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In deze praktische gids belichten Patrick De Rynck en Jon 
Thompson zo’n 200 schilderijen aan de hand van toegan
kelijke teksten die de lezer meer inzicht geven in elk werk. 
De betekenis van de meesterwerken van de kunstgeschie
denis zit vervat in een systeem van symbolen, thema’s 
en motieven dat niet altijd even toe gankelijk is voor de 
hedendaagse toeschouwer. Zonder de grondige kennis 
van Griekse en Romeinse mythologie, folklore en chris
telijke theologie die bij de oude meesters en hun publiek 
een evidentie was, missen we vaak visuele informatie om 
hun werk te begrijpen. Ook de complexe thema’s van 
moderne kunst kunnen soms intimiderend en verwarrend 
zijn. Meer dan 500 reproducties in kleur zijn vergezeld van 
korte en verhelderende teksten die de middelen aanrei
ken om deze en tal van andere werken te interpreteren en 
te waarderen. 

Patrick de Rynck is classicus en vertaler. Hij publiceerde 
meerdere boeken, waaronder een ABC of Classical 
Literature en vertalingen van de Griekse mythen.
Jon Thompson (1936–2016) was Emeritus Professor of 
Fine Art aan de Middlesex University, Engeland.

kUnst

apriL
€ 29,90
400 p. 
24 × 17 cm
Hardcover
Nederlands
isBn 978-94-9181-988-9

p. de rynck
j. thompson

De kunst
van het kijken

van Giotto tot Warhol

This is the guide to Western art that every art lover 
has always wanted.

Great paintings, filled with complex themes and symbols, 
can be intimidating. Here, Patrick De Rynck and Jon 
Thompson explore more than 300 famous works spanning 
the Middle Ages to the late 20th century, unlocking each 
work’s meaning. Today’s art lovers lack the intimate 
know ledge of Greek and Roman mythology, folklore, and 
Christian theology that was so well-known to medieval 
and Renaissance artists and their public. Likewise, modern 
and contemporary art can baffle even sophisticated 
viewers. With brief yet illuminating explanations and more 
than 1,000 color reproductions—including many close-
up details—of works by artists from Giotto, Botticelli, El 
Greco, Rubens, and Vermeer to Bonnard, Degas, Whistler, 
Van Gogh, Picasso, Hopper, Warhol, and Basquiat, this 
book provides the means to interpret and better enjoy 
these and many other works of art.

patrick de rynck, a classicist and translator, is the author of 
several books, including How to Read a Painting and How to Read 
Bible Stories and Myths in Art. 

jon thompson is emeritus professor of Fine Art at Middlesex 
University in England and the author of How to Read a Modern 
Painting, among other titles.

D
e kunst

van het kijken

van Giotto 
tot Warhol

De kunst van het kijken
van Giotto tot Warhol
patrick de rynck & jon thompson

Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (detail), 1907
Olie op doek, 224 × 233 cm. The Museum of Modern Art, New York

EEN VERHELDERENDE 
BLIK OP 700 JAAR 
SCHILDERKUNST
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Bepaalde (religieuze) onderwerpen 
lenen zich uitstekend om er eigentijdse 

landschapschilderijen van te maken, waarop het eigenlijke thema dan slechts een 
beperkte plaats inneemt. Dat is ook op dit paneel zo: we kijken vanaf een hoogte 
naar een Brabants dorp in een besneeuwd winterlandschap, dat wordt bevolkt door 
tientallen kleine figuurtjes, volwassenen en spelende kinderen. Een menigte 
verdringt zich voor de herberg in de linkerbenedenhoek.

De winter van 1564/65, een jaar vóór 
dit paneel werd geschilderd, was 
bijzonder streng en kan Bruegel hebben 
geïnspireerd. Voor een stenen huis 
warmen mensen zich aan een vuur; 
een holle boom functioneert als 
gelegenheidsherberg; er wordt in de 
sneeuw gespeeld.

Details als deze – een huis in aanbouw 
met daar achter vervallen gebouwen 
die op verdedigingswerken lijken– hebben 
sommigen ertoe verleid de ruïnes te 
interpreteren als een symbool voor het 
heidendom dat plaats moest maken voor 
de Mensenzoon en het Nieuwe Verbond.

Jozef en de hoogzwangere Maria 
komen met hun ezel en os aan bij de 
herberg. Jozef draagt een mand met 
daarin zijn timmergereedschap. Wat 
zich hier afspeelt, was in Bruegels tijd 
een bekend tafereel: mensen komen 
hun belasting betalen. Achter een tafel 
incasseert een man het geld; zijn collega 
staat in voor de registratie. Dat dit een 
herberg is, zien we aan de groene krans 
en de kan die naast de deur hangt, allebei 
bekende ‘uithangborden’ voor dergelijke 
etablissementen. Er wordt een varken 
gekeeld om de reizigers van eten te 
voorzien.

Pieter Bruegel ca. 1525–1569

De volkstelling te Bethlehem
Paneel, 115,3 × 164,5 cm. Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België, Brussel1566

spread uit De kunst van het kijken: van Giotto tot Warhol
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Toen Luc Tuymans 19 was, zag hij bij een bezoek aan het 
Szépművészeti Múzeum in Boedapest voor het eerst werk 
van El Greco. Dit gaf een vonk die hem uiteindelijk tot 
een van de meest invloedrijke hedendaagse kunstenaars 
zou maken. Bijna veertig jaar later haalt hij in The Image 
Revisited herinneringen op aan die ingrijpende ervaring 
die zijn leven veranderde. 

Deze publicatie bevat drie gesprekken die de kunste
naar in de loop van drie jaar voerde met de kunsthistorici 
Hans Maria De Wolf, Gottfried Böhm en T.J. Clark in 
musea in Basel, Brussel en Boedapest. Naast fascinerende 
commentaren op het werk van kunstenaars als El Greco, 
Cézanne, Goya, de La Tour, Titiaan, Courbet, Mantegna, 
Hopper, Newman en Richter, krijgen we een inzicht 
in Tuymans’ eigen creatieve proces en in de manier 
waarop grote kunst uit het verleden hem inspireerde 
en motiveerde. 

Dit boek wordt gepubliceerd naar aanleiding van een aan 
de barok gewijde tentoonstelling die Tuymans in mei 2018 
in het M HKA organiseert.

kUnst

jUni
€ 29,90
272 p. 
29,5 × 23,5 cm
Softcover
Engels
isBn 978-94-9181-979-7

EEN FASCINERENDE 
REIS DOOR DE KUNST
GESCHIEDENIS MET 
LUC TUYMANS ALS GIDS

The Image Revisited 
Luc Tuymans in conversation with Hans De Wolf, 
T.J. Clark and Gottfried Böhm

El Greco, De annunciatie (detail), ca. 1595  –1600
Olie op doek, 91 × 66,5 cm. Szépművészeti Múzeum
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           Luc Tuym ans
       in conversation with Hans De Wolf, T.J.  Clark
                                & Gottfried Böhm
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The Quay Brothers  
The Black Drawings
edwin carels & tommy simoens

Stephen en Timothy Quay, wereldberoemd om 
hun stopmotion animaties, maakten in de jaren 
zeventig donkere grafiettekeningen voor een reeks 
denkbeeldige filmaffiches. Decennialang hielden ze 
deze Black Drawings verborgen, hoewel sommige 
elementen ervan doorschemerden in enkele van hun 
animatiefilmklassiekers als Nuctura Artificialia, Street 
of Crocodiles en in hun live project Witold Lutoslawski – 
Paraphrase on: The Hour We Knew Nothing of Each Other.

Achteraf gezien kunnen de Black Drawings 
beschouwd worden als ware blauwdrukken voor hun 
toekomstig werk. Dit boek geeft voor het eerst een grondig 
overzicht van deze indrukwekkende grafische reeks 
waarin tal van thema’s en technieken aan bod komen die 
in hun bekende animatiefilms tot leven worden gewekt. 

De gebroeders Quay (geb. 1947) zijn een Amerikaanse 
identieke tweeling en zijn invloedrijke makers van 
stopmotion animatiefilms en set designers. In 2012–2013 
wijdde het Museum of Modern Art New York een grote 
retrospectieve tentoonstelling aan hun werk, onder de 
titel ‘Quay Brothers: On Deciphering the Pharmacist’s 
Prescription for LipReading Puppets’, die een beeld 
schetste van hun hele carrière en waarin veel materiaal 
voor het eerst te zien was. In 2013–2014 toonde het EYE 
Amsterdam een mooi overzicht van hun werk in de 
solotentoonstelling ‘The Quay Brothers’ Universum’.
 
Boekvoorstelling en filmavond in aanwezigheid 
van de Quay Brothers in Cinema Zuid, Antwerpen, 
op 31 januari 2018. 

kUnst

febrUari
€ 39,90
120 p. 
33 × 23,5 cm
Hardcover
Engels
isBn 978-94-9181-980-3

HET BOEK OVER 
DE BELANGRIJKSTE 
TEKENINGEN VAN 
DE BEROEMDE QUAY 
BROTHERS

Goal Keeper’s Anxiety at the Penalty Kick, ca. 1970
QBFZ Collection
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Ives Maes groeide op in ‘Sunville’, een vrije vertaling 
van het Limburgse Zonhoven. Na de zelfmoord van zijn 
broer keerde hij terug naar zijn geboortedorp met een 
fototoestel en een voorraad rolfilm waarvan de verval
datum per ongeluk verlopen was. De lukrake cadrage 
en kleurverschuivingen op de foto’s die hij tijdens zijn 
wandelingen nam, suggereren een ondefinieerbare 
tijd. Hij combineerde deze foto’s met kiekjes uit het 
familiealbum en met materiaal dat hij in de historische 
archieven van de gemeente vond. Gedurende zes 
seizoenen maakte Maes foto’s van zijn geboortedorp, 
tot een gedeeltelijke zonsverduistering een symbolisch 
punt zette achter dit project. Sunville is een persoonlijke 
reis doorheen de herinneringen van Ives Maes, waarin 
hij tegelijk de periferie van het fotografisch medium 
onderzoekt. 

Ives Maes (°1976, Hasselt) is een multi disciplinair kun
stenaar die in Antwerpen woont en werkt. Hij studeerde 
beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Scho
ne Kunsten van Gent, en volgde een post academische 
vorming aan het hisk in Antwerpen. In 2008 was hij 
artistinresidence in het Künstlerhaus Bethanien in Ber
lijn. Sinds 2012 werkt hij aan het kask van de Universiteit 
Gent aan een proefschrift voor doctor in de kunsten.

Het Museum DhondtDhaenens in Deurle wijdt deze 
lente een tentoonstelling aan Sunville, van 25 maart 
tot 17 juni 2018.

fotografie

maart
€ 39,90
160 p. 
32 × 25 cm
Hardcover
Engels
isBn 978-94-9181-984-1

EEN PERSOONLIJKE 
REIS DOORHEEN DE 
HERINNERINGEN VAN 
DE FOTOGRAAF

Ives Maes
Sunville

Sequence #15 (Nude Beach Bound)
© Ives Maes

I grew up in a village named Sunville. The elusive name mirages a utopian place, 

far too perfect for a few houses surrounded with forests, swamps and moorland. 

The coat of arms boasted a radiating yellow sun with a bright smile over a blue 

sky. Older versions of the shield showed a black sun with an upside down smile. 

Growing up, I started to understand that this melancholic sun symbolised a state 

of exception. The sun never sees a shadow, a philosopher once said, but it should 

be added that it casts many. After the suicide of my brother, I returned to our 

childhood homestead. In the forlorn months after his death, I wandered the 

countryside with a camera and stacks of accidentally expired film, registering 

locations of memories long repressed. The random framing and colour shifts in 

these exposed negatives suggested an indefinable time that foreshadowed our 

past. My photographs fused with snapshots from the family album and footage 

found in the village’s historical archive. The bluish Super 8 films my father had 

taken with his Kodak Instamatic were turned into tangible memories. After six 

seasons, these sequences of look-back time were symbolically ended with a partial 

solar eclipse over the village. The coincidental event mediated this regression into 

our ruinous past between a eulogy and a metaphor about photography, with the 

sun as its protagonist. This new series became a research into the peripheries 

of the lens-based medium and the object-hood of the photographic surface – 

functioning individually in unique spatial installations and collectively within the 

constructed place of this book. Sunville became an aperture through which these 

recovered images are projected over a ray of light through the eye and into the 

darkest chamber. There, the sun has the deepest shadows.
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 © Ives Maes
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Designer, kunstenaar en architect Frans Van Praet (1937) is 
vooral bekend om de interieurinrichting van het Belgisch 
Paviljoen op de wereldtentoonstelling in Sevilla (1992) en 
zijn iconische Sevillazitje. Dit lijvige boek, waarmee Van 
Praet zijn tachtigste verjaardag viert, bewijst nochtans dat 
zijn oeuvre heel wat rijker en verscheidener is dan wat het 
grote publiek van hem kent.  

Frans Van Praet werd geboren in 1937 in SintAmands aan 
de Schelde. Als jonge man vertoeft hij in het kunstenaars
milieu rond Galerie De Zwarte Panter. Het is in deze 
context dat men zijn beeldend werk moet plaatsen: 
een Vlaams surrealisme, dat al woordspelend knipoogt 
met beelden. In zijn realisaties komt een boeiende 
ambiguïteit naar voren: verhalende exuberantie gaat 
hand in hand met de minderismeersoberheid van het 
minimalisme. Deze beperking waarin men de meester 
herkent, is de hoofdlijn die Van Praet volgt wanneer 
hij gebruiksvoorwerpen ontwerpt. Zo mogelijk bepaalt 
hij ook graag mee de ruimte waarin de objecten zullen 
functioneren. Zijn creaties vormen een synthese van het 
ongewoon utilitaire en het potentieel van het materiaal. 
Hout is zijn lievelings materiaal. Bij doorgezaagd, eeuwen
oud hout ziet men de jaarringen − de geschiedenis van het 
groeiproces.

Het Designmuseum Gent zal eind deze lente 
een tentoonstelling wijden aan Van Praet. 

design

jUni
€ 49,90
512 p. 
29,5 × 23,5 cm
Hardcover
Tweetalige uitgave (nl / eng)
isBn 978-94-9181-978-0

TACHTIG IS PRACHTIG! 
HET OVERZICHT VAN EEN 
LEVEN LANG IN HET TEKEN 
VAN DESIGN, KUNST 
EN INTERIEUR

Frans Van Praet 
De jaarringen
willem elias & johan valcke

Golfstoel, 1989

FRANS VAN PRAET
de jaarringen
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Kunst

Bosch in detail
till-holger Borchert

Adembenemende wandeling doorheen het oeuvre van Hieronymus Bosch 
aan de hand van paginagrote details en pittige commentaren van Till-Holger 
Borchert. Met gratis digitale versie via het Musebooksplatform. Tweede druk.

320 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-942-1 | € 39,90
en isBn 978-94-9181-951-3 | € 39,90

Caravaggio in detail
stefano zuffi

Op een originele en toegankelijke manier biedt de auteur, kunsthistoricus 
Stefano Zuffi, nieuwe inzichten in het oeuvre van het Italiaans genie. Hij neemt 
ons mee op een reis van detail tot detail, met prachtig beeldmateriaal uit 
meesterwerken zoals Medusa, David en Goliath, Judith onthoofdt Holofernes en 
De waarzegster. Met gratis digitale versie.

288 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-963-6 | € 39,90Caravaggio
in detail Stefano Zuffi
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tefano Zuffi

Caravaggio is een van de belangrijkste schilders 
uit de barok. De stijl van de Italiaanse meester 
was baanbrekend, niet alleen door de unieke 
behandeling van licht en schaduw, maar 
vooral vanwege een ongezien realisme: geen 
geïdealiseerde figuren meer, maar volkse en 
herkenbare personages, zelfs in sacrale taferelen. 
Over zijn leven, een aaneenschakeling van 
schandalen, en zijn kunst is al veel inkt gevloeid. 
Dit boek biedt de kans om op een verrassende 
manier kennis te maken met de man en zijn werk: 
Caravaggio in detail toont zijn schilderijen als nooit 
tevoren, in paginagrote en oogverblindende 
details.

Op een originele en toegankelijke manier 
brengt de auteur nieuwe inzichten in het 
oeuvre van het Italiaanse genie. Hij neemt 
ons mee op een reis van detail tot detail, met 
prachtig beeldmateriaal uit meesterwerken 
zoals Medusa, David en Goliath, Judith onthoofdt 
Holofernes en De waarzegster. 

Stefano Zuffi (1961), Italiaans kunsthistoricus, 
is de auteur van dit boek. Hij is gespecialiseerd 
in de kunst uit de renaissance en de barok en 
heeft meer dan zestig publicaties op zijn naam, 
over onder anderen Dürer, Michelangelo, 
Rembrandt, Vermeer, Titiaan en Caravaggio.

Caravaggio
in detail

9 789491 819636

www.ludion.be

Eerder verschenen in deze reeks:

Van Eyck in detail
Annick Born & Maximiliaan P.J. Martens

Bruegel in detail
Manfred Sellink 

Bosch in detail
Till-Holger Borchert

In voorbereiding:

Vermeer in detail
Gary Schwartz

Voorplat: De muzikanten (cat. 7, detail)
Achterplat: De bekering van Paulus (cat. 22, detail)

Caravaggio-id_Wikkels-2.indd   1 27/07/16   09:47

Vermeer in detail
gary schwartz

Johannes Vermeer is een van de belangrijkste kunstenaars uit de Hollandse 
Gouden Eeuw. Zijn schilderijen Het meisje met de parel, De kantwerkster en 
Het melkmeisje zijn wereldberoemd. Via buitengewoon aantrekkelijke details 
laat dit boek je kennismaken met het werk van de Delftse kunstenaar. Vermeer 
geeft gebruiksvoorwerpen en vrouwenfiguren op overtuigend realistische wijze 
weer – tegelijkertijd heeft zijn oeuvre een poëtische en dromerige uitstraling die 
de kijker in verrukking brengt. Met gratis digitale versie.

280 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-969-8 | € 39,90          eng isBn 978-94-9181-971-1 | € 39,90

Edgard Tytgat | Herinnering aan een geliefd venster
peter carpreau, gust van den Berghe & klara rowaert

Edgard Tytgat (1897–1957) trok in zijn schilderijen en grafiek alle visuele registers 
open om mythes, volkslegendes of sprookjes te vertellen. Net zoals de cineasten 
van zijn tijd, verbeeldde hij een wereld vol fantasie, absurditeit en humor. 

160 p. | 32 × 25 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-977-3 | € 29,90

Magritte, Broodthaers & de hedendaagse kunst
michel draguet e.a.

Dit boek onderzoekt de invloed van René Magritte op de moderne en 
hedendaagse kunst en focust daarbij op de dialoog die Marcel Broodthaers 
aanging met het werk van de surrealist. Met een indrukwekkende selectie 
werken van moderne en hedendaagse kunstenaars, zoals Andy Warhol, Jasper 
Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha en César, wordt de erfenis van 
Magritte in de kijker gezet. 

272 p. | 28,5 × 24,5 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-975-9 | € 39
fr isBn 978-94-9181-976-6 | € 39

Urban Potters | Makers in the City
katie treggiden

Urban Potters – Makers in the City onderzoekt de revival van de keramiek 
en focust daarbij op zes steden: 27 keramisten uit New York, Londen, Tokio, 
Kopenhagen, Sydney en São Paulo tonen ons hun werk, atelier en inspiratie. De 
teksten van auteur Katie Treggiden kaderen de opmars van het ambacht in de 
verschillende steden en onderzoeken waar die precies vandaan komt. 

232 p. | 26,5 × 21,5 cm | Hardcover

en isBn 978-94-9181-970-4 | € 34,90

in detail Manfred Sellink

Bruegel

BRUEGEL Covers copy.indd   1 22/07/14   18:11

Bruegel in detail
manfred sellink

Dit boek zoomt in op de buitengewone visuele, artistiek-technische en 
intellectuele rijkdom in het oeuvre van Pieter Bruegel. Het vervolg op het 
succesvolle Van Eyck in detail door de auteur van de oeuvrecatalogus van 
Bruegel. Met speciaal voor dit boek gemaakte foto’s, vergezeld van toegankelijke 
commentaar. 

288 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-917-9 | € 39,90
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Marthe Donas | A Woman Artist in the Avant-Garde

Catalogus bij de retrospectieve tentoonstelling van de Frans-Belgische avant-
garde kunstenares Marthe Donas, in het MSK Gent tijdens het voorjaar van 
2016. Met een kunsthistorische biografie van Peter Pauwels.

320 p. | 32 × 24 cm | Hardcover

en isBn 978-94-9181-941-4 | € 44,90

Topstukken van het Jubelparkmuseum

Honderd topstukken uit de rijke collectie van het Jubelparkmuseum, voorzien 
van prikkelende commentaar en speciaal voor dit boek gemaakte foto’s.

160 p. | 26,5 × 21,5 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-943-8 | € 16
fr isBn 978-94-9181-944-5 | € 16
en isBn 978-94-9181-945-2 | € 16

Van Eyck in detail
annick Born & maximiliaan p.j. martens

Haarscherpe analyse van details uit Van Eycks oeuvre die met het blote oog 
vaak niet waar te nemen zijn. Elk detailbeeld is voorzien van toegankelijke 
commentaar. Met een biografie, een essay over de olieverftechniek en 
een catalogus van het oeuvre van Van Eyck. Tweede druk.

256 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-6130-057-7 | € 39,90

Bruegel, het volledige werk
manfred sellink

Beredeneerde oeuvrecatalogus van de schilderijen, tekeningen en prenten 
van Pieter Bruegel.
Tweede en herziene druk, uitgebreid met de meest recente ontdekking 
en toeschrijving aan Bruegel.

304 p. | 31,5 × 25 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-6130-010-2 | € 39,90

Vermeer, het volledige werk
walter liedtke

Beredeneerde oeuvrecatalogus van de schilderijen van Johannes Vermeer.
Tweede en herziene druk.

208 p. | 31,5 × 25 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-6130-009-6 | € 20

Stan Douglas | The Secret Agent
eric de Bruyn, seamus kealy, jason smith & dirk snauwaert

Stan Douglas’ re-enactment van Joseph Conrads roman The Secret Agent, 
tegen de achtergrond van de gespannen politieke sfeer die volgt op de 
Portugese anjerrevolutie. Gecombineerd met twee andere werken die 
de driehoek Lissabon-Luanda-New York vervolledigen.

192 p. | 26,5 × 21,5 cm | Hardcover

en isBn 978-94-9181-938-4 | € 39,90

Barbara Bloom | Gifts
susan tallman

In acht hoofdstukken verkent Susan Tallman ‘the act of giving’ in het werk van 
de New Yorkse kunstenares Barbara Bloom. Als gepassioneerd verzamelaar van 
sierpapier van over de hele wereld heeft Bloom de geschiedenis en esthetica 
van cadeaupapier uitgebreid bestudeerd. ‘Kan de doos een kunstwerk zijn? Kan 
de verpakking het geschenk zijn?’

112 p. | 23,5 × 15,2 cm | Hardcover

en isBn 978-94-9181-949-0 | € 40

Het Brussel van Horta
franÇoise auBry

Dit boek voert u naar het Brussel van de art nouveau en loodst u langs Horta’s 
markante gebouwen. Tevens een handige gids met informatie over de publiek 
toegankelijke gebouwen en een aantal plattegronden.

136 p. | 24 × 17 cm | Flexibound

nL isBn 978-90-5544-715-2 | € 19,90
fr isBn 978-90-5544-706-0 | € 19,90
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Luc Tuymans | Schilderen op ijs
paul de moor

Young adult-boek over leven en werk van Luc Tuymans. Meeslepend 
geschreven door jeugdauteur Paul de Moor en schitterend vormgegeven 
door Leen Depooter.

64 p. | 24 × 16 cm | Hardcover

nL isBn 978-90-5544-854-8 | € 17,95

De nieuwe Piron | De Belgische beeldende kunstenaars 
van de 19e tot de 21e eeuw
paul piron

Hét naslagwerk van de Belgische kunstenaars. Deze vernieuwde uitgave telt 
meer dan 35.000 schilders, beeldhouwers, tekenaars, fotografen en keramisten. 
De publicatie, ook wel ‘de Piron’ genoemd, is een onuitputtelijke bron van 
informatie en wordt dagelijks door professionelen en kunstliefhebbers gebruikt. 

2484 p. | 24 × 17 cm – in twee delen | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-964-3 | € 120

M
aarten Van Severen
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W
hy does M

aarten Van Severen’s w
ork –

w
hether a table, a chair or a cupboard – fasci-

nate us? There is nothing to it. H
is tables, chairs

and cupboards are all recognisable, but they
are totally stripped dow

n and reduced alm
ost to

a conceptual prototype – a sim
ple hieroglyph.

Taken a step further, that concept too dissolves,
leaving a nam

eless thing. It is as if the table,

chair or cupboard had yet to be invented, as if
they existed before their design had been
 form

ulated. Each w
ork is certainly executed

w
ith the utm

ost care and it evidences the
requirem

ents of perfection. The m
aterial is

em
phatically recognisable in its original state.

The proportions are often unusual and the
dim

ensions som
etim

es striking. B
ut that’s all

there is to it. These objects m
ay be pleasurable

to an ascetic aesthete, interested only in pure
beauty, but an aesthetic interpretation fails to
answ

er the question of w
hy they grip and excite

us. This is precisely w
hat distinguishes Van

Severen’s w
ork – the w

ay it casts off its beauti-
ful skin and exposes itself, naked, to the w

orld.

M
aarten Van Severen
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M
aarten Van Severen

Com
m

ent se fait-il qu’une œ
uvre de

M
aarten

Van
Severen – une table, une chaise ou une

arm
oire – nous accroche

? O
n

se dem
ande par

quoi. Table, chaise et arm
oire sont encore

reconnaissables, m
ais dépouillées de

tout et
réduites à

un prototype presque conceptuel, un
sim

ple hiéroglyphe. U
n

pas de
plus, et m

êm
e

ce
concept se dissout et il ne reste plus qu’une

chose sans nom
. Com

m
e si cette

table, cette

chaise ou cette
arm

oire devaient encore être
inventées, com

m
e si elles précédaient leur

existence figurée. Certes, chaque œ
uvre a été

réalisée avec le
plus grand soin. Il s’en dégage

un désir de
perfection. Le

m
atériau se m

anifeste
dans son

état initial. Les
proportions sont sou-

vent inhabituelles et les
dim

ensions parfois
im

pressionnantes. C’est tout ce
qu’il y a de

par-
ticulier. À

un esthète doublé d’un ascète, qui ne

recherche que la
beauté pure, ces

objets peu-
vent sans doute apporter le

contentem
ent, m

ais
leur côté captivant et leur pouvoir ém

ouvant ne
s’expliquent pas par une interprétation esthé-
tique. Et c’est précisém

ent ce
qui les

distingue
:

ils se débarrassent de
leur belle enveloppe

pour s’exposer, nus, au
m

onde et à
la

vie.

M
aarten Van Severen

H
oe kom

t het dat een w
erk van M

aarten Van
Severen, een tafel, een stoel of een kast, je
pakt? Er is niets aan. Tafel, stoel en kast zijn nog
w

el te herkennen, m
aar van alles ontdaan en

herleid tot een haast begrippelijk prototype, een
kale hiëroglief. Een stap verder en ook dat
begrip lost op en er blijft een naam

loos ding
over. A

lsof die tafel, stoel of kast nog m
oeten

w
orden uitgevonden, alsof ze aan hun figuur

voorafgaan. Zeker, elk w
erk is m

et de grootste
zorg uitgevoerd. D

e behoefte aan perfectie
straalt eruit. H

et m
ateriaal is nadrukkelijk in zijn

oorspronkelijke staat herkenbaar. D
e verhou-

dingen zijn vaak ongew
oon en de afm

etingen
som

s indrukw
ekkend. M

aar dat is dan ook alles.
Voor een ascetische estheet die enkel op zuive-

re schoonheid uit is, kunnen deze objecten w
el-

licht een genoegen zijn, m
aar een esthetische

interpretatie beantw
oordt de vraag naar hun

pakkende karakter en hun aangrijpende kracht
niet. En precies daardoor onderscheiden ze
zich, door die schone schil van zich af te w

er-
pen en zich aan de w

ereld en het leven bloot te
stellen.  

,!7IJ0F5-eeciaf!
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Maarten Van Severen
geert Bekaert

Iconisch boek van de in 2005 overleden ontwerper Maarten Van Severen, met 
een tekst van Geert Bekaert.
Het boek waarvan hij de samenstelling en de vorm heeft bepaald, wordt gezien 
als een onderdeel van zijn oeuvre. De Vitra stoel in boekvorm.

256 p. | 23 × 17 cm | Flexibound

en, nL & fr isBn 978-9055-442-80-5 | € 33

Roger Raveel, het overzicht
Bernard dewulf, hans sizoo, Bart de Baere & octave scheire

Overzicht van de schilderijen, de tekeningen en de grafiek van Roger Raveel, in 
drie lijvige en uitvoerig geïllustreerde delen. 
Het ultieme standaardwerk van de grondlegger van de Nieuwe Visie.

3 delen in een foedraal, samen 672 p. | 30 × 23 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-6130-121-5 | € 99,90

Het zwarte kleurenboek
menena cottin & rosana farÍa

Uitzonderlijk prentenboek, in twaalf talen uitgegeven. Met zwarte afbeeldingen 
in hoogreliëf op donker papier waarin de kleuren worden opgeroepen aan de 
hand van geuren of smaken.

32 p. | 17 × 28 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-940-7 | € 19,90

Francis Alÿs | Schilder van luchtspiegelingen
paul de moor

Young adult-boek over Francis Alÿs, de kunstenaar van Belgische origine, 
die vanuit Mexico-Stad poëtische commentaar levert op de wereld. 
Geïllustreerd door de kunstenaar.

64 p. | 24 × 16 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-6130-085-0 | € 19,95

P H I L I P

A G U I R R E
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t h é â t r e

s o u r c e
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Philip Aguirre y Otegui | Théâtre Source
koyo kouoh, martin schoups & peter swinnen

Dit boek vertelt het verhaal van het architecturaal kunstwerk dat Philip Aguirre 
creëerde rond een natuurlijke bron in een krottenwijk van Douala, Kameroen. 
Rijkelijk geïllustreerd met prachtige foto’s van Koen de Waal.

112 p. | 26,5 × 21,5 cm | Hardcover

nL & fr isBn 978-94-9181-928-5 | € 27,90

Robert Devriendt | Broken Stories
michael amy e.a.

Het ultieme overzicht van het oeuvre van Belgisch kunstenaar Robert Devriendt. 
Een oeuvre dat onlosmakelijk verbonden is met film en dat bestaat uit reeksen 
kleine schilderijen waarbij de kijker automatisch tot coregisseur wordt 
getransformeerd. Met essays van Lorenzo Benedetti, Michael Amy en Edwin 
Carels.

208 p. | 29 × 24 cm | Hardcover

nL & en isBn 978-94-9181-904-9 | € 34,90
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CHARLES BAUDELAIRE 
ROGER DE BEAUVOIR 
HENRI DE BRAEKELEER 
EUGÉNE DELACROIX 
GÉRARD DE NERVAL
MARKIES DE SADE 
OTTO DIX
GEORGES EEKHOUD 
MAX ELSKAMP
THÉOPILE GAUTIER
CONSTANTIN GUYS
ERICH HECKEL
VICTOR HUGO

PAUL JOOSTENS
PANAMARENKO
KURT PEISER
JOSHUA REYNOLDS 
FÉLICIEN ROPS
PETER PAUL RUBENS
WILLIAM TURNER
LUC TUYMANS
HENRY VAN DE VELDE
VINCENT VAN GOGH 
EUGEEN VAN MIEGHEM 
 e.a.

RONNY VAN DE VELDE DE ROSSAERT & ZIJN PASSANTEN

00_opmaak_cover.indd   1-3 5/04/16   11:45

Het Antwerpse Schipperskwartier & zijn kunstenaars

De Rossaert & zijn passanten
ronny van de velde & eliane van den ende

De Rossaert was oorspronkelijk een winkel van zeemansgerei in het Antwerpse 
Schipperskwartier: matrozen kochten hun petten bij Rossaert en Luc Tuymans 
schafte er een zeeofficierenkostuum aan. Langs de Rossaert passeerden 
pleziergangers, dandy’s, gelukzoekers, schrijvers en kunstenaars, en niet de 
minsten. Het rijk geïllustreerde boek vertelt in meer dan 400 pagina’s over 
de geschiedenis van de buurt, de voorbijgangers, hun impressies. 

400 p. | 32,5 × 24,5 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-961-2 | € 39,90

Jef Van Extergem | Als rook over de bergen
marc andries

Als rook over de bergen is het ontroerende levensverhaal van Jef Van Extergem, 
socialist, flamingant, activist en later communist. Een geïllustreerde historische 
roman, die tegelijk een meeslepende kroniek van Antwerpen in het woelige 
interbellum is.

352 p. | 21 × 13,5 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-967-4 | € 29,90

RONNY VAN DE VELDE

ANTWERPEN
M E T R O P O O L  1 8 8 5 - 1 9 1 5
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Antwerpen Metropool (1885–1915)
ronny van de velde & jan ceuleers

Na Antwerpen, verloren stad (1860–1885) maakt samensteller Ronny 
Van de Velde een wandeling door een stad die ontwaakt uit een lange slaap: 
de Scheldekaaien zijn rechtgetrokken, de oude omwalling gesloopt. Antwerpen 
wordt een moderne stad. Dit boek bevat een indrukwekkende verzameling 
archieffoto’s uit die tijd. Vierhonderd beelden, gemaakt door amateurs en 
foto journalisten, geven ons een bevoorrechte kijk op het Antwerpen van 
de belle époque.

440 p. | 32,5 × 24,5 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-974-2 | € 49,90

Pavel Büchler | In Amongst the Ashes
tommy simoens

In Amongst the Ashes is de eerste monografie die een volledig overzicht van 
Büchler’s oeuvre biedt. Met een humoristische en filosofische blik licht hij 
schijnbaar banale voorwerpen uit hun gebruikelijke functies: het resultaat 
is dubbelzinnig, en bij elke confrontatie met het werk komt een nieuwe 
betekenislaag naar de oppervlakte.

320 p. | 25,5 × 25,5 cm | Hardcover

en isBn 978-94-9181-930-8 | € 49,90

On Kawara  | 1966
tommy simoens & jonathan watkins

On Kawara: 1966 spitst zich toe op On Kawara’s productie van 1966, een 
sleuteljaar binnen zijn oeuvre – het was het begin van zijn wereldberoemde
date paintings: kleine schilderijen, waar hij, op een monochrome achtergrond, 
de datum van de dag waarop het schilderij werd gemaakt, aanbracht.

176 p. | 23,5 × 26 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9191-929-2 | € 49,90
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Fotografie

Ed van der Elsken | Een liefdesgeschiedenis in 
Saint-Germain-des-Prés

Iconische fotoroman van de Nederlandse fotograaf Ed Van der Elsken, voor 
het eerst verschenen in 1956. Een wervelende cocktail van jazz en passie, 
aantrekken en afstoten, met het Parijs van Juliette Gréco en Jean-Paul Sartre in 
de achtergrond. 

128 p. | 27 × 19,5 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-936-0 | € 33

Thomas Vandenberghe | Sorry would have saved me the trip

Intiem beeldverhaal van Belgisch fotograaf Thomas Vandenberghe in een 
beperkte oplage van 200 exemplaren, met gesigneerde print. 

48 p. | 24 × 17 cm | Softcover met wikkel

en isBn 978-94-9181-983-4 | € 60

Paul de Moor & Karin Borghouts | Mijn huis dat was

Young adult-boek over een dementerende oma. Met beklijvende foto’s van Karin 
Borghouts van haar uitgebrande ouderlijk huis.

64 p. | 24 × 16 cm | Hardcover

nL isBn 978-94-9181-931-5 | € 19,95

René Magritte | The Revealing Image
xavier canonne

In dit rijkelijk geïllustreerde boek duikt Xavier Canonne, directeur van het Musée 
de la Photographie in Charleroi, in het foto- en filmarchief van René Magritte, en 
onthult zo een minder bekende kant van de surrealistische meester. 

168 p. | 29,5 × 22,5 cm | Hardcover

en isBn 978-94-9181-973-5 | € 39,90
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Bijbelverhalen en mythen in de schilderkunst
patrick de rynck

De bekendste verhalen van de Grieks-Romeinse mythologie, het Oude 
Testament en het leven van Christus op doek gezet door de oude meesters.

360 p. | 24 × 17 cm | Flexibound

nL isBn 978-90-5544-710-7 | € 15

Eros in de kunst
flavio feBBraro

Overzicht van de erotische kunst, met talloze voorbeelden uit de westerse, 
precolumbiaanse, Indische, Chinese en Japanse cultuur. Van de prehistorie tot 
de twintigste eeuw. Uitvoerig geïllustreerd met talloze details.

392 p. | 24 × 17 cm | Flexibound

nL isBn 978-94-6130-002-7 | € 15

De kunst 
van het kijken

Italiaanse renaissanceschilderkunst
stefano zuffi

Thematisch opgebouwd overzicht van de Italiaanse renaissanceschilders.
De wereld van Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Rafael, Da Vinci, 
Michelangelo, Giorgione, Titiaan en Tintoretto ontsloten.

400 p. | 24 × 17 cm | Flexibound

nL isBn 978-90-5544-735-0 | € 15

Het verhaal van het impressionisme
james ruBin

Overzicht van deze belangrijke en populaire kunststroming van de late 
negentiende eeuw. 
Auteur James Rubin doceert kunstgeschiedenis aan de State University New 
York en is een wereldwijd erkend expert van het impressionisme.

408 p. | 24 × 17 cm | Flexibound

nL isBn 978-94-6130-112-3 | € 25
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Museumgidsen

Het Red Star Line Museum, Antwerpen
nadia BaBazia e.a.

Gids die het verhaal vertelt van de migratie van honderdduizenden geluk zoekers 
en vluchtelingen, van Antwerpen naar New York (1873–1934), aan de hand van 
getuigenissen en eigentijdse foto’s en documenten.

128 p. | 21 × 16,5 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-913-1 | € 12,50
en isBn 978-94-6130-138-3 | € 12,50

groeningemuseum Brugge

Dit boek is de ideale gezel voor je bezoek aan het bekende Brugse Groeninge-
museum. Het bevat een selectie kunstwerken uit de rijke collectie, en in
de kaderteksten vind je achtergrondinformatie over kunstenaars, genres en
stromingen. Ook de werken van Frank Brangwyn in het nabijgelegen Arents-
huis komen aan bod. Aangezien het Groeningemuseum een overzicht geeft
van zes eeuwen kunst in de Lage Landen, is deze gids tevens een boeiende
kunsthistorische publicatie.

Er is gekozen voor een chronologische volgorde die drie grote perioden beslaat: 

Vijftiende–zestiende eeuw
Zeventiende–vroege negentiende eeuw
Late negentiende–twintigste eeuw

Het Groeningemuseum is een dynamische plek: zalen worden heringericht,
er vinden tijdelijke tentoonstellingen plaats, werken worden uitgeleend of
gaan voor korte of lange tijd naar een restauratieatelier. De collectie is bo-
vendien zo rijk dat niet alle interessante stukken tegelijk getoond kunnen
worden. Om die redenen verdwijnen sommige kunstwerken weleens uit
de museumruimte en komen er andere voor in de plaats. De in deze gids
aangeboden keuze uit de collectie komt daardoor misschien niet helemaal
overeen met de huidige presentatie in het museum.

Alle afmetingen slaan op het werk zonder lijst (ook indien de lijst wordt afgebeeld). 

9 789491 819544

OPENINGSTIJDEN 

Van dinsdag tot zondag: 9.30 – 17.00 uur

Gesloten op maandag (behalve paas- en pinkstermaandag), 1 januari, 

Hemelvaart (namiddag) en 25 december.

Ontdek de volledige collectie van het Groeningemuseum 

op  www.vlaamsekunstcollectie.be 
of ga grasduinen in de thematische websites over de Vlaamse primitieven,

barok in Vlaanderen, James Ensor, George Minne...

Word Vriend van Musea Brugge vzw

Als Vriend van Musea Brugge bezoek je gratis onze veertien museumlocaties,

woon je gratis de lezingen bij, ontvang je thuis het driemaandelijkse Museum-
bulletin en het infoblad info@vsmb en geniet je 10 procent korting in onze

museumshops. Meer info op  www.vsmb.be.

Groeningemuseum

Dijver 12

& Arentshuis

Dijver 16

8000 Brugge

T + 32 (0)50 44 87 11

F + 32 (0)50 44 87 78

musea@brugge.be

www.museabrugge.be

bezoekersgids
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Groeningemuseum, Brugge
tine van poucke e.a.

De rijke collectie van het Groeningemuseum geeft een overzicht van zes eeuwen 
kunst in de Lage Landen en bevat werken gaande van Bosch en Van Eyck 
tot Ensor en Magritte. De topstukken worden uitvoerig besproken en de vele 
kaderteksten bieden boeiende achtergrondinformatie. De gids is daarom ook 
een interessante en toegankelijke inleiding tot de kunstgeschiedenis.

144 p. | 21 × 16 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-954-4 | € 12
fr isBn 978-94-9181-953-7 | € 12
en isBn 978-94-9181-952-0 | € 12

HET HOSPITAALMUSEUM, BRUGGE
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Ontdek de boeiende collecties van twee unieke Brugse musea: het Sint-
Janshospitaal en Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie. Beide zijn gevestigd in
een middeleeuws hospitaal, en samen zijn ze goed voor een onafgebroken
geschiedenis van ruim 850 jaar. Het Sint-Janshospitaal bezit een wereld-
vermaarde verzameling schilderijen van Hans Memling en een volledig be-
waard gebleven zeventiende-eeuwse apotheek. In het Museum Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Potterie kun je verschillende miraculeuze werken bewonderen.
De twee verzamelingen worden gepresenteerd in hun oorspronkelijke con-
text en bieden de bezoeker een kunst- en cultuurhistorische tijdreis zonder
weerga. 

Alle afmetingen slaan op het werk zonder lijst (ook indien de lijst wordt afgebeeld).

9 789491 819568

OPENINGSTIJDEN 

Sint-Janshospitaal (Memlingmuseum), 

van dinsdag tot zondag: 9.30−17.00 uur

Museum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie, 

van dinsdag tot zondag: 9.30−12.30 uur en 13.30−17.00 uur

Gesloten op maandag (behalve paas- en pinkstermaandag), 1 januari, 

Hemelvaart (namiddag) en 25 december.

Wees ook welkom op www.vlaamsekunstcollectie.be en ga grasduinen in de thema-

tische website over de Vlaamse primitieven.

Word Vriend van Musea Brugge vzw

Als Vriend van Musea Brugge bezoek je gratis onze veertien museumlocaties,

woon je gratis de lezingen bij, ontvang je thuis het driemaandelijkse Museum-
bulletin en het infoblad info@vsmb en geniet je 10 procent korting in onze

museumshops. Meer info op  www.vsmb.be.

Sint-Janshospitaal (Memlingmuseum)

Mariastraat 38

& Museum Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie

Potterierei 79 b

8000 Brugge

T + 32 (0)50 44 87 11

F + 32 (0)50 44 87 78

musea@brugge.be

www.museabrugge.be

bezoekersgids
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Het hospitaalmuseum, Brugge
matthias depoorter

Het Hospitaalmuseum omvat twee unieke locaties: het Sint-Janshospitaal 
en Onze-Lieve- Vrouw-ter-Potterie, beiden gevestigd in een middeleeuws 
hospitaal. Het Sint- Janshospitaal is wereldbekend omwille van zijn vermaarde 
verzameling schilderijen van Hans Memling en een volledig bewaard gebleven 
zeventiende-eeuwse apotheek.

128 p. | 21 × 16 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-956-8 | € 12
fr isBn 978-94-9181-958-2 | € 12
en isBn 978-94-9181-957-5 | € 12

le musée magritte, bruxelles

Het Magrittemuseum, Brussel
julie waseige

Bezoekersgids van het museum gewijd aan de Belgische surrealist. De gids 
sluit perfect aan bij het museumparcours dat men als bezoeker volgt, maar gaat 
tegelijk dieper in op minder bekende aspecten van het leven en werk van de 
kunstenaar.

128 p. | 21 × 16 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-921-6 | € 12
fr isBn 978-94-9181-922-3 | € 12
en isBn 978-94-9181-923-0 | € 12

Het Hortamuseum, Sint-Gillis (Brussel)

Het Hortamuseum, Sint-Gillis
franÇoise auBry

Fraai geïllustreerde bezoekersgids van het beroemde huis en atelier van Victor 
Horta, architect van de art nouveau. Herziene uitgave in een vernieuwde lay-out.

96 p. | 21 × 16,5 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-916-2 | € 12
fr isBn 978-94-9181-902-5 | € 12
en isBn 978-94-9181-901-8 | € 12
es isBn 978-94-9181-933-9 | € 12
de isBn 978-94-9181-934-6 | € 12

het lam gods, gent

Het Lam Gods, Gent
peter schmidt

In een verhelderende tekst formuleert Peter Schmidt de betekenis en 
achtergrond van het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. Herziene 
uitgave in een vernieuwde lay-out.

96 p. | 21 × 16,5 cm | Softcover

nL isBn 978-94-9181-906-3 | € 12
fr isBn 978-94-9181-907-0 | € 12
en isBn 978-94-9181-908-7 | € 12

es isBn 978-94-9181-905-6 | € 12
de isBn 978-94-9181-911-7 | € 12
jp isBn 978-94-9181-937-7 | € 12

Het Middelheimmuseum, Antwerpen
lucie Bausart e.a.

Deze gids belicht 58 beelden in het Middelheimpark (van o.a. Rodin, Maillol, 
Hepworth en Calder). Prachtige foto’s van zowel de sculpturen als het park.

128 p. | 21 × 16,5 cm | Softcover

nL isBn 978-94-6130-098-0 | € 12,50
en isBn 978-94-6130-099-7 | € 12,50
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Verschijningskalender

febrUari

The Quay Brothers
The Black Drawings
edwin carels & tommy simoens

maart

Ives Maes
Sunville

apriL

De kunst van het kijken
van Giotto tot Warhol
patrick de rynck & jon thompson

jUni

The Image Revisited
Luc Tuymans in conversation with Hans De Wolf, 
T.J. Clark and Gottfried Böhm

Frans Van Praet
De jaarringen
willem elias & johan valcke
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