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KUnST 

OKTOBEr
€ 39,90
256 pp. 
32 x 25 cm
Hardcover met wikkel
Engels
ISBN 978-94-9303-941-4

 

 

DÜRER DICHTERBIJ  
DAN OOIT 

Dürer in Detail
TIll–Holger BorcHerT
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in Detail Till-Holger Borchert

Albrecht Dürer (1471–1528), schilder, graficus en 
theoreticus, is een van de belangrijkste en invloedrijkste 
kunstenaars van de noordelijke renaissance. Hij kende 
alle grote Italiaanse kunstenaars van zijn tijd: Rafaël, 
Bellini, Leonardo da Vinci… Op tekengebied was Dürer 
een wonderkind. Het is nauwelijks te geloven dat zijn 
eerste zelfportret, een zilverstifttekening, het werk is van 
een dertienjarige. Vanaf 1512 genoot Dürer de bijzondere 
bescherming van keizer Maximiliaan I. Gravures, 
altaarstukken, (zelf)portretten, aquarellen en boeken 
volgden elkaar in snel tempo op. 

De adembenemende close-ups in dit boek brengen Dürer 
dichterbij dan ooit. De Duitse kunsthistoricus  
Till-Holger Borchert, directeur van Musea Brugge, 
zoomt in op de details in Dürers schilderijen en 
tekeningen en reikt in een heldere, toegankelijke taal 
nieuwe inzichten aan. De lezer ontdekt het oeuvre van 
de meester in thematische hoofdstukken, gaande van 
portretten, landschappen en natuur, tot de oudheid en 
de wetenschap. Het boek bevat tevens een biografie en 
suggesties voor verdere verdieping. 
 
In 2021 zal het vijfhonderd jaar geleden zijn dat 
Albrecht Dürer zijn reis naar de Nederlanden (1520-1521) 
afrondde. Bij die gelegenheid zijn er tentoonstellingen 
in de National Gallery in Londen (lente 2021) en in het 
Suermondt-Ludwig-Museum in Aken (zomer 2021).

9 789493 039414

Albrecht Dürer, Madonna met Kind, 1512
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DESIGn 

OKTOBEr
€ 34,90
240 pp.
26,5 x 21,5 cm
Hardcover 
Engels
ISBN 978-94-9303-938-4

 

 

30 DESIGNERS  
AAN DE SLAG MET 
ONZE AFVALBERG 

Wasted 
When trash becomes treasure
KaTIe TreggIdeN

We leven in het tijdperk van het antropoceen. Op een paar 
wereldvreemde snuiters na is iedereen het er over eens 
dat de mens verantwoordelijk is voor de razendsnelle 
klimaatverandering. Nu natuurlijke middelen schaarser 
worden, ontdekken designers het potentieel van onze 
groeiende afvalberg. Als ware uitvinders gaan ze aan de 
slag met vuilnis – van eierschalen en koffiegruis tot plastic 
flessen, restjes denim en zelfs menselijk haar. Het afval 
wordt in hun handen een nieuwe grondstof.
 
In Wasted. When trash becomes treasure komen dertig 
projecten aan bod: het uitgangspunt is afval, het resultaat 
zijn prachtige voorwerpen. Voorts gaat de auteur in vijf 
boeiende essays dieper in op verschillende afvalstromen 
– mode, voeding, plastic, industrie en huishoudafval – en 
legt ze glashelder uit wat hun impact is op het milieu en 
op het sociaal-culturele vlak. Een leerzaam en verrassend 
boek voor al wie begaan is met design en duurzaamheid.

Katie Treggiden is schrijver en is gespecialiseerd in design 
en duurzaamheid. Als journaliste schrijft ze onder meer 
voor The Guardian, Crafts Magazine en Design Milk. Ze 
is tevens de auteur van Urban Potters en Weaving, beide 
uitgegeven bij Ludion. Ze behaalde een Master in History 
of Design aan de Universiteit van Oxford.

9 789493 039384

Charlotte Kidger 
Industrial Craft Graduate Collection

→ Ana Cristina Quiñones
Materia Madura Reflexión
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Ikebana, heeft u er al van gehoord? De Japanse kunst van 
het bloemschikken ontstond in de zesde eeuw en vindt 
haar oorsprong in de bloemenoffers in boeddhistische 
tempels. Doorheen de geschiedenis heeft ikebana zich 
vertakt tot verschillende varianten, elk met een lange 
lijst regels waarvoor een leven lang amper voldoende is 
om ze onder de knie te krijgen. Vandaag zien we – zowel 
in Japan als in het Westen – een nieuwe generatie die in 
alle vrijheid naar de Japanse kunst kijkt. Verleid door 
de filosofie, het lijnenspel en het ritme, gebruikt ze de 
complexe traditie als inspiratiebron voor originele en 
soms bonte creaties.
 
Auteurs Victoria Gaiger en Tom Loxley van het 
gelauwerde Londense tijdschrift rakesprogress spraken 
met 25 kunstenaars en designers over hun werk met 
bloemen, van Tokio tot New York. Het boek bevat een 
boeiende inleiding over de oorsprong en evolutie van 
ikebana en een geïllustreerde botanische woordenlijst 
met prachtige tekeningen.

Het ideale geschenk voor al wie van bloemen houdt.
 

CrafTS

SEPTEMBEr
€ 34,90  
208 p. 
26 × 21,5 cm
Hardcover
Engels
ISBN 978-94-9303-927-8

REVIVAL VAN DE 
BLOEMSCHIKKUNST

Modern Ikebana
A New Wave in Floral Design
vIcTorIa gaIger & Tom loxley

Ludion
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Modern
Ikebana

a New Wave 
in Floral Design

9 789493 039278

WIFE NYC
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kunst

sePteMBer  
€ 39,90 
240 p. 
30 × 23 cm
Hardcover
Tweetalige uitgave (eN/Nl)
ISBN 978-94-9303-925-4

HET IN SITU WERK VAN 
MATTHIEU RONSSE

Matthieu Ronsse
A Procession of Lobsters 
maarTeN INgHelS

MATTHIEU RONSSE   

a Procession of Lobsters

Matthieu Ronsse is een Belgisch kunstenaar. Zijn 
schilderijen lijken vaak onafgewerkt en bevatten 
referenties naar oude meesters, fragmenten 
uit zijn privéleven of knipsels uit fotografie- en 
architectuurboeken. Vaak scheurt hij de werken, of 
snijdt hij ze in stukken; soms laat hij ze zelfs door regen 
en wind verweren. Ronsse gaat een confrontatie met de 
schilderkunst aan en stelt al haar kwaliteiten in vraag 
– materialen, technieken, onderwerpen en geschiedenis.
Het boek A Procession of Lobsters geeft een overzicht 
van het werk dat Matthieu Ronsse in situ maakte: in 
een tankstation in Oudenaarde, in de villa van een 
verzamelaar, in een cateringbedrijf, in wachttorens en 
kubussen. Of in zijn eigen huis en ‘nomadisch atelier’ in 
Poesthem. Schrijver en dichter Maarten Inghels bezocht 
al deze plekken en sprak uitgebreid met hun bewoners, 
Ronsse incluis. Volgens Matthieu Ronsse blijft zijn werk 
onveranderlijk maar zijn het de bezoekers die veranderen. 
‘Het is altijd een tango met de omstandigheden.’

Maarten Inghels is schrijver. Met zijn laatste boek Contact 
(De Bezige Bij, 2018) verbindt Inghels poëzie, beeld 
en performance. Van 2016 tot 2018 was hij de officiële 
Stadsdichter van Antwerpen. Voor Ludion schreef hij over 
de Biblioteca Del Sol van kunstenaar Louis De Cordier 
(2019).

9 789493 039254
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FOtOGrAFie

OktOBer  
€ 59,90 
440 pp. 
29,5 x 23 cm
Hardcover met wikkel
Engels
ISBN 978-94-9303-942-1

EEN UNIEK OVERZICHT VAN 
DE CHINESE FOTOGRAFIE

Chinese Photography 
Twentieth Century and Beyond 
SameNgeSTeld door roNgroNg

In 1844, vijf jaar na de uitvinding van de fotografie, 
vond het nieuwe medium zijn weg naar China. De lange 
geschiedenis van de Chinese fotografie wordt in dit 
boek chronologisch behandeld, in drie hoofdstukken: 
‘Fotografie in de Republiek China en oorlogsfotografie”, 
‘Fotografie na de oprichting van de Volksrepubliek China’ 
en ‘Hedendaagse Chinese fotografie’. Met werken die 
reiken van de unieke Chinese picturale fotografie tot de 
oorlogsfotografie, en van de revolutionaire fotografie voor 
arbeiders en soldaten tot de experimentele fotografie van 
de jaren 1990, biedt dit boek een nooit eerder geziene kijk 
op het wezen van de Chinese fotografie in al haar rijkdom 
en verscheidenheid, het scheppende werk van Chinese 
fotokunstenaars en op de evolutie van hun omgang met 
het medium.

De bijdragen van tien toonaangevende specialisten maken 
dit boek tot een must voor ieder die de Chinese fotografie 
van nabij wil leren kennen.

9 789493 039421

Zhongshan Road, Guandong Province, 1985, door An Ge
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FOtOGrAFie & GeschieDenis

sePteMBer 
€ 44,90  
368 pp. 
28,5 x 25 cm
Hardcover
Engels
ISBN 978-94-9303-943-8

WWII DOOR DE LENS  
VAN DUITSE SOLDATEN

All At War 
Photography by German soldiers 1939–45 
IaN Jeffrey

All at War

Photography by German soldiers 1939–45

Ian Jeffrey

In september 1939 werden duizenden Duitse soldaten op 
Polen losgelaten. In 1940 overrompelden ze Nederland, 
België en Frankrijk. In 1941 waren de Balkan en de 
USSR aan de beurt. Sommigen vertrokken met de 
officiële opdracht om foto’s te nemen, anderen legden 
gebeurtenissen vast op vraag van hun aanvoerder. Hun 
wapens voor deze activiteiten waren Leica- en Rolleiflex-
camera’s. Sommige soldaten kenden het Bauhaus, de 
oudsten zelfs nog uit zijn Weimar-periode. Sommigen 
waren goed in het maken van formele portretten, anderen 
waren verhalenvertellers, stilisten of humanisten die 
huilden bij wat zich voor hun ogen afspeelde. Het waren 
stuk voor stuk anonieme mensen die met het ongehoorde 
geconfronteerd werden. Samen met de algemene sfeer 
veranderden na 1942 ook de stijl en de inhoud van hun 
werk.

De bekende kunsthistoricus Ian Jeffrey, schrijver van How 
to Read a Photograph en The Photography Book, heeft de 
meest aangrijpende beelden uit bestaande fotoalbums 
samengebracht in een boeiend naslagwerk en vergezeld 
van verhelderende commentaar.

9 789493 039438
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kunst

sePteMBer
€ 99,90 
824 pp.  
32,5 x 24,5 cm
Hardcover
2 deleN IN eeN foedraal
Nederlands
ISBN 978-94-9303-946-9 

HERONTDEKKING VAN EEN 
BELGISCH FUTURIST

Jules Schmalzigaug
SameNgeSTeld door JeSSy eN roNNy vaN de velde, meT TekSTeN vaN adrIaaN goNNISSeN, 
PeTer H. PauwelS & HerwIg TodTS

Belgisch kunstenaar Jules Schmalzigaug (1882, Antwerpen) 
groeit op in een welgesteld milieu in het Antwerpse 
fin-de-siècle. Hij reist door Italië en Duitsland, leeft een 
tijd in Parijs, en installeert zich uiteindelijk in Venetië. 
Daar maakt hij al snel deel uit van een groep jonge 
avant-gardekunstenaars die de strijd aangaan met het 
nostalgische passeïsme. Hij is de eerste Belg die deelneemt 
aan de Italiaanse futuristische beweging. Na de uitbraak 
van de Eerste Wereldoorlog werkt hij verder in Nederland 
aan zijn intrigerende experimenten met licht en kleur. Op 
vierendertigjarige leeftijd pleegt Schmalzigaug zelfmoord 
en daarmee komt een abrupt eind aan een veelbelovende 
carrière.

Het werk van Jules Schmalzigaug wordt in 1980 herontdekt: 
verschillende van zijn werken worden getoond op de grote 
overzichtstentoonstelling Futurismo & Futurismi in het 
Palazzo Grassi in Venetië in 1986. En ook in eigen land 
wordt hij — na tentoonstellingen in Brussel, Gent en 
Oostende — eindelijk erkend als een van de belangrijkste 
Belgische voorlopers van de modernistische avant-garde. 

Deze nieuwe, ambitieuze publicatie hoopt bij te dragen 
aan de internationale waardering die Jules Schmalzigaug 
verdient. De uitgave bestaat uit twee delen in een foedraal. 
Het eerste deel, van de hand van Peter J.H. Pauwels, is een 
monografie en beschrijft  het oeuvre van de kunstenaar in 
verhouding tot de Europese artistieke stromingen van zijn 
tijd. Het tweede deel is een catalogue raisonné die voor het 
eerst het volledige oeuvre van Schmalzigaug documenteert.
 

9 789493 039469

Jules Schmalzigaug, Passage, Den Haag, 1915–16 (detail)
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In dit fascinerende boek wordt het oeuvre van 
Jan van Eyck haarscherp onder de loep genomen. 
Ieder paneel is een levendige verzameling van mensen, 
voorwerpen en luxestoffen, die zowel in de voor- als 
de achtergrond met ongelofelijke precisie worden 
weergegeven – of zo lijkt het toch. Dit boek onthult echter 
dat de ware kracht van Van Eyck in de suggestie lag: als 
een van de eersten begreep hij dat het menselijk brein 
in staat is om de visuele waarneming aan te vullen waar 
nodig. De auteurs hebben tientallen details aan Van Eycks 
schilderijen ontleend en in hoofdstukken gegroepeerd. Zo 
komen onder andere natuur, architectuur, het dagelijkse 
leven, het goddelijke en de mens uitgebreid aan bod. 
Nooit eerder werd het oeuvre van Van Eyck zo treffend 
beschreven en afgebeeld. 

Met een inleiding van Luc Tuymans en nieuw 
beeld materiaal van het gerestaureerde Lam Gods-retabel. 
Derde, herziene druk. 

KUnST

rEEDS VErSCHEnEn
€ 39,90
256 p. 
32 × 25 cm
Hardcover met wikkel
nL ISBN 978-94-6130-057-7 

En ISBN 978-94-6130-059-19 789461 300577

9 789461 300591

Van Eyck in detail
aNNIck BorN & maxImIlIaaN P.J. marTeNS

EEN ONGEZIENE KIJK 
OP HET WERK VAN 
DE VLAAMSE MEESTER

Hubert en Jan van Eyck, De aanbidding van het Lam Gods, 
De musicerende engelen, ca. 1432
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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 nieuw beeldmateriaal na de restauratie. Herziene 
uitgave in een compacte versie, aan een scherpe prijs. 

Ook beschikbaar

nL ISBN 978-94-9303-932-2

En ISBN 978-94-9303-923-09 789493 039322

9 789493 039230

KUnST

rEEDS VErSCHEnEn
€ 14,90
256 p. 
19 × 15 cm
Hardcover

Van Eyck in detail: de compacte uitgave 
aNNIck BorN & maxImIlIaaN P.J. marTeNS

Voor de geïnteresseerde toeschouwer die meer wil weten 
over het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck is 
er deze praktische gids. In een verhelderende tekst 
formuleert Peter Schmidt de geschiedenis en de betekenis 
van het beroemde altaarstuk. 

rEEDS VErSCHEnEn
€ 12
96 p. 
21 × 16,5 cm
Softcover

nL ISBN 978-94-9181-906-3 

Ook beschikbaar in het Duits, 
Engels, Japans, Frans en 
Spaans.

Het Lam Gods: de gids
PeTer ScHmIdT

9 789491 819063
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Het Lam Gods in detail
maxImIlIaaN P.J. marTeNS

Het retabel van het Lam Gods in de Gentse Sint-Baafs-
kathedraal behoort zonder enige twijfel tot de hoogte-
punten van de schilderkunst uit de hele wereld. In vijf 
thematische hoofdstukken – het goddelijke, de mens, 
natuur, architectuur en tactiliteit – gidst Maximiliaan P.J. 
Martens u via paginagrote details langs het beroemde 
altaarstuk. In een boeiende inleiding worden zowel de 
betekenis als de achtergrond van dit meesterwerk van de 
gebroeders Van Eyck belicht. Met prachtige nieuwe foto’s 
van het Lam Gods na de recentelijke restauratie.

Maximiliaan Martens is hoogleraar kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit Gent en is gespecialiseerd in de 15e- 
en 16e-eeuwse kunst van de Lage Landen.

HET LAM GODS ZOALS 
U HET NOG NOOIT 
GEZIEN HEEFT

KUnST

rEEDS VErSCHEnEn
€ 17,90
136 p. 
26,5 × 20 cm
Softcover
nL ISBN 978-94-9303-933-9 

fr ISBN 978-94-9303-935-3

En ISBN 978-94-9303-934-6

DE ISBN 978-94-9303-937-7

9 789493 039339

9 789493 039353

9 789493 039346

9 789493 039377

nL ISBN 978-94-9303-932-2

En ISBN 978-94-9303-923-0
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KUnST

rEEDS VErSCHEnEn
€ 39,90
224 p. 
32 × 25 cm
Hardcover met wikkel
Engels
ISBN 978-94-9303-922-3

500 JAAR NA 
RAFAËLS DOOD

Raphael in Detail
STefaNo zuffI

Rafaël geldt als een van de populairste kunstenaars uit 
de renaissance. Hij is wereldberoemd voor zijn serene 
madonna’s en zijn werk in het Vaticaan: de Stanze 
di Raffaello trekken dan ook bezoekers van over de 
hele wereld. Ter gelegenheid van het vijfhonderdjarig 
overlijden van Rafaël (1483–1520) in 2020 brengt Raphael in 
Detail een eerbetoon aan de kunstenaar door een vijftigtal 
meesterwerken uit zijn oeuvre te belichten. Prachtige, 
uitvergrote details van deze werken voorzien van originele 
en toegankelijke commentaren wijzen de lezer de weg 
in deze ontdekkingsreis door het oeuvre van een van de 
beroemdste vertegenwoordigers van de hoogrenaissance. 
Het boek is opgedeeld in thematische hoofdstukken 
gaande van schoonheid en perfectie tot ruimte, engelen 
en gebaren. Zo geeft Raphael in Detail u de kans om op 
een verrassende manier kennis te maken met het leven en 
werk van de Italiaanse meester.

Kunsthistoricus Stefano Zuffi is gespecialiseerd in de 
periode van de renaissance en de barok. Hij heeft meer 
dan zestig publicaties op zijn naam staan, onder meer 
over Dürer, Michelangelo, Rembrandt, Vermeer, Titiaan, 
Caravaggio en Leonardo.

9 789493 039223

Rafaël, Alba Madonna, ca. 1511
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KUnST

rEEDS VErSCHEnEn  
€ 125 
1056 p. 
24 × 17 cm
Hardcover
Meertalige uitgave (eN/fr/Nl)
ISBN 978-94-9303-924-7

UNIEKE GETUIGENIS 
VAN HET BELGISCHE 
SURREALISME

Vendredi
Een surrealistische briefwisseling
xavIer caNoNNe 

Vendredi is een van de meest ongewone tijdschriften 
die de Belgische surrealisten hebben uitgebracht. Het 
is met de hand geschreven, werd nooit gepubliceerd en 
verscheen wekelijks gedurende een kleine twee jaar, van 
11 november 1949 tot 5 oktober 1951. Er werden in totaal 
meer dan 100 nummers gemaakt door initiatiefnemer 
Paul Colinet, in samenwerking met o.a. René Magritte, 
Marcel Mariën, Louis Scutenaire, Irène Hamoir en Pierre 
Alechinsky. Paul Colinet verstuurde het magazine op 
vrijdag naar zijn neef, de tekenaar Robert Willems, die 
toen in Belgisch Congo woonde. 

Deze facsimile uitgave van meer dan 1000 pagina’s 
biedt een unieke getuigenis van de veelzijdigheid van 
het Belgisch surrealisme. Elk Vendredi-nummer is 
een kunstwerkje op zichzelf: de pagina’s zijn prachtig 
geïllustreerd en bevatten handgeschreven gedichten en 
allerhande schrijfsels, nieuwtjes, grappen, tekeningen, 
collages en krantenknipsels. Met een inleiding van 
Xavier Canonne, een inventaris en biografieën van alle 
deelnemende kunstenaars. 

Vendredi, nr. 6, 16 december 1949

9 789493 039247
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Kunst

Dalí & Magritte 
mIcHel dragueT, wIllIam JeffeTT, daNIelle JoHNSoN

Dit boek werpt licht op de persoonlijke, filosofische en esthetische relatie van 
twee iconen van het surrealisme aan de hand van meer dan 100 schilderijen, 
sculpturen, foto’s, tekeningen, films en archiefstukken.

256 p. | 28 × 24 cm | Hardcover

nl  ISBN 978-94-9303-919-3  | € 29,90 
en  ISBN 978-94-9303-920-9 | € 29,90
Fr  ISBN 978-94-9303-921-6  | € 29,90

Pieter Vermeersch | Variations
morITz küNg e.a.

Variations brengt het volledige oeuvre van Pieter Vermeersch op een verrassende 
manier naar voren en is thematisch georganiseerd: elke katern van het boek 
beslaat een bepaald thema of werk. Er bestaan zeven verschillende covers van het 
boek, elk gedrukt in een andere, door de kunstenaar bepaalde, kleurenvariatie.

272 p. | 27,5 × 20,3 cm | Softcover

en ISBN 978-94-9303-915-5 | € 39,90

Henri De Braekeleer | 1840—1888
HerwIg TodTS

Oeuvrecatalogus en tevens een nieuwe kennismaking met het weerbarstig 
oeuvre van Henri De Braekeleer. 

440 p. | 32,5 × 24,5 cm | Hardcover

nl & Fr ISBN 978-94-9303-926-1 | € 49,90  

Henri
de Braekeleer
1840-1888
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  1840-1888

RONNY VAN DE VELDE
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De kunst van het kijken | Van Giotto tot Warhol
PaTrIck de ryNck & JoN THomPSoN

Patrick De Rynck en Jon Thompson geven u in dit boek de sleutel tot de 
interpretatie van tweehonderd topwerken. Ze slaan een brug naar het verleden 
door te graven in de Grieks-Romeinse en christelijke verhalen of door de 
historische context te duiden waarin de kunstenaars actief waren. Deze 
boeiende gids is de ideale handleiding voor de kunstliefhebber en biedt een 
wereldwijd overzicht van de mooiste schilderijen uit de kunstgeschiedenis.

400 p. | 24 × 17 cm | Hardcover 

nl ISBN 978-94-9181-988-9 | € 29,90

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

Frans L. Van Praet | De Jaarringen – Rings of Growth
wIllem elIaS, JoHaN valcke, doNaTella BIaNcHI

Designer, kunstenaar en vormgever Frans L. 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 bewijst nochtans dat 
zijn oeuvre rijker en verscheidener is dan wat het grote publiek van hem kent. 

428 p. | 29,5 × 23,5 cm | Hardcover

nl & en ISBN 978-94-9181-978-0 | € 49,90

Léon Spilliaert | From the Depths of the Soul
aNNe adrIaeNS-PaNNIer

Anne Adriaens-Pannier brengt in dit prachtig geïllustreerde boek hulde aan de 
Léon Spilliaert. Ze beschrijft zijn tekeningen en schilderijen en verwijst eveneens 
naar zijn boekillustraties en lithografieën. Spilliaert wordt voorgesteld als schakel 
tussen de grote kunstbewegingen, in het boeiende tijdperk waarin hij leefde en 
werkte. 

336 p. | 29 × 25 cm | Hardcover

en ISBN 978-94-9181-990-2 | € 59,90

Leo Copers | Dreams are Made of This
ory deSSau, HIlde TeerlINck & PHIlIPPe vaN cauTereN

Dit boek geeft een overzicht van 50 jaar kunstpraktijk en toont hoe Copers van 
bij het begin naar manieren zocht om schijnbaar onverenigbare elementen, 
zoals gas en vuur, of water en elektriciteit met elkaar te verbinden. Dreams are 
Made of This is opgedeeld in thematische hoofdstukken – kleur, goud, bloemen, 
sprookjes, wapens… – en poogt zo een structuur te brengen in een eclectisch en 
veelzijdig oeuvre.

352 p. | 26 × 21 cm | Hardcover

nl & en ISBN 978-94-9181-992-6 | € 39,90

Dreams are Made of This

Leo Copers
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test-cover_Leo Copers.indd   Alle pagina's 17/04/18   14:04
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Annick Born & 
Maximiliaan P.J. Martens

Van Eyck
in detail

Van Eyck in detail
aNNIck BorN & maxImIlIaaN P.J. marTeNS

In dit fascinerende boek wordt het oeuvre van Jan van Eyck haarscherp onder de 
loep genomen. Met een inleiding van Luc Tuymans en nieuw beeldmateriaal van 
het gerestaureerde Lam Godsretabel. Derde, herziene druk.

256 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nl  ISBN 978-94-6130-057-7 | € 39,90
en  ISBN 978-94-6130-059-1 | € 39,90
cOMPActe uitGAve nl ISBN 978-94-9303-932-2 | € 14,90
cOMPActe uithAve en  ISBN 978-94-9303-923-0 | € 14,90

Th
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The
Image
Revisited
Luc Tuymans in conversation with

Gottfried Boehm, T.J. Clark & Hans M. De Wolf

The Image Revisited | Luc Tuymans in Conversation with…
goTTfrIed BoeHm, T.J. clark & HaNS m. de wolf

Deze publicatie bevat drie gesprekken die de kunstenaar in de loop van drie jaar 
voerde met de kunsthistorici Hans M. De Wolf, Gottfried Boehm en T.J. Clark in 
musea in Basel, Brussel en Boedapest. Naast fascinerende commentaren bij 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.

280 p. | 24 × 17 cm | Softcover

en ISBN 978-94-9181-979-7 | € 29,90

Louis De Cordier | Biblioteca Del Sol
maarTeN INgHelS

In 2010 startte kunstenaar Louis De Cordier met de bouw van zijn Biblioteca Del 
Sol: een ondergrondse bibliotheek waar meer dan duizenden boeken en zaden 
worden bewaard, en die tot op vandaag wordt aangevuld. Dit boekje bevat een 
exclusieve houtsnede, gedrukt, gesigneerd en genummerd door de kunstenaar.

48 p. | 24 × 17 cm | Softcover met wikkel + gesigneerde print

nl ISBN 978-94-9303-908-7 | € 60

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
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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. 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
cOMPActe uitGAve en ISBN 978-94-9181-981-0 | € 14,90

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. 

288 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nl ISBN 978-94-9181-963-6 | € 39,90
en ISBN 978-94-9181-962-9 | € 39,90

Caravaggio
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. 

280 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

nl ISBN 978-94-9181-969-8 | € 39,90          en ISBN 978-94-9181-971-1 | € 39,90

Leonardo in Detail
STefaNo zuffI

Dit boek brengt een eerbetoon aan Leonardo da Vinci door in te zoomen op 
dertig van zijn meesterwerken en op een aantal van zijn mooiste tekeningen. 
Uitvergrote details van deze werken, voorzien van heldere, bondige 
commentaren, wijzen de lezer de weg in deze ontdekkingsreis door het werk 
van de beroemdste vertegenwoordiger van de renaissance.

224 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

en ISBN 978-94-9181-999-5 | € 39,90 
cOMPActe uitGAve en ISBN 978-94-9303-907-0 | € 14,90
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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
en ISBN 978-94-9181-987-2 | € 39,90
cOMPActe uitGAve en ISBN 978-94-9181-982-7 | € 14,90

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

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

D
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DE

Vlaamse
primitieven
IN BRUGGE

Till-H
olger Borchert

De Vlaamse Primitieven in Brugge
TIll-Holger BorcHerT

De perfecte inleiding voor wie het kunstzinnige Brugge van de vijftiende eeuw 
beter wil leren kennen. Het ideale souvenir ook voor wie in de vele Brugse musea 
de Vlaamse primitieven heeft bewonderd.

128 p. | 26,5 × 20 cm | Softcover

nl ISBN 978-94-9303-909-4 | € 19
Fr ISBN 978-94-9303-910-0 | € 19
en ISBN 978-94-9303-911-7 | € 19
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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

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

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
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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
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Fotografie

Ives Maes | Sunville
 
Ives Maes groeide op in ‘Sunville’, een vrije vertaling van het Limburgse 
Zonhoven. Na de zelfdoding van zijn broer keerde hij terug naar zijn 
geboortedorp met een fototoestel en een voorraad rolfilm waarvan de 
vervaldatum per ongeluk verlopen was. Sunville is een intieme reis doorheen 
de herinneringen van Maes, waarin hij tegelijk de periferie van het fotografisch 
medium onderzoekt.

160 p. | 32 × 25 cm | Hardcover

en ISBN 978-94-9181-984-1 | € 39,90

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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memymom | Lisa De Boeck & Marilène Coolens
Jo coucke & kurT SNoekx

memymom – samentrekking van “me and my mom” – is de naam waarachter 
het kunstenaarscollectief en moeder-dochterstel Marilène Coolens en Lisa 
De Boeck sinds 2004 schuilgaat. 

160 p. | 30 × 24 cm | Hardcover met stofwikkel

en ISBN978-94-9181-997-1 | € 34,90

Zhang Haier | Les Filles
kareN SmITH

Zhang Haier is een van de belangrijkste Chinese fotografen van deze tijd. Zijn 
vroege werk geeft een uniek beeld van de onderbuik van de Chinese steden 
in de jaren 1980 en 1990: Guangzhou, Shanghai, Hong Kong… Maar zijn 
bekendste foto’s zijn vrouwelijke portretten: prostituees, zijn vrouw, vriendinnen, 
onbekenden. 

160 p. | 32 × 24,5 cm | Hardcover

en ISBN 978-94-9181-985-8 | € 34,90



39

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 | € 19,90

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 + gesigneerde print

en ISBN 978-94-9181-983-4 | € 60

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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Museumgidsen

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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Het 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

SINT-JAN_covers_NL-FR-E_1207.qxp_Opmaak 1  12/07/16  11:36  Pagina 1

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
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H
ET G

R
U

U
T

H
U

SEM
U

SEU
M

, B
R

U
G

G
E

B
R

U
G

G
E

bezoekersgids

GRUUTHUSEMUSEUM
Dijver 17C
8000 Brugge
T + 32 (0)50 44 87 11
musea@brugge.be
www.museabrugge.be 

OPENINGSTIJDEN
Van dinsdag tot zondag: 9.30 – 17.00 uur
Gesloten op maandag (behalve paas-  
en pinkstermaandag), 1 januari, 
Hemelvaart (namiddag) en 25 december. 

Word Vriend van Musea Brugge
Als Vriend van Musea Brugge bezoek 
je gratis onze museumlocaties, woon je 
gratis de lezingen bij, ontvang je thuis 
het driemaandelijkse Musea Brugge Magazine 
en het infoblad info@vsmb. Je geniet ook 
tien procent korting in onze museumshops.
Meer info op www.vsmb.be 

Na een recente restauratiecampagne vormt 
het Gruuthusemuseum met de nabijgelegen 
Onze-Lieve-Vrouwekerk een hedendaags 
museum- en erfgoedcomplex in het historische 
hart van Brugge. Het museumgebouw zelf is 
ondergebracht in een monumentaal stadspaleis 
uit de vijftiende eeuw. Zijn bekendste bewoner 
en bouwheer was Lodewijk van Gruuthuse, een 
edelman die diende onder de Bourgondische 
hertogen. Zijn devies Plus est en vous is 
ook de leidraad geworden voor de nieuwe 
museumopstelling. 

Wandtapijten, schilderijen, sculpturen, 
edelsmeedwerk, meubilair, keramiek, kant, 
handschriften, archiefstukken en alledaagse 
gebruiksvoorwerpen hebben niet alleen 
een esthetische waarde, maar vertellen 
eveneens boeiende verhalen over Brugge. 
In het Gruuthusemuseum brengen zij stad 
en samenleving tot leven.

9 789493 039124

Het Gruuthusemuseum, Brugge
TINe vaN Poucke e.a.

Het Gruuthusemuseum is een prachtig stadspaleis in Brugge waarin 
je kennismaakt met de vele verhalen van de stad aan de hand van een 
uitgebreide collectie toegepaste kunst. Deze gids is een ideale gezel voor al wie 
geïnteresseerd is in het rijke verleden van Vlaanderen en Brugge. 

128 p. | 21 × 16 cm | Softcover

nl ISBN 978-94-9303-912-4 | € 12
Fr ISBN 978-94-9303-914-8 | € 12
en ISBN 978-94-9303-913-1 | € 12
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Het Red Star Line Museum, Antwerpen
NadIa BaBazIa e.a.

Deze gids vertelt het verhaal 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

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
jP ISBN 978-94-9303-901-8 | € 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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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

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
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Crafts

Urban Potters | Makers in the City
kaTIe TreggIdeN

Een boek over de revival van keramiek in steden als New York, Londen, Tokio, 
Kopenhagen, Sydney en São Paulo. Met interviews van een dertigtal keramisten, 
geïllustreerd met prachtig beeldmateriaal van hun werk en ateliers. Katie 
Treggiden beschrijft de opmars van het ambacht in de verschillende steden en 
vertelt ons waar die precies vandaan komt. Tweede druk. 

232 p. | 26,5 × 21,5 cm | Hardcover

en ISBN 978-94-9181-970-4 | € 34,90

c o n t e m p o r a r y  m a k e r s  o n  t h e  l o o m
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WEAVING

Weaving | Contemporary Makers on the Loom
kaTIe TreggIdeN

Weven is een eeuwenoud ambacht met een fascinerende geschiedenis, en een 
die blijft evolueren. Vandaag krijgt het nieuw leven ingeblazen door designers, 
kunstenaars en moderne ambachtslui over de hele wereld: van wall hangings en 
tapijten tot kunstinstallaties en technologische hoogstandjes. Tweede druk.

224 p. | 26,5 × 21,5 cm | Hardcover

en ISBN 978-94-9181-989-6 | € 34,90
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Jeugd en literatuur

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

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

Michaël Borremans | Schilderen over geheimen
Paul de moor

Michaël Borremans is een van ons lands bekendste schilders. Zijn werk is vaak 
erg mysterieus en intrigeert mensen over de hele wereld. In dit jeugdboek werpt 
auteur Paul de Moor licht op het leven en het oeuvre van de kunstenaar en 
scherpt hij het geheim van de schilder aan in 21 hoofdstukken. 

64 p. | 26,5 × 21,5 cm | Hardcover

nl ISBN 978-94-9181-993-3 | € 19,95
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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 | € 14,90

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

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.

literAtuur | 352 p. | 21 × 13,5 cm | Hardcover

nl ISBN 978-94-9181-967-4 | € 29,90
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Verschijningskalender

recent verschenen

Van Eyck in detail
aNNIck BorN eN maxImIlIaaN P.J. marTeNS

Het Lam Gods in detail 

PeTer ScHmIdT

Vendredi 
xavIer caNoNNe

Raphael in Detail
STefaNo zuffI

sePteMBer

Matthieu Ronsse
A Procession of Lobsters
maarTeN INgHelS

Modern Ikebana
A New Wave in Floral Design
vIcTorIa gaIger eN Tom loxley 

Jules Schmalzigaug
roNNy vaN de velde e.a.

OktOBer

All At War 
Photography by German Soldiers 1939-45
IaN Jeffrey

Chinese Photography
Twentieth Century and Beyond
roNgroNg e.a.

Dürer in Detail
TIll-Holger BorcHerT

Wasted
When Trash Becomes Treasure
kaTIe TreggIdeN
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uitGeverij luDiOn
Zennestraat 34b
1000 Brussel

+32 2 449 18 80
info@ludion.be

www.ludion.be
www.facebook.com/Ludionpublishers
www.instagram.com/Ludionpublishers

Verkoop en distributie

België

Exhibitions intErnational
Marleen Geukens
+32 16 296900
orders@exhibitionsinternational.be
www.exhibitionsinternational.be

Nederland (en Europa)

idEa books
Belinda Visser
+31 20 622 61 54 
belinda@ideabooks.nl 
www.ideabooks.nl

Coverbeeld: Simon Ballen


