WE WILL MAKE AN
IMAGE FOR YOU

Date: ____________________

Would you like to request one?
If so, fill out this form and describe an photograph or image you personally would like to receive.
A volunteer will make an image based on your description. You may request an image or
photograph of anything (that is deepening our understanding of affect in/and architecture, of
course).
In the space below, please describe what you would like to see in your image. (You can describe
a person, place, object, scene, action or idea.)

Do you have any specific instructions for the photographer / designer?

Your image will be sent to you. It may also be displayed in exhibits or on our website, along with
this request form.
What name would you like us to use for you? _________________________________________
What do you study / what is your job (optional) ________________________________________
Which email address can be used to send the image? __________________________________
(the address will be rendered illegible for publication)

PLEASE SEND YOUR RESPONSES TO:

---https://eskimonie.net/

Wim Goossens
Klappeistraat 47, 2060 Antwerp (B)

WIJ MAKEN EEN
BEELD VOOR JOU

Datum: ____________________

Wil je graag een aanvraag doen?
Vul dan dit formulier in en beschrijf hieronder de foto of het beeld dat je graag wil ontvangen. Een
vrijwilliger die zich geïnspireerd of uitgedaagd voelt, zal een beeld creëren op basis van jouw
instructie. Alles komt in aanmerking voor een aanvraag (zo lang het potentieel bijdraagt aan een
beter begrip van het affect in/en architectuur).
Schrijf in de ruimte die hieronder voorzien is wat je graag verbeeld zou zien in de foto of
afbeelding. (Je kan een persoon, plaats, object, scene, actie of idee beschrijven.)

Heb je specifieke instructies voor de fotograaf / ontwerper?

Het beeld zal jou worden toegestuurd. Het kan ook worden gepresenteerd op tentoonstellingen
of op de website, net als dit instructieformulier trouwens.
Welke naam mogen we daarbij voor jou vermelden? ___________________________________
Welke studie volg je / wat is je job (optioneel) _________________________________________
Naar welk e-mail adres mag het beeld worden verstuurd? _______________________________
(het adres zal onleesbaar gemaakt worden bij publicatie)

GELIEVE JE VRAAG TE STUREN NAAR:

---https://eskimonie.net/

Wim Goossens
Klappeistraat 47, 2060 Antwerp (B)

