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Inner Travels
RINUS VAN DE VELDE

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

In zijn internationaal gevierde werk creëert Rinus
Van de Velde (°1983) een parallel universum waar
elementen uit de realiteit en de verbeelding samensmelten tot een unieke vorm van visuele storytelling.
Van de Velde neemt ons mee op een reis door zijn
verbeelding, een plaats die tijd en ruimte overstijgt,
waarin alle ontmoetingen mogelijk zijn en waarin
elk pad bewandeld kan worden.
Dit boek schetst een circulair verhaal van vertrekken en terugkeren, met de trein als metafoor, en
biedt een overzicht van Van de Veldes recentste
werken. Het geheel gaat in dialoog met het werk
van moderne en hedendaagse kunstenaars zoals
o.a. Pierre Bonnard, Joseph Cornell, Fischli/Weiss,
Joan Mitchell, Claude Monet, Monster Chetwynd,
Laure Prouvost, Josephine Troller en Jean Tinguely.
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© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

An impressive overview of
Rinus Van de Velde’s most
recent work, engaging in
dialogue with the work of
numerous modern and
contemporary artists.

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Met tekstbijdragen van Ursula Ströbele, Koen Sels,
Stefaan Vervoort, Julie Verheye en Dirk Vermaelen.

Rinus Van de Velde in
dialoog met internationale
topkunstenaars

Start verkoop
februari 2022

Aantal blz.
208

Afwerking
hardcover

Formaat
33 × 22 cm

Verkoopprijs
€ 45

Drietalige editie Nederlands-Engels-Frans
ISBN 978 94 6436 616 7

9 789464 366167
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© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Inner Travels is het boek bij de gelijknamige tentoonstelling, die van 18 februari tot 15 mei 2022
plaatsvindt in Bozar, en verschijnt naar aanleiding
van het Europalia Arts Festival.

Sporen van moderniteit

De trein door de ogen van
o.a. Monet, Caillebotte,
Spilliaert, Mondriaan,
Delvaux en Magritte
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A story about the history of
the train through the eyes
of internationally renowned
avant-garde artists such
as Monet, Caillebotte,
Spilliaert, Mondrian,
Delvaux and Magritte.

© RV/privécollectie

© KMSKB, Brussel / Foundation Paul Delvaux, Sint-Idesbald
SABAM Belgium | foto: J. Geleyns - Art Photography

Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling Sporen
van moderniteit in de Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België van 15 oktober 2021 tot
13 februari 2022. De expo neemt je mee op ontdekking door een wereld in verandering die door tal van
avant-gardekunstenaars werd omarmd en maakt
deel uit van het festival Europalia Trains & Tracks.

© 2021. The Art Institute of Chicago / Art Resource, NY/Scala, Florence

Van bij zijn ontstaan in het begin van de 19de eeuw
tot halverwege de 20ste eeuw wist de trein tal van
kunstenaars te boeien. Kunstwerken illustreerden
de angst en het enthousiasme voor een nieuwe,
industriële wereld die op kruissnelheid kwam, maar
ook heel wat schaduwzijden kende. Kunstenaars
toonden stations en de invloed van het spoor op het
stadsweefsel, of lieten nieuwe plaatsen zien die
getuigden van de – eveneens nieuwe – mogelijkheid om te reizen. Ze waren gefascineerd door de
lichten en de rookslierten van de locomotieven, door
de snelheid en de almacht van de machine. In hun
werken benadrukten ze de plastische schoonheid
van de rondingen van vaak indrukwekkende treinen,
van de pistons en het wonderlijke mechanisme. Ze
toonden de machine en de fantasie, met hun voeten
op de grond of met hun hoofd in de droomwereld van
reizen en avontuur.

© 2021. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

MICHEL DRAGUET EN MICHELANGELO VAN MEERTEN

Start verkoop
november 2021

Aantal blz.
122

Afwerking
hardcover

Formaat
28 × 24 cm

Verkoopprijs
€ 39,95

Nederlandstalige editie
ISBN 978 94 6436 617 4

9 789464 366174

Franstalige editie
ISBN 978 94 6436 618 1

9 789464 366181

Engelstalige editie
ISBN 978 94 6436 619 8

9 789464 366198

Rinus Van de Velde – Drawings
RINUS VAN DE VELDE

Rinus Van de Velde is een van de meest spraakmakende hedendaagse kunstenaars. In zijn
beginperiode stond hij vooral bekend om zijn
monumentale houtskooltekeningen, maar Van de
Velde ontwikkelde zich al snel tot een totaalkunstenaar door het gebruik van verschillende media. Met
behulp van installaties, film, houtskool, keramiek en
potloodtekeningen verkent Rinus Van de Velde zijn
fictieve biografie. Dit boek biedt een overzicht van
zijn recentere tekeningen in houtskool en oliepastel.

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Met een tekstbijdrage van Jan Postma, redacteur
bij De Groene Amsterdammer, en Laura Stamps,
conservator moderne en hedendaagse kunst in
het Kunstmuseum Den Haag. Woord vooraf door
Laurence Gateau, directeur Frac des Pays de la Loire,
Nantes.

Lavish overview of Rinus
Van de Velde’s recent work:
drawings in charcoal, pencil
and oil pastel.

7

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp
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Een fascinerende inkijk
in de tekeningen van
Rinus Van de Velde

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

© Rinus Van de Velde
© Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

Rinus Van de Velde – Drawings verschijnt in samenwerking met Frac des Pays de la Loire, Nantes.

Start verkoop
april 2022

Aantal blz.
256

Afwerking
hardcover

Formaat
32 × 29 cm

Verkoopprijs
€ 59

Engelstalige editie
ISBN 978 94 6436 634 1

9 789464 366341

David Claerbout – Silence of the Lens
DAVID CLAERBOUT EN JONATHAN POUTHIER

David Claerbout is bekend om zijn video-installaties
die hij wereldwijd tentoonstelt. Sinds zijn eerste
videowerken midden jaren negentig won zijn werk
snel aan complexiteit. De virtuele fotografie deed
zijn werk en denken evolueren naar een verregaande
synthetische beeldpraktijk die hem op het voorplan
van de nieuwe mediakunst heeft geplaatst. Van
daaruit ontwikkelde Claerbout een kritiek over de
impact van de desintegratie van het vertrouwde fotografische beeld op het niveau van de waarneming en
de (zintuiglijke) cognitie en de verregaande sociale
en politieke gevolgen.
Deze rijk geïllustreerde publicatie presenteert een
selectie van werken van de afgelopen tien jaar. In een
interview met Jonathan Pouthier, filmcurator voor het
Centre Pompidou in Parijs, spreekt David Claerbout
voor het eerst in de diepte over deze werken in relatie
tot actuele discussies over fotografie, film en het
virtuele.

Long-awaited monumental
monograph on the work of
David Claerbout.

8

9

Start verkoop
april 2022

Aantal blz.
ca. 320

Afwerking
hardcover

Formaat
30 × 24,3 cm

Verkoopprijs
€ 64,50

Engelstalige editie
ISBN 978 94 6436 635 8

9 789464 366358

© David Claerbout

© David Claerbout

De publicatie valt samen met de Biënnale van
Venetië 2022 en solotentoonstellingen in onder
meer München, Berlijn, Boedapest en New York.

Langverwachte monografie
van videokunstenaar
David Claerbout

Gideon Kiefer – 3007 A.D.

4897 A.D.

GIDEON KIEFER

“Gideon Kiefer balanceert in zijn werk op de grens
van schoonheid en gruwel, van traditie en trash, van
zoete herinneringen en apocalyptische visioenen.
Zijn geloof in de kracht van de kunst, de troost van de
schoonheid, blijft evenwel overeind. Met de verf gaat
hij de strijd aan met de duisternis.”
ERIC RINCKHOUT

De begenadigde tekenaar Gideon Kiefer debuteert in
dit boek met schilderkundig werk. Kiefers inspiratie
komt voort uit zijn grootvaders kunstboeken die hij
las als kind, met prenten van werk van meesters
als Rubens, Caravaggio en Repin. Hij selecteert en
herinterpreteert details die hem intrigeren. Kleine
toevoegingen, zoals handgeschreven tekst of kleine
anekdotes, verraden een stukje van de persoonlijke
inhoud die verborgen zit in ieder werk, net zoals ze
de kunstenaars groeiende bezorgdheden over de
huidige klimaatcrisis blootleggen.
  4897 A.D. is de publiGideon Kiefer – 3007 A.D.
catie bij de expositie in Cultuurcentrum de Werft in
Geel van 15 januari tot 17 maart 2022.

Artist Gideon Kiefer
reinterprets the work
of great masters such
as Rubens, Caravaggio
and Repin.
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Start verkoop
januari 2022

Aantal blz.
128

Afwerking
hardcover

Formaat
28 × 23 cm

Verkoopprijs
€ 55

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 631 0

9 789464 366310

© Gideon Kiefer

© Gideon Kiefer

Met een tekstbijdrage van cultuurjournalist Eric
Rinckhout.

De schilderijen van
Gideon Kiefer voor het
eerst op papier

Nadia Naveau – Let’s Play It By Ear
NADIA NAVEAU, JEROEN OLYSLAEGERS E.A.

“Naveau heeft de voorbije decennia een heel persoonlijke vormentaal ontwikkeld met een opvallend
herkenbaar plastisch vocabulaire en idioom. Een stijl
die ze constant is gaan handhaven, maar waarmee
ze toch steeds opnieuw weet te verrassen.”
PAUL HUVENNE

Met haar sculpturen is Nadia Naveau erin geslaagd
een geheel eigen beeldtaal te creëren. Ze verweeft
elementen uit de oudheid en het heden en vermengt
verschillende vormen, materialen en kleuren tot
een dynamisch geheel. Nadia Naveau – Let’s Play
It By Ear is niet alleen een terugblik op twintig jaar
bestaand werk maar presenteert ook nieuwe sculpturen, op indrukwekkende wijze in beeld gebracht.
Publicatie bij de expo Nadia Naveau – Bringer Together
in de Warande in Turnhout van 12 december 2021 tot
3 april 2022.
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A stunning overview of
Nadia Naveau’s figurative
sculpture.

© Nadia Naveau

© Nadia Naveau
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Met tekstbijdragen van Henry Moore-expert Jon
Wood, ereconservator Paul Huvenne en schrijver
Jeroen Olyslaegers.

Langverwachte monografie
van Nadia Naveau

Start verkoop
februari 2022

Aantal blz.
ca. 352

Afwerking
hardcover
met kleur op snee

Formaat
28 × 23 cm

Verkoopprijs
€ 59

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 633 4

9 789464 366334

Fred Bervoets – 2019-2022
FRED BERVOETS

Fred Bervoets (°1942) is een gevestigde waarde in
de Belgische kunstwereld. Zijn vaak murenvullende
en overvolle taferelen verraden Bervoets’ voorliefde
voor het tragikomische, groteske en dramatische.
Fred Bervoets – 2019-2022 presenteert werk
waarin de kunstenaar teruggrijpt naar historische
referentiepunten als James Ensor, Vincent van Gogh
en Pieter Bruegel. Daarnaast bundelt het boek ook
talloze zelfportretten, atelierbeelden en doordeweekse taferelen. Een voor een getuigen zijn
eclectische werken van uitzonderlijk picturaal
vernuft en vakkennis.
Fred Bervoets – 2019-2022 verschijnt naar aanleiding
van de tachtigste verjaardag van de kunstenaar en
bevat een overzicht van Bervoets’ recentste werk.
Met een tekstbijdrage van Paul Huvenne, gewezen
directeur van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen.

Fred Bervoets’ tachtigste
verjaardag gaat niet
onopgemerkt voorbij
14
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Start verkoop
mei 2022

Aantal blz.
ca. 180

Afwerking
hardcover

Formaat
30 × 24,8 cm

Verkoopprijs
€ 39,95

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 636 5

9 789464 366365

© Fred Bervoets

© Fred Bervoets

An overview of the most
recent work by the artist
Fred Bervoets. A playful nod
to himself and fellow artists.

Otobong Nkanga
– Underneath the Shade We Lay Grounded
KOYO KOUOH, OMAR KHOLEIF, MICHEL DEWILDE EN JAN DUMOLYN

In Underneath the Shade We Lay Grounded verweeft
Otobong Nkanga uiteenlopende vormen van installaties, sculpturen, tekeningen, tapijten, performance
en poëzie om zintuigelijke ontmoetingen en veel
gelaagde intersecties te creëren. Concepten als
identiteit, globalisering, transformatie, uitbuiting
van het landschap en grondstoffen als symbool
voor territorium, macht en conflict staan centraal.
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Start verkoop
juni 2022

Aantal blz.
208

Afwerking
hardcover

Formaat
27,5 × 23 cm

Verkoopprijs
€ 45
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A critical look at the world
through the eyes of awardwinning artist Otobong
Nkanga.

© Otobong Nkanga, Kunsthaus Bregenz

Otobong Nkanga (°1974) is beeldend kunstenaar
en performanceartiest. Ze circuleert op lijstjes
met ‘today’s most promising artists worldwide’
en verzamelde een indrukwekkend palmares met
tentoonstellingen in Tate Modern in Londen, Biennale
d’art contemporain in Lyon, M HKA in Antwerpen,
Documenta 14 in Athene en Kassel en Kunsthaus
Bregenz. Vorig jaar won ze vijf onderscheidingen,
waaronder de Pieter Weiss Preis.

Internationaal
gerenommeerde
kunstenares Otobong
Nkanga toont nieuw en
vroeger werk

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 643 3

9 789464 366433

© Otobong Nkanga, Kunsthaus Bregenz

Met tekstbijdragen van Koyo Kouoh, uitvoerend
directeur en hoofdconservator van het Zeitz Museum
of Contemporary Art Africa in Kaapstad, en Omar
Kholeif, Director of Collections and Senior Curator
bij Sharjah Art Foundation. Ook Michel Dewilde,
curator hedendaagse kunst bij Musea Brugge, en
Jan Dumolyn, professor middeleeuwse geschiedenis
aan de UGent en medecurator van de tentoonstelling Van Eyck: een optische revolutie, schreven een
tekstbijdrage.

© Otobong Nkanga

Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in
het Sint-Janshospitaal in Brugge van 25 juni tot
25 september 2022.

From Bruegel to Jordaens
Flemish and Dutch Drawings from the Royal Library of Belgium
DAAN VAN HEESCH, SARAH VAN OOTEGHEM EN JORIS VAN GRIEKEN

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) herbergt
de grootste collectie tekeningen van het land.
De nadruk van de collectie heeft altijd gelegen op
de Vlaamse en Hollandse scholen. Tot de topstukken
behoren werken van oude meesters als Pieter
Bruegel de Oude, Joris Hoefnagel, Hendrik Goltzius,
Pieter Paul Rubens, Anthony Van Dyck en Jacob
Jordaens.
Tot op heden is het grootste deel van de collectie
echter weinig bestudeerd en zo goed als onbekend
bij het grote publiek. Om een brede groep geïnteresseerden kennis te laten maken met deze belangrijke
kunstwerken brengt deze luxueuze publicatie een
selectie samen van de honderd mooiste meester
tekeningen uit de collectie.
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Topstukken uit de collectie
van de Koninklijke
Bibliotheek van België (KBR)
Awe-inspiring reference
work on the Flemish and
Dutch art of drawing
from the sixteenth to the
eighteenth century, with
masterly drawings from
the collection of the Royal
Library of Belgium (KBR).

© Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

© Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
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Dit rijk geïllustreerde boek, geschreven door dertig
specialisten uit binnen- en buitenland, belooft een
nieuw naslagwerk te worden over de Vlaamse en
Hollandse tekenkunst van de zestiende tot de
achttiende eeuw.

Start verkoop
mei 2022

Aantal blz.
ca. 320

Afwerking
hardcover

Formaat
30,5 × 24 cm

Verkoopprijs
€ 64,50

Engelstalige editie
ISBN 978 94 6436 638 9

9 789464 366389

FLASH | BACK
Mauritshuis
VIVIANE SASSEN, ANTON CORBIJN, STEPHAN VANFLETEREN, RINEKE DIJKSTRA, ERWIN OLAF E.A.

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag
van het Mauritshuis in Den Haag stelde het museum
aan zestien topfotografen de vraag om te reflecteren
over hun collectie en gebouw. Door welke meesters
raken ze in vervoering? Hoe interpreteren zij
17de-eeuwse kunst? Het resultaat – nieuwe foto’s
van deze hedendaagse meesters – is te zien in de
vaste collectie van het Mauritshuis, direct naast
de schilderijen van de oude meesters.
Geen remake van bestaande schilderijen, maar
wel nieuw werk van onder meer Rineke Dijkstra,
Desirée Dolron, Dustin Thierry, Erwin Olaf, Stephan
Vanfleteren, Anton Corbijn en Viviane Sassen.
Catalogus bij de gelijknamige expo in het Mauritshuis
in Den Haag van 1 juni tot 16 oktober 2022.

Exclusief boek met
hedendaagse topfotografie
geïnspireerd door het werk
van oude meesters
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Start verkoop
juni 2022

Aantal blz.
160

Afwerking
hardcover

Formaat
33,6 × 24 cm

Verkoopprijs
€ 59

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 626 6

9 789464 366266

© Mauritshuis, Ivo Hoekstra

To mark the bicentenary of
the Mauritshuis in The Hague,
sixteen top photographers
produced new work inspired
by the collection. An exclusive
collector’s item.

STAL – Vernacular Animal Sheds
SERVAAS VAN BELLE

Stalletjes zijn in die mate een gemeengoed en een
evidentie in onze omgeving en cultuur dat ze nog
zelden worden opgemerkt. Nochtans staan er in
het Belgische landschap architecturale pareltjes.
Een karaktervol gezelschap met een duidelijk carte
blanche voor hen die deze schuilplaatsen hebben
neergepoot. Talrijke vormen en formaten, opgetrokken uit diverse materialen en in een uiteenlopend
kleurenpalet, sieren het landschap. Met de tand
des tijds duidelijk zichtbaar ademen ze verhalen uit.
Door hun oplapwerk zouden sommige ervan niet
misstaan in een museum.
Servaas Van Belle ging jarenlang in alle uithoeken
van België op zoek naar de meest tot de verbeelding
sprekende structuren en beet zich vast in het oud
ijzer. Het resultaat wordt nu gepresenteerd in zijn
eerste boek.
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STAL – Vernacular Animal Sheds verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling van Servaas Van Belle
in het kader van Foto Knokke-Heist en loopt van
26 maart tot juni 2022 in Cultuurcentrum Scharpoord.
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SERVAAS VAN BELLE

HANNIBAL

Levenswerk van fotograaf
Servaas Van Belle: het
vastleggen van typische
kleine stalletjes en
schuurtjes in het landschap,
voor ze verdwijnen
Important photographic
contribution to the recent
international focus on
vernacular architecture.

© Servaas Van Belle

© Servaas Van Belle

Met een tekstbijdrage van Stephan Vanfleteren.

STAL
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Aantal blz.
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Formaat
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Verkoopprijs
€ 55

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 637 2

9 789464 366372

Dance in Close-Up
HANS VAN MANEN SEEN BY ERWIN OLAF

“Ballet inspireert mij. De mens heeft de capaciteit
om zich uit te drukken in vele kunstvormen, maar bij
dans – en zeker bij klassiek modern ballet – verbaas
ik me altijd weer over die ongelooflijk hoge vorm van
expressie. Het is zo precies en zo ontzettend ambachtelijk, dat bewonder ik enorm.”
ERWIN OLAF

“Dat de fotograaf kijkt via de camera is anders dan
het direct aankijken van de figuur. Dat is voyeuristisch. De camera kan iets wat je als toeschouwer
niet kan: een close-up maken.”
HANS VAN MANEN

Vanaf de jaren zeventig tot de jaren negentig was
Hans van Manen niet alleen een van ’s werelds meest
vooraanstaande choreografen maar eveneens een
internationaal gevierd fotograaf. Het was in deze tijd
dat de toen piepjonge fotograaf Erwin Olaf de vermaarde kunstenaar ontmoette, die hem onmiddellijk
bij de hand nam en hem met de wereld van de beeldende kunst en studiofotografie liet kennismaken.
In dit boek wordt hun veertigjarige vriendschap
gevierd met een fotoserie waarin Van Manen
momenten uit zijn choreografieën regisseert,
uiterst precies vastgelegd door Erwin Olaf.

Start verkoop
juli 2022

Aantal blz.
160

Afwerking
hardcover

Formaat
30 × 30 cm

Verkoopprijs
€ 59

Een unieke kijk op dans en
fotografie door fotograaf
Erwin Olaf en choreograaf
Hans van Manen
The forty-year friendship
between choreographer
Hans van Manen and
photographer/filmmaker
Erwin Olaf is celebrated in
this exclusive book, which
offers a unique view on
dance and photography.

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 627 3

9 789464 366273
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© Erwin Olaf

In 2022 viert de grootmeester van de Nederlandse
dans, choreograaf Hans van Manen, zijn negentigste
verjaardag. Dat zal internationaal gevierd worden
door vooraanstaande balletgezelschappen, zoals
Het Nationale Ballet in Amsterdam, met een
omvangrijk festival.

Eiland
JEROEN HOFMAN

Jeroen Hofman
Eiland

Eiland

Jeroen Hofman

Jeroen Hofman

“Met de veerboot over het open water voelt de
verplaatsing van A naar B groots. Wanneer je bij
de reling op het buitendek staat, de vaste wal achter
je verdwijnt en het eiland langzaam voor je opdoemt,
gebeurt er iets merkwaardigs. Er kwam een rust
over mij heen die ik zo nog niet eerder had gevoeld.
Een nieuwe wereld lag aan mijn voeten.”
JEROEN HOFMAN

Fotograaf Jeroen Hofman werkte jarenlang in weer
en wind aan dit magnum opus, waarbij hij als een
hedendaagse schilder de Nederlandse eilanden vatte
in monumentale beelden. Alle foto’s werden gemaakt
vanuit een hoogtewerker, waardoor hij op een heel
bijzondere manier het landschap en de horizon kon
vastleggen.
Een eiland heeft een mythische aantrekkingskracht
op de mens en de verbeelding. Dit boek viert en
verbeeldt het verlangen naar een eiland als een
plek van rust, natuur en afzondering.
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Met tekstbijdragen van journalist en schrijver
Arnold van Bruggen, die op Texel woont en samen
met Rob Hornstra het iconische boek The Sochi
Project maakte, en van Willemijn van der Zwaan,
curator bij Fotomuseum Den Haag.

© Jeroen Hofman

Publicatie bij de gelijknamige solotentoonstelling in
Fotomuseum Den Haag, die plaatsvindt van 19 maart
tot 19 juni 2022.
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hardcover
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Verkoopprijs
€ 59
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Indrukwekkende hommage
aan de Waddeneilanden
door fotograaf Jeroen
Hofman
The impressive beauty
of the Dutch landscape
through the lens of
photographer Jeroen
Hofman, captured on an
epic journey with an aerial
platform on the Wadden
Islands.

Drietalige editie Nederlands-Engels-Duits
ISBN 978 94 6388 765 6

9 789463 887656

Strandbeesten – The New Generation
THEO JANSEN

“Geef me nog een paar miljoen jaar en mijn
strandbeesten zullen volledig zelfstandig leven.”
THEO JANSEN

De Haagse kunstenaar Theo Jansen (°1948) is
wereldberoemd geworden met zijn imposante en
ingenieuze strandbeesten. Hij inspireerde zich op
de evolutieleer om ze gaandeweg te leren bewegen
in de wind en zelfstandig op het strand te laten
voortbewegen. Door op geheel eigen wijze de aardse
schepping na te bootsen hoopt Jansen wijzer te
worden uit de bestaande natuur. In zijn zoektocht
botst hij namelijk op dezelfde problemen als die van
de echte Schepper. Dit boek verhaalt over Jansens
ervaringen als God en haakt in op zijn vorige boeken.
Hij herneemt, schrapt en vult aan.
Theo Jansen startte zijn studies natuurkunde in
Delft en ging daarna als kunstenaar aan de slag.
Tussen 1986 en 2008 was hij auteur van een vaste
column ‘Reflectie’ in de Volkskrant. Daarnaast
schreef hij ook het boek De Grote Fantast, over
het ontstaansproces van zijn strandbeesten.
In november 2017 werd Jansen uitgeroepen tot
Kunstenaar van het Jaar 2018 en in 2018 ontving
hij de Haagse Cultuurprijs.

THE NEW GENERATION

Theo Jansen
HANNIBAL

Theo Jansens ervaring als
God bij de creatie van zijn
strandbeesten
Ode to a new generation
of world-famous
strandbeesten by
Theo Jansen.
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© Theo Jansen

© Theo Jansen

De strandbeesten van Theo Jansen zijn vanaf
26 februari 2022 te bewonderen in het Kunstmuseum
Den Haag.

STRANDBEESTEN

Start verkoop
februari 2022

Aantal blz.
240

Afwerking
hardcover

Formaat
28,5 × 24 cm

Verkoopprijs
€ 49

Tweetalige editie Nederlands-Engels
ISBN 978 94 6436 625 9

9 789464 366259

50 jaar Collegium Vocale Gent
& Philippe Herreweghe
PHILIPPE HERREWEGHE EN STEPHAN VANFLETEREN

In 1970 richtte Philippe Herreweghe Collegium
Vocale Gent op, waarmee hij zich toelegt op composities van Johann Sebastian Bach en Duitse barokmuziek. Het ensemble paste als een van de eerste
nieuwe inzichten over de uitvoering van barokmuziek
toe op de vocale muziek en verwierf in nauwelijks
enkele jaren tijd wereldfaam. Dit jaar viert Philippe
Herreweghe zijn 75ste verjaardag met een prachtig
boek waarin hij terugblikt op zijn leven en vruchtbare
carrière als dirigent. Fotograaf Stephan Vanfleteren
reist mee naar het Toscaanse zomerfestival Collegium Vocale Crete Senesi en brengt het ensemble
en zijn dirigent op meesterlijke wijze in beeld. In zijn
visuele interpretatie is een centrale rol weggelegd
voor religiositeit.
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Een persoonlijke terugblik
op het leven en werk
van dirigent Philippe
Herreweghe, opgetekend
door Joep Stapel

© Stephan Vanfleteren

© Stephan Vanfleteren
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Philippe Herreweghe (°1947) is artistiek directeur
van Collegium Vocale Gent. Als dirigent is hij ook
verbonden aan het Antwerp Symphony Orchestra
en het Orchestre des Champs-Élysées. Daarnaast
is hij een veelgevraagde gastdirigent van orkesten
zoals het Concertgebouworkest Amsterdam, het
Gewandhausorchester Leipzig, het Scottish
Chamber Orchestra, het Tonhalle Orchester Zürich
en de Staatskapelle Dresden.

Start verkoop
mei 2022

Aantal blz.
160

Afwerking
hardcover

Formaat
28,5 × 22 cm

Verkoopprijs
€ 49

Nederlandstalige editie
ISBN 978 94 6436 645 7

9 789464 366457

Eindelijk bevrijd
– geen schuld, geen slachtoffer
SIMON GRONOWSKI, KOENRAAD TINEL EN DAVID VAN REYBROUCK

Dit boek gaat over een ontmoeting en een bevrijding.

koenraad Tinel (Gent, 1934) is beeldhouwer en tekenaar. Al heel
vroeg begon hij te tekenen en vanaf zijn vijfde leerde hij ook pianospelen. In
1944 vluchtten zijn ouders met hem en zijn zus naar Duitsland, een zwerftocht door de puinhopen van Europa die onuitwisbaar in zijn geheugen staat
gegrift.
Hoewel hij een begenadigde pianist was, wilde de jonge Koenraad plastisch kunstenaar worden. Hij studeerde beeldhouwen aan het Hoger Instituut
La Cambre in Brussel. Aan het einde van zijn opleiding in 1956 vertrok hij
voor zes maanden op studiereis naar India in een Citroën 2CV. Daarna werkte
hij als wetenschappelijk tekenaar voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen in Brussel.
Koenraad Tinel bekwaamde zich in alle technieken van metaalbewerking
en opende zijn eigen smederij. Vanaf 1971 wijdde hij zich volledig aan beeldhouwen en tekenen. Hij aanvaardde het hoofddocentschap van de afdeling
beeldhouwkunst van de Brusselse Sint-Lukas Hogeschool (1972–1999).
Met Scheisseimer (2009), een beeldroman over zijn kinderjaren tijdens de
oorlog, wekte hij alom bewondering. Het boek gaf aanleiding tot meerdere
tentoonstellingen en had een succesvolle theatertournee in het Nederlands
en het Frans.

Deze twee oorlogskinderen, Simon en Koenraad, gingen lange
tijd gebukt onder het gewicht van hun verleden. Tot Sacha
Rangoni, een zestienjarige jongeman, hen samenbracht
tijdens een lezing die werd georganiseerd door de Union
des Progressistes Juifs de Belgique. Uit die onwaarschijnlijke
ontmoeting ontstond een hechte vriendschap die haar neerslag
vond in dit boek, een oprecht pleidooi voor menselijkheid.
Koenraad leerde van Simon dat hij de last van zijn vaders
schuld niet dient te dragen, terwijl Simon van Koenraad
leerde dat hij niet het eeuwige slachtoffer hoefde te blijven
om zijn verloren geliefden te eren.

Simon Gronowski’s levensverhaal had dat van een gewoon
kind in een gewone familie moeten zijn. Maar hij is een Jood.
Op 17 maart 1943 werd hij samen met zijn moeder en zijn zus
door de Gestapo opgepakt. Toen hij op 19 april met het beruchte
twintigste konvooi werd gedeporteerd, sprong hij uit de trein
en kon hij als bij wonder ontsnappen. Hij was toen elf en een
half jaar. Zijn moeder en zus verdwenen in Auschwitz.
Koenraad Tinels levensverhaal is niet minder tragisch. Zijn
vader was een fervente aanhanger van Hitler; zijn broers
droegen het uniform en de wapens van de SS en verdedigden
de idealen van de Führer.

Koenraad Tinels levensverhaal is niet minder
tragisch. Zijn vader was een fervente aanhanger van
Hitler; zijn broers droegen het uniform en de wapens
van de SS en verdedigden de idealen van de führer.
david van reybrouck

(Brugge, 1971) is een van de opmerkelijkste auteurs van zijn generatie. Zijn boek Congo – Een geschiedenis werd
veelvuldig vertaald en bekroond. Zijn essay Tegen verkiezingen werd geroemd door Kofi Annan en Nobelprijswinnaar John Coetzee en leidde in
diverse landen tot experimenten met nieuwe democratie. En met Revolusi
schreef hij hét boek over de dekolonisatie van Indonesië. Van Reybrouck
schreef ook de theatermonologen Missie, Para en die Siel van die Mier. Zijn
werk werd bekroond met de Gouden Ganzenveer, de Prix Medicis Essai, de
Premio de Sanctis Europa, de Europese literatuurprijs en een eredoctoraat
van de Université St Louis.

Hun verhaal werd verwoord door Simon Gronowski,
verbeeld door Koenraad Tinel en in perspectief geplaatst
door David Van Reybrouck. Het laat alle clichés achter zich
en richt zich tot het hart van ieder mens, ongeacht afkomst,
levensbeschouwing of religie.

eindelijk bevrijd. Geen Schuld, Geen Slachtoffer

Simon GronowSki (Brussel, 1931) is doctor in de rechten en advocaat aan de balie van Brussel. Hij getuigt over de gruwelen van de Shoah
in scholen en groeperingen. In 2006 werd hij laureaat van de CondorcetAronprijs voor de democratie.
Op 19 april 1943 werden Simon en zijn moeder gedeporteerd per trein
vanuit de Mechelse Kazerne Dossin richting Auschwitz. Niemand van de
inzittenden wist dat op dat ogenblik, tien kilometer daarvandaan, drie verzetsstrijders het plan smeedden om de trein te overvallen en zo veel mogelijk
mensen te bevrijden. Simons moeder werd door dat oponthoud aangemoedigd om haar zoon te wekken en hem een eind verder uit de trein te doen
springen. Die sprong was de eerste van een reeks opmerkelijke gebeurtenissen die zijn leven redden, waardoor hij vandaag kan getuigen over de gruwel.
Die kans zouden Chana en Ita Gronowski, de moeder en de grote zus van
Simon, nooit krijgen. Op 19 september 1943 werd Ita op haar beurt op het
konvooi gezet dat haar naar Auschwitz bracht. Zowel moeder als dochter
werden bij hun aankomst in het kamp meteen omgebracht door de nazibeulen. Vader Léon kwam het verlies nooit te boven. Hij stierf op 9 juli 1945
van verdriet.
Zestig jaar later vond Simon de moed om zijn ervaringen in een boek te
gieten, L’enfant du 20e convoi (2002).

Simon GronowSki

Simon Gronowski’s levensverhaal had dat van een
gewoon kind in een gewone familie moeten zijn.
Maar hij is een Jood. Op 17 maart 1943 werd hij
samen met zijn moeder en zijn zus door de Gestapo
opgepakt. Toen hij op 19 april met het beruchte
twintigste konvooi werd gedeporteerd, sprong hij
uit de trein en kon hij als bij wonder ontsnappen.
Hij was toen elf en een half jaar. Zijn moeder en zus
verdwenen in Auschwitz.

geen schuld, geen slachtoffer

Simon Gronowski
Koenraad Tinel

We hadden geen idee
hoe [de ontmoeting]
zou verlopen en besloten
dan maar om alles
de vrije loop te laten.

David Van Reybrouck

9 789464 366204

Deze twee oorlogskinderen, Simon en Koenraad,
gingen lange tijd gebukt onder het gewicht van
hun verleden. Tot Sacha Rangoni, een zestienjarige
jongeman, hen samenbracht tijdens een lezing die
werd georganiseerd door de Union des Progressistes Juifs de Belgique. Uit die onwaarschijnlijke
ontmoeting ontstond een hechte vriendschap die
haar neerslag vond in dit boek, een oprecht pleidooi
voor menselijkheid. Koenraad leerde van Simon dat
hij de last van zijn vaders schuld niet dient te dragen,
terwijl Simon van Koenraad leerde dat hij niet het
eeuwige slachtoffer hoefde te blijven om zijn verloren
geliefden te eren.
Hun verhaal werd verwoord door Simon Gronowski,
verbeeld door Koenraad Tinel en in perspectief
geplaatst door David Van Reybrouck.

3/11/21 12:03

Heruitgave van dit
ontroerende en spraak
makende boek dat de
voorbije jaren uitgroeide
tot een referentie, over
de onwaarschijnlijke
vriendschap van twee
oorlogskinderen

© Koenraad Tinel
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softcover
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Verkoopprijs
€ 22,50

Nederlandstalige editie
ISBN 978 94 6436 620 4

9 789464 366204

© Stephan Vanfleteren

Dit boek is een heruitgave van het in 2013 verschenen
Eindelijk bevrijd – geen schuld, geen slachtoffer en
verschijnt naar aanleiding van het eredoctoraat
dat Simon Gronowski en Koenraad Tinel van de
Vrije Universiteit Brussel en de Université libre de
Bruxelles ontvingen op 22 september 2020.

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS

De ziel van Parijs

Surf Tribe

Bijzondere plekken, mensen en geschiedenissen

STEPHAN VANFLETEREN

DIRK VELGHE

In dit boek overtreft de werkelijkheid altijd de fictie, de waarheid altijd de mythe. In hoogst intrigerende en vaak vergeten
geschiedenissen zoals ‘De zaak-Chanel-Wertheimer’, ‘De gele
trui van Lenin’ en ‘De verkoop van de Eiffeltoren’ komen honderden Parijse zielen weer tot leven achter de gevels, in passages
of stegen, op pleinen en langs de avenues en de boulevards
van de lichtstad.
Auteur Dirk Velghe vertelt feiten en verhalen over bijzondere
mensen en gebeurtenissen die Parijs inkleurden, soms met
verf, soms met bloed. Geschiedenissen zoals alleen een echte
Parijzenaar ze kan vertellen. Luchtig maar altijd diep onderbouwd geeft Velghe een geheel nieuwe twist aan de geschiedenis van Parijs. Zijn no-nonsense proza en narratieve flair staan
garant voor meeslepende lectuur.
Formaat
24 × 16 cm

Aantal blz.
560

Verkoopprijs
€ 39,95

In Surf Tribe, photographer Stephan Vanfleteren shows that
there is far more to surf culture than just competitive sport.
Surfing is also about a deep respect for the ocean, as well as
that moment of insignificance surfers feel when confronted
with the forces of nature. It’s about battles won and lost, both
with other surfers and with themselves.
In this book there are no action shots on azure blue waves;
instead, you’ll find serene black and white portraits in
Vanfleteren’s well-known, haunting style. He reveals the
real person behind the surfer, in all his or her strength and
vulnerability.

DIRK VELGHE

Bijzondere plekken, mensen en geschiedenissen

HANNIBAL

Afwerking
hardcover

BESTSELLER

2DE
DRUK

Nederlandstalige editie
ISBN 978 94 6388 785 4

Finishing
hardcover

Size
28.5 × 22 cm

Number of pages
400

Retail price
€ 59
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9 789463 887854
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Another History of Art

ANOTHER HISTORY OF ART

Dit boek schetst het verhaal van de beeldende kunsten in
West-Europa van de oudheid tot het modernisme in vijf hoofdstukken, telkens vanuit een andere invalshoek. Anders dan
gebruikelijk ligt de nadruk daarbij niet zozeer op een opeenvolging van markante figuren die de bakens van de westerse kunst
hebben verzet, maar op een complex samenspel van menselijk
vernuft en verbeelding en van snel veranderende historische
omstandigheden.
Afwerking
hardcover

Formaat
28 × 22,5 cm

Aantal blz.
472

Verkoopprijs
€ 64,50
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ROBIN DE PUY
2ND
PRINTRUN

3DE
DRUK

KO E N R A A D J O N C K H E E RE · 2.5 0 0 JA A R E U RO P E S E KU N S T G E S C H I E D E N I S

Kunst is zoveel meer dan een esthetische ervaring of een
intrigerend concept. Het is ook een instrument van politiek en
religie, een katalysator van revoluties, een trigger van extreme
reacties, een laboratorium voor nieuwe technologieën. Kunst
is de blauwdruk van een tijdperk, de drager van ongrijpbare
betekenis.

789492
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Down by the Water

2.500 jaar Europese kunstgeschiedenis
KOENRAAD JONCKHEERE

English edition
ISBN 978 94 9267 736 5

ANOTHER
HISTORY
OF ART
2.5 0 0 JA A R
E U RO P E S E
KU N ST
GESCHIEDENIS

Robin de Puy (b. 1986) has lived for several years in Wormer, a
small village surrounded by water just to the north of Amsterdam. She is fascinated by the American countryside, and during
the recent lockdown discovered that her new environment
proves to be very universal, with the same sort of local smalltown icons that she has often encountered during her travels
through the rural landscapes of America.
For example, she meets an eleven-year-old shaman who shows
her around barefoot in forbidden territory, she drives around
with four giggling brothers in the back seat, and she meets a
palm reader who immediately gives her the keys to his house.
Dozens of encounters follow and, slowly, not only a photo book
is created but also a world in which she starts to feel at home.

KO E N R A A D
J O N C K H E E RE

HANNIBAL

Nederlandstalige editie
ISBN 978 94 6388 752 6

9 789463 887526

Finishing
hardcover

Size
31.7 × 24.3 cm

Number of pages
140

Retail price
€ 55

Bilingual edition English-Dutch
ISBN 978 94 6388 789 2

9 789463 887892

NIEUW

NIEUW

Zot & zotter

EXPO IN
LONDEN*

Zotheid in de Vlaamse schilderkunst
LARRY SILVER

Een rollercoaster ride door driehonderd jaar
cultuurgeschiedenis, met in de hoofdrol: adem
benemende topstukken uit de collectie van The
Phoebus Foundation. Onbekende pareltjes van o.m.
Hans Memling, Quinten Metsys, Peter Paul Rubens
en Antoon Van Dyck nemen je mee naar een wereld
vol zotheid en zonde, fascinatie en ambitie.

ISBN 978 94 6436 608 2 (NL)

9 789464 366082

Fools & Folly in Flemish Art

EXHIBITION IN

LONDON*

LARRY SILVER

This original art book shows how folly and irony
are important motifs in medieval art.
It is illustrated with dozens of masterpieces by
Flemish masters from worldwide collections.

EXPO
IN GEEL

€ 55
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SVEN VAN DORST (ED.)

EXHIBITION

IN GEEL

€ 60
ISBN 978 94 6388 741 0 (NL)

9 789463 887410

€ 60
ISBN 978 94 6388 744 1 (EN)

9 789463 887441

Cobra

PAUL HUVENNE, HILDE DE BRUIJN E.A.

Dit boek vertelt het verhaal van de Cobrabeweging aan de hand van diepgaande essays.
Daarnaast worden representatieve werken uit
de topcollectie van The Phoebus Foundation
getoond.

€ 60
ISBN 978 94 6388 791 5 (NL)

9 789463 887915

A Pictorial and Poetic Revolution

The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad
In around 1505, Goossen Van der Weyden
painted a monumental altarpiece depicting
the extraordinary life of Saint Dymphna. The
altarpiece underwent painstaking restoration
work lasting three years, affording the restorers
an unprecedented insight into the mind of an
early sixteenth-century painter.

* at the Royal Hospital Chelsea

Cobra

Crazy about Dymphna
SVEN VAN DORST (ED.)

9 789463 887434

Een picturale en poëtische revolutie

Acht panelen vol passie, lef en rebellie
Omstreeks 1505 schilderde Goossen Van der
Weyden een monumentaal altaarstuk dat
het waanzinnige leven van de heilige Dimpna
verbeeldt. Het altaarstuk werd drie jaar lang
onderworpen aan een minutieuze restauratie.
Zo kregen de restauratoren een ongeziene inkijk
in het hoofd van een vroeg-zestiende-eeuwse
schilder.
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€ 60
ISBN 978 94 6388 743 4 (NL)

The Golden Age of Flanders

A rollercoaster ride through three hundred years of
cultural history starring breathtaking masterpieces
from the collection of The Phoebus Foundation.
Unknown gems by Hans Memling, Quinten Metsys,
Peter Paul Rubens and Anthony Van Dyck, among
others, whisk you off to a world full of folly and sin,
fascination and ambition.

9 789463 887816

Zot van Dimpna

From Memling to Rubens
KATHARINA VAN CAUTEREN

ISBN 978 94 6388 781 6 (EN)

* in het Royal Hospital Chelsea

Van zalig tot zot
KATHARINA VAN CAUTEREN

€ 55

Dit originele kunstboek toont hoe de zot en
ironie belangrijke motieven in de middeleeuwse
kunst worden. Het is geïllustreerd met tientallen
topwerken van Vlaamse meesters uit wereldwijde collecties.

Wij

PAUL HUVENNE, HILDE DE BRUIJN E.A.
€ 60

ISBN 978 94 6388 742 7 (EN)

9 789463 887427

This book recounts the story of the Cobra
movement through in-depth essays. It also
includes representative works from The
Phoebus Foundation’s first-class collection.

€ 60
ISBN 978 94 6436 644 0 (EN)

9 789464 366440

ZENO X BOOKS

NIEUWE PRIJZEN

Anne-Mie Van Kerckhoven

€ 45
€ 24,50

ZENO X GALLERY

LIEVE BLANCQUAERT

€ 45

This book offers an overview of the long-standing
collaboration between the artist Anne-Mie Van
Kerckhoven and Zeno X Gallery. Central to the
publication are the thirteen solo exhibitions which
Van Kerckhoven has presented at the gallery from
the 1980s to the present day.

Prachtig fotoboek over geboorte, leven en dood.
Een wereldreis gezien door de scherpe en
diepmenselijke blik van de bekroonde foto
journaliste en tv-documentairemaakster
Lieve Blancquaert.

ISBN 978 94 6436 632 7 (EN)

9 789464 366327

€ 39,50
€ 22,50

For the Insects and the Hounds

Drawings, Collages and Sculptures 2014-17
JOCKUM NORDSTRÖM

LAST COPIES
HYUN-SOOK SONG

38

Hyun-Sook Song
In her drawings and paintings, South Korean
Hyun-Sook Song fuses Eastern and Western
elements. Using paint or a tempera base, she
applies almost transparent brushstrokes to
canvas, reminiscent of oriental calligraphy.

€ 29.95

39
€ 59.50
€ 24.50

ISBN 978 94 6388 735 9 (GER-EN)

For this book, the renowned filmmaker and
photographer Jerry Schatzberg delved into
his rich archive and selected unpublished
photographs he had taken of Bob Dylan.
His collection of photos of Dylan is widely
regarded as the most significant of its kind.
Providing a remarkable testimony to the life
of a global superstar.

9 789463 887359

Hyun-Sook Song: Where at
Home – Paint or Die
JOCHEN HILTMANN

What role do home and cultural identity play in art?
Long before she received international recognition
as a painter, Hyun-Sook Song came to West
Germany from South Korea as a simple migrant
worker in the 1970s. In his biography, Jochen
Hiltmann draws a multifaceted picture of
Hyun-Sook Song’s path and her engagement
with European modernity and contemporary art.

€ 35,95
€ 15

ISBN 978 94 6436 600 6 (EN)

9 789464 366006

9 789463 887632

€ 24.50
ISBN 978 949 267 760 0 (EN)

9 789492 677600

Nog altijd ergens
MICHIEL HENDRYCKX

€ 29.95

€ 22,50
ISBN 978 94 6388 763 2 (NL)

Dylan by Schatzberg
JERRY SCHATZBERG

ZENO X BOOKS

X BOOKS
Koenig Books

HYUN-SOOK SONG

9 789492 677877

9 789463 887021

Legendarisch feestgebak
Voor het slotstuk van zijn trilogie verdiept Stefan
Elias zich in de rijke geschiedenis van de
Belgische feesten en zoekt hij naar de allerbeste
bakrecepten voor elke gelegenheid. Ouderwetse
taarten, feestkoeken, zoete en zoute verwennerijen en zelfs roomijs of truffels: deze meer dan
honderd heerlijke recepten maken ook van een
doordeweekse dag een feest!

ISBN 978 94 9267 787 7 (EN-SW)

€ 24,50
ISBN 978 94 6388 702 1 (NL)

Feestbakboek
STEFAN ELIAS (BLOCH)

€ 49

Welcome to the mysterious universe of the
Swedish artist Jockum Nordström, who
penetrates the deeper layers of everyday life
with meticulous, often surreal and absurd-looking
collages, graphite drawings and small sculptures.

Circle of Life

Al acht jaar reist fotograaf en auteur Michiel
Hendryckx voor het DS Weekblad wekelijks naar
een andere plek voor een beeld en een verhaal.
In zijn compacte teksten geeft hij veel infor
matie mee maar durft hij ook als geen ander
jaloersmakend romantisch te zijn.

€ 15
ISBN 978 94 6388 703 8 (NL)

9 789463 887038
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FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE

MOØDe

Land of Ibeji

ANTON CORBIJN

Land of Twins

PEP BONET

STEPHAN VANFLETEREN

In MOØDe, the leading international
photographer and filmmaker Anton
Corbijn presents more than one
hundred and fifty images from his
rich oeuvre, in which he explores the
crossover between photography and
the world of fashion. He embraces the
term ‘fashion’ in its broadest sense
and reveals it to be omnipresent.

SANNE DE WILDE & BÉNÉDICTE
KURZEN

The Hellbangers are the “enfants
terribles” of a sleepy, diamonds rich
country. Photographer Pep Bonet
(°1974, Mallorca) has been following
Overthrust, a heavy metal band from
Botswana, Africa, and shows us a
growing, exciting and thoroughly
organic heavy metal community.

The international bestseller in which
photographer Stephan Vanfleteren in
his characteristic style goes in search
of the untraceable identity of Belgium,
a nation with scars on its melancholic
soul. This cult book has become the
ultimate reference in the history of
Belgian photography.

€ 49 - ISBN 978 94 9208 183 4 (DU-FR-EN)

€ 39.95 - ISBN 978 94 6388 751 9 (EN)

€ 39.95 - ISBN 978 94 6388 750 2 (EN)

9 789492 081834

9 789463 887519

9 789463 887502

Photographers Sanne De Wilde and
Bénédicte Kurzen investigate the
mythology of twins in Nigeria where
the rate of natural twin births is
higher than anywhere else in the
world. As sacred beings, twins’
magical and spiritual powers are
celebrated with mythical fervour,
but also condemned as unnatural.

Hellbangers

€ 59 - ISBN 978 94 6388 737 3 (EN-DU)

€ 59 - ISBN 978 94 6388 736 6 (EN)

€ 49.95 - ISBN 978 94 6388 788 5 (EN)

9 789463 887373

9 789463 887366

9 789463 887885

Belgicum
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When Elephants
Come to Town

Venezia

JAMES ATTLEE

This gilt-edged book, bursting
with Venetian delights, is neither
a banal travel guide nor a walk
accompanied by recommendations,
but an atmospheric pilgrimage to
mythical places. It exudes mist and
mystery, and is the embodiment of
the miraculous city: a glamorous,
elegant ruin, as if it were the replica
of a priceless book from 1895.

The elephant’s ‘soul’ and man’s
timeless fascination with the animal
are portrayed in a unique approach.
Iconic photographs alternate with
unattributed, original archive
material. The result is a collection
of remarkable images of elephants
from all over the world produced
throughout the ages and accompanied
by text written by the British author
James Attlee.

SERGE SIMONART
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Herman

I am

Stijn Streuvels

New York

New York

Stil leven / Still Life

DIEGO FRANSSENS

ERWIN OLAF

Fotografisch werk

Vuistdik overzicht van het werk van
Erwin Olaf, met aandacht voor de
evolutie in zijn oeuvre tijdens de
afgelopen vier decennia.
Olaf beheerst de kunst van de
fotografie tot in de kleinste finesses
en biedt een indringend commentaar
op de context van zijn werk.

JEROEN CORNILLY, ARNE DE WINDE
E.A.

JACQUELINE GOOSSENS
AND TOM RONSE

Rotterdam / COVID-19

Van achter zijn cameralens komt
fotograaf Diego Franssens steeds
dichter bij zijn ouder wordende
vader, bij de persoon Herman.
“Mijn vader probeert zich te verstoppen, en ik probeer hem te zien. Soms
draagt hij fluo maar verstopt hij zich
extra hard.” Uitzonderlijk fotoportret
van een vader en een man die besloten had om in lockdown te gaan
lang voor het woord in onze mond
genomen werd.

JACQUELINE GOOSSENS
EN TOM RONSE

Streuvels was niet alleen een
begenadigde en gevierde schrijver
maar ook een getalenteerde fotograaf.
Op zijn tochten door Vlaanderen
fotografeerde hij dorpsgezichten,
landschappen, boerenwoningen en
personages die later soms model
stonden voor de hoofdfiguren in zijn
romans.

Jacqueline Goossens en Tom Ronse
nemen je mee op een boeiende reis
door de tijd, van het kleine NieuwAmsterdam in de zeventiende eeuw,
via de stormachtige expansie en
immigratiegolven, naar de post
industriële metropool die ze later
werd. Prachtige foto’s maken van dit
boek, afgewerkt met zilver op snee,
een visuele hommage aan de bruisende stad die New York vandaag is.

Jacqueline Goossens and Tom Ronse
take you on a fascinating journey
through time, from the small-scale
New Amsterdam in the seventeenth
century, through its turbulent
expansion and waves of immigration,
to the post-industrial metropolis it
later evolved to become. Stunning
photographs make this silver-edged
book a visual homage to the vibrant
city that we know today as New York.

€ 45 - ISBN 978 94 6388 792 2 (NL)

€ 39,95 - ISBN 978 94 6388 749 6 (NL)

€ 39.95 - ISBN 978 94 6388 754 0 (EN)

€ 39,50 - ISBN 978 94 6388 760 1 (NL-EN)

9 789463 887922

9 789463 887496

9 789463 887540

9 789463 887601

€ 29,95 - ISBN 978 94 6388 784 7 (NL)

9 789463 887847

€ 64,50 - ISBN 978 94 9267 778 5 (NL)

9 789492 677785

6 FOTOGRAFEN/PHOTOGRAPHERS

Zes Rotterdamse fotografen brengen
hun stad in beeld tijdens de COVID19-pandemie. Khalid Amakran,
Loes van Duijvendijk, Willem de Kam,
Geisje van der Linden, Marwan
Magroun en Naomi Modde maakten
ieder een fotoserie die de ongekende
impact van het coronavirus op de
stad laat zien. Uniek en universeel
visueel tijdsdocument, met een
tekstbijdrage van Wilfried de Jong.

FOTOGRAFIE

Present

Present

Elvis & Presley

Atlantic Wall

Amsterdam Portraits

STEPHAN VANFLETEREN

STEPHAN VANFLETEREN

BASTIAAN WOUDT

NICK HANNES E.A.

More than four hundred photos,
supplemented with extensive
personal reflections and stories,
provide a complete picture of
Stephan Vanfleteren as a photographer, an artist and above all as a
human being, who approaches life
with empathy, wonder and curiosity.

ROBERT HUBER AND
STEPHAN VANFLETEREN

STEPHAN VANFLETEREN

Meer dan vierhonderd foto’s, aangevuld met uitgebreide persoonlijke
reflecties en verhalen, geven
een compleet beeld van Stephan
Vanfleteren als fotograaf, als kunstenaar en bovenal als mens, die met
empathie, verwondering en nieuwsgierigheid in het leven staat.

Stephan Vanfleteren shares
his wonder for the inadvertent
architectural beauty of German
bunkers from the Second World War
and for the power of nature, which
brings these constructions, once
deemed impenetrable, to their knees.

An intriguing collection of
photographs about the unique,
diverse face of Amsterdam in
dozens of portraits. This book
shows local Amsterdam residents
of very different ages, origins and
professions – from famous actor
to anonymous prostitute, from
schoolchild to pensioner.

Facing Japan is het resultaat van
de artist residence van tien Vlaamse
fotografen in Japan, een mix van
jonge beloften en gevestigde waarden:
Marleen Daniëls, Nick Hannes,
Michiel Hendryckx, Maroesjka
Lavigne, Tony Le Duc, Charlotte Lybeer,
Jimmy Kets, Stephan Vanfleteren,
Sarah Van Marcke en Rob Walbers.

€ 69 - ISBN 978 94 6388 714 4 (NL)

€ 69 - ISBN 978 94 6388 715 1 (EN)

€ 39.50 - ISBN 978 94 9208 184 1 (EN-FR)

€ 59 - ISBN 978 94 6388 725 0 (EN)

€ 24,50 - ISBN 978 94 9208 144 5 (NL)

9 789463 887144

9

789463

887151

Fantastic road trip of an icon by
photographers Robert Huber and
Stephan Vanfleteren, who travelled
through America in 1999 dressed as
Elvis & Presley in the footsteps of
their great hero. A collector’s piece
for lovers of photography and fans of
Elvis!

€ 22.50 - ISBN 978 94 9208 155 1 (EN)

9 789492 081551

9 789492 081841
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Charleroi
Il est clair que
le gris est noir
STEPHAN VANFLETEREN

Indrukwekkend visueel testament
van een stad in transitie. Vanfleteren
is geschokt door de armoede en
criminaliteit in deze industriestad,
maar hij wordt even vaak ontroerd
door de solidariteit en gastvrijheid
van de Carolo’s.

€ 39,50 - ISBN 978 94 9208 141 4 (FR-NL)

9 789492 081414

Flandrien
STEPHAN VANFLETEREN

Herwerkte versie van de klassieker
en bestseller van Vanfleteren, een
hommage aan de peetvader van alle
flandriens: Alberic ‘Briek’ Schotte.
Met onder meer portretten van
Tom Boonen, Philippe Gilbert en
Stijn Devolder.

€ 24,95 - ISBN 978 90 8162 371 1 (NL)

9 789081 623711

9 789463 887250

Facing Japan

9 789492 081445
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MMXIV
De Rode Duivels/
Les Diables Rouges

Moon
De maan in de fotografie,
1840–nu

Moon
Photographing the Moon,
1840–now

Setting the Stage –
North Korea

STEPHAN VANFLETEREN

MAARTEN DINGS, JOACHIM NAUDTS,
JAMES ATTLEE E.A.

MAARTEN DINGS, JOACHIM NAUDTS,
JAMES ATTLEE E.A.

Fotografisch verslag van de fascinatie
van de mens voor de maan, vijftig jaar
na de maanlanding.
MOON toont de begindagen van de
fotografie, archiefbeelden uit het
Apollo-sleuteljaar 1969, de periode
van de Koude Oorlog en werk van vele
fotografen wereldwijd.

Photographic account of man’s
fascination with the moon, fifty years
after the moon landing.
MOON shows the early days of
photography, archive footage from
1969, the pivotal year of Apollo, the
Cold War period and work by many
photographers from all over the world.

Hartmann had the incredible
opportunity to record the artificial
architecture of Pyongyang. In a series
of evocative images, he captures the
forced and almost unrealistic nature
of North Korea’s ambition to build the
ultimate socialist city. He places the
emphasis on the individual.

€ 35,95 - ISBN 978 94 9267 779 2 (NL)

€ 39.95 - ISBN 978 94 9267 752 5 (EN)

Oogverblindend zwart-witportret
van de Rode Duivels door Stephan
Vanfleteren, die alle spelers in hun
naakte torso fotografeerde.
Een fotografische ode aan de pure
lichamelijkheid van onze Duivels
van wereldklasse.

€ 35 - ISBN 978 94 9137 668 9 (NL-FR)

9 789491 376689

9 789492 677792

9 789492 677525

EDDO HARTMANN

€ 42.50 - ISBN 978 94 9267 715 0 (EN)

9 789492 677150

FOTOGRAFIE

LAATSTE
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FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE

Photobook Belge
TAMARA BERGHMANS,
JAN BAETENS, JOHAN PAS E.A.

For a photographer, the photobook is
one of the most important media in
which he can show his work. This is
the first ever overview of photobooks
published by Belgian photographers
from the mid-19th century to this day.
With work by Harry Gruyaert, Bieke
Depoorter, Stephan Vanfleteren,
Max Pinckers and Dirk Braeckman,
among others.

€ 59 - ISBN 978 94 9267 788 4 (EN)

9 789492 677884

Garden of Delight

Ende Neu

NICK HANNES

A.F. VANDEVORST

Highly intriguing and confrontational
documentary by the photographer
Nick Hannes about entertainment,
consumerism and market-driven
urbanisation in Dubai. The collection
of photographs depicts Dubai as the
ultimate playground of globalisation
and capitalism, evoking questions
about authenticity and sustainability.

A comprehensive and tantalising
overview of twenty years of
A.F. Vandevorst, Belgium’s most
edgy designer duo, providing an
insight into their captivating universe
and diverse sources of inspiration.
With text contributions by Dries Van
Noten, Blixa Bargeld, Suzy Menkes
and Dirk Braeckman, among others.

€ 45 - ISBN 978 94 9267 776 1 (EN-FR)

€ 69.50 - ISBN 978 94 9267 725 9 (EN)

9 789492 677761

America in Black
and White
John G. Zimmerman
ARNE DE WINDE,
FRANCIS HODGSON E.A.

The rediscovery of the amazing
work by the exemplary American
photographer John G. Zimmerman,
focusing on his black-and-white
photographs from the 1950s–1970s.
His vast oeuvre covers a wide range
of fields.

€ 39.50 - ISBN 978 94 9208 176 6 (EN)

9 789492 677259

9 789492 081766
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Cas Oorthuys

East/West

Cor was hier

FRITS GIERSTBERG E.A.

HARRY GRUYAERT

COR JARING

THOMAS SWEERTVAEGHER

Een uitgebreide selectie uit het
archief van deze iconische Nederlandse fotograaf. De beelden die hij
maakte tussen het interbellum en
de jaren zeventig tonen tegelijk een
wereld in verandering en het tijdloze
in verschillende samenlevingen.
Ook Oorthuys’ aangrijpende foto’s
van verzetsstrijders in de Tweede
Wereldoorlog komen aan bod.

Tweedelige publicatie die beeldmateriaal bundelt van Magnumfotograaf Harry Gruyaert, die in
de jaren tachtig de markante ver
schillen in beeld bracht tussen het
leven aan de oost- en westkant van
het IJzeren Gordijn.

Het oeuvre van fotograaf Cor Jaring
omvat veel meer dan zijn iconische
beelden van de Amsterdamse haven,
de provobeweging en de bedscène van
John Lennon & Yoko Ono, en dat wordt
hier overtuigend aangetoond.

€ 49,95 - ISBN 978 94 9267 759 4 (NL)

€ 59,50 - ISBN 978 94 9267 707 5 (NL)

€ 39,50 - ISBN 978 94 9208 129 2 (NL)

€ 35,95 - ISBN 978 94 9267 728 0 (NL)

9 789492 677280

9 789492 677594

9 789492 677075

As it May Be

KOOS BREUKEL

BIEKE DEPOORTER

Eerste overzichtsboek van portretfotograaf Koos Breukel, waarin hij
aan de hand van ruim tweehonderd
fotoportretten een universeel en
tegelijk zeer persoonlijk levensverhaal
vertelt.

Beeldverslag van Magnum-fotografe
Bieke Depoorters reizen naar
Egypte tussen 2011 en 2017, waarbij
ze zich liet leiden door toevallige
ontmoetingen die haar een inkijk
boden in de schaduwzijde van de
Arabische Revolutie. In 2017 liet ze
toevallige passanten hun gedachten
op haar foto’s schrijven. Die nieuwe
laag breekt onze westerse blik open.

€ 35 - ISBN 978 94 9137 664 1 (NL)

€ 57,50 - ISBN 978 94 9267 717 4 (NL)

9 789491 376641

9 789492 677174
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Hallertau
A Skateboarder’s Journal
Een fotografische ode aan de
skateboardcultuur, de vrijheid en
de vriendschap. Een boek over
onbestemd reizen, alles uit het
leven halen, het omarmen van de
chaos en de vrijheid en de gevolgen
daarvan: fun en onverwachte schoonheid, maar ook pijn en littekens.

ME WE

9 789492 081292

Blue, See Mount Song
Los Domadores
TITUS SIMOENS

Integer debuut van fotograaf Titus
Simoens, waarin hij van zeer nabij
leerlingen onder een streng schoolregime heeft gevolgd: jongens van
een Belgische zeevaartschool, een
Chinese kungfuschool en een boksschool in Cuba.

€ 39,50 - ISBN 978 94 9208 132 2 (EN-NL)

9 789492 081322

S.
GERT JOCHEMS
EN DAVID VAN REYBROUCK

Fotograaf Gert Jochems maakte het
onmogelijke mogelijk: in tijden van
pornoficatie en overbelichting van
het volmaakte lijf heeft hij seks weer
geheimzinig en verwarrend gemaakt.

€ 29,50 - ISBN 978 94 9137 625 2 (NL-EN)

9 789491 376252

FOTOGRAFIE

KUNST

LAATSTE
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Gerard Petrus Fieret
WIM VAN SINDEREN,
HRIPSIMÉ VISSER E.A.

Europese portretfotografie sinds 1990
FRITS GIERSTBERG E.A.

Deze unieke publicatie in een
bijzondere vormgeving geeft de haast
obsessieve stroom van zwart-witfoto’s
weer van de Nederlandse fotograaf
Gerard Petrus Fieret, die alles in zijn
directe leefomgeving vastlegde. Vooral
zijn vluchtige, persoonlijke ontmoetingen met vrouwen bracht hij in beeld.

Grandioos overzicht van de
hedendaagse Europese portretfotografie. Tientallen spreads tonen
het werk van onder meer Rineke
Dijkstra, Juergen Teller, Thomas Ruff,
Stephan Vanfleteren, Hellen van
Meene en Anton Corbijn.

€ 24,50 - ISBN 978 94 9208 168 1 (NL-EN)

€ 39,50 - ISBN 978 94 9208 126 1 (NL)

9 789492 081681

LAST COPIES

David Bowie’s Tintoretto
The Lost Church
of San Geminiano

Thuis in een museum

At Home in a Museum

Het verhaal van Henriëtte en
Fritz Mayer van den Bergh

The Story of Henriëtte and
Fritz Mayer van den Bergh

CHRISTINA CURRIE, XAVIER F. SALOMON,
BENJAMIN VAN BENEDEN E.A.

ULRIKE MÜLLER

ULRIKE MÜLLER

Saint Catherine, Tintoretto’s ultimate
masterpiece, was one of pop icon
David Bowie’s first art acquisitions.
Essays by specialists bring the
painting, which now hangs in the
Doge’s Palace in Venice, back to life.

Het Museum Mayer van den Bergh
in Antwerpen, internationaal bekend
als de thuishaven van de befaamde
Dulle Griet van Pieter Bruegel de
Oude, is een goed bewaard geheim.
Dit boek schrijft een nieuwe
geschiedenis van het museum
en zijn stichters.

The Museum Mayer van den Bergh
in Antwerp, internationally known
as the home of the famous Dulle Griet
(Mad Meg) by Pieter Bruegel the Elder,
is a well-kept secret. This book writes
a new history of the museum and its
founders.

€ 49 - ISBN 978 94 6388 701 4 (EN)

€ 39,95 - ISBN 978 94 6388 761 8 (NL)

€ 30 - ISBN 978 94 6388 771 7 (EN)

9 789463 887014

9 789492 081261
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9 789463 887618

The Inner Circle
of Europe

En route

GERT VERBELEN

Voor deze serie reisde fotograaf
Gert Verbelen naar alle achttien
lidstaten van de Eurozone. Hij bezocht
het exacte middelpunt van deze
landen en verbleef er telkens een
week om het dagelijkse leven
te fotograferen. Imposant debuut!

In dit boek laat meesterchroniqueur
Michiel Hendryckx zich verdwalen op
zijn reizen. Nieuwsgierig en onbevangen laat hij zich grijpen door de spontane schoonheid die hij op zijn weg
tegenkomt: een voorbijzeilende wolk,
een schaduw op een deur, iemand ver
weg in een overweldigend landschap.
Zonder gêne legt Hendryckx de
ontroering vast in dertig beelden.

Dit rijk geïllustreerde boek brengt
het complete oeuvre van Jan van
Eyck samen, aangevuld met meer
dan honderd topstukken uit de late
middeleeuwen waaruit de invloed van
deze absolute grootmeester van de
westerse kunst blijkt.

Schilder Caravaggio en beeldhouwer
Bernini maakten in het vroegbarokke
Rome furore en hadden een immense
impact op de verdere Europese
kunstgeschiedenis. Uitzonderlijk
beeldmateriaal wordt gecombineerd
met kunsthistorische essays van
barokspecialisten.

€ 39,50 - ISBN 978 94 9208 137 7 (NL-EN)

€ 15 - ISBN 978 94 9267 752 5 (NL)

€ 64,50 - ISBN 978 94 6388 733 5 (NL)

€ 45 - ISBN 978 94 6388 707 6 (NL)

9 789492 081377

MICHIEL HENDRYCKX

9 789492 677525

9 789463 887717
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Van Eyck
Een optische revolutie

Caravaggio & Bernini
Vroege barok in Rome

JAN DUMOLYN, MAXIMILIAAN
MARTENS, TILL-HOLGER
BORCHERT E.A.

FRITS SCHOLTEN,
GUDRUN SWOBODA (RED.)

9 789463 887335

9 789463 887076

De blik van Dürer
Albrecht Dürers reis door
de Nederlanden (1520–1521)
KATRIEN LICHTERT & ALEXANDRA
VAN DONGEN

De vele reizen die Albrecht Dürer
(1471–1528) door het vroegmoderne
Europa maakte, drukten alle hun
stempel op zijn artistieke persoonlijkheid. Zijn laatste grote reis bracht
hem in 1520–1521 naar de Lage
Landen en werd uitzonderlijk goed
gedocumenteerd.

€ 35 - ISBN 978 94 6388 790 8 (NL)

9 789463 887908

KUNST

KUNST

Renaissanceportretten
uit de Lage Landen
TILL-HOLGER BORCHERT
EN KOENRAAD JONCKHEERE

In dit boek ontdek je vijftig zeldzame
portretten uit de zestiende en zeventiende eeuw van meesters als Quinten
Metsys en Joos van Cleve. Zij vereeuwigden hun tijdgenoten in verbluffend
knappe, gedetailleerde schilderijen.

€ 29,95 - ISBN 978 94 9208 127 8 (NL)

9 789492 081278

Blind Date
Portretten met
blikken en blozen

The Bold and
the Beautiful in
Flemish Portraits

KATHARINA VAN CAUTEREN,
NILS BÜTTNER, MATTHIAS UBL
EN HILDEGARD VAN DE VELDE

KATHARINA VAN CAUTEREN,
NILS BÜTTNER, MATTHIAS UBL AND
HILDEGARD VAN DE VELDE

Dit boek wil de lezer een blind date
bieden met geportretteerde mannen
en vrouwen uit de late middeleeuwen
en de vroegmoderne tijd. Uit deze
uitzonderlijke staalkaart van de
portretkunst blijkt dat het verleden
verrassend tijdloos en herkenbaar is.

The aim of this book is to propose the
reader a blind date with the male and
female subjects of portraits dating
back to the late Middle Ages and
early modern period. This exceptional
sample of portraiture demonstrates
that the past is surprisingly timeless
and familiar.

€ 60 - ISBN 978 94 6388 739 7 (NL)

€ 60 - ISBN 978 94 6388 740 3 (EN)

9 789463 887397

9

789463

Pedro de Mena
The Spanish Bernini
This first monograph on Pedro
de Mena, the most important
sculptor of the Spanish Baroque, is
richly illustrated with remarkable
reproductions and details of his
hyper-realistic images lavishly
imbued with Spanish passion.

€ 49 - ISBN 978 94 9267 791 4 (EN)

9 789492 677914

887403
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HARDCOVER

Bruegel
De hand van de meester

MANFRED SELLINK, RON SPRONK,
SABINE PÉNOT E.A.

MANFRED SELLINK, RON SPRONK,
SABINE PÉNOT E.A.

Rijk geïllustreerde catalogus bij de
internationale toptentoonstelling
over het werk van Pieter Bruegel
de Oude in het Kunsthistorisches
Museum in Wenen. Stap voor stap
wordt de veelgelaagde betekenis van
de schilderijen ontsluierd.

Rijk geïllustreerde catalogus bij de
internationale toptentoonstelling
over het werk van Pieter Bruegel
de Oude in het Kunsthistorisches
Museum in Wenen. Stap voor stap
wordt de veelgelaagde betekenis van
de schilderijen ontsluierd.

€ 49,50 - ISBN 978 94 9267 763 1 (NL)

€ 24,99 ISBN 978 94 9267 764 8 (NL)

789492

677631

The Ghent Altarpiece
Art, history, science
and religion

DANNY PRAET,
MAXIMILIAAN MARTENS (RED.)

DANNY PRAET,
MAXIMILIAAN MARTENS (ED.)

Dit boek bundelt voor het eerst
diverse inzichten over het Lam Gods
tijdens de lopende restauratiecampagne en brengt experts samen uit
de meest uiteenlopende disciplines:
kunstwetenschappers, historici,
filosofen, godsdienstwetenschappers,
wiskundigen en specialisten in optica.

This book bundles various insights
acquired into the Ghent Altarpiece
during the ongoing restoration
project for the first time, and brings
together experts from a wide range of
disciplines: art scholars, historians,
philosophers, religious scholars,
mathematicians and specialists in
optics.

€ 59 - ISBN 978 94 9267 774 7 (NL)

€ 59 - ISBN 978 94 9267 797 6 (EN)

9 789492 677747

9

789492

677976
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SOFTCOVER

Bruegel
De hand van de meester

9

Het Lam Gods
Kunst, geschiedenis,
wetenschap en religie

9 789492 677648

Bruegel in zwart en wit
Het complete
grafische werk
JORIS VAN GRIEKEN, MAARTEN
BASSENS, JAN VAN DER STOCK E.A.

Totaaloverzicht van Bruegels fascinerende prentkunst, gereproduceerd op
ware grootte. In verhelderende essays
wordt ingegaan op het oeuvre van
Bruegel, dat 450 jaar na zijn overlijden
nog niets aan zeggingskracht heeft
ingeboet.

€ 55 - ISBN 978 94 6388 718 2 (NL)

9 789463 887182

De Besloten Hofjes
van Mechelen
Laatmiddeleeuwse
paradijstuinen ontrafeld
LIEVE WATTEEUW,
HANNAH ITERBEKE (RED.)

De zeven Besloten Hofjes van
Mechelen (Hof van Busleyden),
een bijzondere vorm van religieuze
‘vrouwenkunst’, evoceren een
paradijstuin door een amalgaam aan
relieken, zijden bloemen, insignes,
beeldjes….

€ 49,95 - ISBN 978 94 9267 766 2 (NL)

9 789492 677662

Monet –
Tuinen van verbeelding

Monet –
The Garden Paintings

BENNO TEMPEL, MARIANNE MATHIEU,
FROUKE VAN DIJKE

BENNO TEMPEL, MARIANNE MATHIEU,
FROUKE VAN DIJKE

Gedurende drie decennia schilderde
Claude Monet de waterlelies en
zijn tuin meer dan driehonderd
keer. Vandaag worden deze tuinschilderijen beschouwd als absolute
meesterwerken, waarin de evolutie
van de kunstenaar duidelijk waar te
nemen valt.

Claude Monet painted the water
lilies and his garden more than three
hundred times over three decades.
Today, his garden paintings are
regarded as absolute masterpieces,
in which the artist’s evolution is
clearly discernible.

€ 24,95 - ISBN 978 94 9267 795 2 (NL)

€ 32.50 - ISBN 978 94 9267 796 9 (EN)

9 789492 677952

9

789492

677969

HEDENDAAGSE KUNST

Max Pinckers

Night Time

STROOK

HANS THEYS

HANS OP DE BEECK

Artist Stefaan De Croock (b. 1982),
aka Strook, became well known for his
‘heads’ made of scrap wood. The key
theme of his layered collages, sculptures and installations is, in a word,
time, and is visible in every piece of
the rough, patinated raw material
he chooses to compose his works.
This book presents a selection of his
‘heads’, paintings and sculptures.

Max Pinckers (b. 1988) is a Belgian
artist/photographer. In his work he
explores the critical, technological
and ideological structures which
underpin the creation and consumption of documentary images. This
trilingual book marks the culmination
of ten years of collaboration between
the photographer Max Pinckers and
the writer Hans Theys.

For more than ten years, the artist
Hans Op de Beeck has been working
on a series of large, monochrome
watercolours that he paints at
night. Many depict poetic scenes
of mysterious nocturnal locations,
sometimes inhabited by anonymous
people. This book, luxuriously
produced in a large format,
contains more than sixty night-time
watercolours, which as a whole, form
a kind of associative graphic novel.

€ 59 - ISBN 978 94 6436 603 7 (DU-EN)

€ 49.95 - ISBN 978 94 6388 782 3 (EN-DU-FR)

€ 105 - ISBN 978 94 6388 766 3 (EN)

9 789464 366037

9 789463 887823

Das Phantom der Malerei /
The Phantom of Painting

Making My Past
MICHEL BUYLEN

KATI HECK

WALTER SWENNEN

The non-conformist Walter Swennen
continues to influence young artists
today. Swennen paints on everything:
from canvas to wood, discarded
camping tables, cookers and washing
machines. The pleasure he derives
from the fierce struggle with the paint
serves as an important constant.

Prachtig overzicht van het poëtische
hyperrealisme van Michel Buylen.
Zo’n honderd werken uit zijn hele
carrière werden bij elkaar gebracht.
Buylen is een veelzijdige en eigen
zinnige schilder die blijft verbazen
door zijn verbluffende virtuositeit en
zijn vernieuwende kijk op eeuwenoude onderwerpen zoals het naakt,
het kind, het landschap en de zee.

Het kleurrijke oeuvre van Kati Heck
wordt steevast gekarakteriseerd door
ironie, drama en een hoogst origineel
gevoel voor het groteske. In Hauruck
vindt u zo’n 75 werken die gemaakt
werden tussen 2013 en 2020, naast
een speciaal voor dit boek gemaakt
beeldverhaal.

€ 39.95 - ISBN 978 94 6388 764 9 (GER-EN)

€ 39,50 - ISBN 978 94 6388 769 4 (NL-EN)

€ 55 - ISBN 978 94 6388 745 8 (NL-EN)

9 789463 887649

9 789463 887663
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Paula Rego

Kati Heck

PAULA REGO

ANN DEMEESTER, JAN HOET E.A.

Aan de hand van woordelijke citaten
uit de talrijke interviews die kunstenaar Panamarenko (1940–2019)
heeft gegeven, brengt kunsthistoricus
Jo Coucke de vaak ongezouten
uitspraken van de legendarische
meester over kunst, wetenschap
en leven samen tot diens postume
masterclass, die leest als een ultieme
monoloog. Met een selectie doordringende beelden van Stephan
Vanfleteren.

Hedendaagsekunstcollecties
in Zuid-West-Vlaanderen

Het radicale en compromisloze
oeuvre van Paula Rego (°1935)
getuigt van een uitzonderlijke verbeeldingskracht. In de loop van haar
meer dan zestigjarige praktijk gaf de
kunstenares een nieuwe invulling aan
de figuratieve kunst en bracht ze een
revolutie teweeg in de manier waarop
vrouwen en hun ervaringen worden
voorgesteld.

Hoewel kunstenares Kati Heck al
tien jaar in Antwerpen woont, heeft
haar werk nog een Duits karakter,
met een stijl gebaseerd op de
expressionistische penseelvoering.
Haar virtuoze doeken getuigen van
een zeer persoonlijke en originele
visie op het alledaagse.

€ 24,50 - ISBN 978 94 6436 615 0 (NL)

€ 29,50 - ISBN 978 94 6436 605 1 (NL-EN)

€ 39,95 - ISBN 978 94 6388 783 0 (NL)

€ 39,95 - ISBN 978 94 9208 154 4 (NL-FR)

JO COUCKE

9 789464 366150

PATRICK RONSE, LUK LAMBRECHT
EN IVE STEVENHEYDENS

Het is een veelgehoorde uitspraak dat
België het land is met de meeste verzamelaars van hedendaagse kunst per
vierkante kilometer. Een opmerkelijk
aantal van die verzamelaars woont in
West-Vlaanderen. Gedurende enkele
maanden verlaten ze hun isolement
en worden ze publiek goed.

9 789464 366051

9 789463 887830

9 789463 887694

Hauruck

9

789463

887458
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Frequently the woods
are pink

Dixit Panamarenko

HEDENDAAGSE KUNST

Strook – Portraits

9 789492 081544

Prison Drawings
The Borderline Books

Colored Pencil Drawings

WIM OPBROUCK, LUC DONDEYNE E.A.

Met deze weergaloze tekeningen
in kleur keert Rinus Van de Velde,
vooral bekend van zijn monumentale
werken in houtskool, terug naar een
heel klassieke en directe manier van
tekenen met kleurpotlood op papier,
waarbij zijn technische kwaliteiten
optimaal tot uiting komen.

Selectie van de bijna 3.000 tekeningen
die ontstonden doordat leerlingen en
docenten van het Gentse Secundair
Kunstinstituut en gedetineerden van
de Gevangenis Gent samen in boeken
tekenden en reageerden op elkaars
werk. Een kleur- en leerrijke dialoog
in tekeningen.

€ 35 - ISBN 978 94 9267 792 1 (NL-EN)

9 789492 677921

RINUS VAN DE VELDE

€ 55 - ISBN 978 94 6388 728 1 (EN-NL)

9 789463 887281

HEDENDAAGSE KUNST

Prentenkabinet/
Print Room 2013-2015

David Lynch
Someone is in My House

Brieven aan kunstenaars
PHILIPPE VAN CAUTEREN

PHILIPPE VAN CAUTEREN

RINUS VAN DE VELDE

PAUL HUVENNE

FRED BERVOETS

Verzameling van het werk van de
legendarische Belgische kunstenaar
Fred Bervoets, van 2015 tot 2019,
inclusief zijn recentste serie Night
Drawings. Bervoets laat alledaagse
gebeurtenissen uitgroeien tot kleine
mini-universums met hun eigen regels
en wetten. De horror vacui van zijn
grote schilderijen verbergt ontelbare
details, die stuk voor stuk bijdragen
aan het verhaal.

Kunstenaar Fred Bervoets werkte
in 2015 niet alleen overdag aan zijn
etsen op groot formaat, ’s nachts
maakte hij ook nog eens honderden
tekeningen op bescheiden A4formaat. Deze kleine tekeningen
vormen het hart van dit boek, waarin
ook zijn ander kleurrijk werk sinds
2013 verzameld werd.

KRISTINE MCKENNA, MICHAEL
CHABON, STIJN HUIJTS E.A.

Bundeling van meer dan honderd
brieven aan sleutelfiguren uit de
hedendaagse kunst, geschreven
door Philippe Van Cauteren,
directeur van het Gentse S.M.A.K.
Een toegankelijke reflectie over het
hedendaagse culturele veld en de
plaats die het museum en de kunstenaars daarin innemen.

Collection of more than one hundred
letters to key figures involved in
contemporary art, written by Philippe
Van Cauteren, director of the S.M.A.K.
in Ghent. An accessible reflection on
the contemporary cultural field and
the place occupied by the museum
and artists therein.

For the first time ever, Rinus Van de
Velde reveals the process behind
his sets, video work, drawings and
sculptures, which collectively make
up his fictional universe. Dozens of
photos show the artist and his team in
his studio as they work with scenery,
build ambitious film sets, take
tracking shots and so on.

€ 35,95 - ISBN 978 94 9267 790 7 (NL-EN)

€ 35,95 - ISBN 978 94 9208 145 2 (NL)

€ 29,50 - ISBN 978 94 9267 730 3 (NL)

€ 29.50 - ISBN 978 94 9267 731 0 (EN)

€ 45 - ISBN 978 94 6388 762 5 (EN-GER)

9 789492 677907

9 789492 081452

Totaaloverzicht van het beeldende
werk van David Lynch, een van de
invloedrijkste Amerikaanse
regisseurs van de twintigste eeuw.
Ook in zijn schilderijen, tekeningen
en sculpturen is het ‘lynchiaanse’
universum duister, onvoorspelbaar,
onderhuids dreigend, vaak humoristisch en altijd origineel en stijlvol.

€ 59 - ISBN 978 94 9267 762 4 (NL)

9 789492 677303

9 789492 677624
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Letters to Artists

9

789492

677310

I’d rather stay at home,...

9 789463 887625
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LAATSTE
EXEMPLAREN

Kamikaze
Philippe Vandenberg

Correspondances #1

Correspondances #2

Armen Eloyan

RONNY DELRUE

RONNY DELRUE

BRIGITTE KÖLLE E.A.

Intrigerend overzicht van de
tekenkunst van Ronny Delrue.
Drie auteurs laten hun hoogst
persoonlijke licht schijnen over
het belang van de tekening in het
werk van Delrue en leggen zich
onder meer toe op ‘de tekening
als dialoog’.

Aan de hand van uitwisselingen
met vijf kunstenaars in de vorm
van onder meer tekeningen, brieffragmenten en collages wordt de
aandacht verschoven van het
obsessieve tekenen van Ronny
Delrue naar de ontmoeting met
de ander. Correspondances #2 is
een ode aan de traagheid.

LAURENCE GATEAU,
ANNE BONNIN E.A.

€ 45 - ISBN 978 94 6388 706 9 (NL-FR)

€ 39,95 - ISBN 978 94 6388 732 8 (EN-NL-FR)

Comprehensive retrospective of the
Belgian artist Philippe Vandenberg
(1952–2009), whose radical work is
increasingly gaining international
recognition. Vandenberg’s intense
oeuvre is both disturbing and
exhilarating. It touches on the dark
side of human existence, as well as
on our deeply human desire for
intimacy and participation.

€ 35.95 - ISBN 978 94 9267 775 4 (GER-EN-FR)

9 789492 677754

9 789463 887069

9 789463 887328

The Armenian artist Armen Eloyan
combines influences from street
art and animated cartoons with
references to great pioneers of
painting, such as Willem de Kooning
and Caspar David Friedrich. In his
expressive, colourful paintings, he
uses dark humour to create a world
in which familiar figures we associate
with our youth have lost their
innocence.

€ 45 - ISBN 978 94 9267 789 1 (EN-FR)

9 789492 677891

What I’ve seen and
what I’ve dreamt
Piet Raemdonck
ABDELKADER BENALI, ELS FIERS E.A.

De eerste monografie van de
Antwerpse schilder Piet Raemdonck.
Zijn werk onderzoekt de dialoog
tussen herkennen en niet herkennen,
tussen figuratie en abstractie.
Raemdonck laat zich leiden door
kleur, licht en vorm.

€ 49,50 - ISBN 978 94 9208 180 3 (EN-NL)

9 789492 081803

HEDENDAAGSE KUNST

Fred Bervoets
2015-2019

HEDENDAAGSE KUNST

Live or Die
Philippe Vandenberg –
Bruce Nauman
BRIGITTE KÖLLE E.A.

Nick Ervinck –
Henry Moore

Eerste monografie van beeldend
kunstenaar Peter Rogiers, die als
eerste kunstenaar ooit voor de
tweede keer een grote retrospectieve
in het Middelheimmuseum kreeg.
Een uitgebreide selectie van zijn
werk sinds de jaren negentig wordt
afgewisseld met foto’s van zijn
indrukwekkende installatieclusters.

SEBASTIANO BARASSI, JON WOOD,
SAM CORNISH E.A.

This gem confronts the work of
Philippe Vandenberg with that of
Bruce Nauman. Both artists talk
about the darker sides of man,
his failures, his ruthlessness and
his inability to communicate.

This publication explores the shared
fascinations of Henry Moore and
Nick Ervinck. Using his typical RAL
1003 yellow, Ervinck transforms his
sculptures into strange caesurae in
our world overwhelmed by digital
and physical images.

€ 24.95 - ISBN 978 94 9267 700 6 (EN)

€ 59 - ISBN 978 94 6388 717 5 (EN)

9 789492 677006

Peter Rogiers

€ 32,50 - ISBN 978 94 9208 164 3 (NL-EN)

9 789492 081643

9 789463 887175
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Illusions

JOANNA DE VOS E.A.

Een vijftigtal moderne en heden
daagse kunstenaars worden in dit
boek samengebracht rond het thema
van de kunstenaar als ridder.
Met werk van o.a. Marina Abramović,
Giorgio de Chirico, Tracey Emin en
Damien Hirst.

Een uitgepuurd overzicht van
het werk van kunstenaar Jan De
Maesschalck van de laatste tien jaar,
waarin hij resoluut voor de figuratie
kiest. Zijn subtiele schilderijen zijn
echter niet zomaar figuratief, er zit
meestal iets ontregelends in.

Bundeling van tien jaar werk van
de Belgische schilder Benjamin
Demeyere. Sterk geïnspireerd door
onder meer stripverhalen en de popcultuur creëert Demeyere intuïtieve
schilderijen, doorspekt met humor
en surrealisme, die de gelaagdheid
van het leven oproepen.

€ 24,50 - ISBN 978 94 9267 708 2 (NL)

€ 39,50 - ISBN 978 94 9137 692 4 (NL-EN)

€ 39,50 - ISBN 978 94 9267 742 6 (NL-FR)

9 789492 677082

9 789491 376924

NICK ANDREWS

Nick Andrews is een flamboyante
kunstenaar wiens werk zich situeert
in een ruime schilderstraditie.
In zijn kleurrijke schilderijen, aqua
rellen en schetsen wordt er gefeest,
geposeerd, onthuld en verborgen.
Dit overzichtsboek met de nadruk op
zijn recente werk is een waarachtige
ode aan het leven.

€ 35,95 - ISBN 978 94 9208 167 4 (NL-EN)

9 789492 081674
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Jan De Maesschalck
2005-2014

The Artist/Knight

Within Me

BENJAMIN DEMEYERE

9 789492 677426

Tout droit vers
la fin en sifflotant
ARPAÏS DU BOIS

Dit boek bundelt driehonderd
recente tekeningen van ARPAÏS
du bois, inclusief de versokantjes.
Zo vormt het een bloemlezing van
haar dagelijkse tekenpraktijk, die
zowel reflecteert over het eigen
intieme, artistieke universum als
over de wereld buiten haar atelier.

€ 47,50 - ISBN 978 94 9208 156 8 (NL-FR-EN)

9 789492 081568

HEDENDAAGSE KUNST

LAST COPIES

FOOD

The Butcher’s Book

REVISED
EDITION

The Butcher’s Book

HENDRIK DIERENDONCK

HENDRIK DIERENDONCK

Hendrik en zijn vader Raymond
Dierendonck groeiden de afgelopen
jaren uit tot dé referentie als het over
vlees gaat. Herontdek de heerlijkste
klassiekers uit de toonbank van de
slagerij en uit Dierendoncks sterren
restaurant Carcasse, sta stil bij het
beenhouwersambacht en leer zelf
vlees te bereiden à la Dierendonck.

Hendrik and his father Raymond
Dierendonck have created the
benchmark for everything to do
with meat. Enjoy delicious classic
cuts from the butcher’s counter and
Hendrik’s Michelin-starred restaurant
Carcasse; admire the craft and skill
of the butcher’s art; and learn how
to prepare meat in the Dierendonck
way yourself.

€ 39,95 - ISBN 978 94 6388 793 9 (NL)

€ 39.95 - ISBN 978 94 6388 794 6 (EN)

9 789463 887939

9 789463 887946

Belgisch Bakboek
Onze lekkerste
streekspecialiteiten

Big Bang
De verbeelding van
het universum

STEFAN ELIAS (BLOCH)
& GREET DRAYE

BARBARA BAERT, ABDELKADER
BENALI, THOMAS HERTOG,
JAN VAN DER STOCK E.A.

De kosmos en de plaats van de
mens in het heelal fascineren ons
al duizenden jaren. Dit boek biedt
een magistrale kijk op de verbeelding
van het universum vanaf het neo
lithicum tot vandaag.

The cosmos and Man’s place in
it have fascinated humans for
thousands of years. This book
combines the insights of scientists
and visual artists, offering an overview of the visualisation of the
Universe from the Neolithic to
the present.

€ 35 - ISBN 978 94 9208 173 5 (NL)

€ 55 - ISBN 978 94 6388 786 1 (NL)

€ 55 - ISBN 978 94 6388 787 8 (EN)

9

789492

9 789463 887861

081735

Hoffy’s
The Jewish Kitchen

Zeevuur/Seafire

MARIJKE LIBERT, MOSHI HOFFMAN

MARIJKE LIBERT, MOSHI HOFFMAN

Het joodse restaurant Hoffy’s in
Antwerpen is al meer dan dertig jaar
een begrip in de gastronomie. Voor
dit boek duiken de broers Hoffman in
de rijke geschiedenis van de joodse
rituele feestmaaltijden en schrijven ze
hun aloude familierecepten neer.

The traditional Jewish restaurant
Hoffy’s, in Antwerp, Belgium, has been
a household name in gastronomy for
more than 30 years. For this book, the
Hoffman brothers delve into the rich
history of Jewish ritual feasts and
reveal their family recipes for these
dishes, which have been handed down
from generation to generation.

De intuïtieve keuken van de eigen
zinnige sterrenchef Willem Hiele is
één groot avontuur. Dit is geen kookboek met afgemeten hoeveelheden,
maar een aanstekelijke inspiratiebom
voor iedereen die van koken houdt.

€35,50 - ISBN 978 94 6388 712 0 (NL)

9 789463 887120

€ 35.50 - ISBN 978 94 6388 713 7 (EN)

9

789463

887137

BARBARA BAERT, ABDELKADER
BENALI, THOMAS HERTOG,
JAN VAN DER STOCK E.A.

Stefan Elias, jarenlang de rechterhand
van de legendarische bakker Bloch,
verzamelde culinaire schatten uit de
Belgische bakcultuur en legt stap
voor stap uit hoe je ze zelf kan maken.
Historica Greet Draye vult de recepten
aan met heerlijke anekdotes over de
ontstaansgeschiedenis.

58

Hoffy’s
De joodse keuken

Big Bang
Imagining the Universe

WILLEM HIELE

€ 55 - ISBN 978 94 6388 711 3 (NL-EN)

9 789463 887113

9 789463 887878

Explorers, First
Collectors and Traders
of Textiles from Egypt
of the 1st millennium AD
ANTOINE DE MOOR, CÄCILIA FLUCK
AND PETRA LINSCHEID

Its dry climate means that Egypt
boasts an exceptionally rich heritage
of preserved ancient textiles.
This book contains eighteen text
contributions describing recent
fieldwork, conservation treatments
and scientific research worldwide.

€ 60 - ISBN 978 94 6436 607 5 (EN-GER)

9 789464 366075

59

’t Zal schoon zijn
als het af is
ADRIAAN VAN DEN HOOF

Na twaalf jaar op het podium
selecteerde Adriaan Van den Hoof
het beste uit zijn verzameld werk,
op zoek naar nieuwe betekenis en
heldere inzichten. In dit boek staan
vijf van zijn theatershows neergeschreven. Deze publicatie toont
voor het eerst ook een aantal van
zijn tekeningen en een greep uit het
creatief proces dat voorafgaat aan
een voorstelling.

€ 24,50 - ISBN 978 94 6436 604 4 (NL)

9 789464 366044

Onuitgesproken
Michel Van Dousselaere

Poes

IRMA WIJSMAN, ELVIS PEETERS
EN STEPHAN VANFLETEREN

Dit rijk geïllustreerde boek zet
de unieke relatie tussen mens en
kat in de kijker. Op een speelse,
visuele manier gaan recente wetenschappelijke inzichten in dialoog
met historische en hedendaagse
kunst en fotografie. Meer dan
tweehonderd beelden bieden een
blik op de kat als huisdier, god,
duivel, vrouw, muze en vriend.

Ode aan de liefde en de kwetsbaarheid van het leven. De foto’s
en teksten laten zien dat taal,
geheugen en motoriek van de
succesvolle acteur Michel Van
Dousselaere weliswaar versplinterd
worden door een hersenaandoening,
maar dat de mens erachter het waard
blijft om gezien te worden.

€ 22,50 - ISBN 978 94 6388 734 2 (NL)

9 789463 887342

HANNELORE FRANKCK E.A.

€ 29,95 - ISBN 978 94 6388 770 0 (NL)

9 789463 887700

GESCHIEDENIS & ACTUALITEIT

HERWERKTE
UITGAVE

GESCHIEDENIS & ACTUALITEIT

MICHIEL HENDRYCKX

In het gezelschap van muilezel
Odin maakt Michiel Hendryckx
een voettocht naar de Olympus.
Onderweg tekent hij in woord en
beeld het verslag op van zijn
merkwaardige reis langs vergeten
wegen, vol bijzondere ontmoetingen.
Heruitgave van een bestseller uit
1991, aangevuld met een openhartig
naschrift.

€ 19,95 - ISBN 978 94 9267 771 6 (NL)

9 789492 677716

Borstkankerbijbel
Feiten, portretten & verhalen
BARBARA DEBUSSCHERE
EN LIEVE BLANCQUAERT

Donkere kamers
Over melancholie
en depressie

Last Days
Hoe de wereld
afscheid neemt

Rebel Lives
Photographs from inside
the Lord’s Resistance Army

LIEVE BLANCQUAERT

MUSEUM DR. GUISLAIN

KRISTOF TITECA

Het eerste totaaloverzicht over
borstkanker, een ziekte die één op
de negen vrouwen in België treft.
Alle aspecten die met de ziekte te
maken hebben komen aan bod,
zonder taboes. In samenwerking
met vele professoren, zorgverleners,
(ex-)patiënten en hun omgeving.
Met intieme portretten door Lieve
Blancquaert.

Met dit laatste deel van haar
trilogie maakt Lieve Blancquaert
de cirkel rond en vertelt ze hoe
mensen overal ter wereld ouder
worden en afscheid nemen, aan
de hand van prachtige beelden en
ontroerende verhalen uit verschillende culturen en godsdiensten.

Verfrissende kijk op de verschillende
gedaantes van de eeuwenoude
melancholie en haar ziekelijke
evenknie, de depressie. Rijk
geïllustreerd boek met korte,
heldere essays over de ‘donkere
kamers’ van de menselijke ziel.

The unlikely visual story of life
within the Lord’s Resistance
Army (LRA) in Uganda. The many
photographs taken by LRA generals
between 1994 and 2004 play a key
role. With a contribution from awardwinning author Jonathan Littell.

€ 29,50 - ISBN 978 94 9267 748 8 (NL)

€ 35,50 - ISBN 978 94 9267 758 7 (NL)

€ 29,95 - ISBN 978 94 9208 112 4 (NL)

€ 39.95 - ISBN 978 94 9267 798 3 (EN)

9 789492 677488

9 789492 677587

9 789492 081124
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9 789492 677983
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Wedding Day

dEUS

LIEVE BLANCQUAERT

TOM BARMAN

Voor haar topproject over de liefde
reisde fotografe en journaliste Lieve
Blancquaert naar huwelijksfeesten
en -ceremonies over de hele wereld.
Dit boek is haar persoonlijke verslag
in woord en beeld van alle unieke
en intieme momenten die ze daarbij
mocht meemaken.

Naar aanleiding van twintig jaar
dEUS verscheen dit stijlvolle
rock-’n-rollboek, dat de sfeer en
de eigenheid van de Antwerpse
succesband vat aan de hand van
de allerbeste foto’s en privébeelden.

€ 35,50 - ISBN 978 94 9208 153 7 (NL)

€ 19,95 - ISBN 978 94 9208 114 8 (NL)

9 789492 081537

9 789492 081148

Koe doet boek
30 jaar Cie De Koe
PETER VAN DEN EEDE, NATALI
BROODS, WILLEM DE WOLF E.A.

Op losse schroeven
Over zenuwpezen, zwart
kijkers en zielenknijpers
PATRICK ALLEGAERT, ANDREW SCULL,
YOON HEE LAMOT E.A.

De KOE wordt dertig en dat viert
de theatercompagnie onder meer
met dit boek, waarin ze zich de vraag
stellen hoe de KOE een boek zou
maken. Het resultaat is vernieuwend
en verrassend, grillig en grappig,
weerloos en weergaloos.

Een actuele kijk op de vaste
collectie van Museum Dr. Guislain.
Dit rijk geïllustreerde boek geeft een
overzicht van de psychiatrie aan de
hand van actuele thema’s en gaat op
zoek naar de zin in de waanzin.

€ 39 - ISBN 978 94 9267 794 5 (NL)

€ 29,95 - ISBN 978 94 6388 705 2 (NL)

9 789492 677945

9 789463 887052

Unhinged
On Jitterbugs,
Melancholics
and Mad-Doctors
PATRICK ALLEGAERT, ANDREW SCULL,
YOON HEE LAMOT E.A.

A current view of Museum
Dr. Guislain’s permanent collection.
This richly illustrated book provides
an overview of psychiatry using
current themes, and searches for
the meaning in madness.

€ 29.95 - ISBN 978 94 6388 722 9 (EN)

9

789463

887229

GESCHIEDENIS & ACTUALITEIT

Twee ezels

GESCHIEDENIS & ACTUALITEIT

PATRICK DE RYNCK,
PASCAL VERBEKEN E.A.

Kriegsalbum

Koffiestories
Een complete
koffiegeschiedenis,
van brander tot barista

MICHIEL HENDRYCKX,
MARIA DE WAELE E.A.

Dit boek viert 200 jaar UGent en verwoordt en verbeeldt haar geschiedenis aan de hand van 200 sprekende
objecten uit verschillende faculteiten.
Van de platenhoes van Gorki tot
de medaille van Nobelprijswinnaar
Corneel Heymans: al deze voorwerpen
maken deel uit van de geschiedenis
van de UGent.

In heldere teksten en geïllustreerd
met originele foto’s worden het
erfgoed, het vakmanschap en de
koffietradities belicht en leert u
alles over Belgische koffie, de plant,
de branderijen en de kunst van het
koffiezetten.

Levendig portret van bezet Gent
tijdens de Eerste Wereldoorlog aan
de hand van het Kriegsalbum, een
fotoboek dat werd gemaakt door
het Duitse bezettingsleger in Gent
en wordt bewaard als Topstuk in
het Archief Gent. De beelden uit het
album worden historisch geduid en
aangevuld met andere oorlogsfoto’s
en egodocumenten.

€ 35 - ISBN 978 94 9208 189 6 (NL)

€ 29,95 - ISBN 978 94 6388 755 7 (NL)

€ 29,95 - ISBN 978 94 9267 770 9 (NL)

9 789492 081896

GREET DRAYE EN FEMKE PAULUSSEN
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Boer
Het noeste leven
in West-Vlaanderen
BRECHT DEMASURE E.A.

Na het succes van Het Zilte Westen
en Onze vissers gaat dit boek in
woord en beeld uitgebreid in op de
geschiedenis van het boerenleven
in West-Vlaanderen. Prachtig
geïllustreerd, is dit boek een feest
voor het oog. Het biedt een nostal
gische kijk op het verleden.

€ 35,95 - ISBN 978 94 9267 726 6 (NL)

9 789492 677266

Textiel in verzet –
Textile as Resistance
SAMIRA BENDADI,
MASHID MOHADJERIN

The graves are nice
this time of year

BRUNO DE WEVER, MARTINE VAN
ASCH & RUDI VAN DOORSLAER

JIMMY KETS

Aan de hand van dertig fascinerende
foto’s krijgt de lezer een beeld van de
ontelbare conflicten waarbij België of
Belgen sinds 1830 werden betrokken.

Fotograaf Jimmy Kets zocht in heel
Vlaanderen en Wallonië naar restanten en monumenten van 1914–1918.
Daarbij bracht hij het hedendaagse
herdenkingslandschap van de Eerste
Wereldoorlog verrassend in beeld.

€ 15 - ISBN 978 94 9137 629 0 (NL)

€ 19,95 - ISBN 978 94 9137 696 2 (NL-EN)

9 789491 376290

9 789492 677709

9 789463 887557

Belgen in oorlog
Onbekende beelden,
sterke verhalen

9 789491 376962
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Sporen van oorlog
Archeologie van
de Eerste Wereldoorlog

Traces of War
The Archaeology of
the First World War

BIRGER STICHELBAUT E.A.

BIRGER STICHELBAUT E.A.

Aangrijpende verhalen achter textiel
in tijden van oorlog en crisis. Aan de
hand van negen getuigenissen wordt
het belang aangetoond van stoffen
en kledingstukken in thema’s die
vandaag de publieke opinie beroeren,
zoals vlucht, verzet, traditie, spiritualiteit en dekolonisatie.

Dit boek brengt inzichten en resul
taten van ruim tien jaar archeologie
van WO I in België samen.
Rijk geïllustreerd met archief
materiaal, foto’s van opgegraven
objecten en verduidelijkende
overzichtskaarten en luchtfoto’s.

Archaeological remains of the
Great War lie dormant below ground
all over Westhoek. Explicit text,
accompanied by archive material
published for the very first time,
discuss numerous, spectacular
unearthed finds, which tell the
story of everyday life at the front.

€ 29,95 - ISBN 978 94 6388 723 6 (EN-NL)

€ 29,50 - ISBN 978 94 9267 745 7 (NL)

€ 29.50 - ISBN 978 94 9267 751 8 (EN)

9 789463 887236

9

789492

677457

9 789492 677518
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200 jaar UGent
in 200 objecten

KINDERBOEKEN

Opa sneeuwt

Villa Victoria

PAT DONNEZ, HANS OP DE BEECK

EVA DEVRIENDT EN
TIM F. VAN DER MENSBRUGGHE

Opa sneeuwt is de wonderlijke wereld
van auteur en radiomaker Pat Donnez
en beeldend kunstenaar Hans Op de
Beeck. Een creatieve samenzwering
van gedichten en tekeningen waar
bevreemding en melancholie nooit
ver weg zijn.

€ 24,95 - ISBN 978 94 9267 772 3 (NL)

9 789492 677723

Betoverend kinderboek over een bijzonder bejaardentehuis vol circus
artiesten, zeemannen en actrices.
Achter elke deur van Villa Victoria
schuilt een leven vol spanning en
avontuur. Eva Devriendt brengt het
verhaal tot leven met haar prachtige
illustraties. Een brok magie voor
lezers van 8 tot 12 jaar.

€ 19,95 - ISBN 978 94 9267 757 0 (NL)

9 789492 677570

Een verrassing
voor Elodie
PASCALE WAUMANS
EN JAN LEUNCKENS

Appelmarkt 8
8630 Veurne
België

In meer dan dertig prenten, stuk voor
stuk pareltjes van origineel illustratieen naaiwerk, wordt het verhaal van
de schattige olifant Elodie verteld.
Alle figuurtjes en achtergronden in
dit kinderboek zijn opgebouwd uit
recuperatiestof. Het resultaat is zowel
verrassend als betoverend.

Uitgever
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