M A T E R I A A LT E C H N I S C H E
INFORMATIE
OVER
K U N S T,
VORMGEVING
EN
RESTAURATIE
–
VOORJAAR
2022
€

De kunstenaarsboeken van Annesas Appel
30 jaar kM, Pieter Keune blikt terug
Jan Voss over Boekie Woekie
Het spel van Katinka de Jonge
Svea Gustavs’ favoriet
Uit het depot van het Stedelijk Museum

9,9 5

Kunstenaars
boeken

#
1
2
1

SCHOOL VOOR AMBACHT & KUNST

MAAK ER EEN HEUSE
SCHILDERVAKANTIE VAN

SCHRIJF
JE NU
IN!
PORTRET
LANDSCHAP
KLEUREN MENGEN
MIDDELEEUWSE
MINIATUREN
ICONEN
VERF MAKEN

KOM NAAR DE
ZOMERWORKSHOPS
“Zalige workshop, veel geleerd in een
ontspannen sfeer” Marloes
“Wat een school! Hier is er echt maar
een van! Didactisch top en het aanbod
precies wat ik zocht.” Martine
“Ze leren je hier alles, echt alles. Voor mij
geen atelier-geheimen meer.” Agaath
“Kijk, zo wilde ik landschap leren
schilderen: nu kan ik zelf de natuur in en
lekker gaan schilderen en tekenen.” Rob

Boulevard Magenta
Harderwijkerweg 25
6957 AB Laag-Soeren (GLD)
M 06 46 28 04 11
E info@boulevardmagenta.nl
W www.boulevardmagenta.nl
Boulevard Magenta School
voor Ambacht & Kunst is
een Erkend Leerbedrijf

INHOUD

Inhoud

4

11

ANNESAS APPEL

BOEKBINDEN

Schoonheid van complexe
processen

OP DE RIETVELD

Een integrale visie
14
C O D A ‘I N S I D E T H E
O U TSI DE, PIO NEE RS
I N LE N S - B A SE D M E DI A’

Ode aan de natuur
16
KATINKA DE JONGE

8
DEPOT STEDELIJK MUSEUM

S P E E LT K A A R T

Communiceren is een kunst
18
UITGEVER SVEA GUSTAVS

Samenwerking met
kunstenaars

AMSTERDAM

4500 kunstenaarsboeken

20
BOEKIE WOEKIE

Een keuze van Jan Voss
30
KUNST IN DE
OPENBARE RUIMTE

Lawrence Weiner
32

22

JOHAN DEUMENS

PIETER KEUNE

Kunstenaarsboek door de
ogen van een vormgever

50 jaar docent, 30 jaar kM

Kunstenaars
boeken

Hoogtepunten uit een museale
collectie
39
ESTHER DE VRIES

43
VEDUTE

Ruimtelijke manuscripten
44
DRUKKERIJ ZWAAN

Specialist in druk op snee
46
BOEKRECENSIES
47
COLOFON
REDACTIE

De redactie van kM slaakt een
zucht van verlichting. Wij hebben een nieuwe uitgever gevonden, Pepijn Dobbelaer van Virtùmedia. Deze uitgever heeft onder
andere BK-info, Archeologie
Magazine en Stitch & Print in
portefeuille. In vele opzichten
hebben we een mijlpaal bereikt.
kM bestaat nu ruim 30 jaar
en Sanneke Stigter dook de
geschiedenis in met een uitvoerig interview met Pieter Keune,
ons eerbetoon aan één van de
oprichters van kM. De spraakmakende kunstenaar Annesas
Appel staat op de cover. Aan
haar werkmethode is het hoofdartikel gewijd.
Kunstenaarsboeken, Livres d’Artistes, waren in het begin van
de vorige eeuw een combinatie
van de disciplines literatuur en
beeldende kunst en een geliefd
verzamelobject. In 1963 publiceerde Edward Ruscha ‘Twentysix Gasoline Stations’. Hij gaf
daarmee het startschot voor een
vernieuwde aanpak waarbij
alleen de kunstenaar verantwoordelijk is voor de inhoud en
vormgeving. Die integrale benadering kwam Monika Auch
tegen bij BB, de boekbinderij van
de Rietveld Academie. Edith
Rijnja sprak Katinka de Jonge,
voor wie communicatie met collega’s in Cali, Colombia, in de
vorm van een kaartspel, aanleiding was voor haar kunstenaarsboek. Er is aandacht voor

de cortenstalen boeken op het
Spui in Amsterdam van de
onlangs overleden Lawrence
Weiner. Harald Schole sprak met
Henk Woudsma mede-oprichter
van ArtisBook, Jan Voss, één
van de oprichters van Boekie
Woekie en Johan Deumens. Dirk
Sijmons schrijft over de collectie ruimtelijke manuscripten
van Vedute. Chris Reinewald
bezocht het depot van het Stedelijk Museum Amsterdam.
Interviews met grafisch vormgever Esther de Vries, drukker
Marco Zwaan en uitgever Svea
Gustavs geven inzicht in hun vak.
Schilders, tekenaars, beeldhouwers en performancekunstenaars
hebben zich op het pad van het
kunstenaarsboek gewaagd. kM
laat èn de verschillende visies
over het kunstenaarsboek zien
èn beschrijft het maakproces.
kM 119 en kM 120 waren in de
losse verkoop snel uitverkocht.
Jammer? Geef een abonnement
cadeau – ter inspiratie en als blijk
van liefde voor de kunst. Wij gaan
door met kM 122, over engagement in de kunst, anticiperend
op de komende Documenta.
Veel leesplezier, namens
Virtùmedia en de redactie,
Monika Auch, Edith Rijnja,
Sanneke Stigter
Harald Schole,
hoofdredacteur
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Staaltjes
van artistieke
systematiek

De boeken van
Annesas Appel (1978, Amsterdam)
laten je op verschillende manieren
kijken naar het bekende. In een
gesprek op het atelier vertelt zij
over haar werkwijze, coderingen
in kleur en wiskundige methodes
om van alledaagse zaken een
visuele poëzie voor de kijker te
maken. In haar kunstenaars
boeken vormen onderwerp, onder
zoek, verwerkingen en resultaat
één pakket.
HARALD SCHOLE
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Haar transformatie van een voorwerp naar
een lijn, vorm of kleurenpatroon heeft veel
weg van een geheime formule. Een vertaling die mogelijk gekoppeld is aan een softwareprogramma. Dat laatste is bij Annesas
Appel niet het geval, het soms complexe
denkproces wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uitgelegd. Het consequente
van de werkmethode resulteert in een intrigerende schoonheid. De vertaling van object
naar kunstenaarsboek bezit een eigen handschrift. Hoe werkt dat?
VAN MODE NAAR BOEK

1

Het begint met zich vragen te stellen.
Zoals op de afdeling mode van de Rietveld
Academie, wat is een kledingstuk? Om daar
inzicht in te verwerven koos ze twintig kledingstukken. In het project Mapping a wardrobe legt ze per kledingstuk in afzonderlijke boekjes de positie van die kleding op
het lichaam vast, evenals de locatie van het
label, de naden en de contouren van de openingen van hals en mouwen. Mapping a
wardrobe is op greentop 100 grams papier
geprint. Velletje voor velletje gaat het papier
door de printer. De kunstenaar heeft een
voorkeur voor de Japanse vouwwijze. Vooren achterkant van een pagina bestaan uit
twee vellen papier, die niet zijn losgesneden. De open zijde van het katern zit aan de
rug. De Japanse bindwijze is per definitie
garenloos. Je bladert aan de vouwkant. De
afbeeldingen schemeren lichtjes door op de
volgende pagina en vullen elkaar daardoor
aan. Ze rilt het papier met de hand en verlijmt de rug van de bundeltjes papier met
boekbinderslijm. De Japanse bindwijze geeft
haar meer vrijheid in de keuze van het aantal pagina’s dan de binding in katernen met
4, 8, 12, 16, 24 of 36 enz. pagina’s.
Firma Vlieger in Amsterdam was voor
het uitzoeken van papier lang haar bron.
Het Japans Shoji papier haalt ze bij Jansen-Wijsmuller & Beuns in Wormer. Voor andere
papiersoorten vraagt ze online bij papierleveranciers stalen aan. Voor de presentatie
van projecten die uit meerdere boeken of/
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en schriften bestaan werkt Appel sinds kort samen met Boox.space,
die de cassettes verzorgt.
KIJK OP DE WERELD
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In ‘View on the World Map’, een serie losse boeken, komt haar onderzoekende kritische karakter terug. Wat vertelt onze befaamde Bosatlas over alle landen? Veel over de makers, allereerst de volgorde
van presentatie, beginnend bij Europa. Appel stelt zich onbevangen op en doorbreekt bestaande conventies. Mogelijk gaan we
anders naar de wereld kijken wanneer de volgorde helemaal wordt
omgedraaid. Ze gaat een stap verder en heeft in het boek ‘View on
the world map realignment’ alle landen in verticale stroken gesneden. De Russische republiek Jakoetië blijkt het grootste oppervlak
van alle deelgebieden te bezitten en dient als maatstaf.
‘Voor het boek ‘View on the worldmap entities’ heb ik alle provincies van elk land losgehaald. Door de provincies of staten van alle
landen los te laten zien, ontstaat er een boek met vormen die een
geografische betekenis hebben, maar als je ze zo bij elkaar ziet ook
een geheel andere beeldassociatie kunnen oproepen zoals mossen, planten of gekke diertjes.’
Het staatje Andorra is als lijn in het boek ‘View on the worldmap
realignment’ wel zichtbaar, maar in het boek ‘Entities’ niet omdat
het te klein is, Nederland bestaat uit één lijn. De lijnen die door het
grid zijn gegenereerd, zijn op de Japanse schrijfwijze gerangschikt
van boven naar onder en van rechts naar links. Indonesië, als uitgestrekt archipelgebied, kent vele onderbroken lijnen, want alleen
het landgebied is vertaald in een stuk lijn.
Landen zijn in het transformatieproces gelijkgesteld, namelijk tot
een streepjescode dat een bepaald product presenteert. De informatie van landkaarten uit de Bosatlas of een willekeurige andere
atlas wordt hiermee gerelativeerd. Een landschap is ruimtelijk,
driedimensionaal, het omzetten naar tweedimensionaal leidt tot
vervormingen. In de cartografie zijn verschillende methodes ontwikkeld om met deze handicap om te gaan. Een landkaart functioneert goed als middel om gegevens van een bepaald gebied te
visualiseren. De verhoudingen tot andere gebieden zijn door het
platte vlak vertekend. Bladerend door het boek ‘View on the worldmap realigment’ zijn vernieuwde relaties, overeenkomsten en
verschillen tussen landen te ontdekken.
De werkwijze van Annesas Appel is tweeledig. Voor het onderzoek,
het raadplegen van bronmateriaal, de bewerkingen en het ontwerpen van de boeken gebruikt ze de computer. De rest van het proces
is handmatig. Elke stap heeft een controlemoment. Printen gaat per
vel via de fotolade van een Canon image prograf pro-1000. Eenmaal
gelijmd wordt het boek op maat gesneden. Haar kunstenaarsboeken
hebben een bescheiden oplage, van 9 exemplaren tot maximaal 26

ONTRAFELEN

Foto’s
1 Annesas Appel,
(foto: Auke Hamers)
2,3 ‘Ruiten Alfabet’, cassette (handgemaakt)
inhoud: 10 boekjes, 18,5
x 28 x 2,7 cm, biotop 170
grs / 90 grs., digitaal
print, oplage: 26, 2006,
(foto: Henk Woudsma)
4,5 ‘View on the worldmap’ is een project dat
uit meerdere losse boeken, prints en textiele
doeken bestaat. De werken besproken in de tekst
zijn: ‘View on the worldmap 04 | entities’, handgemaakt gebonden boek,
28,5 x 38,5 cm , pagina’s:
21, Innova Photo Smooth
Cotton high white 225
grs., digital geprint
oplage: 25, 2013
6 ‘View on the worldmap
06 | realignment’, gebonden boek, 28,5 x 19,25 x
8 cm, pagina’s: 760,
Innova Photo Smooth
Cotton high white 225
grs., digitaal geprint
oplage: 25, 2013
7 ‘Notebook’
Het project ‘Notebook’
resulteerde in een
samengesteld werk van
vier opeenvolgende kunstenaarsboeken: Deconstruction, Decode, Writing
system en Index plus een
set van zes prenten,
verzameld in een handgemaakte doos door
Studio Kadra, Amsterdam., 19,7 x 28,6 cm,
Deconstruction: 160
pagina’s; Decode: 138
pagina’s; Writing system:
122 pagina’s; Index: 24
pagina’s., 45 grs. Shoji,
Japans papier (boeken),
Ilford smooth fine art
paper 190 grs. (prenten),
digitaal geprint, oplage:
12 + 2 a.p., 2009
Online
annesasappel.com
boox.space/
johandeumens.com

Kunstenaars zoeken net als wetenschappers
naar manieren om de wereld om ons heen
in kaart te brengen en te ordenen. Het is een
middel om zaken te doorgronden, proberen
te verklaren en voor anderen zichtbaar te
maken. Zijn er wetmatigheden te ontdekken
en is er plaats voor uitzonderingen? Eind
achttiende eeuw rangschikten wetenschappers de natuur op kleur. Dit wordt in de
recente herdruk van ‘Nature’s Palette’
beschreven. Kunstenaars hebben, voor op
de wetenschap, de vrijheid om een heel
eigen, soms onnavolgbare, methode te kiezen. De uitkomst moet overtuigend zijn.
In Annesas Appels ‘Notebook, de ontrafeling van een laptop’, wordt een antwoord
gegeven op de vraag waar een voorwerp uit
bestaat. Van bovenaf gezien is het apparaat
gefileerd. De structuren op de printplaten
zijn sterk uitvergroot, ze hebben iets vertrouwds, als een plattegrond van een rechthoekig stratenpatroon van een Amerikaanse
stad. De soldeersteekjes lijken soms wat
willekeurig alsof daar bedrijven, instellingen of overheidsgebouwen zijn gegroepeerd.
Op shoji 48 grams dun licht doorschijnend
Japans papier zijn alle onderdelen van de
laptop in kaart gebracht. Annesas geeft aan:
‘dit papier wordt ook bij restauratie gebruikt.
Het is heel zacht en licht. Het zuigt de inkt
op en zo wordt het oppervlak matter.’
De kern van de kunst van Appel is een systeem bedenken met als opgave: wat valt er
uit een bron te halen. De werken blijken keer
op keer een vastberaden continuïteit te
bezitten, zonder over te gaan in starheid.
Haar systematiek is, zeker bij een eerste
kennismaking, ingewikkeld en kent tegelijk een zekere speelsheid. De ontdekking
van de wereld is nog lang niet ten einde. Zij
betreedt ongekende wegen, die je kan volgen, proberen te volgen en waar het resultaat op zich ook al voldoening kan geven.
Voor het zien van de eerste voetstappen van
Neil Armstrong op de maan met de schitterende blauwe aarde aan de horizon was

het ook niet noodzakelijk om space aircraft
ingenieur te zijn.
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KLEUREN EN RUITEN

Het gebruik van kleurcodes om bevolkingsgroepen te onderscheiden lijkt uit de tijd, hoewel een bankdirecteur in een roze maatpak
weinig krediet zal verwerven.
Het ruit- en kleursysteem in de kledij van
Schotse clans geeft nog steeds de leden van een
bepaalde clan aan. De kunstenaar nam de acht
kleurgroepen – blauw, bruin, geel, grijs, groen,
oranje, paars en rood – als basis. Bij elke groep
zijn 26 woorden, van A tot en met Z, gezocht, die
een kleurtint vertegenwoordigen. 8 keer 26 levert
208 verschillende kleuren op. Volgens het CMYK-
kleursysteem zijn de kleuren vastgelegd. Om
een ruitpatroon te ontwikkelen zijn, langs een
x- en een y-as, de woorden omgezet in cijferreeksen. De woorden staan voor een kleur en
de lengte van het woord bepaalt de dikte van de
lijn. Het gegenereerde ruitenpatroon draagt de
beginletter van het betreffende woord. Het totale
resultaat is een verzameling van 208 verschillende ruitpatronen.
Met haar ‘Ruiten Alfabet’ onder de arm stapte
zij bij Johan Deumens Gallery, gespecialiseerd
in kunstenaarsboeken, binnen. Het zorgde voor
een directe klik en een langdurige samenwerking.
Het lijnenspel dat Appel in haar ontleding van
een voorwerp weet op te roepen leest als een
modern muziekstuk. Het bezit ritme, heftige
momenten en pianissimo. In het traject van
verwerking van gegevens van een voorwerp
worden woorden en letters gekoppeld aan kleur
en vice versa. De sterke verbinding met andere
zintuigen en de relatie tussen voorwerp en
kleur kunnen synesthetische ervaringen oproepen. Synestheten horen de taal in kleur. De mix
van zintuiglijke indrukken wordt door wetenschappers en betrokkenen niet als een beperking gezien. Het kan juist het geheugen ondersteunen. Je kan het vergelijken met haar
werkmethode waar zowel data uit een zakelijke
computer als het handmatige en het intuïtieve
proces bij elkaar worden gebracht.
Ten slotte licht Annesas Appel haar voorkeur
voor een kunstenaarsboek toe.
‘Een boekvorm is overzichtelijk en heeft samenhang. Mijn werk heeft ritme en herhaling. Je
kunt het zien als een serie. Die herhaling en
dat ritme past heel mooi in het doorbladeren
van een boek. Het maakt niet uit of je dat van
voor naar achteren doet of andersom: je kan er
echt doorheen dwalen.’

4, 5, 6, 7

Veel van haar boeken zijn opgenomen in internationale collecties door de contacten van
Johan Deumens, zoals o.a. de Ampersand Foundation in Zuid Afrika, de New York Public
Library in New York, de Bayerische Staatsbibliothek München, Germany en de Universiteitsbibliotheek in Leiden.
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Enkele van de ongeveer 4500 kunstenaarsboeken die het Stedelijk
Museum verzamelde zijn nu te zien in een kleine collectie-opstelling. Thomas Castro,
verantwoordelijk conservator en Vincent van Baar, tijdelijk collectieregistrator
vertellen ieder hoe en wat gecollectioneerd wordt en werd.
CHRIS REINEWALD

Autonome
ruimte-tijds

COLLECTIES

1, 2

‘Ook al scheid je beeldende kunst en ontwerp onderling, er blijven grensgevallen
waarvan je moeilijk kunt vaststellen tot
welk gebied een kunstenaarsboek behoort.’
stelt Thomas Castro. ‘Het evolueerde tot een
breder medium dat één uit vele facetten
vertegenwoordigt.
Batia Suter, die we nu exposeren, schiep
haar Parallel Encyclopedia bestaand uit een
25 meter lange installatie van 85 tweedehands boeken uit het midden van de twintigste eeuw. Die liggen opengeslagen in
vitrines langs de wanden. Suter laat hiermee zien hoe onze manier van kijken en de
informatieverwerking veranderde nu vrijwel alle media digitaal geproduceerd en
verspreid worden. Je kunt zelfs publiceren
vanaf je mobiel.’
Andere voorbeelden die “op-zaal” liggen:
SC_ 1/1_1/2_1/4_1/8, een kloek, kleurig boek
met geometrische grids van Sigrid Calon,
lijkend op 21ste-eeuwse Bauhaus textielontwerpen. De gebruikte, actuele Japanse
Riso-techniek combineert fotokopie en zeefdruk om felle kleuren snel in kleine oplagen
te drukken.
Geen eigen productie maar een reguliere
handelsuitgave is PIG 05049, waarin productontwerpster Christien Meindertsma
alle producten signaleert waarin huid en
haar van het varken verwerkt zit.
‘Cette montaigne c’est moi’, een letterlijk inktzwart bergenboek van Hans Gremmen en
Witho Worms, lonkt richting fotografie. Worms:
‘Van elke berg die ik fotografeerde nam ik wat
steenkool mee. Die vermaalde ik tot een pigment dat ik gebruikte om een fotografisch
papier te maken. Met dit papier maakte ik een
afdruk van een berg met de steenkool die
daaruit afkomstig was. Met andere woorden:
het object van foto, de berg, valt samen met
het subject van de foto, de druk.

WITTE HANDSCHOENEN

De materiële en thematisch breedheid – van
droog-conceptuele opsommingen tot anarcho-edelgeknutsel – typeert de collectie,
laatstelijk beheerd door Michiel Nijhoff als
hoofd bibliotheek/archief/collectieregi
stratie. Met De Baar en Castro bekijkt
Nijhoff hoe ze een duidelijker lijn krijgen in
de kunstenaarsboeken – en de grotere hoeveelheid typografie. De definities moeten
resulteren in een kwalitatief betere beoordeling als uitgangspunt voor nieuw beleid.
Nijhoff benaderde grafisch vormgever/
beschouwer Vincent van Baar om als tijdelijk registrator in depot “te kijken of de collectie er goed bij stond en of het klopte.”
Ver van het Museumplein toont Van Baar
in het museumdepot een tiental boek-gerelateerde objecten. Voorzorg blijft geboden.
Eerst handen wassen, witte handschoenen
aan. Bladen omslaan met omgevouwen
papiertjes, die Van Baar bewaart in zijn
borstzak.
Een favoriet van Van Baar is ‘Newspaper’,
later ‘The Picture Newspaper’ (1968-71) van
Steve Lawrence, commercieel ontwerper.
‘Het bijzondere vind ik dat ze van voor tot
achter met [vaak pornografische (CR)] fotografie gevuld zijn, full page – op enorm formaat. In die tijd waren er in de Verenigde
Staten kunstenaarsinitiatieven die juist
massaproductie als krant of pocketboek
gebruikte. Geen kleinschalige artisanale
werkwijze dus.’
Helaas verkeren de kranten van Lawrence
in een te slechte staat om ze verder te ontvouwen. Ze zijn dan ook nooit gemaakt om
dik een halve eeuw later in mint-conditie
te exposeren.
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Carrión:
‘Het boek is
een opeenvolging
van ruimtes.’

LIEVER NIET
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Natuurlijk kon Van Baar niet alle vierduizend stukken bestuderen.
‘Ik kijk door een denkbeeldige zeef. De grote verzameling in kleinere onderdelen deelde ik op in jaartal, makers en standplaats.’
Uit de eerste periodes 1887 tot 1969 dateren luxe mappen “drukken
op duur papier”: relatief betaalbare reproductiekunst voor de verzamelaar. Tussen 1970 en 1979 verwierf het museum de meeste
kunstenaarsboeken: 1044. Het is de tijd van installaties en performances, getuige de meest vertegenwoordigde kunstenaars.
Lawrence Weiner (108 boeken), Dieter Roth (54) Richard Long (42),
John Baldessari (31) en koppige Nederlandse kunstenaars met hun
naam in kleine letters: herman de vries (106) en stanley brouwn
(26). Hier dient de boekvorm om ideeën, aantekeningen, instructies of foto’s van de bewust vervliegende conceptkunst te registreren. Boekverzorging doet er vaak weinig toe. In een schoolschriftje
met het prijsplakkertje er nog op, Notizbuch no.5, tekende de Oostenrijkse Aktionist Rudolf Schwarzkogler ondoorgrondelijke plattegronden voor zijn quasi-amputatie performances.
Het straatrumoer van 1968-1990 hield directeur Edy de Wilde bewust
buiten het Stedelijk. “Vernaculair” actiedrukwerk van Provo, Kabouters en krakers-kunstenaars is dan ook alleen als fotografie of affiches verzameld.
Van Baar benoemde ook kantoormateriaal met sub-genre mail art
en stempelkunst. Ook bij die enveloppen, stencils, plakband, elastiekjes, schroefjes, binders, nietjes, paperclips loert het verval. Aangezien metalen hechtingsmateriaal roest veroorzaakt en het papier
aantast worden ze in reguliere archieven verwijderd. Hier niet
omdat ze deel uit maken van het object. Een intrigerend voorbeeld
is het tijdschrift Riiga, een amorf object met gestencilde pagina’s
bijeengebonden tussen schutbladen van triplex en zink. Achterop
zit een geluidscassette bevestigd. ‘Die kunnen we afluisteren op
apparatuur hier,’ stelt Van Baar gerust.’
Doelbewust doorsnee zijn de 41 boekjes van Ed Ruscha, gedrukt
met goedkope commerciële technieken. Zijn eerste oplage nummerde hij tot hij besefte dat hij precies hetzelfde deed als klassieke
kunstenaars, terwijl hij juist afstand wilde nemen van verzamelwaarde. Daarna signeerde of nummerde hij de oplage niet meer,
om daarmee het massakarakter ervan te accenturen.
Ongehinderd door het raster fotokopieerde Christian Boltanski (19)
portretfotootjes die hij bundelde: commentaarloos. De koper werd
geacht Boltanski’s beladen, oorlog-gerelateerde thematiek te kennen.
Een keurig fotoboekje in plastic transparante omslag van Hans
Eijkelboom (32), gesponsord door een “communication production
company”, geldt ook als kunstenaarsboek.
OPEENVOLGENDE RUIMTES

Van de legendarische Ulises Carrión (51) bezit het Stedelijk minder
dan zijn reputatie doet vermoeden.
Naast zijn boekkunstenaarschap met mail art en stempelkunst
dreef Carrión een Amsterdams kelderboekwinkeltje/galerie ‘Other
Books And So’. Zo inspireerde hij veel collega’s tot het kunstenaarsboek als één-op-één communicatiemedium.
Het Stedelijk exposeerde destijds kunstenaarspublicaties in een

3

Foto’s
1, 2 Spreads uit ‘Zeit’,
Christian Boltanski,
21 x 14 x 0.6 cm,
64 pagina’s met 62
zwartwit reproducties,
Gina Kehayoff, 1996.
foto’s: Chris Reinewald
3 Depot Stedelijk
Museum Amsterdam
met kunstenaarsblad
Riiga (1989) van Titia
Smit en Ans Zondag.
foto: Chris Reinewald
4 ‘Cette Montagne C’est
Moi’, 22 x 24 cm,
176 pagina’s, Japanse
bindwijze, soft cover.
Teksten: Xavier Canonne
en Witho Worms (Nederlands, Frans, Duits,
Engels en Pools).
Fotografie: Witho
Worms, Ontwerp: Hans
Gremmen, Lithografie:
Colour&Books.
Druk: geheel gedrukt op
zwart papier (Serio
Black), gedrukt in 2 x wit,
cyaan, magenta en geel.
Best Verzorgde Boeken
2012 en gouden medaille
Schönste Bücher Aller
Welt 2012.
Online
Bekijk de collectie kunstenaarsboeken in het
Stedelijk online:
stedelijk.nl/en/
dig-deeper/collectiononline?subcollection
=Kunstenaarsboeken

vitrine die de bibliotheek van het museumrestaurant scheidde. Goed in het zicht. Er
werden dan ook veel schenkingen gedaan
èn geaccepteerd. Kon je vertellen dat het
Stedelijk ook werk van jou had.
Anders dan bij “officiële beeldende kunst”
hield men bij kunstenaarsboeken zelden
aankoopgegevens bij. Enige indicatie bieden gegunde abonnementen die het mu
seum op kunstenaarspublicaties nam.
De museale inkadering van het genre bleef
echter vaag.
Carrión, vernederlandst Mexicaan en talenwonder, definieerde het boek als drager wel
nauwkeurig:
“Een boek is een opeenvolging van ruimtes.
Elk daarvan wordt op een ander moment
waargenomen – een boek is ook een opeenvolging van momenten. Anders dan wat
men vaak denkt schrijft een schrijver geen
boeken maar teksten. Het feit dat een tekst
in een boek staat, komt alleen voort uit de
dimensies van zo’n tekst; of – bij korte teksten zoals gedichten – van hun aantal. Een
literaire tekst in een boek gaat voorbij aan
het feit dat een boek een autonome ruimte-tijdsequentie is.”
Zoek en vervang ‘tekst’ door ‘beeld’ en de
definitie klopt eveneens.
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OPLEIDING

Een hub in de bubble
1

De boekbinderij van
de Rietveld Academie

1
0
1
1

In de kelder van de Rietveld Academie, naast de letterzet
terij en op één gang met de zeefdrukkerij en andere grafische werk
plaatsen bevindt zich de boekbinderij, afgekort en bekend als BB.
BB is in 2008 gestart door Xavier Fernández Fuentes en Alex Barbaix.
MONIKA AUCH
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De werkplaats is bijna altijd volgeboekt. Meteen na afloop van het
interview komen studenten met mondmaskers op binnenlopen en
gaan zwijgend en geconcentreerd aan het werk. De deuren staan
open voor ventilatie en het is er stervenskoud, wat niemand lijkt
te deren.
In de werkplaats is de productie van publicaties in kleine oplages
mogelijk. Alle werkzaamheden gebeuren handmatig, met de papiersnijder, de bordschaar, nietmachines, de rilmachine en een papierboor. Studenten van alle afdelingen kunnen gebruik maken van
de werkplaats en de apparatuur. Ze kunnen deelnemen aan instructiecursussen over boekbinden of individuele begeleiding krijgen
van de drie werkplaatsassistenten.
Het is een internationaal team: Miquel Hervás Gómez uit Barcelona, Ott Metusala uit Talinn, Estland en Gersande Schellinx uit
Parijs. Ze hebben elk een eigen specialisatie en zijn Rietveld en
Sandberg alumni. Gersande volgt een master ‘Experimental publishing’ aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam.
Allen zien zichzelf als ‘binders’. BB is letterlijk en figuurlijk een
verbindende plek, een hub in de Rietveld bubble. Hier worden de
grenzen van het concept boekbinden onderzocht en verlegd. ‘Wij
zien publiceren als een emancipatoir proces en ondersteunen projecten zoals PUB Sandberg, Radio Rietveld en het Rietveld Journal.
BB presenteert boeken op de Leipziger Buchmesse op de Libros
Mutantes Art Book Fair in Madrid en BB onderhoudt nauwe contacten met XPUB, het Piet Zwart Instituut in Rotterdam.’
OPEN SOURCE

Miquel: ‘Studenten van bijvoorbeeld de afdelingen fotografie, grafisch ontwerp, maar ook textiel vormgeving (TxT) komen hierheen.

2, 3, 4

Ze brengen uiteenlopende ideeën mee.
We gaan samen aan het werk en soms resulteert het eindproduct niet in een boek maar
hebben we wel iets bij elkaar gebracht, iets
verbonden en ontwikkeld tot een geheel.
Vooral in het basisjaar komen veel studenten voor projecten. Hier worden scripties
gemaakt, collectieve werken en kleine edities voor tentoonstellingen. Voor de eindexamens worden soms tot 200 kopieën van
een boek gemaakt. Vaak is dat een combinatie van op de machine geprinte en met
de hand gebonden edities.’
BB krijgt gratis restbestanden papier van
een aantal drukkers uit de stad. Dat wordt
verdeeld over afdelingen en studenten met
een project. De werkplaats hecht veel
waarde aan het geven van credits en open
source practice. Op de website staan alle
adressen waar je terecht kan voor materiaal, papier en drukkerijen in Amsterdam.
Het kenmerkt het open source karakter
van de werkplaats en hoe de teamleden
hun liefde voor het vak uitdragen. Dat
beperkt zich niet tot papier. Op de website
vind je gedetailleerde bouwtekeningen
voor een boekenpers en snijplank, met
nauwkeurige aanwijzingen hoe een eenvoudig boek in elkaar te zetten. Zo kunnen

studenten onafhankelijk van de werkplaats doorgaan met het
ontwikkelen en uitvoeren van ideeën.
OPLEIDING

DE PANTOGRAAF

Ott: ‘In coronatijd hadden studenten geen toegang tot de werkplaats.
Daarom zetten we de informatie die studenten nodig hadden online
zodat ze verder konden werken. We bouwden 20 lijmpersen op de
Rietveld houtwerkplaats om uit te lenen. De commerciële verkoopprijs van een lijmpers is 200 euro maar de materiaalkosten voor
een zelfgemaakt exemplaar zijn 15 euro. We openden ook een ‘hotline’ voor vragen en zijn zeer actief op de sociale media. Zo groeide
een internationaal netwerk dat online uitvoerig interessante projecten met elkaar deelt.’ Het meest recente intrigerende BB-gereedschap is de zelfgebouwde pantograaf, dat is een hulpmiddel om de
schaal van tekeningen te vergroten. De pantograaf is op de Rietveld geproduceerd, zelfs de penhouder is 3D geprint. Ott: ‘De studenten komen hierheen in de veronderstelling, dat ze een boek
gaan maken. Maar ze raken gefascineerd door maakprocessen
zoals bijvoorbeeld het tekenen met de pantograaf. Ze willen graag
met hun handen werken. Op de Rietveld is sinds 2021 opnieuw het
‘Practicum Generale’ ingesteld. Er wordt daarmee nadruk gelegd
op praktische vaardigheden, een ontwikkeling waar deze afdeling
wel bij vaart. De BB-werkplaats is de stille kracht die aan veel projecten deelneemt.’
FRANKENSTEIN

Het BB-team wordt vaak verrast als studenten schijnbaar onmogelijke projecten zeer vastberaden doorzetten. Ott heeft het over
‘Frankenstein’ processen en producten, waar elementen niet bij
elkaar lijken te horen, maar wel met succes bij elkaar gevoegd worden zoals bijvoorbeeld een boek uit porselein.
Gersande heeft zelf een Frankensteinachtig groeiproces doorgemaakt. Voor haar was de studie op de TxT-(textiel)afdeling het vertrekpunt om het boekbinden te ontwikkelen. Ze had interesse om
een ambacht te leren, maar niet om textiel vorm te geven. ‘Ik vond
bij textiel methodes en manieren om boekbinden en storytelling
te verbinden en een vorm te geven. Ik pendelde heen en weer tussen TxT en de BB-werkplaats. Op TxT hield ik van het repetitieve,

het voorbereiden van een weefgetouw, de
vreemde bewegingen in het weefproces en
de materialiteit. Op de BB-werkplaats leerde
ik over typografie, kleuren, printtechnieken,
bindwijzen en papier. Ik zag te veel boeken
die de tactiliteit misten.’ Ze benutte de meest
eenvoudige weeftechniek, de linnenbinding
om een weefsel uit dun berkenschors te creëren voor haar boekomslag. De studie aan
de TxT-afdeling gaf haar de bredere en interessante visie om het boek als object te zien.
Foto’s
1 Miquel Hervás Gómez,
Ott Metusala and
Gersande Schellinx in
de Boekbinderij Rietveld
Academie, 2021
(foto: M. Auch)
2 PUB.Sandberg.nl print
workshop in de Boekbinderij Rietveld Academie,
2021
3 Gersande Schellinx
aan het werk in de boek
binderij
4 Bark Weave Book van
Gersande Schellinx
Online
ottmetusala.com
miquelhervas.com
gersandeschellinx.com
https://binderij.rietveld
academie.nl

VER-BINDEN

Gersande: ‘Ik zie boeken, woorden en netwerken als mijn gereedschap om publicaties te maken. In de breedste zin van het
woord wil ik iets openbaar maken in uiteenlopende vormen, bijvoorbeeld als boek,
toneelstuk, of partituur.’ Om content en vorm
bij elkaar te brengen vergelijkt ze een boek
met een tentoonstelling: ‘Wat ziet de bezoeker als hij binnenkomt het eerst, waarom is
iets zo neergezet? Hoe loop je verder en in
welke richting of draai je je om? En naast
de materiële, sensorische ervaring van een
boek zijn er nog ethische, esthetische aspecten en uiteraard duurzaamheid in het spel
bij het produceren van een boek.’ Tijdens de
lockdown is ze geheel digitaal gegaan.
Ze maakte in plaats van tastbaar werk online
publicaties met de meest directe sensorische ervaringen zoals radio. ‘Ik bind content
aan elkaar voor een publiek.’
De BB-workshop geeft studenten een andere
kijk op hun eigen discipline en werk en stimuleert onverwachte transformaties bijvoorbeeld van een video naar een aantal
pagina’s papier. Ott: ‘Unpack and re-pack’ is
het proces. Je zegt iets op een andere manier
door de materialiteit van de content te veranderen. Een boek maken is een krachtig
gereedschap. Wij spelen ermee en zien wel
hoe het uitpakt.’
Miquel: ‘Als het hier alleen maar over het
binden van boeken, het daadwerkelijke bij
elkaar lijmen ging, was ik hier zeer waarschijnlijk niet. Het gaat over publiceren, het
overbrengen van kennis en het naar buiten
brengen van ideeën en projecten.’ Ott: ‘We
worden blij van mensen die binnenkomen
met een pilot, een eigenaardig project en dan
weggaan met een product, dat hun ideeën
communiceert.’
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Foto
Ellen Kooi, leemkuil
Apeldoorn, 2022, uit de
fotoserie Berg en Bos in
opdracht van CODA.

Online
coda-apeldoorn.nl/
theoutside |
coda-apeldoorn.nl/
tickets

‘Inside the outside. Pioneers
in lens-based media’.
1 mei t/m 25 september
2022, CODA Museum
Apeldoorn.

ADVERTORIAL

De mens en de natuur; een relatie die kunstenaars, dichters en schrijvers
al eeuwenlang inspireert. CODA Museum presenteert van 1 mei tot en met
25 september 2022 ‘Inside the outside – pioneers in lens-based media’;
een groepstentoonstelling die de verhouding tussen mens en natuur
onderzoekt door de lens van de camera. ‘Inside the outside’ toont
kunstwerken die de indrukwekkende schoonheid en de overweldigende
kracht van de natuur laten zien, terwijl andere werken onze omgang met
en verhouding tot de natuur onderzoeken, bevragen en bekritiseren.

Inside the outside
Pioneers in lens-based media
Het startpunt van ‘Inside the outside’ is het
werk van Richard Tepe (1864-1952), een van
de eerste natuurfotografen in Nederland
en met werk vertegenwoordigd in de collectie van CODA Archief. Toen hij zijn
camera aan het eind van de negentiende
eeuw oppakte, was er voor het eerst aandacht voor natuurbescherming in Nederland. Zijn foto’s hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd en maken deel
uit van de tentoonstelling. De hedendaagse
kunstenaars in ‘Inside the outside’ delen
met Richard Tepe een grote liefde voor de
natuur. Ze beschikken evenals Tepe over
groot vakmanschap dat ze combineren met
het lef om te experimenteren. Hun perspectief op de natuur en de uitvoering van het
werk zijn echter wezenlijk anders. Niet
alleen door een sterk veranderd landschap,
maar ook door digitalisering en technische
ontwikkelingen. Naast het analoge werk
van Tepe bevat de tentoonstelling digitale
fotografie, projecties, diafilms, polaroids,
animaties, beeldelementen uit de game
wereld en stop-motion film. De grenzen
van de fotografie zijn inmiddels zo ver
opgerekt, dat we spreken van ‘lens-based
media’ (beelden die tot stand komen via en
met de cameralens).
ONSCHULDIG LANDSCHAP

Hedendaagse kunstenaars en fotografen
brengen met hun werk niet alleen de schoonheid van de natuur in beeld. Ze onderzoeken ook hoe we ons verhouden tot de natuur
en hoe de mens met de natuur omgaat. De
verstilling en de haast magische schoonheid van de natuur is zichtbaar in de monumentale zwart-wit landschappen van
Awoiska van der Molen en Erwin Olaf, terwijl deze en andere kunstenaars ons ook,
soms op ongemakkelijke en confronterende

wijze, een spiegel voorhouden. Zo toont de
fotoserie ‘Undermined’ van Natascha Libbert verraderlijk mooi en kleurrijke gif in
verlaten mijnen en afvalsporen in een
onschuldig landschap. Alexandra Hunts
presenteert in de fotoserie AVES en PLANTAE uitgestorven planten en dieren. Digitaal
gemanipuleerde vogelgeluiden maken haar
werk tot een confronterende en indringende
ervaring. Ook het diepe verlangen naar herstel van de ooit zo vanzelfsprekend harmonieuze band tussen mens en natuur wordt
door een aantal kunstenaars belicht.
PIONIER

Richard Tepe was een pionier. Hij experimenteerde en publiceerde over zijn ontdekkingen en werkwijze, bijvoorbeeld in zijn
boek ‘De jacht met de camera’. Hij wist dat
als hij als fotograaf werkelijk in de natuur
wilde doordringen, onvoorwaardelijke toewijding vereist was. Die betrokkenheid en
toewijding zien we ook in ‘Trans Human
Nature’, een installatie van Anouk Kruithof.
Zij verkende de omgeving van Botopasi, een
klein dorp in het regenwoud van Suriname
waar ze nauw samenwerkte met de plaatselijke bevolking. Kruithof dompelt haar
beelden soms letterlijk onder water om te
onderzoeken of we onszelf en onze eigen
transformatie in de natuur weerspiegeld
zien. Ook het werk van fotograaf Ellen Kooi
kenmerkt zich door langdurig onderzoek
naar de mens in een landschappelijke omgeving. In opdracht van CODA richtte zij haar
camera op de natuur ten westen van Apel
doorn. In de tentoonstelling is haar nieuwe
fotoserie te zien, gemaakt in de geest van
Tepe die honderd jaar geleden in opdracht
van de gemeente Apeldoorn het natuurgebied Berg en Bosch vastlegde voordat het
tot een wijk en park werd getransformeerd.

De documentaireserie van Tepe en de
intieme surrealistische sfeerbeelden van
Kooi vormen een spannende combinatie in
de tentoonstelling.
INTERACTIEF

‘Inside the outside’ gaat ook in op natuurbeleving in onze tijd. De (dia)film ‘Flipping
the Bird’ van Jaap Scheeren toont een rauwe
en onversneden liefde voor de natuur die
hij verbeeldt met bijvoorbeeld innig verstrengelde bomen. Maar ook de directe reactie van de natuur op de mens is in zijn werk
aanwezig. Op brutale en humoristische wijze
geven takken en dieren ons een opgestoken
‘middelvinger’. Voor de multimedia-installatie ‘Performing a landscape’ van Jan
Robert Leegte is een real-time landschapssimulator gebruikt die ook wordt ingezet bij
de ontwikkeling van games. Hij creëert een
gefragmenteerd beeld van een door storm
en overstromingen geteisterd landschap.
Bij het binnengaan van de ruimte word je
overspoeld door een onderwaterwereld. Van
Betweentwohands is de stop-motion animatie ‘Ecognosis’ te zien die toont hoe de
wereld overwoekerd wordt door de natuur
zodra de mens er niet meer is. De geprojecteerde animaties reageren op de geluiden
die de toeschouwer maakt. Zo beïnvloedt
de bezoeker met zijn of haar aanwezigheid
het verschijnen en verdwijnen van de geanimeerde flora en fauna.
DEELNEMENDE KUNSTENAARS

Betweentwohands, melanie bonajo, Lex ter
Braak, Eelco Brand, Elspeth Diederix, Alexandra Hunts, Ellen Kooi, Anouk Kruithof,
Jan Robert Leegte, Natascha Libbert,
Awoiska van der Molen, Erwin Olaf, Daan
Paans, Jaap Scheeren, Richard Tepe, Jacquie Maria Wessels.
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Taal en artistieke samenwerkingsverbanden spelen in de
kunstpraktijk van Katinka de Jonge (1989, Amsterdam) de hoofdrol. Haar
kunstenaarsboek ‘Encounters between voices from the other end’ (2020) is
daar een voorbeeld van. De Jonge woont en werkt alweer zo’n 12 jaar in
België. Ze was als onderzoeker verbonden aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten in Antwerpen en startte in februari van dit jaar haar
doctoraalstudie aan de Universiteit van Hasselt en de MAD Faculty.
EDITH RIJNJA

Katinka de Jonge
#121

‘In mijn kunst is het gesprek het werk geworden, toch voel ik me
wel degelijk een maker, al zijn mijn kunstwerken, zoals bijvoorbeeld de audiomontages natuurlijk heel fluide, nauwelijks tastbaar.’
Katinka de Jonge gebruikt uiteenlopende media als video, geluid,
performance en tekst. Tekst en vooral dialoog is een steeds centralere rol in haar werk gaan innemen.
In het najaar van 2019 deed De Jonge een driemaands residency
in Lugar a Dudas (Plaats om te Twijfelen), een onafhankelijk kunstenaarsinstituut in Cali, een miljoenenstad in het westen van
Colombia. ‘Een intensieve ervaring in een internationale bubble’,
noemt ze het. De residency ging voor haar vooral over taal; elkaar
proberen te begrijpen vanuit je eigen context en zoeken naar een
gemeenschappelijke grond. Vaak ging dat goed. Soms botste het.
Daarom verdiepte ze zich in wat ze noemt ‘het vacuüm van misinterpretatie’ en ontwikkelde Dudas (twijfel), een kaartspel. Dudas
bestaat uit 54 kaarten met multi-interpretabele woorden die met
regelmaat in discussies naar voren kwamen. Als voorbeeld van
misinterpretatie noemt ze het woord ‘veiligheid’, een woord dat in
de context van het Zuid-Amerikaanse Colombia een geheel andere
betekenis heeft dan in Europa. Er vindt daar nog steeds veel geweld
plaats. Er zijn clandestiene legers. Binnen veel families heerst
angst. Welke geschiedenis neem je mee, vanuit welke context
spreek je, vanuit welke geschiedenis? Hoe zit het koloniale denken
verweven in je blik op de wereld?
‘Het kaartspel bood mij de mogelijkheid om op een abstracter niveau
over urgente en gevoelige onderwerpen die in Colombia spelen
van gedachten te wisselen. Het spel genereerde gesprekken waarvan zinnen tenslotte in mijn publicatie zijn terechtgekomen. De
ene actie levert de volgende op. Dat is mijn werkwijze.’
CADAVRE EXQUIS

Vanuit het kaartspel ontwikkelde Katinka haar kunstenaarsboek.
Ze creëerde drie personages: the feather (de ik-figuur), the phantom
(de geestverschijning, in de jij-vorm) en the stone (wij) en daarmee
drie verhalen. De personages verwijzen naar objecten die Katinka
veel in Colombia vond. Alle boekpagina’s heeft ze horizontaal in
acht stroken gesneden waardoor je niet van tevoren weet welke
zin de eerdere zin zal opvolgen. De drie figuren ontmoeten elkaar
doordat de lezer door het boek bladert en kiest welk paginadeel hij
omslaat. Een soort cadavre exquis. De drie teksten zijn monologen
maar bladerend door het boek worden het dialogen.

RISOPRINT

Zowel kaartspel als boek zijn in riso geprint.
Het kaartspel is gedrukt in Colombia en het
boek in Hamburg. ‘Mijn zus is boekbinder
en woont daar. In een week printten, sneden en lijmden we de vellen tot 50 boekjes.
De samenstelling was een enorme puzzel.
Riso is een heel mooie manier van printen.
Ik houd van de gelaagdheid van riso en de
imperfecties die daarbij ontstaan. Ik koos
een matte papiersoort die lekker in de hand
ligt omdat de lezer veel door het boek zal
bladeren. Het papier is vrij dik en wat ruwig
zodat het omvouwen echt een handeling is.’
Het boek is gelijktijdig met de multi-channel installatie ‘Collection of doubts’ in
Antwerpen gepresenteerd, een jaar na de
residentie. De audio-installatie telt 16 kalebassen, hangend in de ruimte. Elke kalebas
heeft een geluidskanaal waarop een verhaal
te beluisteren valt. ‘In de Colombiaanse cultuur komen kalebassen telkens terug, bijvoorbeeld als waterkruik of muziekinstrument. Voor mij een logische stap om er de
meest rudimentaire speakers mee te maken
– gewoon met magneet en koperdraad. Doordat de speakers samen in de ruimte hangen
maar toch allemaal een ander verhaal vertellen ervaar je dezelfde fragmentatie in de
verhalen als in het boek.’
Inmiddels is Katinka de Jonge met nieuwe
projecten bezig. Naast haar onderzoek aan
de universiteit is dat onder andere een buurtgericht natuursamenwerkingsproject in
Gent ‘Ruimten Rondom’. En vanzelfsprekend
gaat dat ook over samenwerken, taal, dialoog en verhalen.

Foto
1 Katinka de Jonge,
‘Encounters between
voices’, (omslag).
20 x 15 x 1 cm. Risoprint.
2020. Oplage: 50
2 Katinka de Jonge,
‘Encounters between
voices’, (binnenwerk)
3 Katinka de Jonge,
Dudas, prototype, 2019
4 Katinka de Jonge
Online
katinkadejonge.net
lugaradudas.org
Katinka’s boek ‘Encounters between voices’ is
nog beperkt beschikbaar
via katinkadejonge.net
voor €35 excl. verzendkosten.
*) Risoprint is een karaktervolle kleurendruktechniek. Lees ook ‘Wat is
Risoprinting?’ door Harald
Schole in kM 113.
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‘Het gesprek
is het werk
geworden.’
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Uitgeverij
weiw,
boeken!
books!
Bücher!

Svea Gustavs (1966, Stralsund, Duitsland) begon in 2003 weiw
publishers. In haar werk combineert ze een rijkgeschakeerde deskundigheid op
het gebied van grafische vormgeving, taal en technische drukprocessen met een
liefde voor het tactiele boek, voor verhalen en een nuchtere houding voor zaken
doen. Prachtige boeken zijn het zichtbare resultaat. Uitgeverij weiw maakt in
nauwe samenwerking met kunstenaars boeken op maat in de disciplines
fotografie, kunst, grafiek, illustratie en documentatie.
MONIKA AUCH

MÉÉR DAN INFORMATIEDRAGER

‘Het boek is niet alleen de drager van informatie maar ook de ruimte
voor het werk, de visie van de kunstenaar, die zich op de bladzijden opent. Als vormgever maak ik gezamenlijk met een kunstenaar een boek op maat.’ Hoe ontstaat de samenwerking tussen een
kunstenaar en een uitgever in deze tijd waarin ‘printing on demand’
floreert? ‘Vaak ontstaat het idee om samen een boek te maken
nadat iemand al een boek van weiw heeft gezien. Een nu lopend
project met Anija Seedler bouwt voort op de reeds lang bestaande
samenwerking met de kunstenares. Deze ontstond ooit nadat een
kunsthistoricus haar naar mij toe stuurde. Het wordt trouwens ons
vijfde boekproject. Anija is oorspronkelijk theatervormgeefster
maar speelde al een tijd met idee om te gaan illustreren. Haar zwierige tekeningen van dieren en beesten zijn als vrij werk naast het
theaterwerk ontstaan. Ze wil met haar tekeningen een verhaal
vertellen en voegde er teksten van schrijvers aan toe.’

Foto’s
1 Uitgever Svea Gustavs
met boeken door haar
uitgegeven
foto: Leo Erken
2 Kunstenaar Anija Seedler in haar atelier in de
Spinnerei, Leizpig
foto: Walter Lekon
3 Met de originele kleurstaaltjes bij de pers.
foto: Svea Gustavs
4 Vrije tekeningen van
Anija Seedler in dialoog
met de figuren op het
historische behang.
Dubbele pagina uit de
werkdummy voor het
boek ‘Chinoiserien —
Anija Seedler Im Dialog
mit den Seidentapeten
auf Schloss Wildenfels’.
Verschijnt: 2022.
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Meteen na de Duitse ‘Wende’ vertrok Svea naar Nederland. Ze studeerde eerst aan Academie Minerva in Groningen en daarna aan
de Rietveld Academie. Haar multimediale, ‘cum laude’ afstudeerproject in 1995 was de installatie ‘Die Haut’, bestaande uit twee
kunstenaarsboeken in groot formaat (A2 und A1) uitgevoerd in
lithografie, zeefdruk en boekdruk, met de hand gezette letters, en
een video van de performance ‘Die Haut’. Na haar diploma ging ze
kunstenaarsboeken maken in kleine oplages en offsettechniek.
Om de publicaties een publiek platform te bieden en ze te distribueren startte ze uitgeverij weiw met eigen ISBN-nummers (zie
kader) voor Nederland en Duitsland.

CHINOISERIE SCHLOSS WILDENFELS

Een goed voorbeeld is het actuele project
met Anija Seedler, dat aandacht moet genereren voor de restauratie van kostbaar zijden behang, zogenaamde Chinoiserieën uit
de achttiende eeuw in kasteel Wildenfels
in Zuid-Duitsland. Chinoiserie is oorspronkelijk ontstaan als een poëtische, visuele
vertelling over de Chinese invloed op Europa
toen handelsroutes de continenten met
elkaar verbonden. Het behang in de intieme
setting van het Chinees Kabinet toont rijkversierde figuren met florale motieven,
geborduurd met zijde en zilverdraad. Anija
is uitgenodigd om haar tekeningen in dialoog te laten gaan met het prachtige behang.
Dat zal worden getoond in een tentoonstelling en een inspirerend boek, dat méér biedt

2

MAATWERK EN OPDRACHTGEVER

1

‘Globaal gezegd zijn er aan het begin van elke samenwerking een
aantal vragen: Wat is de aanleiding voor het boek? Is er een noodzaak of een vage wens? Wie is de opdrachtgever? Soms is een boek
een vorm van expressie om het werk van de kunstenaar in de vorm
van een boekobject voor een breder publiek zichtbaar te maken.
Soms is er een jubileum of een retrospectieve of heeft de kunstenaar het atelier opgeruimd en wordt dat proces vastgelegd en gedocumenteerd. Het kan een catalogus zijn bij een tentoonstelling. In
opdracht van een galerie gemaakt, brengt een mooie catalogus het
werk van de kunstenaar bij potentiële kopers onder de aandacht.
Je bent als uitgever het paard van achteren aan het optuigen met
de planning en prijsbepaling. Welk boek moet voor welke prijs op
welke plek liggen? Voor 35 euro in de boekhandel? Is er een distributieplan? Of voor 150 euro bij de galerie? Je hoeft geen groot, duur
boek te maken om een mooi boek te maken. Een goed boek is een
passend boek, het moet recht doen aan wat erin staat en wat getoond
wordt. Het bepalen van de doelgroep is maatwerk. Zo is het beter
om bijvoorbeeld één taal te gebruiken voor een bepaald marktsegment. Indien meerdere talen gewenst zijn, kan je heel efficiënt uitgaves in verschillende talen laten drukken door middel van een
zwartwissel in het drukproces.’
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dan een verslag over de restauratie of een kunsthistorisch verhaal.
Geheel in de sfeer van de romantische omgeving wil het geplande
boek een verhaal vertellen over het reizen naar verre landen. Foto’s
van de figuren en versieringen worden naast Anija’s tekeningen
geplaatst met een korte bijdrage over de kunsthistorische context.
De opdrachtgever is een lokale stichting, er is een budget ter beschikking. Het wordt een intiem ogend boekje in klein formaat, gedrukt
als dubbele oplage in een Duitse en Engelse vertaling.
TECHNISCH PROCES

Het technische proces, dat wil zeggen de stappen van ontwerp,
papierkeuze, lay-out tot het drukken en binden is lang en heeft
goede begeleiding nodig. ‘Een voorwaarde die kunstenaars zich
vaak niet realiseren is, dat voor drukwerk beeldmateriaal (foto’s of
scans) van hoge resolutie nodig is. Bij tekst moet er ook budget zijn
voor de tekstcorrectie en eventuele vertaling. De keuze voor papier
en het aantal pagina’s bepaalt de materiaalkosten. De technische
functies van papier en de bindwijze bepalen de dikte van het boek
en hoe het bladert en open valt. Deze beslissingen worden in overleg met de kunstenaar als opdrachtgever genomen. Aanpassingen,
bijvoorbeeld een formaatwijziging, zijn nog mogelijk tijdens de
pre-press (de periode voorafgaand aan het drukken). Een slank
A4-formaat kan met een lichter, dikker papiersoort veranderen in
een A5-formaat en zo een klein, compacter boek worden. Als onafhankelijke uitgever heeft weiw de flexibiliteit om in overleg met
de andere partijen zoals de drukker aanpassingen door te voeren.
BUCHMESSE LEIPZIG

Svea presenteert weiw al 15 jaar op de Leipziger Buchmesse en op
andere beurzen, zoals de jaarlijkse ‘Beurs van Bijzondere Uitgevers’.
Ze is erg enthousiast over Leipzig: ‘…de hele stad viert de ‘Buchmesse’.
De Frankfurter Buchmesse heeft in vergelijking met andere beurzen een zakelijker karakter. Er worden bijvoorbeeld rechten verhandeld en er wordt over grootschalige distributie gepraat. De beurs
in Leipzig is een ‘Bühne’ voor boeken en auteurs. Er is veel direct
contact met het publiek, bijvoorbeeld door lezingen. Hier vindt ook

Online
weiw.de
anija-seedler.de
Noot
ISBN staat voor International Standard Book
Number. Het is een
unieke identificatie waarmee een uitgave vindbaar is voor (online)
boekhandels en bibliotheken. Via dit nummer
kun je ook de uitgever
achterhalen, omdat een
deel van het ISBN
bestaat uit het ‘uitgevers
prefix’.
In Nederland en Vlaanderen kun je een ISBN
registreren en nazoeken
via www.isbn.nl. Het
Bureau ISBN is als service van het Centraal
Boekhuis de beherende
instantie, die alle ISBN’s
toekent en beheert en de
daaraan gekoppelde
metadata (de gegevens
van je boek). In Vlaanderen doen ze dit samen
met de organisatie Meta4Books. De gegevens
worden ook opgeslagen
in Titelbank, de database
van het Nederlandstalige
boekenvak.

De auteur
signeert.

de presentatie van ‘Best verzorgde boeken
van de wereld’ plaats en de prijsuitreiking.
Ik ontmoet hier een netwerk aan handelaren
die mijn aanbod kennen en willen verkopen,
zoals bijvoorbeeld een handelaar die veel
tekenboeken of moderne fotografie in de
winkel heeft liggen’.
De samenwerking van weiw met drukkers
is erkend door internationale jury’s. Zo ontving een kunstenaarsboek in 2009 de bronzen medaille van de European CMYK-Award
voor de bijzonder geslaagde omzetting van
de steunkleuren van de originele zeefdrukken naar de corresponderende offset kleuren.
‘Het mooie moment en waar ik me altijd op
verheug is, als de kunstenaar bij het openen
van een doos boeken met haar/zijn naam
en titel erop beseft, dat hij/zij nu auteur is.
Daarmee is hij/zij voor de eeuwigheid opgenomen in de collectie van de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag. En dan komt nog
het magische moment van signeren bij de
presentatie!’

FAVORIET

De Hall of Fame in het
Joods Museum, Berlijn
Het favoriete boek van Svea Gustavs, oprichtster van uitgeverij weiw is haar meest recente
uitgave, ‘…het jongste kindje’. Zij is trots op deze publicatie die door haar vormgegeven en uitgegeven is
ter gelegenheid van de installatie van Andree Volkmann (1964) in het Joods Museum in Berlijn.
MONIKA AUCH

In het hoge trappenhuis van het Libeskind gebouw vormen 76 portretten van Joodse beroemdheden en kunstenaars een Hall of fame
getekend door Andree Volkmann. De lastige keuze welke personen
in de Hall of Fame zouden komen, was reeds door de curatoren van
het museum gemaakt. Ze selecteerden er 76 waaronder Amy Winehouse, Paul Celan, Sigmund Freud, Hannah Arendt en Peggy Guggenheim. Het Joods Museum wilde, na de herinrichting door Büro
chezweitz (dat daarmee de prestigieuze DANN Paris Design Award
won), in plaats van naambordjes graag een boekje met extra informatie voor de bezoekers. Het bevat zijn tekeningen en summiere
informatie over de 76 beroemdheden.
Andree Volkmann gaf als opdrachtgever Svea alle vrijheid over de
vormgeving van het boek. Ze had al direct voor ogen hoe het boek
bij de installatie op de zitmeubels zou liggen.
De 76 tekeningen ontstonden na uitvoerige studie door Volkmann.
Van sommige personen bestaat nauwelijks beeldmateriaal. Hij
werkte naar een visuele representatie toe door collages te maken
en die om te zetten in vrije tekeningen. Het lijken geschetste
momentopnames, met losse hand op papier gezet, vluchtig van
karakter. De tekeningen zijn na digitale bewerking op van achter
verlichte platen aangebracht. ‘s Avonds zijn ze van buitenaf te zien,
ze leiden de bezoeker binnen de trap op. In de hoge ruimte verbinden de portretten de architectonische elementen, de ramen, de
trappen en de kleurrijke tapijten met elkaar.
In de gedrukte weergave van de portretten kozen Svea en Andree
voor een tussenvorm van het werk, de ontwerptekeningen voordat

Foto’s
1 Andree Volkmann en
Svea Gustavs tijdens de
heropening van het
Joods Museum Berlijn
op 18. augustus 2020
in de installatie Hall of
Fame.
2 ‘Hall of Fame — An
installation at the Jewish
Museum Berlin’
23 x 29 cm, hardcover
linnen met zeefdruk,
80 pagina’s 4 kleurenoffset, Engelse tekst,
met gevouwen affiche
48 x 68 cm als stof
omslag, ISBN 978-9079962-10-5
Online
weiw.de/
andree-volkmann.de/
jmberlin.de

deze werden aangebracht op de lichtobjecten.
De oranje omslag van het boek contrasteert
met de diepzwarte tekeningen die op het fel
witte papier goed uitkomen. Het zwart is
opgebouwd in vierkleurendruk, het papier
is Munken Kristall Rough. Op de feloranje
linnen kaft met donkerblauwe opdruk evenals op de schutbladen zijn elementen uit de
installatie, de lichtobjecten en het tapijt
gespiegeld. Het boek is zo een opzichzelfstaand kunstobject; het is de installatie in
boekvorm.
‘Na de presentatie is het altijd wachten op
de foutmeldingen zeker bij een boek met
zoveel feiten, jaartallen en spellingen van
namen. Je hoopt uiteraard, dat het niet
gebeurt.’ Ze glundert nog steeds bij de herinnering dat er geen correcties zijn gemeld.
‘Het boek is in Corona tijd gemaakt, ik haalde
zelf de dozen bij de binder op, zodat ze voor
de persconferentie bij de heropening klaar
zouden liggen. Het is bijzonder, dat het allemaal ondanks deze moeilijke omstandigheden is gelukt. Het is fijn, dat het boek zich
zo passend in het geheel van het museum
en bij de installatie voegt.’
1, 2
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Boekie Woekie kan beschouwd worden als een vrijplaats voor het kunstenaars
boek. De hoeveelheid gepresenteerde publicaties is overdonderend. Werk van internationaal
bekende kunstenaars en nieuw talent heeft er een plek. In deze wonderkamer kom je ogen tekort.
Jan Voss, één van de oprichters, krijgt de onmogelijke vraag om één werk uit te kiezen.
HA RALD

SCHOLE

Jan Voss over
#121
1

Boekie Woekie begon in 1986 als presentatieruimte van zes kunstenaars, ieder was een dag aanwezig en zondag was de winkel
dicht. De eigen boeken stonden centraal. Na een jaar of vijf wijzigde
de opzet en sindsdien krijgt het werk van anderen alle aandacht.
Jan Voss: ‘Het oppervlak van de bladzijden van een boek is groter
dan de muren van een gemiddelde galerie of museum. Het boek
vraagt tijd, duurt langer om te ontdekken, het onttrekt zich aan de
hype van een vluchtige blik op een schilderij.’
Het tegendraadse en dwars staan op heersende stromingen werd
duidelijk toen een bekende Groningse museumdirecteur de winkel
binnenkwam. Kennelijk herkende deze man het kunstenaarsboek
alleen in de context van de conceptuele kunst die toen al een paar
jaar als ‘passé’ werd beschouwd. De directeur was nog maar nauwelijks binnen of hij liep alweer naar buiten, maar niet voordat hij
nog even om de hoek van de winkeldeur kijkend opmerkte: ‘Don’t
you know that books are out?’ Het kunstenaarsboek had toen een
klein publiek. Voss memoreert: ‘de geschiedenis kent een vreemde

‘Het
digitale
drukken
is een
vorm van
slavernij.’

paradox. De neoliberale politiek van Lubbers en co, het ter discussie stellen van de
B.K.R. en van het aantal academies leidde
tot fusies tussen de opleidingen, met als
gevolg meer contacten tussen de beeldende
kunst en de grafische afdelingen. In plaats
van minder, stimuleerde het beleid indirect
het maken van en de belangstelling voor
het kunstenaarsboek.’
De kunstenaars Henriëtte van Egten (Nederland), Rúna Thorkelsdóttir (IJsland) en Jan
Voss (Duitsland) zijn verantwoordelijk voor
Boekie Woekie, de werkwinkel, die beter
omschreven kan worden als een levende
sculptuur.
De ongeveer 7000 titels, voornamelijk in
eigen beheer uitgegeven, bewijst de gedre-

venheid van Boekie Woekie. De groeiende belangstelling voor het
boek en het succesvolle, ruim dertigjarige bestaan logenstraft de
snelle sneer van de museumdirecteur.
EEN ONMOGELIJKE KEUZE

Voss heeft moeite om slechts één werk uit te lichten. Het past niet
goed bij het vrijdenken en de grote verscheidenheid van de vele
uitgestalde werken. Een voorbeeld van een sterk concept krijgt een
toelichting. Hij pakt ‘once around the sun’, een cassette met twee
manuscripten van Kristjan Gudmundsson. Eén boek bevat pagina
na pagina duizenden stippen, de laatste pagina is deels gevuld.
Elke stip staat voor een seconde, in totaal, 31.556.926, het aantal
seconden dat de aarde nodig heeft voor een baan om de zon. De
afbeeldingen op de pagina’s in het ongeveer even dikke tweede
boek bestaan uit lijnen en nog eens lijnen. Het totaal is de gemiddelde afstand, 29.771 meter, die de aarde gedurende die ene seconde
aflegt. We zien hoe de tijd en de afstand in relatie met elkaar staan.
DIGITALE UNICA

Een drukker heeft de wens om identieke kopieën uit de pers te
laten rollen. Als ‘subversieve’ kunstenaar was Jan Voss er op uit
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om juist het drukproces te beïnvloeden. De
afstelling van de rollen tijdens het drukken
te wijzigen, water aan de inkt toe te voegen
enzovoorts om niet-identieke exemplaren
te bevorderen. Voss stelt: ‘Nu komt alles uit
de printer, offset is een voorbije tijd. Het
digitale drukken is een vorm van slavernij,
tegendraadse processen zijn niet mogelijk’.
In ‘1001 One-Page Essays’, een kunstenaarsboek dat met de tijd en het leven van de
maker meebeweegt, heeft Voss de vrijheid
hervonden. Het inkijk exemplaar, nummer
20, is uit 2017 en telt 364 pagina’s. Het computerbestand - teksten, gedichten, collages,
afbeeldingen - van het boek verandert hij
per dag. Het digitale bestand is voor een
euro per pagina te koop. De koper kan ongeveer verwachten wat de inhoud is en bestelt
het actuele bestand. De volgende dag kan
het vers ingebonden exemplaar opgehaald
worden.

DISTRIBUTIE

Boekie Woekie
Foto
1 ‘once around the sun’
Kristjan Gudmundsson
cassette met twee boeken elk 26,3 x 26,7 x 6 cm
offset, SC*) oplage 150,
extreem zeldzaam, er
zijn circa 8 gesigneerde
en genummerde exemplaren. Silver Press,
Reykjavik / Amsterdam
1975
2 ‘1001 One-Page
Essays, 1001 Bild- Und
Text Essays Von Je Nicht
Mehr Als Einer Seite’
Jan Voss, 29,5 x 21
tekst Duits en beetje
Engels, werk in uitvoering
genummerd, getekend en
gedateerd. 2013 - heden
Online
Boekie Woekie Open
dagelijks 12:00 en 18:00
boekiewoekie.com
Noot
*) SC : super calandered
(kalanderen is het proces
waarbij papier onder
hoge druk tussen rollers
wordt geperst). Supergecalanderd papier bezit
een glad en glanzend
oppervlak. Nadeel is de
slapte en de afnemende
runability (snelheid waarmee het papier door de
pers loopt). Duurdere
kwaliteiten van gesatineerd papier bevatten
hogere percentages van
chemische pulp, wat een
hoger niveau van helderheid oplevert. In oplopende volgorde van helderheid en de kosten,
bestaat deze groep uit:
SC-B, SC-A, SC-Cat en
SC-Cat +.
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S A N N E K E S T I G T E R In deze uitgave van kM mag
een terugblik op het blad niet ontbreken. Niet alleen
vanwege de kunstenaarsbijdragen in sommige
nummers, maar vooral omdat kM met dit nummer
officieel 30 jaar bestaat. Daarom een interview met
Pieter Keune, oprichter en voormalig hoofd
redacteur van kM, over zijn rol als chemicus op
kunstacademies, technisch onderzoek naar
kunstenaarsmaterialen en de sociaal culturele
context waarin dit plaatsvond.

Pieter
Keune,
chemicus
50 jaar docent,
30 jaar kM
Veel kunstenaars, restauratoren en erfgoedspecialisten hebben de
afgelopen halve eeuw les gekregen van Pieter Keune (1946, Amsterdam). Als geen ander legt hij uit hoe kunstenaarsmaterialen
werken, hoe je ze kunt manipuleren en waar je op moet letten.
Bijvoorbeeld over synthetische polymeren en het opzetten van
onderzoek naar verfeigenschappen (afb. 1). Complexe materie legt
hij glashelder uit, zoals ook in zijn artikelen voor kM. Na zijn pensionering – op het laatst werkte hij bij de Reinwardt Academie – blijft
hij lesgeven bij onder meer Verfmolen De Kat en de Opleiding
Conservation and Restoration of Cultural Heritage aan de Universiteit van Amsterdam.
Pieter is aan het inpakken voor zijn verhuizing. Dozen vol boeken,
lp’s en zelfs flessen zelfgemaakte wijn van druiven uit zijn volkstuin staan gereed. Het huis in Wormer is een voormalig winkelpand
dat hij zelf heeft opgeknapt. Achterin, in de oude bakkerij, staan
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Complexe
materie legt hij
glashelder uit.

kasten vol boeken over kunsttechnologie. Op de verdieping erboven
zijn eigen verflab met de laatste verfproeven voor de Waterlinie
forten (afb. 2). ‘Oersterk, die 19e-eeuwse verven. Allemaal verboden
tegenwoordig, want met arseen. 1)
RIETVELD
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Het interview begint met verhalen over ruim een halve eeuw terug 2)
‘Op de Rietveld Academie was het de gewoonte om iemand te
hebben die Scheikundeles gaf aan de studenten. Omdat ik Scheikunde studeerde en een beetje idee had van het vak – mijn vader
had een uitgeverij-drukkerij en als klein jongetje stond ik al aan
een lithopers – werd ik gevraagd of ik daar les wilde komen geven.
Dat was in 1971. Ik was nog bezig met m’n studie, maar ik werd al
gevraagd in de hoop dat het iets blijvender werd dan de scheikundestudenten die ze er tot dan toe voor hadden aangetrokken. Al na
een maand dacht ik, dit wordt niks. Scheikundeles voor studenten
op een kunstacademie. Dan legde ik bijvoorbeeld iets uit over
oxidatie en dan begonnen ze te fantaseren hoe je daar tekeningen
mee kon gaan maken. En dat vond ik eigenlijk wel interessant.
Met mijn kennis van lithografie ben ik begonnen om lessen te
maken aan de hand van de praktijk. Dat liep goed. Ik begon met
vier uur in de week en binnen de kortste keren had ik daar bijna
een fulltimebaan. Ik kon me ontzettend ergeren als ze niet wisten
wat ze eigenlijk aan het doen waren. Bij lithograferen bijvoorbeeld,
is de druk zelf ook een artistieke bezigheid. Daarmee kun je de
prent maken of breken, dus dan moet je het wel in je vingers hebben. Daarom probeerde ik ze duidelijk te maken wat de verschillende
handelingen tot gevolg hadden. Daar had ik een hele serie proefjes
voor bedacht, even los van de lithosteen. Ik nam een reageerbuisje
en liet zien wat er gebeurt wanneer je zeep bij kalk gooit en benadrukte dat dan hetzelfde gebeurt als thuis in de wasmachine. Die
link wilde ik leggen. Zo probeerde ik begrip bij te brengen over hoe
materiaaltoepassingen chemisch werken, zodat de studenten zich
verder helemaal op het artistieke proces konden richten.’

2, 3

A C R Y LV E R F I N U R I N E P O TJ E S

Op een gegeven moment gaf ik natuurlijk ook lessen over verf. Dan
liet ik zien aan de hand van proeven, wat je bij elkaar mengt en
wat de functie is. Toen kwam op een gegeven moment een student
van audiovisueel het lokaal binnen. En audiovisueel dat was toen
het ‘groot schilderen’, nog niet met computers. “Ja meneer, mijn
verf valt van het doek af.” Dat is natuurlijk een kwalijk iets. Ik zeg,
“nou ik kom wel even kijken.” Dat doek bleek kraftpapier, gewoon
heel goedkoop materiaal. Dat noemde hij doek. En de verf, dat was
Caparol uit van die grote bussen. Dat was een polyvinylacetaat
(PVAc) en daar werd droog pigment doorheen geroerd. Maar zo
maak je geen verf. Want een dispersie als polyvinylacetaat, daar
zitten zo’n twintig hulpstoffen in. Als je daar droog materiaal in
gooit, die absorberen een aantal van die hulpstoffen – vooral de
aardkleuren – waardoor de dispersie breekt. Het gaat klonteren en
het wil niet meer tot een film drogen. Dat was de reden waarom ik
besloten heb om de studenten goeie verf te laten maken op basis
van een acrylaat. Dus niet die PVAc. We maakten dan eerst een
pasta en op zichzelf is dat vrij eenvoudig. Je legt uit wat er allemaal
in acrylaat zit en dat maakte ik eigenlijk van tevoren, de mengsels,
want het gaat vaak om hele kleine toevoegingen, die hulpstoffen,

Foto’s
1 Pieter Keune in Wormer, 28 december 2021.
Foto: Sanneke Stigter
2 Pieter Keune geeft een
workshop Moderne
Verfsystemen aan de
SRAL, Maastricht, januari
2000 aan studenten restauratie moderne kunst.
Foto: Sanneke Stigter
3 kM 1, voorjaar 1992,
cover door Frits Deys
waarop in glansverschil
staat: Alkydverf door
Daniel Goldreyer
Foto: Sanneke Stigter
4-6 kM 7, najaar 1993,
voorkant: omslagontwerp Ine Lamers.
Foto’s: Sanneke Stigter

en dat kun je alleen maar in het groot doen.
Dat kan je niet als kunstenaar op het atelier
in het klein. Dat gaat mis.
We gingen het wat grootser aanpakken en
dat groeide uit tot eigenlijk een soort fabriek.
De goedkoopste verpakkingsmaterialen,
dat waren urinepotjes! Ik heb echt weet ik
hoeveel duizenden urinepotjes gekocht voor
de Rietveld Academie waar die verf dan in
ging. Een collega van de metaalafdeling
heeft zo’n vulapparaat voor me gemaakt.
Kon je met een voetpedaal een afgepaste
hoeveelheid verf in een potje doen in plaats
van een emmer vullen, wat we aanvankelijk
deden. Het werd steeds professioneler. En
ik heb toen ook echt heel veel werk besteed

VAKINFORMATIE

Ook voor de gezondheid van kunstenaars zette Pieter zich in. Een
heet hangijzer in die jaren, waakzaamheid voor het gevolg van
schadelijke dampen. ‘Bijvoorbeeld bij etsen wordt gewerkt met
salpeterzuur. Er kwamen nogal eens klachten van studenten dat
ze hoofdpijn hadden als ze geëtst hadden. Toen ben ik gaan berekenen wat er allemaal aan stoffen vrijkwam in die etsruimte. Daar
schrok ik nogal van. Als chemicus kun je natuurlijk berekenen wat
er in de lucht komt wanneer je weegt hoeveel zink er wordt opgelost. Met die resultaten ging ik naar de directie. Het was in een tijd
dat gezondheidsaspecten nog niet belangrijk werden geacht. De
directeur liet op mijn verzoek de arbeidsinspectie komen, en die
constateerde: “Ach, kunstenaars hoeven toch geen acht uur per dag
te werken?”
Ik dacht, als men zo weinig begrip heeft van wat er gebeurt tijdens
het maakproces, laat ik daar eens wat over schrijven voor de BBKkrant. Dat werd een hele serie, De gezondheid van de kunstenaar.
Daarvoor heb ik, weet ik hoe lang in de bibliotheek van het Veiligheidsinstituut en andere bibliotheken onderzoek gedaan naar de
verschillende materialen. 4) Die rubriek in die BBK-krant (‘Vakinformatie’) werd vaak verspreid via overdrukken, omdat er veel
vraag naar was. Nico Klous van de BBK opperde: “Die rubriek die
jij schrijft hè, laten we daar gewoon een tijdschrift van maken.”
Dus het idee voor het tijdschrift kM kwam eigenlijk van Nico Klous
van de BBK. Het was (deels) een voortzetting van mijn rubriek in
die krant.’ In het 00 nummer van kM staat het, “Rubriek ‘vakinformatie’ gaat op in tijdschrift kM.” 5)

Voetnoten
1 Dit vertelt Pieter voorafgaand aan het opge
nomen interview op
28 december 2021 –
zie noot 2.
2 Sanneke Stigter, Interview met Pieter Keune,
28 december 2021. Te
archiveren bij DANSKNAW, zie thematische
collectie Interviews in
Conservation Research,
https://doi.org/10.170
26/dans-zja-88ta. Voor
de leesbaarheid van dit
artikel zijn enkele stopwoorden en tussen
zinnen weggelaten.
3 Zie, www.aracolours.
com/over-ara/geschiedenis/, geraadpleegd
20 maart 2022.

4 Gevaren voor de
gezondheid van kunstenaars was in Amerika al
eerder onder de aandacht, stelt Pieter. Zie:
Michael McCann, Health
Hazards Manual for
Artists, Foundation for
the Community of
Artists, 1975.
5 Klous, Nico. “Rubriek
‘Vakinformatie’ Gaat Op in
Tijdschrift KM.” kM: Vakinformatie Voor Beeldende
Kunstenaars en Restauratoren, 00 (1991): 2.
6 Wilbert Vaessen,
‘Barst! M’n Spieraam
Scheluwt En de Verf
Vergeelt. Is Daar Wat Aan
Te Doen?... Nou En of!
Werkgroep Hedendaags
Schildersmateriaal.’ BBK
Krant 127 (1981): 17.
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om de beste pigmenten te vinden. Uiteindelijk kwamen die uit
Italië, van het bedrijf Minerva. Ik zocht naar kleurkrachtige pigmenten en lichtecht natuurlijk. Het moest wel aan een aantal eisen
voldoen.’
Pieter was tot 1992 verbonden aan de Rietveld en hij is niet opgevolgd. De verfproductie is wel voortgezet en is nog altijd verkrijgbaar
als Ara Acrylics. Ara staat voor Acrylverf Rietveld Academie.
Aanvankelijk ging het bedrijf verder aan de Warmoesstraat en
leverde ook aan Peter van Ginkel. Uiteindelijk heeft Old Holland
Classic Colours de productie overgenomen in 2001. 3)

4, 5, 6

WERKGROEP HEDENDAAGS
S C H I L D E R SM A T E R I A A L

Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf. Hoewel er op geen enkele
andere academie in Nederland een chemicus in dienst was – daarin
was de Rietveld echt uitzonderlijk – was er wel uitwisseling. ‘We
hadden contact met elkaar in een soort overleg van mensen die
zich met materiaal bezighielden. Dat had eerst nog niet zo veel om
het lijf, maar dat veranderde toen Anne van Grevenstein (restaurator) op de Jan van Eyck Academie een symposium organiseerde
over hedendaags schildersmateriaal. We hebben toen op dat symposium een werkgroep opgericht, Werkgroep Hedendaags Schildersmateriaal. Daar heeft IJsbrand Hummelen een stukje over
geschreven voor de BBK krant, ‘Help! Mijn schilderij is scheluw,’ of
zoiets. Dat paste in die serie die ik al jaren voor BBK deed.’
Niet IJsbrand Hummelen blijkt de auteur, maar Wilbert Vaessen.
Die beschrijft hoe in het kader van de Werkgroep Hedendaags
Schildersmateriaal problemen met kunstenaarsmaterialen aan
Hummelen konden worden voorgelegd – per post aan de Jan van
Eyck academie. Als werkgroep coördinator zou hij die aan de juiste
specialist voorleggen voor een passend antwoord. 6) Dit principe is
overeind gebleven bij de eruit voortkomende Stichting Kunstenaarsmateriaal, in de vorm van lezersvragen in het tijdschrift dat
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ze in 1991 gingen uitgeven: kM: vakinformatie voor kunstenaars
en restauratoren.
De cover van kM 00 bevestigt dit verhaal: ‘In 1979 is op de Jan van
Eyck Akademie een symposium gehouden over hedendaagse
schildermaterialen. Onder de aanwezige kunstenaars werd toen
sterk de behoefte gevoeld aan meer informatie. Daarom werd de
werkgroep Hedendaags Schildersmateriaal opgericht, die in 1989
leidde tot de oprichting van de Stichting Kunstenaarsmateriaal.’ 7)
Deze stichting beoogt: een samenwerkingsverband van een twintigtal instituten op het gebied van beeldende kunst en restauratie.
In onderling overleg wordt onderzoek verricht, informatie uitgewisseld en voorlichting gegeven.’ 8) Dit was het samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van de kunstacademies Minerva,
de Rietveld en de Jan van Eyck, restauratoren van de Stichting
Restauratie Atelier Limburg (SRAL), specialisten van Monumentenzorg Amsterdam, en onderzoekers van het Instituut Collectie
Nederland, de opvolger van het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (CL) en de voorloper van de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Foto’s
7-9 kM 7, najaar 1993,
achterkant: omslag
ontwerp Anke Land.
Foto’s: Sanneke Stigter
Dank
Met dank aan Pieter
Keune, Katrien Keune,
IJsbrand Hummelen,
Cor Mulders (RCE), de
Boekmanstichting, Edith
Rijnja en Harald Schole.

NEWMAN AFFAIRE

Er kwam op dat moment veel samen. Anne van Grevenstein kondigt de nieuwe postdoctorale Opleiding tot Restaurator van Schilderijen en Beschilderde Objecten aan de SRAL aan, die in 1990 van
start was gegaan. 9) Het volgende nummer kM 0 wordt gemaakt
tijdens de Newman-affaire en kreeg daarom als thema, ‘De oppervlakte-huid van een kunstwerk.’ 10) In de daaropvolgende kM 1 staat
een tweegesprek met restaurator IJsbrand Hummelen en schilder
Diederik Kraaijpoel over hun tegenovergestelde standpunten. 11)
Een symbiose van informatie van en voor zowel kunstenaars als
restauratoren in een tijdschrift was nieuw en is nog steeds uniek.
Nico Klous legt uit dat kM ‘veel meer mogelijkheden aan professioneel werkende kunstenaars’ levert dan de rubriek Vakinformatie
in de BBK-krant deed, ‘temeer daar de ervaringen van restauratoren met materialen en technieken de kennis van de beeldende
kunstenaars zullen vergroten. 12)
Ironisch genoeg kent kM 00 een materiaaltechnisch euvel. Bij het
drukken bleek geen rekening gehouden met de papiervezelrichting
van het papier. ‘De bedoeling was dat het dubbelgevouwen verstuurd
zou worden. Maar we hadden een fout gemaakt. Althans, waar ik
niet aan gedacht heb. Het kon namelijk niet gevouwen worden,
omdat dat tegen de looprichting van het papier inging. Dat had ik
natuurlijk moeten weten. Ik denk, zo’n drukker die snapt wel hoe
je papier moet bedrukken. Maar dat ging verkeerd. Het werd alsnog
naar de leden van de BKK gestuurd. Er kwamen heel veel reacties
op. Vervolgens hebben we een tweede proefnummer uitgebracht
en met de BK-Info meegestuurd.’

Voetnoten
7 kM: Vakinformatie Voor
Beeldende Kunstenaars
en Restauratoren, 00
(1991): 1.
8 ‘Redactioneel.’ kM:
Vakinformatie Voor Beeldende Kunstenaars en
Restauratoren, 1 (1992): 5.
9 Anne van Grevenstein,
‘Opleiding Restauratoren.’ kM: Vakinformatie
voor Beeldende Kunstenaars en Restauratoren,
00 (1991): 17.
10 ‘Redactioneel.’ kM:
Vakinformatie Voor Beeldende Kunstenaars en
Restauratoren, 0 (1991): 2.
11 Renée Steenbergen;
Het Aura van “Who’s
Afraid of Red, Yellow and
Blue”. Tweegesprek
Tussen Ysbrand Hummelen En Diederik Kraaijpoel.’ kM: Vakinformatie
Voor Beeldende Kunstenaars en Restauratoren,
1 (1992): 7–8.
12 Klous, zie noot 5.

VORMGEVING

‘Voor het tweede proefnummer is onder
andere de vormgever Frits Deys aangetrokken. Ik had op de academies een advertentie laten rondgaan. Frits zat bij Industriële
Vormgeving op de Rietveld Academie, dus
geen graficus maar vormgever. De ideeën
die hij had, spraken mij wel aan. Ik heb Frits
aangenomen, waarop Simon den Hartog, de
directeur van Rietveld Academie, naar me
toe kwam en zei: ‘hoe kun je in godsnaam
zo’n jongen aannemen? Die is zo dwars, daar
kun je niet mee samenwerken. Ik heb dat
nooit tegen Frits gezegd, maar we konden
prima met elkaar samenwerken. Ik liet hem
gewoon z’n gang gaan. Ik vond het een goeie
ontwerper. Vooral die eerste nummers, dat
vind ik nog steeds juweeltjes. Dankzij Frits.’
Voor het eerste nummer ontwierp Deys een
Newman-rode cover waarop in subtiel glansverschil staat: ‘Alkydverf van Daniel Goldreyer’ (afb. 3). Een veelbetekenend effect dat
onmogelijk is te kopiëren – precies het doel
van deze cover: subtiele kwaliteiten van een
origineel (Newman) vind je nooit terug in
een kopie (Goldreyer). Naast een vaste vormgever waren er kunstenaarsbijdragen. Voor
kM 2 maakte Irene Blume een werk met
verschillende kleuren drukinkt voor het
thema zwart; voor kM 7 ontwierp Ine Lamers
de drie lagen tellende cover passend bij het
thema transparantie en verzorgde Anke
Land de achterkant (afb. 4–9); en voor kM 39
maakte Ingeborg Meulendijks een maquette
voor het thema ruimte. Deze bijdragen, naast
de vormgeving en de fotografie, lange tijd
door Willem Vermaase, zijn nauw verbonden
met de inhoud van het blad: materiaalonderzoek, aandacht voor veiligheid in het
atelier en kunsttechnologische informatie
voor kunstenaars, vormgevers en restauratoren. Het zijn unieke en soms complexe
onderwerpen over kunstenaarspraktijken,
die onder de bezielende leiding van Pieter
Keune grondig en helder zijn uitgewerkt –
een insteek die kM tot op de dag van vandaag kenmerkt.
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Weiner’s
boeken
1, 2

Foto’s
1 overzichtsfoto van het
Spui, Amsterdam,
Foto: Harald Schole
2 het boek met tekst in
Sranantongo,
Foto: Harald Schole
3 schets met afmetingen
Project
een vertaling van de ene
taal naar de andere
Locatie: Spui,
Amsterdam
Jaar: 1996/1998
Opdrachtgever: Univer
siteit van Amsterdam
Adviescommissie Kunst
UvA: Wim Beeren (voorzitter), Tineke de Jong
(secretaris), Frans
Dekker, Wim Driehuis,
Hein van Haaren, Henk
de Vroom, Marijke van
der Wijst
Afmetingen: 3 objecten
60 x 120 x 17 cm
Materiaal: cortenstaal,
epoxy
Uitvoering 1996 in hardsteen: Firma Tetterode,
Diemen
Definitieve uitvoering
1998: Ciltron, tegen
woordig Sengno d’Arte,
Ton Lommers
(Start)budget: € 34.034
(75.000 gulden), aan
vullende budget: € 9.076
(20.000 gulden)
Dienst Binnenstad, architect openbare ruimte:
Simon Sprietsma

De Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner (1942-2021) wordt
beschouwd als één van de toonaangevende kunstenaars uit de Canon van de Concep
tuele kunst. Zijn werk is vier keer op de Documenta en vijf keer tijdens de Biënnale van
Venetië gepresenteerd. Hij woonde en werkte in New York en Amsterdam. In 1970 kocht
de kunstenaar een boot aan het Amsterdamse Westerdok. In het Stedelijk Museum is
zijn kunst prominent aanwezig. Op de gevel naast de oude ingang is in het kader van de
percentageregeling in 1988 na een verbouwing een bronzen plaquette aangebracht.
Op de muur boven de garderobe van het vernieuwde Stedelijk prijkt sinds 2017 zijn werk.
HA RALD

SCHOLE

DE
OPENBARE
RUIMTE

Weiner zocht naar een lettertype dat zijn
teksten kon representeren zonder een verwijzing naar het verleden of naar een autoriteit. Hij ontwikkelde in 1968 een eigen lettertypografie, het Margaret Seaworthy

Gothic. Het is in de standaard lettertypes,
die in Word beschikbaar zijn, met Franklin
Gothic Condensed te vergelijken.
In het dossier van De Vroom komt de vernieuwing van het kunstwerk in 1998 ter
sprake. Oorspronkelijk is het werk in hardsteen uitgevoerd. Tegen bierwagens en dronkenmanspartijen die de stad toen ook al
teisterden, bleken de stenen niet bestand.
Het ontwerp wordt in 1998 omgezet in
cortenstaal. In het gegoten staal zijn de
woorden als reliëf aangebracht en vervolgens opgevuld met epoxy-materiaal. Ter
verankering zijn de holle objecten aan de
onderkant van rvs-draadeinden voorzien.
De draadeinden zijn in uitsparingen van
betonnen funderingen gelijmd. Het (oorspronkelijke) bestratingspatroon loopt met
2 cm tussenruimte onder de objecten door.
Het gewicht wordt erdoor gerelativeerd. De
boeken steken totaal 19 centimeter boven
het maaiveld uit. Duidelijk zichtbaar, te vergelijken met de hoogte van een stoeprand.
De bijnaam struikelstenen blijkt in de praktijk geen hout te snijden.
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In een interview in The Art Newspaper (2012)
met Louisa Buck stelt hij ‘My work is never
site-specific. Artwork has to find its place
in very much the same way that you and I
do. People move from place to place until
they find somewhere they can function.’
Zijn materiaal is taal, de ondergrond voor
zijn teksten in de openbare ruimte wordt
meestal aangeboden. Soms kiest Weiner
voor een zelfstandige drager.
De UvA-adviescommissie kunst onder voorzitterschap van Wim Beeren initieerde een
aantal opdrachten om de universiteit beter
zichtbaar te maken in de stad. Zo hangen
aan de gevels van het Binnengasthuisterrein in hardsteen uitgevoerd tien teksten
van beeldend kunstenaar Joseph Kosuth.
Henk de Vroom, beeldend kunstenaar en
adviseur kunstopdrachten was destijds lid
van deze commissie, hij heeft een dossier
over Weiner dat ik mag raadplegen.
Op het Spui, omringd door de Atheneum
Boekhandel, American Bookshop, New
English Bookstore en het Maagdenhuis,
staat elke vrijdag in de openlucht een antiquarische- en boekenmarkt. Op de kasseien
van het Spui liggen drie opgeslagen boeken
van cortenstaal. Dit kunstwerk van Weiner
is een cadeau van de Universiteit van
Amsterdam aan de stad.
Met de tekst EEN VERTALING VAN DE ENE
TAAL NAAR DE ANDERE krijgt het werk hier
in 1996 de juiste plek. Voor het formaat had
de kunstenaar een krant voor ogen. Op de
ene pagina staat steeds in zwart de Nederlandse tekst en op de andere pagina is deze
tekst per boek vertaald naar Arabisch, Engels
en Sranantongo (Surinaams) en in verschillende kleuren, respectievelijk groen, geel en
rood aangebracht. Deze talen achtte de kunstenaar representatief voor Amsterdam. Wim
Beeren schrijft in 1997 in Folia dat het kunstwerk door het ‘talige’ uitgangspunt een direct
verband heeft met de functie van een universiteit. De conceptuele kunst dwingt
immers altijd tot nadenken.

‘My work
is never
site-specific.’
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De ontmoeting met Johan Deumens betekent een hernieuwde
kennismaking. Ruim twintig jaar geleden, toen nog gevestigd in Heemstede,
nam hij een paar van mijn kunstenaarsboeken U-TOWN in zijn collectie op.
HA RALD

SCHOLE
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Als ik Johan Deumens’ studio binnenloop zie ik de grote
tafel bedekt met boeken. Het is direct duidelijk dat er slechts
een paar de volle aandacht kunnen krijgen.
Het verzamelen van kunstenaarsboeken en pamfletten is
voor iemand die zo van kunst houdt nagenoeg onvermijdelijk. De collectie van de Johan Deumens Gallery telt meer
dan 3.500 items. En ontzamelen betekent dat een werk een
goede bestemming moet krijgen. Museum Voorlinden kocht
recent twee exemplaren van een uitgave van Ilya Kabakov.
Eén ingebonden voor in de bibliotheek en één met losse
vellen, die ingelijst op zaal gepresenteerd kunnen worden.
De contacten met Ilya en Emilia Kabakov dateren uit 1985.
Tijdens een bezoek aan New York raakten ze bevriend en
hebben elkaar daarna vele malen ontmoet. Kabakov (1933,
Dnipropetrovsk) is een tekenaar en rasverteller. Met droge
humor bekijkt Kabakov de samenleving en geeft met een
zekere liefde commentaar op de grauwheid van het communisme uit de jaren 50 van de vorige eeuw. In zijn installaties combineert hij regelmatig een utopische wereldbeschouwing met een nostalgische blik. Zijn autobiografische
vertellingen werden in Moskou half illegaal gepubliceerd.
De uitgaves, albums met kleine series tekeningen, hadden
een beperkte oplage. Ze waren bestemd voor collega’s en
vrienden. De vraag naar een Kabakov is nu zo groot dat er
veel fake tekeningen worden aangeboden. Op de site van
Kabakov staan er een aantal als waarschuwing afgebeeld.

2, 3

Deumens omschrijving van een kunstenaarsboek is:
‘De kunstenaar is van begin tot eind inhoudelijk eindverantwoordelijk’. Of de oplage één is of onbeperkt, is niet van
belang. Het openbaar maken en de eigenheid vindt hij
zwaar wegen.
Ter nagedachtenis aan Kabakov’s moeder Bertha Solodukhina ontstond in 1995 ‘L’ Album de ma mère’. Al bladerend
zien we kleurenfoto’s van de samenleving in de Russische
heldenrepubliek en in pijnlijk contrast het eenvoudige
leven van Solodukhina, vastgelegd in zwart-wit foto’s. Het
grijzige papier is in de hele uitgave gelijk. Johan Deumens
vertelt dat hij uit belangstelling voor het werk van Kabakov
zich het cyrillisch schrift eigen maakte.

Uit de collectie
van Johan Deumens
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‘Eén op één volgende pagina’s die verdwijnen en verschijnen.’ is
een poëtische benadering van een boektitel door Ulises Carrión
(1941, San Andrés Tuxtla, Mexico - 1989, Amsterdam), initiator van
de legendarische galerie en boekwinkel Other Books and So. Als
omschrijving van het kunstenaarsboek spreekt Deumens deze
omschrijving zeer aan. Een kleinood op tafel, waarop deze omschrijving zeker van toepassing is, is het boek ‘Clutch’ van Hans Waanders (1951, Enschede - 2001, Den Bosch). Het bevat tekeningen van
vogelnesten met eieren uit gummetjes gesneden. Op elke pagina
heeft hij een ander vogelnest gestempeld. Op de laatste pagina’s
staan in verschillende talen de namen van de vindplaatsen. Er zijn
slechts 25 exemplaren van dit boek gemaakt. Wel heeft Waanders
meer dan tweehonderd verschillende kunstenaarsboeken gepubliceerd. Een rode draad in zijn oeuvre is zijn belangstelling voor
vogels. Nadat hij een keer een ijsvogel in het Maasdal had gezien
raakte hij geobsedeerd door dit blauwe vogeltje. Naast de persoonlijke inhoud maakt de tactiliteit van het papier, de fysieke omvang
van een boek, de afwerking, de combinatie van papiersoorten en
de omslag het kunstenaarsboek voor Deumens waardevol en uniek.
Hans Waanders voldoet daar helemaal aan. Aan publicaties online
moet Deumens niet denken, die zijn in tegenstelling tot uniek ‘eindeloos’.
We pakken een zwaar boek van de tafel dat van een heel andere
benadering getuigt. Kunstenaar herman de vries observeert en
legt vast. In de natuur markeerde hij onder zijn voeten een vierkant van 40 bij 40 cm. Hij determineerde in dat oppervlak alle aanwezige planten (378 stuks). In het boek ‘16 dm² - een essay’ (1975),
met 952 pagina’s, zijn de geperste planten gepubliceerd. Als een
Xerox-boek is het in 1979 onder dezelfde titel door Lydia Megert
editions in Bern uitgegeven.
JACOB SAMUEL EDITIONS

Door de contacten met Jacob Samuel breidde de collectie van Johan
Deumens uit met het werk van een aantal internationaal befaamde
kunstenaars. Jacob Samuel woont en werkt in Santa Monica, Cali-

fornië. Hij is al 40 jaar meesterdrukker en
verzorgt etsen in een kleine oplagen.
Onlangs heeft het Moma, N.Y. zijn hele collectie van 65 kunstenaarsedities aangekocht. Deumens heeft als vertegenwoordiger van Samuel in Europa toegang tot een
uiterst waardevolle museale collectie.
Een paar edities pakken we uit. Op het werk
van Guillermo Kuitca (1961, Buenos Aires)
geeft Deumens een toelichting, het spreekt
hem erg aan. Van Kuitca maakte ‘Puro
Teatro’ (2013), een portfolio met 12 losse
etsen. De etsen zijn afgedrukt op Chine collé,
via een diepdruktechniek (ets of kopergravure) waarbij je niet op een vel ‘gewoon’ etspapier drukt, maar op een velletje 20 à 40
grams papier, dat tegelijk met de druk, met
behangsellijm op ‘gewoon’ papier wordt
gelijmd. Op die manier kunnen meerdere
semi-transparante lagen over elkaar gedrukt
worden1. Als de drager van de afgedrukte
ets is Rives velijnpapier gekozen. Dit op
kopergaas geschepte papier bezit een korrelig oppervlak. Van de oplage zijn de eerste
tien nummers gebonden, de nummers 11 tot
en met 25 zitten los in dozen. De Argentijnse
kunstenaar was op bezoek in Londen en
bezocht in de Covent Garden een uitvoering
van Der Rosenkavalier. Naast zijn ticket
kreeg hij ook een overzicht van het stoelenplan, gezien vanaf het podium. Hij realiseerde zich dat hij niet alleen toeschouwer
was maar dat het stoelenplan ook duidelijk
maakte hoe hij werd bekeken. Eenmaal
daarvan bewust onderging zijn werk een
draai van 180 graden. In zijn toelichting op

Foto’s
01-03 Pagina’s uit
’L’ Album de ma mère’
Ilya Kabakov. 24 x 34 cm,
264 pagina’s. Gebonden
in uitgeverslinnen, illustratie op voorblad
geplakt, kleurenillustra
ties in de tekst, viertalig:
tekst vertaald in het
Frans, Engels en Duits,
met documenten in Russisch; menu-beschrijvin
gen bij de gerechten.
Distributed Art Publishers (DAP) 1995
04-05 Oorspronkelijke
cover plus twee binnenpagina’s van Bosun Book
18, ‘A sailor’s guide to
Ocean Birds, Atlantic and
Mediterranean, 1963.’
Hans Waanders
21 x 26 cm, 64 pagina’s
oplage: unica
Eén van de twee ijsvogels (Kingfisher) in het
boek is gebruikt om de
afbeelding voor de stempel te maken. Alle niet-ijsvogels of ruimtes in het
boek zonder een afbeelding zijn ‘kingfishered’.
Hans Waanders / Stichting Hans Waanders
1999
06-08 ‘8 Dead Twos’
Matt Mullican
Houten kist met print op
bovenzijde en 8 losse
prints plus tekstpagina
binnenin. Aquatinten op
digitaal bedrukt gampi
papier - Japans papier
dat is gemaakt van
vezels uit de korte bast
(binnenste schors) van
de boomsoort Wik
stroemia canescens.
52 x 42,5 cm.
oplage: 16 + 3 AP, 2007
09-10 ‘Puro Teatro’
Guillermo Kuitca
Portfolio met 12 afzonderlijke etsen
40,6 x 41,3 cm
Oplage: 25 + 6 AP, nummer 1-10 zijn gebonden,
nummer 11-25 zijn losse
exemplaren
Jacob Samuel, Santa
Monica, 2002
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Online
johandeumens.com/
editionjs.com
artinprint.org/author/
jacob-samuel/

het project ‘Puro Teatro’ overdenkt de kunstenaar hoe het publiek
aan de acteur kan toeschreeuwen wat hij moet doen en moet zeggen. Hij kocht de theatergids ‘The Complete Guide to West End
Theatres’ en tekende van 12 theaters het imaginaire podium, ‘Puro
Teatro met ditmaal het gezicht op de stoelen.
Naast de tafel staat een stevige houten kist, die we voorzichtig openen. Hij bevat ‘8 Dead Twos’, acht losse prints plus een titelpagina
van de Amerikaanse kunstenaar Matt Mullican (1951, Santa Monica).
Op de bovenkant van de kist is een print van een handgeschreven
tekst geplakt. De prints zijn aquatinten digitaal gedrukt op gambi
papier, een Japans papier gemaakt van vezels uit de korte bast
(binnenste schors) van de boomsoort Wikstroemia canescens.

‘Ik heb nog geen
10% verteld.’

Noten
1 drukwerkindemarge.
org/technisch/chine-
colle/
2 fineartmultiple.com/
blog/matt-mullicanhypnosis-pioneer/
3 uitgever: Jean-Michel
Place, ISBN: 978285893
2917, Frans
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INTERVIEW

Ter toelichting op
de keuzes van
Johan Deumens:
Matt Mullican’s open
geslagen houten box met
losbladige werken ‘8
dead twos’, dat Mullican
onder hypnose vervaardigde, verenigt in één
werk tekst en beeld.
Rechts één van de acht
tweeën en links de tekst
‘8 dead twos!! / in a
wooden box! / that person did dit ! / not me not
me not me’.
Bij ‘My Mother’s Album’
van Ilya Kabakov is, in
opengeslagen vorm, iets
soortgelijks het geval.
Het vergelijkt het romantische officiële Sovietdom met die, van de toen
83 jarige moeder van
Kabakov.
Als derde noemt Deumens ‘Puro Teatro’ van
de Argentijnse Guillermo
Kuitca waarvan de losbladige inhoud betekenis
verkrijgt, door één of
meerdere reeksen van de
stoelopbouw van de
verschillende theaters te
tonen: het architecturaal
abstracte.
Het kunstenaarsboek
van Hans Waanders is
conceptueel ook sterk
omdat zijn originele
gumdrukken van de
blauwe IJsvogels, vermengd zijn met de
andere, in offset
gedrukte, grijze ‘ocean
birds’.
Fotografie van de afgebeelde kunstenaarsboeken: Peter Spaans.
10, 11

Mullican was student van de conceptuele kunstenaar John
Baldessari op het California Institute of the Arts, maar nam
afstand van het strikt conceptuele. In zijn werk en werkmethode onderzoekt Mullican overeenkomsten met art brut en
automatische tekenstijlen. Sinds de jaren zeventig experimenteert hij met hypnose om kunst te creëren die zowel zijn onderbewustzijn onderzoekt, als een strategie is om de patronen
van het dagelijks leven te doorbreken2.
Hij maakte de tekeningen en schreef de tekst onder hypnose,
als zijn alter ego, een tijd- en geslachtloos wezen, that person,
dat zijn fysieke lichaam bewoond.
Als naslagwerk over kunstenaarsboeken raadt Johan Deumens ‘Esthétique du livre d’artiste 1960-1980’ van Anne Moeglin-Delcroix in de herziene uitgave 2013, aan.3 Het bezit een
onderverdeling met diverse benaderingen en bevat een uitgebreide bibliografie plus index. Het werk van Marcel Broodthaers,
Ian Hamilton Finlay, Robert Filliou, Christian Boltanski, Sol
LeWitt en Bernard Villers dienen als ijkpunten in dit boek.
Wanneer ik tegen het eind van de middag aanstalten maak
om te vertrekken, zegt Johan Deumens ‘ik heb nog geen tien
procent verteld’. Al rondkijkend naar de vele dozen met verborgen schatten taxeer ik dat het hoogstens om 1 % gaat. En
zelfs die ene procent is al zo inspirerend zowel voor het maken
als het verzamelen van kunstenaarsboeken.
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Esther de Vries (1974, Den Haag) is alweer een kleine 25 jaar
zelfstandig grafisch ontwerper. kM sprak haar over haar werkwijze en visie
op het boekontwerp. Twee van haar boeken, ‘Vital Mud’ en ‘Maria Magdalena’
maken deel uit van de 33 Best Verzorgde Boeken 2021.
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Een kunstenaarsboek
door de ogen van een vormgever
Aan de hand van een publicatie die ze voor tekenaar Erik Mattijssen maakte, deels samen met Richard Niessen, licht Esther de Vries
haar aanpak toe. Het viel haar op dat al zijn schilderijen binnenruimtes verbeelden, dat zelfs zijn planten binnen staan en je in
zijn schilderijen nooit de wereld inkijkt. Dat leidde tot de metafoor
van een huis. Ze rangschikten al zijn beeldmateriaal op thema,
bijvoorbeeld alle schilderijen waar een bed in voorkomt. Door ze
bij elkaar te leggen, voelden de scenes intensiever. ‘Het liet ons
beter kijken naar het hoe van zijn schilderijen, de melancholische
ondertoon en zijn grote plezier in kleur en vorm.’ Ze legden de
afbeeldingen op een witte ondergrond. Dat irriteerde, het werden
plaatjes op een pagina. Vervolgens kozen ze een detail uit een
schilderij en gaven het een grijzige grafiettint en plaatsten eroverheen een afbeelding van het gehele schilderij in kleur. ‘Dat gaf
onmiddellijk het gevoel dat je je in die ruimte bevond. Die grafietkleurige achtergrond lieten we in een ritme terugkomen in het

boek. ‘Zo’n concept hadden we nooit kunnen bedenken als we het werk van Erik
Mattijssen niet langdurig bestudeerd en
geanalyseerd hadden en onze eigen ervaring met zijn werk er niet bij hadden betrokken.’

‘Ik begin
altijd
helemaal
opnieuw.’

De Vries: ‘Ik weet nooit meteen wat ik ga
maken en begin altijd helemaal opnieuw.
Pas als alle informatie heel vertrouwd aanvoelt begin ik. Mijn eigen ervaringen met
het materiaal probeer ik altijd goed in kaart
te brengen en te analyseren. Vaak brengen
die mij op een spoor dat leidt naar een concept of invalshoek voor het boek. Vervolgens
pols ik voortdurend of de kunstenaar zich
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De groene pagina’s tussen de tekeningen
geven steeds een overzicht van een deel
van de route.
Dus terwijl je in principe kunt verdwalen,
zul je altijd gemakkelijk je route terugvinden. Noble’s objecten zijn op glanzend papier
door het boek heen gestrooid als sculpturen
in de openbare ruimte.
In de publicatie heeft De Vries ook het kleine
kunstenaarsboekje van Paul Noble integraal
opgenomen. Hij beschrijft hierin de hypothetische stad Nobson en gaat een denkbeeldige discussie aan over de inrichting
van de stad met haar bewoners.
GATEN

#121
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herkent in de voorstellen die ik doe. Iemand vergeleek mijn manier
van werken met die van een method actor. Daar herken ik wel wat
in want ik heb niet echt een specifieke stijl of standaard aanpak:
iedereen krijgt het boek dat het best past.’

DE IMAGINAIRE STAD NOBSON

Voor ‘Nobson’, het boek voor en over de Britse tekenaar Paul Noble
kreeg Esther destijds van Sjarel Ex, directeur Boijmans van Beuningen carte blanche om er een kunstenaarsboek van te maken.
Aanleiding voor de opdracht was de tentoonstelling die Noble in
Boijmans zou krijgen met een aantal van zijn wandvullende zwartwittekeningen. Het aanvankelijke idee was een boek over zijn
inspiratiebronnen.
In zijn atelier in London zag De Vries tekeningen van zijn imaginaire stad. Thuis gekomen realiseerde ze zich dat Noble die hele
stad eigenlijk al getekend had. Veel liever dan een boek over zijn
inspiratiebronnen wilde ze de wandelingen door zijn denkbeeldige
wereld - zijn oeuvre - visualiseren in een boek. En dat gebeurde.
Het resulteerde in een uitgave, opgevat als een reisgids, maar dan
een reis door zijn getekende verbeelding Nobson. Op de plastic
omslag, zo typerend voor reisgidsen, plaatste Esther het ruimtelijke alfabet uit getekende bakstenen dat Noble ontwierp voor hij
aan zijn fictieve polis begon.
In zijn tekeningen zie je dat ze geboren worden in de mijn en dan
steeds verder opduiken in Nobson. Als kijker kun je door de tekeningen heenlopen en net als in een stad af en toe stil staan bij wat
je raakt of opvalt.

Foto’s
01 ‘Erik Mattijssen. Potlood, pastel, gouache &
papier Pencil, pastel,
gouache & paper’. Judith
Herzberg, Louise Schouwenburg. 175 x 230 mm,
216 pag. Lecturis B.V.
2011. ISBN 978-9491182-07-5
02-03 ‘NOBSON Paul
Noble’. Sjarel Ex, Paul
Kempers, Michael
Shanks. 17 x 24 cm, 332
pag. Mart. Spruijt.
Museum Boijmans van
Beuningen. 2014. ISBN
978-90-6918-276-6.
Engelse versie: ISBN
978-90-6918-277-3
04-06 ‘TANJA SMEETS
DOMESTIC STRANGERS. Els Hoek. 16 x 22
cm, 132 pag. Uitgever:
Timmer Art Books. Druk:
Mart. Spruijt. 2013. ISBN
978-94-91182-17-4.
07 ‘The Library of Inextricable Books’. Esther de
Vries. (Onderdeel van:
The Palace of Typographic Masonry.’
Palaceoftypographicmasonry.nl. 21 x 30 cm,
64 pag.: Uitgeverij Boek.
2021. ISBN 978-90821377-9-8

Voor Tanja Smeets ontwierp Esther haar
boek ‘Domestic Strangers’. In dit boekontwerp heeft ze een vorm gevonden om
Smeets’ werk en de manier waarop een toeschouwer haar ruimtelijke installaties observeert, te visualiseren. Ze licht toe: ‘Bekijk je
haar installaties van een afstand, dan zie
je groeiobjecten, zoom je in, dan zie je bijvoorbeeld dat de groeisels uit duizenden,
keramische elementen of juist rode koffiekopjes, betonafstandshouders en tiewraps,
of chinese soeplepels is samengesteld. Zoom
je vervolgens weer uit dan verandert het
werk opnieuw.’
Esther heeft zich die manier van kijken
voorgesteld door in elke foto van Smeets’
werk een kijkgat te maken. Ik moet denken
aan een verrekijker. Door haar ingreep glijdt
de blik van de lezer van het ene beeld via
het gat in de pagina naar het detail van het
beeld of van een detail naar het gehele werk
of je zoomt als maar verder in haar sculpturale installatie. Die gaten in de pagina’s
manipuleren de blik van de kijker. Met deze
ingreep visualiseert Esther het in- en uitzoomen van een bezoeker in een installatie
van Smeets. Elk beeld heeft met het volgende te maken. Een soort Panta Rhei in
boekvorm. Ze wilde met slechts één stans
bereiken dat de gaten op zoveel mogelijk
verschillende plaatsen op het papier terecht
zouden komen. Hoe de drukvellen bij de
drukker aangeleverd moesten worden was
daarom nog een heel gepuzzel.
Voor de pagina’s, de linker liet ze nadrukkelijk wit, koos De Vries een uit stevige kartonachtige papiersoort wat het materiële
karakter van Tanja Smeets’ organische
sculpturen versterkt. De enige informatie
over het boek, zo lijkt het, staat op de rug:
Tanja Smeets Domestic Strangers TAB. Maar
goed verborgen tussen de beelden zit, in
kleiner formaat, een dun katern met het
essay van Els Hoek, de informatie over de
beelden en de gebruikelijke credits. ‘Dit boek
is ook een beetje een object. Ik denk dat
bijna al mijn boeken met kunstenaars die
kwaliteit hebben.’
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Online
Esther-de-vries.nl
Bestverzorgdeboeken.nl
Esther de Vries is met
twee boeken opgenomen
in De Best Verzorgde
Boeken 2021. ‘Vital Mud’,
Hiske Altena, Uitgever
Hiske Altena en ‘Maria
Magdalena, Kroongetuige, zondaar, feminist’,
Lieke Wijnia (ed.), Waanders Uitgevers / Museum
Catharijneconvent,
Zwolle, Utrecht.
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APOTHEOSE

Aan het eind van het gesprek overhandigt
Esther de Vries me een cahier op A4-formaat. Dat het over boekontwerpen gaat is
onmiskenbaar, te zien aan de stapeling
opengeslagen boekpagina’s op de cover. Een
titel ontbreekt. Die laat zich pas lezen bij de
credits. Paginanummers zijn vervangen
door een of meer woorden: Coxcodex 1, los
Amorales, For the Blind Man, The library of
the museum vol. 1, Het boek van PTT, L’or of
Victor & Rolf Cover Cover. Ik herken een
aantal boektitels.
Deze uitgave, ‘The Library of Inextricable
Books’, is Esther’s bijdrage aan het kunstenaarsboek en project ‘The Palace of Typographic Masonry’ van Richard Niessen. Het
cahier ademt de sfeer van een archiefdocument door voor de tekstopmaak de IBM
Plex Mono te kiezen, een typemachineletter. De schaduwen achter de afbeeldingen
in het cahier geven de pagina’s een natuurlijke, licht vergeelde uitstraling, een effect
dat wordt versterkt door het blad te drukken
op Munken Print White 15 papier in witgrijstinten.
De publicatie blijkt de apotheose van ons
gesprek. Je zou het op kunnen vatten als
haar eigen kunstenaarsboek. Het bevat
naast gesprekken met collega’s over het vak,
korte scherpe analyses over de vormgeving
van een aantal kernboeken en daarmee
geeft ze meteen de enorme veelzijdigheid
aan van haar vakgebied, het grafisch ontwerp.
Net als bij de publicatie voor Tanja Smeets
valt bij deze uitgave inhoud, beeld en vorm
samen. Eén van de definities van een kunstenaarsboek.
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Bezoek onze
websit
te!

Lees artikelen online
Zoek naar oude artikelen
Bekijk onze agenda
Meld je aan voor de nieuwsbrief
en ontvang bericht als er een
nieuw artikel online staat.
Ga naar kunstenaarsmateriaal.nl

Ruimtelijke manuscripten binnen 40 x 32 x 7 cm
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Collectie Vedute
Foto’s
01 Zoro Feigl
springfever 0227
02 Kaita Shinagawa
The Ma of the City 0229
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Het meervoud
van kunstenaarsboek is kunste
naarsboeken. Er zijn een aantal
verzamelingen waarvan mis
schien wel de grootste bij het
Victoria & Albertmuseum berust.
DI RK
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In Nederland zijn er ook een aantal mooie
verzamelingen. In museum Voorlinden heeft
Joop van Caldenborgh zijn kunstcollectie
ondergebracht waaronder een flink aantal
bijzondere kunstenaarsboeken. Die staan
verstandig genoeg niet in zijn indrukwekkende kunstboekenbibliotheek tussen de
andere ca 40.000 titels. De overtreffende
trap van het kunstenaarsboek is de Kunstenaarsboekenbibliotheek. Daarvan zijn
er mij twee bekend: De Gelderse Bibliotheek
van Kunstenaarsboeken die nu is ondergebracht bij het CODA in Apeldoorn en de

hypergespecialiseerde Bibliotheca Wittockiana in Brussel waar bijna alle door de poëzie van Pierre Lecuire geïnspireerde kunstenaarsboeken zijn ondergebracht.
Niet geheel onbevooroordeeld en van eigendunk gespeend durf ik te beweren dat de
meest bijzondere kunstenaarsboekenbibliotheek berust bij Het Nieuwe Instituut: de
collectie Vedute. Dit is een nog steeds elk
jaar met zo’n zes exemplaren groeiende
bibliotheek van manuscripten van precies
44 x 32 x 7 cm waarin vanaf 1992-2021 zo’n
229 beeldend kunstenaars (waaronder beeldhouwers, geluidskunstenaars en lichtkunstenaars), architecten, filosofen, sieradenontwerpers, kunstbeschouwers, landschapsarchitecten, grafisch ontwerpers, typografen
(westers en Arabisch), industrieel ontwerpers, fotografen, tentoonstellingsarchitecten, decorontwerpers, maquettebouwers en
planologen hun visie op ‘ruimte’ representeerden. Nu ik al heb verraden dat we een

beetje smokkelen met het begrip kunstenaar durf ik wel te bekennen dat we zelfs
een mimespeler (Rob van Reyn, manuscript
nummer 0077), een schoenontwerper (Jan
Jansen, 0169), een dichter (Diana Ozon, 0051)
en een sterrenkundige (Vincent Icke, 0164)
hun visie op ruimte in dit streng geformatteerde kader hebben weten te persen. Stuk
voor stuk unica’s dus.
Zoals iedere bibliothecaris weet, hoe langer
je het acquireren volhoudt hoe gelaagder en
meer bijzonder de bibliotheek wordt. We doen
dat in 2022 al dertig jaar door kunstenaars
en anderen te selecteren. In die drie decennia zie je opvattingen over ruimte geleidelijk
verschuiven en laten de jaarringen ook
verschillen in de dan populaire kunstenaars
materialen zien zoals bijvoorbeeld het opduiken van de 3D-printer in 2005. Bij sommige
jaargangen zijn er ook thema’s meegegeven
aan de geselecteerde kunstenaars. Een greep:
De Stadsbibliotheek der Zintuigen (1995) met
een vroege Marina Abramović (0048) die
toen in Amsterdam woonde, Stanley Brouwn
(0049). The Written versus the Constructed,
een prachtige Liesbeth van der Pol (0084) en
een uiterst zeldzame bijdrage van de Amerikaanse architect Steven Holl (0086) zij aan
zij met de onlangs overleden stedenbouwkundige Ashok Bhalotra (0088). De deelcollectie Kleur en Ruimte (1997) met hoogtepunten uit de collectie van Krijn de Koning
(0103) en Carel Weeber (0097) die verleid werd
om mee te doen door Peter Struycken die
(met 0030) een bijzonder tactiel tweekleurig
manuscript maakte. Kan je kleur voelen?
Ook onze bibliotheek leent wel eens uit. Maar
dan meestal naar tentoonstellingen. In 2012
hadden we het voorrecht om Huis Marres in
Maastricht van zolder tot kelder geheel te
vullen. Als illustraties hierbij de laatste drie
manuscripten uit de lichting van 2021. Ga
zelf op avontuur en dwaal, ook met de filmpjes, door de collectie: www.vedute.nl.

229 visies op
‘ruimte’
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Het is belangrijk om een drukker in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwerp
proces. Zijn rol is om tijdig de kansen en beperkingen van een gewenste druktechniek aan te geven om
teleurstellingen achter af te voorkomen. Aan het woord is Marco Zwaan van Drukkerij Zwaan Lenoir.
MO NIKA

AUCH

Bevlogen
drukkers
#121
1

Drukkerij Zwaan is een familiebedrijf dat enkele
jaren geleden samenging met drukkerij Lenoir
Schuring uit Amsterdam. Het bedrijf drukt
unieke, exclusieve boeken, in grote en kleine
oplages. Grote musea behoren tot de klantenkring. Zwaan Lenoir heeft een breed scala aan
druktechnieken in huis waardoor zeer diverse
boeken van hun persen kunnen rollen; van fotoboeken in hoogwaardige beeldkwaliteit tot bijzondere bewerkingen van een reeds gedrukt
boekblok. Voorbeeld van dit laatste is het massieve boek met tactiele rafelranden over het werk
van Sheila Hicks, vormgegeven door Irma Boom
en gelauwerd als het ‘Most Beautiful Book in the
World’ op de Leipzig Book Fair in 2006 (afb. 1).

PAPIERSOORTEN

Als voorbeeld van het gebruik van een papiersoort toont Marco Zwaan het boek ‘Een Twentse
legende’ (afb. 2). Hier is ongestreken papier
gebruikt dat qua gevoel past bij het onderwerp.
Wat is het verschil met gladgestreken papier?
Zwaan legt uit: ‘In de basis kun je papiersoorten
onderverdelen in twee soorten: gestreken en
ongestreken papier. Bij gestreken papier is in
het proces van papier maken een strijklaag of
coating aangebracht op het papier. Door deze
coating te kalanderen (poetsen door middel van
verwarmde rollen) wordt de glansgraad bepaald
in gloss, silk en mat. Gestreken papier wordt MC
genoemd, wat staat voor machine coated. Dit

Online
www.zwaan.nl
www.zwaanlenoir.nl
Noten
1 Informatie over papier:
www.papierpraat.nl
2 Onderdeel van de drukpers, bestaande uit de
inktbak, opdraagrol en
meerdere inktrollen, dat
ervoor zorgt dat de inkt
vanuit de inktbak goed
verdeeld op de drukvorm
komt.
3 www.drukopsnee.nl
Informatie over boek
binden: www.vanmierlobinders.nl
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Foto’s
1 De rafelranden bij het
‘Most Beautiful Book in
the World’ op het Leipzig
Book Fair in 2006. ‘Sheila
Hicks: Weaving as Meta
phor’. Yale University
Press, 2006
2 Structuur van ongestreken papier. Omslag
boek ‘Menko, de geschiedenis van ene Twentse
textielfamilie’.
3 Vloeiende kleuren in
het boek over internationale toegepaste foto
grafie.
4 Kleur op snee, bomenboek Artis.
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wordt veelal gebruikt voor reclamedrukwerk of
voor een boek waarbij de nadruk ligt op afbeeldingen zoals een fotoboek. De inkt kan door de
coating minder wegzakken in de papiervezel
en blijft daardoor krachtiger van kleur. Ongestreken papiersoorten zijn er in veel soorten.
Verschillend in tint, kleur, tactiliteit en samenstelling van vezels. Ongestreken papier oogt en
voelt natuurlijker en leest rustiger.’ 1
IRISDRUK

Zwaan drukte een boek voor PANL, de vereniging van reclamefotografen in Nederland. Het
boek valt op door de vloeiende kleuren van de
band, schutbladen en redactionele pagina’s. Het
is in irisdruk vervaardigd (afb. 3). Marco: ’Bij
irisdruk ga je iets speciaals doen in één van de
druktorens van een offsetpers (zie kader). Je
gaat meerdere pms-kleuren in één inktbak
samenbrengen, wel worden ze in de inktbak
nog gescheiden door schotjes. Op het inktwerk 2
worden de verschillende kleuren inkt verwreven en gemengd door de inktrollen. Schitterende kleurverlopen welke door de oplage heen
zullen variëren, en die mooier zijn dan wanneer
je ze zou maken in Photoshop, zijn het resultaat. Dit vraagt echter veel vakkennis van de
drukker, is tijdrovend en daardoor kostbaar.
Bijzonder aan deze drukmethode is dat het
eindresultaat per boek licht verschilt en het
daarmee uniek maakt.

KLEUR OP SNEE

In opdracht van Irma Boom Office en Wim Pijbes,
toenmalig directeur van het Rijksmuseum,
drukte Zwaan Lenoir het Brick Book naar aanleiding van de tien jaar durende verbouwing van
het museum. Het was een cadeau voor het volhardende personeel, dat hieraan allemaal hun
steentje had bijgedragen. De afmetingen en kleur
van het boek komen overeen met de bakstenen
van het Rijksmuseum. Voor deze uitgave paste
Zwaan Lenoir hun specialiteit toe: het bedrukken in kleur met een dessin op de snee van het
boek. Marco: ‘Kleur op snee’ is een specialiteit
van ons. Wij hebben de machine zelf gemaakt
en kunnen als enige in Nederland de zijkanten
van boeken zodanig in full colour bedrukken
dat de sneden naadloos aansluiten op het beeld
van het omslag.3 Hetzelfde procedé werd toegepast voor de opvallende notitieboekjes met de
doorlopende afbeelding van boomschors, ge
maakt in opdracht van Artis (afb. 4).
Drukkerij Zwaan Lenoir houdt van experimenteren en het bedenken van oplossingen voor door
opdrachtgevers aangedragen ideeën. Iedere op
dracht is bijzonder door bijvoorbeeld de gebruikte
papiersoorten, de druktechniek, een veredeling
of afwerking.

Offset is een vlakdruktechniek, waarbij
een vlakke offsetplaat (aluminiumplaat
met een lichtgevoelige laag) gebruikt
wordt om een kleur op het papier te
“stempelen”. Een full colour afbeelding
wordt gescand naar vier basiskleuren.
Voor offsetdruk zijn dat CMYK (Cyaan,
Magenta, Yellow, Key (zwart). Op de
offsetplaat wordt in een belichtingsproces het te drukken beeld gezet. Dit beeld
bestaat uit rasterpuntjes. De offsetplaat
wordt om een cilinder gespannen in één
van de druktorens van de pers. Iedere
druktoren heeft zijn eigen kleur inkt. In
het drukproces wordt bij iedere omwenteling van de cilinder de offsetplaat
voorzien van een microscopisch dun
laagje water. Dit water komt wel op het
aluminium, maar niet op het ietwat
vettige beeld. Zodra de offsetplaat de
inktrol raakt, rolt de inktrol de inkt af op
het beeld en niet op het water. Inkt en
water stoten elkaar af. Vervolgens geeft
de offsetplaat in dezelfde omwenteling
de inkt over op een rubberrol, die het
vervolgens overzet op het vel papier die
door de pers getransporteerd worden.
In een meerkleurenpers worden de
kleuren per druktoren opgebouwd.
In vier druktorens worden yellow, cyaan,
magenta en key (in die volgorde) op en
over elkaar gedrukt. Alle rasterpuntjes
samen zorgen ervoor dat je ogen “denken” alle kleuren te zien die er zijn. Doordat de rasterpuntjes zo klein zijn, kunnen je ogen ze niet onderscheiden als
puntjes, maar zie je wel de samengestelde kleuren die de vier kleuren cmyk
met elkaar “mengen”.
Sommige kleuren zijn haast niet op te
bouwen uit de vier basiskleuren, zoals
oranje en mintgroen. Deze kun je beter
van tevoren mengen en apart drukken
op een vijfde druktoren. Dit geldt ook
voor fluor kleuren en metallic kleuren.
Pantone is leidend in de wereld van
drukkleuren, afgekort PMS (Pantone
Matching System). De verfwereld hanteert RAL als coderingssysteem. RAL
staat voor Reichs Ausschuss für Lieferbedingungen.
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The Now (and How) of Growing Food in
the City

vloeibare glazuren

Botz
Botz

Robert Klanten en Andrea Servert
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glazuren
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ISBN: 978-3-96704-0006-7

steenwas & impregneren

256 pagina’s
€ 35,-Gestalten

Nature’s
Palette, a
colour refe
rence system
from the
natural world
Patrick Baty (introductie)
ISBN: 978-0-500-25246-8
290 pagina’s
€ 35,99
Thames & Hudson
Achteloos raap je een steentje op. De vorm
en kleur bevalt en een volgend steen heeft
net een andere tint. En voor je het weet heb
je een collectie. Eind 18de eeuw zochten
wetenschappers naar methodes om de
natuur, de verzamelingen flora en fauna te
beschrijven. Bekend is de classificatie van
de botanische wereld door Carl Linnaeus
(1707-1778). In 1852 had Robert Jameson
(1774-1854) na zo’n 50 jaar meer dan
74.000 mineralen en geologische monsters
voor de Universiteit van Edinburg verzameld. Voor de beschrijvingen gebruikte hij
en zijn studenten een methode voor identificatie die Gottlob Werner (1749-1817)
had ontwikkeld. Een onderverdeling in 54
kleuren en 8 hoofdkleuren. Dat was nog
maar het begin. In 1814 verscheen, aangepast en aangevuld door Patrick Syme
(1774-1845), de Nomenclature of Colours
van Werner dat mineralen, vogelveren, eieren, flora, menselijke organen, ogen en huid
– in een kleurenreferentiesysteem ordende.
Nature’s Palette - onderverdeeld in de
hoofdstukken wit, grijs en zwart, blauw en
paars, groen, geel en oker - bevat prachtige reproducties van de eerste, nog met
de hand ingekleurde, publicatie. Het boek
eindigt met een overzicht van de 110 kleuren van Syme in de actuele kleursystemen
CMYK, Pantone, Windsor & Newton, Caran
D’Ache, Little Green en Farrow & Ball.
Naast meer dan 1.000 afbeeldingen maakt
een uitgebreide bronvermelding en index
deze herdruk (2021) compleet. en met de
huidige belangstelling voor de natuur
hoogst actueel. Charles Darwin gebruikte
het boek op zijn reis met de Beagle voor
zijn wetenschappelijke waarnemingen.
Harald Schole

De aandacht voor milieu en groen is onder
kunstenaars al vele jaren aanwezig. Initiatieven voor het telen van groente en fruit
in de stad zijn vaak gestart, ingericht of
vormgegeven door kunstenaars. Deze
publicatie richt zich echter niet op kunstenaars maar op collectieven. Collectieven
verzorgen de werkzaamheden in stadskwekerijen. De diversiteit van aanpak en
mogelijkheden komen rijkelijk in vijftien
leerzame case studies aanbod. Van een
stadstuin op braakliggende grond waar
minder geprivilegieerde bewoners hun
groenten kweken tot een grote, strak ingerichte daktuin op Opéra Bastille in Parijs,
waarvan een deel van de oogst aan medewerkers en musici wordt verkocht. Urban
farming staat voor onderzoek, soorten
rijkdom, innovatie, educatie, duurzaamheid, sociale cohesie, inclusie, zelfredzaamheid en circulaire leefomgeving. De
geschiedenis Urban farming wordt belicht
en tal van internationale locaties zijn
beschreven, bijvoorbeeld de aanleg van
groentetuinen bij de revitalisatie van
Detroit; grootschalige, door nood geboren
projecten in Cuba; een daktuinboerderij
op een loodsencomplex gerund door
PAKT, een groep creatieve ondernemers.
In Nederland wordt De Stadsgroenteboer
in Amsterdam belicht. Een glossarium en
index maakt dit boek compleet.
Harald Schole

Folding
Architecture
Spatial, Structural and Organizational
Diagrams
Sophia Vyzoviti
ISBN: 978-90-6369-059
144 pagina’s
€ 12,99
BIS

Supersurfaces
Folding as a method of generating forms
for architecture, products and fashion
Sophia Vyzoviti
ISBN: 978-90-6369-121-9
144 pagina’s
€ 12,99
BIS
De twee boekjes van Sophia Vyzoviti, ’Folding architecture’ (2004) en ‘Supersurfaces’ (2006) zijn de tegenhangers en welkome aanvulling van computergestuurde
hulpprogramma’s. Eigenlijk zijn het handmatige experimenten in de beginfase van
een ontwerp. Dat wil zeggen, het omzetten
van een idee in het hoofd tot de fysieke
werkelijkheid. De heerlijke fase waar alles
nog mogelijk is voordat de omzetting naar
een andere schaal, naar materiaal en vaste
vorm begint. De vrijheid van deze fase in
het proces is treffend weergegeven in de
beelden en aanwijzingen van de handzame
publicaties. De indeling, lay-out, foto’s en
de volgorde van de opdrachten met soms
zorgvuldige beschrijvingen zijn helder en
inspirerend. ‘Folding architecture’ is gericht
op architectuur met oefeningen en concrete voorbeelden en cases studies uit de
praktijk van collega-architecten van de
auteur. Met een vierde herdruk in 2006 is
duidelijk, dat we vertrouwd zijn met vrije
architectuur - met onder andere Zaha Hadid
als het wereldwijde icoon. ‘Supersurfaces’
is het vervolg op ‘Folding architecture’ en
laat het potentieel van vouwen als methode
tot het ontwikkelen van vormen in architectuur, industriële producten en textiele
ontwerpen zien. Elke maker krijgt jeukende
handen bij het doorbladeren van deze twee
bescheiden ogende paperbacks.
Monika Auch
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Golden SoFlat

Egaal. Mat. Intens

Alleen de pure kleur blijft over. Niet gehinderd door

Mat versus glans

textuur en schittering.

Het is eenvoudig om van mat naar glans toe te

Met SoFlat creëer je intense, vlakke kleurvelden.

werken. Omgekeerd is niet mogelijk. Daarom is

Ideaal voor strakke grafische voorstellingen en

Soflat ook een prima ondergrond voor glanzende

sjabloontechniek. Online ziet het beeld er prachtig

verven en vernissen. In dat geval kan de onder-

uit en door de matte uitstraling is het prima te

grond met een satinvernis worden voorbewerkt om

scannen en te fotograferen.

een harmonieus glansverschil te bereiken.

Verf

Vandaag

SoFlat is een verf op acrylbasis en blijft daardoor

SoFlat herinnert aan de Pop Art beweging uit de

enigszins elastisch. De verffilm egaliseert tijdens

jaren 90, met hun ultraplatte afbeeldingen,

het drogen en vloeit met volle intensiteit uit. Eén

zeefdrukken en frisse kleuren. Vandaag adviseren

laag is vaak voldoende. De verf is bij Van der Linde

wij je graag bij Van der Linde over deze vlakke,

verkrijgbaar in potten van 59, 118 en 473 ml.

twee-dimensionele beeldtaal van Golden SoFlat.

Kleur

Van der Linde

Alle 40 kleuren, waarvan 6 fluoriserend, zijn maximaal gepigmenteerd en hebben een optimale

dekkingsgraad. Het diepe mat van de verf garan-

deert een intense kleurervaring. Met als resultaat
na droging een vlakke fluweel-achtige verffilm.

Materialen voor de beeldend kunstenaar
Rozengracht 36-38, Amsterdam
T 0206242791 | winkel@vanderlinde.com
www.vanderlindewebshop.com

kunstschildersmateriaal • ezels • papier • grafiekmateriaal • stofverven • decoratiematerialen • lithografie • boetseren • pastels

schildersdoek • klei en pottenbakken • inlijstatelier • houtbewerken • etspersen • expressiematerialen voor scholen • vakliteratuur

