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Saur allgemeines Künstlerlexikon Klaus Gerhard Saur 2008
De brief van Nijntje / druk 1 Dick Bruna 2003 Nijntje Pluis is op kamp en schrijft in een brief aan haar familie wat ze allemaal meemaakt. Prentenboek met
eenvoudige tekeningen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 3 jaar.
Choice 2007-03
The Handbook of Textile Culture Janis Jefferies 2015-11-05 In recent years, the study of textiles and culture has become a dynamic field of scholarship,
reflecting new global, material and technological possibilities. This is the first handbook of specially commissioned essays to provide a guide to the major
strands of critical work around textiles past and present and to draw upon the work of artists and designers as well as researchers in textiles studies. The
handbook offers an authoritative and wide-ranging guide to the topics, issues, and questions that are central to the study of textiles today: it examines how
material practices reflect cross-cultural influences; it explores textiles' relationships to history, memory, place, and social and technological change; and
considers their influence on fashion and design, sustainable production, craft, architecture, curation and contemporary textile art practice. This illustrated
volume will be essential reading for students and scholars involved in research on textiles and related subjects such as dress, costume and fashion,
feminism and gender, art and design, and cultural history. Cover image: Anne Wilson, To Cross (Walking New York), 2014. Site-specific performance and
sculpture at The Drawing Center, NYC. Thread cross research. Photo: Christie Carlson/Anne Wilson Studio.
Sheila Hicks: Weaving as a Metaphor Joan Simon 2006
Art in America Frank Jewett Mather 2006-08
Interior Design 2006
Vincent Geyskens Vincent Geyskens 2021-09-28 An amply illustrated examination of Vincent Geyskens' work exploring of the position of painting in
contemporary society Vincent Geyskens examines the position of painting in contemporary society, engaging with abstraction, figuration and a variety of
media and styles as the artist probes their possibilities and limits. Complemented by a number of older reference works, this book zooms in on Geyskens'
practical work over the past ten years to bring together various series in free-ranging connection with one another. It places the spotlight on the breadth of

his experience and gathers together the diverse series and types of work produced over the course of his oeuvre. The links forged between the various
approaches he uses lends voice to Geyskens' quest as a painter exploring the status of the image and visual representation in the present day. His
painting is a way of turning thoughts into something tangible, translating them into substance in this amply illustrated publication.
Re-envisioning the Contemporary Art Canon Ruth E Iskin 2016-12-08 Re-envisioning the Contemporary Art Canon: Perspectives in a Global World seeks
to dissect and interrogate the nature of the present-day art field, which has experienced dramatic shifts in the past 50 years. In discussions of the canon of
art history, the notion of ‘inclusiveness’, both at the level of rhetoric and as a desired practice is on the rise and gradually replacing talk of ‘exclusion’, which
dominated critiques of the canon up until two decades ago. The art field has dramatically, if insufficiently, changed in the half-century since the first
protests and critiques of the exclusion of ‘others’ from the art canon. With increased globalization and shifting geopolitics, the art field is expanding beyond
its Euro-American focus, as is particularly evident in the large-scale international biennales now held all over the globe. Are canons and counter-canons
still relevant? Can they be re-envisioned rather than merely revised? Following an introduction that discusses these issues, thirteen newly commissioned
essays present case studies of consecration in the contemporary art field, and three commissioned discussions present diverse positions on issues of the
canon and consecration processes today. This volume will be of interest to instructors and students of contemporary art, art history, and museum and
curatorial studies.
De lener Rebecca Makkai 2012-03-23 Officiële website van Rebecca Makkai Rebecca Makkai over waarom boeken zo belangrijk zijn
The British National Bibliography Arthur James Wells 2006
Sybil or the two nations Benjamin Disraeli 1871
New Books on Women, Gender and Feminism 2008
Architecture 2006
Rijksmuseum kookboek Jonah Freud 2016-06-27
Contemporary Feminist Studies and Its Relation to Art History and Visual Studies Whitney Chadwick 2010
Apex is een pleister op de wonde Colson Whitehead 2020-12-31 Een nieuw begin voor het plaatsje Winthrop, daar hoort ook een nieuwe plaatsnaam bij en dus schakel je een reclamebureau in. De briljante hoofdpersoon van APEX IS EEN PLEISTER OP DE WONDE heeft al menige gezichtsbepalende
naam bedacht, voor antidepressiva, pizza's, schoenen en (zijn meesterwerk): Apex, de pleister op de wonde die in elke huidskleur verkrijgbaar is, welke
kleur die huid ook heeft. De gemeenteraad heeft wel idee voor een nieuwe plaats-naam, de bewoners ook. Goed leven bestaat voor negentig procent uit
marketing, stelt onze held vast, maar wat er in het stadje aan de hand is, is niet zo eenvoudig met een mooie pleister te bedekken. Hij bedenkt dan ook
een verrassende naam Colson Whitehead doe twat een schrijver moet doen: hij verfrist onze kijk op de wereld. John Updike COLSON WHITEHEAD is
een van de belangrijkste jonge Amerikaanse schrijvers. Van hem verscheen in 2003 John Henry Dagen, dat genomineerd werd voor de National Book
Critics Circle Award en de Pulitzer Prize. Ook ontving hij een MacArthur Fellowship Genius Award en een Whiting Award.
De vlammenwerpers Rachel Kushner 2014-03-14 De jonge kunstenares Reno komt in 1975 naar New York met de droom om uit haar fascinatie met
snelheid en motoren kunst te maken. New York is in die jaren een opwindende stad, levend, vol, druk en gevaarlijk, waar de grenzen tussen performance
en het echte leven vervagen. Door haar affaire met de kunstenaar Sandro Valera, telg uit een rijke Italiaanse familie die een motorenfabriek bezit, belandt
Reno bij de kunstenaarselite van New York, en uiteindelijk in Italië, waar ze verwikkeld raakt in de radicale politieke beweging die dat land teistert.
The Low Countries Stichting Ons Erfdeel 1993
American Craft 2006
Sheila Hicks: Lifelines Centre Georges Pompidou 2018 An admirer of pre-Columbian textiles, the artist uses large sculptures as well as miniature weaves
to create tapestries that bring their color to life.
De geliefde van mijn moeder Urs Widmer 2003 Autobiografisch relaas van de tragische liefde van de moeder van de schrijver voor een bekende

componist.
Country Home 2006
New York 2006
Kafka's laatste proces Benjamin Balint 2021-01-12 Het nagelaten werk van Franz Kafka is dankzij zijn vriend Max Brod bewaard gebleven, maar na het
overlijden van Brod in 1968 begint een hevige en absurde strijd om het eigendomsrecht. De originele, handgeschreven versies van meesterwerken als Het
proces en De gedaanteverwisseling komen achtereenvolgens in handen van Brods secretaresse Esther Hoffe en haar dochter Eva. Er ontvouwt zich
echter een juridisch getouwtrek als zowel Israël als Duitsland het werk claimen. Duitsland, waar drie zussen van Kafka stierven tijdens de Tweede
Wereldoorlog, wil de schrijver recht doen, en Israël meent rechten te hebben als Joodse staat en Kafka’s gedroomde land. Kafka’s laatste proces leest als
een waargebeurde thriller, maar maakt pijnlijk duidelijk hoe de Joodse schrijver Franz Kafka inzet wordt van zionistische claims. In de verbeten strijd die de
twee landen uitvechten, lijken ze vooral de geschiedenis te willen herschrijven.
Slapende herinneringen Patrick Modiano 2018-04-10 Parijs in de jaren zestig. Het waren opwindende tijden, jongeren klommen op de barricaden, vochten
tegen de bestaande gezagsverhoudingen en eisten meer vrijheid. Maar niet iedereen deelt hetzelfde verleden. De hoofdpersoon in Slapende
herinneringen herinnert zich vooral de vrouwen die hij destijds op zijn winterse zwerftochten door de stad ontmoette, mysterieuze vrouwen die hij
probeerde te vergeten nadat ze uit zijn leven verdwenen maar die, soms pas na tientallen jaren, terugkeerden in zijn gedachten. Het spookt in het huis van
het geheugen, dat is wat Modiano in Slapende herinneringen laat zien: als we ouder worden, dringt wat we verdrongen zich weer op, en het is zinloos om
ervan weg te lopen.
Bidden met de psalmen 1995 Bespreking van een aantal psalmen in vergelijking met het Onze Vader, door de befaamde Duitse theoloog (1906-1945).
Koren-bloemen Constantijn Huygens 1658
Onzichtbare inkt Patrick Modiano 2020-02-04 ‘Er zijn witte plekken in het leven, witte plekken die je begint te vermoeden zodra je het “dossier” opent: een
simpele steekkaart in een hemelsblauwe, mettertijd verbleekte map. Ook dat oude hemelsblauw is intussen bijna wit geworden.’ Parijs in de jaren zestig.
Jean Eyben, net twintig, werkt op proef bij een detectivebureau en krijgt de opdracht een jonge vrouw op te sporen. Haar dossier bevat voornamelijk witte
plekken: er is maar weinig over haar bekend, en het is zelfs niet zeker of de naam die hij heeft doorgekregen, Noëlle Lefebvre, haar werkelijke naam is.
Het verbaast dan ook niemand dat het hem niet lukt haar te vinden. Veel later, als hij al jaren schrijver is, herinnert de man zich zijn speurtocht van weleer
en gaat hij opnieuw op zoek naar de vrouw, een queeste die hem via de parken, cafés en bioscopen van Parijs naar Rome voert. De kleur die in zijn
herinnering terugkeert: blauw. Het vervagende blauw van de hemel op een zomerse dag met hoge sluierbewolking. Het verblekende blauw van de
dossiermap waarin haar gegevens werden bewaard. Wie is zij, de vrouw die hij zoekt?
Parnass 2006
Bauhaus Weaving Theory T’ai Smith 2014-11-01 The Bauhaus school in Germany has long been understood through the writings of its founding director,
Walter Gropius, and well-known artists who taught there such as Wassily Kandinsky and László Moholy-Nagy. Far less recognized are texts by women in
the school’s weaving workshop. In Bauhaus Weaving Theory, T’ai Smith uncovers new significance in the work the Bauhaus weavers did as writers. From
colorful, expressionist tapestries to the invention of soundproofing and light-reflective fabric, the workshop’s innovative creations influenced a modernist
theory of weaving. In the first careful examination of the writings of Bauhaus weavers, including Anni Albers, Gunta Stözl, and Otti Berger, Smith details
how these women challenged assumptions about the feminine nature of their craft. As they harnessed the vocabulary of other disciplines like painting,
architecture, and photography, Smith argues, the weavers resisted modernist thinking about distinct media. In parsing texts about tapestries and functional
textiles, the vital role these women played in debates about medium in the twentieth century and a nuanced history of the Bauhaus comes to light.
Bauhaus Weaving Theory deftly reframes the Bauhaus weaving workshop as central to theoretical inquiry at the school. Putting questions of how value
and legitimacy are established in the art world into dialogue with the limits of modernism, Smith confronts the belief that the crafts are manual and technical

but never intellectual arts.
Bart van der Leck Bart van der Leck 1994 Catalogus bij een expositie van werk van de Nederlandse beeldend kunstenaar (1876-1958).
De rode tent Anita Diamant 2015-01-23 `De rode tent van Anita Diamant is een internationale bestseller over liefde, verraad en eeuwenoude vrouwelijke
tradities. Dina, de dochter van Jakob, wordt in de Bijbel slechts terloops genoemd. In deze meeslepende roman vertelt Anita Diamant Dina's
levensverhaal. Dina wordt opgevoed door vier moeders, Lea, Rachel, Zilpa en Bilha, de dochters van Laban en de vrouwen van Jakob. Zij wijden haar in
in de geheimen van de rode tent, de plaats waar vrouwen zich drie dagen per maand terugtrekken, tijdens de nieuwe maan. Ze vertellen elkaar verhalen
en geven hun kennis en geheimen door over geboorte en bevalling, over geneeskrachtige kruiden en over de heilige riten bij de eerste menstruatie. Dina
vindt de liefde in de armen van de zoon van de koning van Sichem, maar haar geliefde wordt door de zonen van Jakob op lafhartige wijze vermoord.
Gebroken door verdriet vervloekt Dina Jakob en haar broers en vlucht naar Egypte... 'Indrukwekkend en ingrijpend, over vrouwelijke kracht en wijsheid en
de sterke band tussen vrouwen.' Het Nieuwsblad 'Een prachtig boek waarin Anita Diamant een wereld schetst waarover de Bijbel weinig vertelt.' De
Telegraaf 'Anita Diamant is een fantastische vertelster met een prachtige, meeslepende stem.' Libelle
Club Mars Rachel Kushner 2018-05-15 In ‘Club Mars’ van Rachel Kushner is de 29-jarige Romy Hall onlangs veroordeeld tot tweemaal levenslang plus
zes jaar. Ze slijt haar dagen in een maximaal beveiligde vrouwengevangenis in Noord-Californië. Buiten is het San Francisco van haar jeugd en Club
Mars, de stripclub waar ze ooit danste voor de kost. En haar zevenjarige zoontje Jackson. Binnen is de nieuwe, absurde realiteit: duizenden vrouwen die
hun levensbehoeften bij elkaar proberen te scharrelen, dagelijks geweld door zowel bewakers als gevangenen. Romy ziet de toekomst voor zich
uitstrekken in een lange, onverbiddelijk rechte lijn. Totdat ze uit haar sleur wordt gerukt door nieuws vanbuiten, en haar lot naar eigen hand moet proberen
te zetten. Een hartverscheurend en onvergetelijk boek, aldus Publishers Weekly.
New Books on Women and Feminism 2008
Kunst an den Rändern Christiane Kruse 2021-10-25 Bilder werden nicht als Kunst geboren. Marcel Duchamp hatte mit seinen Readymades den
Kunstbetrieb in eine Debatte über In- und Exklusion von Alltagsdingen in die ‚Hochkunst‘ verstrickt. Seitdem kann man mit Arthur Danto vom „Ende der
Kunst“ sprechen. Duchamps Kunst-Erweiterung führte zu einer explosionsartigen Vermehrung von Kunstgegenständen und -begriffen, die bis in die
Gegenwart anhält. Ferner provozieren Bilder und Objekte aus Nicht-Kunst-Bereichen mit eigener Tradition das Kunstsystem, indem sie Kunstkriterien
adaptieren. Die Beiträge dieses Bandes handeln von Provokationen und Interventionen, den Transfers bzw. Vermischungen der Bild- und Objektkulturen
und erforschen Bilder, Objekte und Aktionen in ihren kulturellen Kontexten, um dem sich in Auflösung befindenden Kunstsystem auf den Grund zu gehen.
In a Cloud, in a Wall, in a Chair Zoë Ryan 2019-01-01 This publication brings together six artists and designers working in Mexico at midcentury who
expanded the horizons of modernism.
Vreemdelingen in hun eigen land Arlie Russell Hochschild 2017-08-29 In 'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie
Hochschild Californië, haar progressief linkse, kosmopolitische enclave vol gelijkgestemden, en trekt vijf jaar op met haar rechtse landgenoten in
Louisiana, een van de armste en meest conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze mensen kennen die een heel ander leven leiden en er ideeën op
nahouden die haaks staan op die van haar. Hochschild raakt bevriend met een automonteur, een aannemer, een telefoonreparateur, een handelsreiziger,
een vrachtwagenchauffeur, een conciërge en een gospelzanger, en probeert te achterhalen waarom zij tegen hun eigen belangen in aanhangers zijn van
politici als Donald Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat de angst voor culturele achterstelling, economische achteruitgang en het gevoel verraden te
zijn door de staat doorslaggevend zijn. Tijdens haar zoektocht vindt Hochschild antwoorden op een van de cruciale vragen van de hedendaagse westerse
politiek: waarom verzetten mensen zich met hand en tand tegen 'progressieve' overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest van kunnen profiteren?
Een must read voor iedereen die de opkomst van het rechtspopulisme en de alt-right-beweging wil doorgronden.
Sheila Hicks Weaving as Metaphor Arthur C. Danto 2006-01-01 This text examines the small woven and wrought works artist Sheila Hicks has produced
over years. Focusing on 100 Hicks miniatures from many public and private collections, it includes three informative essays as well as illustrations of the

artist's related drawings, photographs and chronology.
The Grove Encyclopedia of American Art Joan M. Marter 2011 Where is American art in the new millennium? At the heart of all cultural developments is
diversity. Access through recent technology engenders interaction with artists from around the world. The visual arts in the United States are bold and
pulsating with new ideas.
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