
De wereldwijd vermaarde pop-artist 
William Sweetlove wordt dit jaar 70. 

Al meerdere decennia ijvert hij met zijn 
monumentale en felgekleurde “clones” 
onvermoeibaar voor de bewustwording 
rond de water- en de milieuproblematiek.
Nu creëert hij samen met Bart Ramakers 
het project FLORA AND THE WATER 
WARRIORS, een reeks godinnen 
die ons zullen bijstaan in deze tijden 
van maatschappelijke uitdaging en  
klimaatverandering.

William Sweetlove & Bart Ramakers

FLORA
and the water warriors

FLORA AND THE WATER WARRIORS 
omvat beelden en fotografische taferelen. 
Sommige daarvan worden nu al 
tentoongesteld in Musée Matisse (Le Cateau-
Cambrésis), en straks in de Citadel van 
Namen (opening 26 juni). Op 29 juni opent 
de volledige tentoonstelling in De Notelaer in 
Hingene-Bornem.

Ontdek hier hoe u William’s verjaardag 
luister kan bijzetten door dit project te 
steunen,  en teken in op één van de werken!



Formule 1: BOEK + BEELD Formule 2: BOEK + BEELD ONDER STOLP

U reserveert een genummerd en gesigneerd boek (slechts 

24 exemplaren beschikbaar) van 120 pagina’s over FLORA 

AND THE WATER WARRIORS boordevol informatie en 

betoverende foto’s over dit project, met daarbij een beeld 

van een watergodin, staande in een voetstuk met schelpen, 

fruit en parels. 

Voor de beeldjes hebt u de keuze uit 3 godinnen. 

Elke godin is slechts beschikbaar in 8 exemplaren. 

U betaalt nu slechts 995 euro (na 18 juli: 1250 euro) en 

uw naam wordt vermeld in de uitgave. U ontvangt uw 

bestelling persoonlijk in de tweede helft van augustus.

U reserveert een beeld van een watergodin, staande in 

een voetstuk met schelpen, fruit en parels, geplaatst in een 

plexi stolp op een sokkel. 

U hebt de keuze uit 3 godinnen (8 exemplaren elk 

beschikbaar). Op de achtergrond van het kapelletje prijkt 

haar foto. Bij ieder kapelletje hoort een genummerd en 

gesigneerd boek (slechts 24 exemplaren beschikbaar).

U betaalt nu slechts 2950 euro (na 18 juli: 3500 euro) en 

ontvangt uw bestelling persoonlijk in de tweede helft van 

augustus.

Van links naar rechts: Flora, Gaia, Flora, Nemesis, Nyx

Nyx Flora Nemesis



Praktische gegevens

BOEK
garengenaaide hardcover
120 pagina’s maco halfmat 170 g
vierkleurendruk met vernis
formaat 210 x 265 - open: 420 x 265 mm
24 exemplaren worden genummerd 
(van 1 tot 24)
24 exemplaren worden genummerd 
(van i tot xxiv)

BEELD
kunststof met epoxy
hoogte ca. 30 cm
voetstuk met schelpen, fruit en parels 
(diameter 10 cm.)
elk voetstuk is handgemaakt en uniek
8 exemplaren van elke godin beschikbaar
genummerd van 1 tot 8

Formule 3: BOEK

U reserveert een exemplaar van het boek FLORA AND 

THE WATER WARRIORS, en betaalt slechts 25 euro 

+ 5 euro verzendingskosten (na 18 juli: 29,50 euro + 

verzendingskosten). Het boek wordt u toegestuurd einde 

augustus.

BEELD ONDER STOLP
34 x 21,5 x 45 cm
stolp in transparante plexi 5 mm
rug: bedrukte dibond
houten sokkel voor muurbevestiging
8 exemplaren van elk godin beschikbaar
genummerd van i tot viii

Reserveren doet u door een bericht te 
sturen naar bart@bartramakers.com met 
vermelding van de gewenste formule 
en de gewenste godin. 
Uw voorintekening wordt geldig na 
betaling op iban: be 98 0012 9466 8393 
bic: gebabebb van productiefirma Pan nv, 
met mededeling “Flora”.

www.bartramakers.com/flora


