigen Discobolus te ontdekken en 
kritisch in het daglicht te houden. 

Ik nodig jullie uit - as my very close fools, friends and family - om mij een 
laatste duwtje in de rug te geven om deze droom te realiseren. Sponsoring is 
mogelijk door een boek in voorverkoop te kopen, met of zonder print.  
Aarzel zeker niet om contact op te nemen bij vragen of speciale wensen. 

Met veel liefs, 
Lize
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• Voorinkoop van één gesigneerd boek 
 
 

• Voorinkoop van één gesigneerd, limited edition boek met een 
speciale, spiegelende wikkel rond de cover 

• Kleine print op formaat van het boek, genummerd en gesigneerd 
(keuze uit 5 verschillende prints, elk in een oplage van 5 stuks) 
 
 

• Voorinkoop van één gesigneerd, limited edition boek met een 
speciale, spiegelende wikkel rond de cover 

• Grote print op 30 x 40 cm formaat, genummerd en gesigneerd  
(keuze uit 5 verschillende prints, elk in een oplage van 5 stuks)

€  45 ,00 
 
  

€  115 ,00
 
 
 

 

€  250 ,00

Graag contact opnemen via mail of telefoon, rekeningnummer BE08 3770 7234 9913
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V O O R V E R K O O P  O P T I E S
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Kleine print op formaat van het boek, genummerd en gesigneerd  
(keuze uit 5 verschillende prints, elk in een oplage van 5 stuks)

K L E I N E  P R I N T
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Grote print op 30 x 40 cm formaat, genummerd en gesigneerd  
(keuze uit 5 verschillende prints, elk in een oplage van 5 stuks)

G R O T E  P R I N T
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