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“Kunsthistorische overzichten met ambitie zijn zeld
zaam geworden. Koenraad Jonckheere schreef er een 
in de overtreffende trap.” **** DE STANDAARD

 

Kunst is zoveel meer dan een esthetische ervaring of  
een intrigerend concept. Dit boek schetst het verhaal  
van de beeldende kunsten in West-Europa van de 
oudheid tot het modernisme in vijf hoofdstukken, 
telkens vanuit een andere invalshoek. Het is onder-
tussen toe aan zijn derde druk en verschijnt nu ook 
in een Engelstalige editie. 

Dertig jaar lang verzamelde Dirk Velghe verhalen van 
mensen en gebeurtenissen die de ziel van Parijs mee 
vorm en kleur hebben gegeven. Luchtig maar altijd 
diep onderbouwd geeft hij een geheel nieuwe twist 
aan de geschiedenis van Parijs door kleine verhalen 
te onderzoeken die de grote geschiedenis bepaalden. 
In tientallen levens en verhalen met Parijs in de 
hoofdrol overtreft de werkelijkheid altijd de fictie, de 
waarheid altijd de mythe.
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Paula Rego 
PAULA REGO 

Down by the Water 
ROBIN DE PUY

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

Eiland 
JEROEN HOFMAN

Verkoopprijs 
€ 39,95

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

Deze rijk geïllustreerde publicatie schetst een omvattend en 
indringend beeld van Rego’s werk, van haar vroege collages 
en expressieve schilderijen uit begin jaren 1950 tot de grote 
pastels met complexe, in haar atelier geënsceneerde taferelen 
uit de jaren 2000. Het boek belicht zowel de iconische als zelden 
getoonde werken. 

Tot 20 maart 2022 presenteert Kunstmuseum Den Haag in samen-
werking met Tate Britain de grootste overzichtstentoonstelling 
van Paula Rego tot nu toe, met meer dan honderd collages, 
schilderijen, tekeningen en sculpturen.

Robin de Puy (°1986) woont sinds een paar jaar in Wormer,  
een klein dorp omringd door water, net boven Amsterdam.  
Ze is gefascineerd door het Amerikaanse platteland en ontdekte 
in de voorbije lockdown dat haar nieuwe omgeving heel univer-
seel blijkt te zijn, inclusief het soort lokale small town icons die 
ze tijdens haar reizen door Amerika tegenkwam.  Zo ontmoet ze 
onder meer een elfjarige sjamaan die haar blootvoets rondleidt 
op verboden terrein, rijdt ze rond met vier giechelende broertjes 
op de achterbank en ontmoet ze een handlezer die haar meteen 
de sleutels van zijn huis geeft. Tientallen ontmoetingen volgen 
en voorzichtig ontstaat er niet alleen een fotoboek, maar ook 
een wereld waarin ze zich thuis gaat voelen. 

Robin de Puy is fotograaf van onder meer de bekroonde publi-
caties If This Is True (Ludion) en Randy (Hannibal Books). Haar 
werk was eerder te zien in het Bonnefantenmuseum Maastricht, 
Fotomuseum Den Haag en Photoville Festival Brooklyn.

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

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

Hun verhaal werd verwoord door Simon Gronowski, verbeeld 
door Koenraad Tinel en in perspectief geplaatst door David  
Van Reybrouck. 

Fotograaf Jeroen Hofman werkte jarenlang in weer en wind  
aan dit magnum opus, waar bij hij als een hedendaagse  
schilder de Nederlandse eilanden vatte in monumentale  
beelden. Alle foto’s werden gemaakt vanuit een hoogtewerker, 
waardoor hij op een heel bijzondere manier het landschap en  
de horizon kon vastleggen. Dit boek viert en verbeeldt  
het verlangen naar een eiland als een plek van rust, natuur  
en afzondering. 

Met tekstbijdragen van journalist en schrijver Arnold van  
Bruggen, die op Texel woont en samen met Rob Hornstra  
het iconische boek The Sochi Project maakte, en van  
Willemijn van der Zwaan, curator bij Fotomuseum Den Haag.

Publicatie bij de gelijknamige solotentoon stelling in het 
Fotomuseum Den Haag, die plaatsvindt van 12 maart  
tot mei 2022.
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The Great Pretender 
THEO JANSEN 

Flash/Back 
Mauritshuis
VIVIANE SASSEN, ANTON CORBIJN, STEPHAN VANFLETEREN, RINEKE DIJKSTRA E.A. 

Inner Travels  
RINUS VAN DE VELDE  

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

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

THEO JANSEN 

De kunstenaar Theo Jansen (°1948) is wereld-
beroemd geworden met zijn imposante en 
ingenieuze strandbeesten. Hij inspireerde zich 
op de evolutieleer om ze gaandeweg te leren 
bewegen in de wind en zelfstandig te laten 
voortbewegen op het strand. Door op geheel 
eigen wijze de aardse schepping na te bootsen, 
hoopt Jansen wijzer te worden uit de bestaande 
natuur. In zijn zoektocht botst hij namelijk op 
dezelfde problemen als die van de echte  
Schepper. Dit boek verhaalt over Jansens 
ervaringen als God en haakt in op zijn vorige 
boeken. Hij herneemt, schrapt en vult aan. 

Theo Jansen studeerde natuurkunde in Delft  
en ging daarna als kunstenaar aan de slag.  
Hij is auteur van onder meer een vaste column 
in de Volkskrant en van het boek De Grote 
Fantast, over het ontstaansproces van zijn 
strand beesten. In november 2017 werd hij 
uitgeroepen tot Kunstenaar van het jaar 2018 
en in 2018 ontving hij de Haagse Cultuurprijs.

De strandbeesten van Theo Jansen zijn vanaf 
februari 2022 te bewonderen in het Kunst-
museum Den Haag. 

Naar aanleiding van de tweehonderdste 
verjaardag van het Mauritshuis in Den Haag 
stelde het museum aan zestien topfotografen 
de vraag om te reflecteren over hun collectie 
en gebouw. Door welke meesters raken ze in 
vervoering? Hoe interpreteren zij 17de-eeuwse 
kunst? Het resultaat – nieuwe foto’s van deze 
hedendaagse meesters – is te zien in de vaste 
collectie van het Mauritshuis, direct naast de 
schilderijen van de oude meesters.

Geen remake van bestaande schilderijen, 
maar wel nieuw werk van onder meer Rineke 
Dijkstra, Desirée Dolron, Dustin Thierry, Erwin 
Olaf, Stephan Vanfleteren, Anton Corbijn en 
Viviane Sassen. Catalogus bij de gelijknamige 
expo in het Mauritshuis in Den Haag van 1 juni 
tot 16 oktober 2022.

In zijn internationaal gevierde werk creëert  
Rinus Van de Velde (°1983) een parallel  
universum waar elementen uit de realiteit  
en de verbeelding samensmelten tot een  
unieke vorm van visuele storytelling. Van de 
Velde neemt ons mee op een reis door zijn 
verbeelding, een plaats die tijd en ruimte 
overstijgt, waarin alle ontmoetingen mogelijk 
zijn en waarin elk pad bewandeld kan worden.

Dit boek schetst een circulair verhaal van  
vertrekken en terugkeren, met de trein als 
metafoor, en biedt een overzicht van Van  
de Veldes recentste werken. Het geheel  
gaat in dialoog met het werk van moderne  
en hedendaagse kunstenaars zoals o.a.  
Pierre Bonnard, Joseph Cornell, Fischli/Weiss, 
Joan Mitchell, Claude Monet, Monster  
Chetwynd, Laure Prouvost, Josephine Troller 
en Jean Tinguely. 

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

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

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

ERWIN OLAF  

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

HANS VAN MANEN

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

Hans van Manen is ook fotograaf. In de jaren 
tachtig ontmoette hij de toen piepjonge 
fotograaf en filmmaker Erwin Olaf, die hij met 
de wereld van de beeldende kunst en studio-
fotografie liet kennismaken. In dit boek wordt 
hun veertigjarige vriendschap gevierd met
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Theo Jansens ervaring als 
God bij de creatie van zijn 
strandbeesten

Een unieke kijk op dans en 
fotografie door fotograaf 
 Erwin Olaf en choreograaf 
Hans van Manen 

een fotoserie waarin Van Manen  momenten
uit zijn choreografieën regisseert,  uiterst 
precies vastgelegd door Erwin Olaf. 

Nieuwe foto’s van 
 hedendaagse meesters 
naast de schilderijen 
van oude meesters 
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Rinus Van de Velde in  
dialoog met internationale 
topkunstenaars
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