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THERE‘S WHITE
AND THEN THERE‘S
G-SNOW.
Ultra wit gestreken
papier van uitzonderlijke kwaliteit!
G-Snow is onderdeel van de G-familie,
waartoe ook het bekende G-Print behoort.
De G-familie bestaat uit houtvrij gestreken
papier voor printexperts die een consistente
en uitzonderlijke printkwaliteit willen voor
kleine en grote printvolumes.
Neemt u voor meer informatie contact met ons op:
Papyrus Belgium nv/sa
Noordkustlaan 16C/4
1702 Groot-Bijgaarden
E-mail info.be@papyrus.com
Tel +32 2 529 85 11
Papier voor experts.

arcticpaper.com/g-snow

1

GRAPHIUS

Return on
advertising
spend
3 tot 10 maal hoger*
bij drukwerk
dan bij een cold emailing

*lees het artikel

11

MAG

73

Op de cover

© Gaël Turine

4 mooie boeken uit dank
voor zoveel moed en doorzetting.

Wereldse smaken

Van Australische kooksensatie
Donna Hay tot Bib Gourmand.

MSK

De kunst achter het kunstboek
Manfred Sellink.

8

29

Bob Delbecque

Let’ s make a new deal.

Colofon: Members Graphius Group: Graphius Gent, Graphius Brussels, Stevens Print, Schaubroeck, PPO Graphic, Etiglia, L.capitan, Drukkerij Lowyck.
Verantwoordelijke uitgever: Denis Geers, Traktaatweg 8, 9041 Gent, België. Redactie: Sven De Potter
Vormgeving: Graphius, Clottemans Luc. Fotografie: Louise De Langhe, Kristof Van den Bossche
Abonnementen: U kan zich gratis abonneren via magazine@graphius.com.
Graphius, Traktaatweg 8, 9041 Gent, België. Tel. +32 (0)9 218 08 41. info@graphius.com, www.graphius.com
Gedrukt met vegetale bio-inkten op een Heidelberg XL 106-10-kleurenpers met hybride raster 250 lpi.
Cover: G Snow 250 g/m2. Binnenwerk: G Snow 115g/m². Verstuurd onder biologisch afbreekbare folie op basis van zetmeel.

20

Download Blippar in de App Store of in
Google Play en verbind je via de aangeduide
pagina’s in ons magazine met het internet.

24

De wereld vanuit je raam

Een fotografische getuigenis van een
memorabele periode.

Laura Majors  Denver, Colorado | USA | April 23 | 7:56 pm
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Graphius
Group en
Drukkerij
Lowyck:
een
perfect
huwelijk

Een langetermijnvisie is
voor de toekomst van een
onderneming essentieel,
daarvan zijn we bij Graphius
Group overtuigd. We waren
dan ook trots om op 27
mei de acquisitie van
Drukkerij Lowyck uit
Oostende te kunnen
aankondigen. De kennis en
expertise die we met deze
aanwinst in huis halen is
een echte versterking voor
de gehele groep en onze
label- en vouwkartondivisie
‘Etiglia’ in het bijzonder.
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De overname van Drukkerij Lowyck
was een logische stap in het verhaal
van Graphius Group. “Een uitbreiding
van onze verpakkingsactiviteiten
stond sowieso op de planning.”
verduidelijkt Graphius CEO Denis
Geers, “We zijn er namelijk sterk
van overtuigd een meerwaarde te
kunnen zijn in deze groeiende markt.
Met een nieuwe R&D afdeling en een
investeringsprogramma van 4 mio
euro willen we op zoek naar kartonnen
alternatieven voor plastics die op
heden nog vaak in verpakkingen
gebruikt worden.”
Om deze doelstelling te
verwezenlijken waren er voor
Graphius twee mogelijkheden.
Denis Geers: “We hadden de optie
om zelf te investeren in het nodige
materiaal voor de verwerking van
bedrukte karton, maar hiermee
halen we de nodige ervaring en
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knowhow niet in huis. De mogelijkheid
om een alliantie met een andere
drukkerij op te zetten, is in dat
opzicht veel interessanter. Na het
bekijken van beide pistes maakten
we de weloverwogen keuze om de
gesprekken met Drukkerij Lowyck aan
te gaan. Zij bleken al snel de ideale
partner.”

enthousiast: “De overname van
Lowyck is een belangrijke stap in de
verdere uitbouw van Etiglia. Voortaan
kunnen we de integrale verwerking
van vouwkarton in huis waardoor
we naast een forse uitbreiding van
onze productiecapaciteit een betere
service kunnen bieden aan onze
klanten.”

Steven Lowyck (CEO): “We hebben bij
Drukkerij Lowyck de laatste jaren een
forse uitbouw van onze industriële
verpakkingsactiviteiten in zowel food
als non-food gerealiseerd. Naast ons
commercieel drukwerk maken we ook
vouwkartonnen verpakkingen zoals
snackbakjes, bakjes voor fruit en
groenten, sleeves, pralinedozen, etc.”

Het plan is dan ook om de Etiglia
vlag zowel in Beersel als in Oostende
te laten wapperen. “Nu heeft Etiglia
twee productiesites, Etiglia Labels
in Beersel en Etiglia Packaging in
Oostende. Ook de site in Oostende
stomen we dan ook klaar voor een
BRC-certificatie. Tegen eind dit jaar
willen we elk modern voedingsbedrijf
kunnen verder helpen met hun
verpakkingsmateriaal.”

Versterking voor Etiglia
Stijn Glorieux, commercieel
verantwoordelijke voor label- en
vouwkartondivisie ‘Etiglia’, is alvast

Steven Lowyck: “We zien de evolutie
richting kartonnen verpakking in
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alle sectoren, maar zeker in de
voedingsindustrie is het vijf voor
twaalf. We willen onze klanten dan ook
stimuleren om de switch te maken
en de beste manier om dit te doen
is het realiseren van producten die
niet alleen 100% recycleerbaar zijn,
maar ook zeer kwalitatief. Door onze
krachten te bundelen vergroten we de
mogelijkheden exponentieel.”
Een win-winsituatie
Naast de diverse klanten in
verpakkingsmateriaal heeft Drukkerij
Lowyck ook een sterke positie in
commercieel drukwerk. Dit betekent
een mooie aanvulling voor Graphius
Group en een uitbreiding van de
capaciteiten voor Drukkerij Lowyck,
een win-winsituatie pur sang dus.
Steven Lowyck: “Voor beide
drukkerijen betekent deze

consolidatie een mooie stap
vooruit. Het feit dat we voor ons
commercieel drukwerk gebruik
kunnen maken van de uitgebreide
afwerkingsmogelijkheden die de
Graphius Group aanbiedt, is een
absolute meerwaarde. Onze klanten
zullen kunnen meegenieten van
deze fusie. Als middelgrote speler
is het niet evident om permanent
te investeren in meer performant
materiaal en met de overname
door Graphius Group weten we de
continuïteit voor onze klanten en
medewerkers op lange termijn te
verzekeren.”
Philippe Geers (CFO Graphius):
“Die meerwaarde voor alle
partijen is voor ons van uiterst
belang. We gaan met veel
enthousiasme deze samenwerking
aan omdat we hier samen beter van
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worden. De wisselwerking zat van in
het begin goed, dus die essentiële klik
was er meteen.”
Steven Lowyck knikt beamend:
“Absoluut. Wij zijn zoals zo veel
drukkerijen gestart als een plaatselijke
drukkerij gespecialiseerd in geboorteen rouwkaarten. Ondertussen zijn
we uitgegroeid tot een middelgroot
bedrijf en kunnen we ons de grootste
drukkerij van de kust noemen. Dit is
enkel gelukt omdat we trouw gebleven
zijn aan onze waarden. Dat heeft ons
geen windeieren gelegd, dus ook deze
nieuwe stap zetten we zeer bewust
en doordacht. Het is een nieuwe
uitdaging waar we voor de volle 100
procent voor zullen gaan.”

© Martin Corlazzoli
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“Zouden we het niet eens hebben over
het belang van catalogi voor musea?”
Maar met wie ga je dan praten?
Mensen met kennis van zaken,
uiteraard. Zoals Manfred Sellink,
bijvoorbeeld, die sinds 1 april 2021
in de directeursstoel zit van het
Museum voor Schone Kunsten,
Gent. Een naam met faam binnen én
buiten de museale wereld. Sellinks
curriculum vermeldt verder nog:
doctor in de kunstgeschiedenis
(Vrije Universiteit Amsterdam),
directeur van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen
(KMSKA), hoofdconservator
van de Brugse musea en senior
conservator in Museum Boijmans
Van Beuningen (Rotterdam) en sinds
2012 gastprofessor Museumkunde en
Cultuurbeleid aan de Universiteit Gent.
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“Ik heb altijd veel aandacht gehad voor
de manier waarop een universiteit
onderzoeksresultaten naar buiten
brengt”, steekt Sellink van wal. ”Hoe
ze kennis, inzichten, verhalen etc.
aan een breed publiek presenteert.
Drukwerk heeft me altijd al geïntrigeerd:
de typografie, de vormgeving, het
papier. Ik vind het een erezaak om
verzorgde publicaties uit te brengen,
wat ze ook mogen zijn: museumkranten,
bulletins, onderzoeksverslagen. Zo heb
ik in elk museum waar ik werkte
gestreden tegen de verdrukking van het
museummagazine. Dat moest voor mij
altijd een hoge kwaliteit hebben, zowel
inhoudelijk als vormelijk en gebaseerd

op onderzoek en inzichten. De passie
voor papier en drukwerk is er altijd
al geweest. Los daarvan ben ik
een grote boekenliefhebber. Mijn
thuisbibliotheek bevat zo’n
7000 boeken, mooi verspreid over
een drietal kamers. Het is geen
toeval dat mijn echtgenote die
belangstelling deelt. Zij komt uit een
grafische familie. Haar vader werkte
in drukkerijen, net zoals haar opa, die
een drukkerij bezat en tijdens WOII
verzetsdrukwerk verspreidde. Al heel
mijn leven lang weet ik me omringd
door de geur van papier, van het
atelier, van inkten... ik ben er als het
ware in groot gebracht.”

kunst
achter het kunstboek
Manfred Sellink
De

© Martin Corlazzoli
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We kunnen niet om Bruegel
heen. Met de catalogus ‘Bruegel
- Het volledige werk schilderijen,
tekeningen, prenten.’ introduceerde
u 63 tekeningen van de meester
bij het publiek. U gaf al aan
heel veel aandacht te besteden
aan de kleurechtheid van
reproducties. Op welk moment in de
productie van een cataloog kan u dat
aspect precies loslaten?
“Ik vind het belangrijk om reproducties
te vergelijken met het origineel, met
de juiste lichtsterkte. Echt exact
krijg je dat nooit, er komt altijd een
gevoel bij kijken. Voor een catalogus
gebaseerd op werken uit het museum
ligt dat iets makkelijker, je kan de
prints vergelijken. Door er zo vaak
mee bezig te zijn, bouw je een zeker
repertoire op wat betreft het ‘goed
leren kijken naar kleuren’. Dat is echt
pure training. Het heeft me al vaak
geholpen om prints te beoordelen,
ook als de werken niet meteen
beschikbaar bleken. In heel dat proces
speelt de kunde van de fotograaf een
zeer grote rol, omdat een beeld valt
of staat met het metier. Als je dat
allemaal combineert met een kritische
blik, inzicht, professioneel materiaal
etc., dan krijg je kwaliteit. En je
moet er tijd voor vrijmaken, want het
samenstellen van een catalogus doe je
niet op een paar weken.”
Het belang van papier.
“Ik heb me altijd intens beziggehouden
met de keuze van het papier. Welke
soort? Welk gewicht? Dat vind ik
belangrijk, maar ik merk dat niet veel
andere conservators er aandacht
aan schenken. Het papier bepaalt
nochtans hoe je catalogus eruit ziet,
hoe die aanvoelt. Het zijn niet enkel
musea die weinig aandacht aan
grammage schenken, ook uitgeverijen
zijn er niet altijd mee bezig. Voor mij
moet een catalogus helemaal kloppen.
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Het begint bij de keuze van de werken
en eindigt met het meticuleus
screenen van de tekst.
Elk onderdeel van de productie
verdient evenveel aandacht.
Vormgeving, het zetten, de opmaak,
de fotografie, de kleurcorrecties...
zijn voor mij echt continu essentiële
zaken. Hoe valt een boek open? Is
het mooi gesatureerd? Zijn de foto’s
niet te strak vormgegeven of te veel
gecropt? Dat betekent niet dat een
catalogus een dure productie hoeft
te zijn, maar wel verzorgd. Dat nodigt
veel meer uit om te lezen en versterkt
de inhoud.”
Het is misschien vergezocht, maar
zouden reproducties van tekeningen
van Bruegel gebaat zijn bij papier van
de eiken uit de zestiende eeuw?
“Ik denk dat je dan een heel
zwaar boek krijgt, haha. Voor de
Bruegelcatalogus in Wenen hebben we
in samenspraak met de uitgever vijf
papiersoorten geselecteerd. Na een
paar drukproeven maakten we een
keuze. De keuze van het papier hangt
af van het feit of je met kleur, dan
wel enkel met zwart-wit afbeeldingen
werkt. Er is een verschil in tonaliteit.
Wat ik de laatste jaren wel merk,
is dat kunstboekenuitgevers de
neiging hebben om kleuren op te
warmen. Ze voegen iets meer rood of
blauw toe om de afbeeldingen ‘mooier’
te maken. Ik begrijp die tendens
wel, maar ik heb me daar altijd al
tegen verzet. Ik vind dat je moet
uitgaan van het werk zelf en hoe het
publiek het tijdens de tentoonstelling
percipieert. Ik herinner me heroïsche
discussies met uitgeverijen,
diep in de jaren 1990, over de
reproductie van pentekeningen.
Vaak bevat zo’n tekening vlekken en
onregelmatigheden, die uitgevers
er vaak uit willen hebben. Zo’n
tekening heeft 300, 400 jaar slijtage

Elk onderdeel
van de productie
verdient evenveel
aandacht.
gekend, schimmelproblemen of is het
slachtoffer geworden van enthousiast
gemorste wijn... dat is allemaal deel
gaan uitmaken van de tekening.
Waarom zou je dat verwijderen?”
Een catalogus stel je niet samen op
een paar weken tijd. Hoe lang bent u
daar mee bezig?
“Voor de 2018-19 tentoonstelling van
Bruegel zijn we in 2012 begonnen.
Voor een omloopsnelheid van een
tentoonstelling van die grootte,
is dat gebruikelijk. Je begint al
erg vroeg na te denken over de
publicatie. Vroeger was dat anders
en begon men steevast pas een
jaar voor de tentoonstelling met
de catalogus. Je moet een tender
uitschrijven, praten met de juiste
partners, een vormgever zoeken, een
drukker aanspreken, een uitgeverij,
budgetten bepalen etc. Daar kruipt
tijd in. Idealiter begin je drie jaar
vooraf. Dat geeft je voldoende tijd
om alle stappen tot in het detail
te overlopen. Het luistert allemaal
erg nauw. De fotografie vindt pas
laat in het proces plaats, omdat
de ontwikkelingen op het gebied
van fotografie, beeldverwerking en
digitalisering zodanig snel gaan dat
je mee wil zijn met de laatste nieuwe
mogelijkheden. Of het kan zijn dat
kunstwerken nog in een restauratiefase
zitten en je ze pas op de laatste knip
kan fotograferen. De ontwikkelingen
laten wel toe om kort op de bal te
spelen: overleg over correcties kan je
makkelijk snel online doen, maar tijd
blijft cruciaal. Haastwerk, dat wil ik
echt niet. Hoe meer je het in rust kunt
doen, hoe beter.”

© Martin Corlazzoli
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Het is mijn heilige
overtuiging dat het
altijd de moeite
loont, omdat
mensen dan
intenser lezen,
kijken en genieten.
Op het einde van de rit komt
een catalogus terecht in een
museumshop; de modale
museumbezoeker ziet alle werk niet
dat er in een cataloog verscholen zit.
“Neen, maar dat is ook helemaal niet
nodig. Vergelijk het gerust met een
balletvoorstelling waar maanden
aan gewerkt is. Op het moment
dat de voorstelling plaatsvindt,
ziet de toeschouwer de maanden
voorafgaande hard labeur niet. Met
een catalogus krijg je hetzelfde
verhaal. Het moet ‘just right’ zitten.
Als je een band live ziet spelen en
je merkt dat ze moeten vechten om
niet kopje onder te gaan, dan kan dat
wel een zekere charme hebben. Als
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je echter merkt dat de band er staat,
en dat het quasi routine lijkt, dan voel
je de kwaliteit. Mensen voelen het
wanneer een catalogus gemaakt is
volgens de regels van de kunst. Het is
mijn heilige overtuiging dat het altijd
de moeite loont, omdat mensen dan
intenser lezen, kijken en genieten.
Misschien ben ik daar te optimistisch
in, hoor. Je krijgt hetzelfde met
een tentoonstelling: de Bruegeltentoonstelling had uiteindelijk
400.000 bezoekers, maar hoe groot is
het aantal dat weet of beseft, dat er
zeven jaar tijd en werk is in geslopen?
Het licht zien.
“Iets waar mensen nauwelijks of niet
bij stilstaan is dat de presentatie
van een kunstwerk de manier van
kijken stuurt. Belichting is daarbij
van cruciaal belang. Verander je de
belichting, dan wordt de ervaring

van een en dezelfde tentoonstelling
helemaal anders.”
Belichting is één ding, maar wat
doe je met akoestiek? Musea zijn
doorgaans stilteplekken, die de
beleving ten goede komen.
“Sommige musea zijn oud, andere
zitten al decennia gehuisvest in
oude gebouwen. Het is niet altijd
makkelijk om rekening te houden met
akoestiek, al is het wel een belangrijk
aspect van de museale beleving.
Toen ik jaren geleden werkte voor het
Groeningemuseum, hebben we de
akoestiek trachten te verbeteren door
tegeltjes op de grond te plaatsen. Een
kleine ingreep, maar ze hielp. En welke
soort audiogidsen gebruik je? Wat ik
in Brugge geïntroduceerd heb, is een
microfoontje voor gidsen, zodat ze
niet te luid moesten praten en andere
bezoekers zouden storen. Je moet
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echt over heel veel verschillende
aspecten nadenken, soms tot het
absurde toe. Gelukkig waren er
hotels in de buurt. Het slagen van
een tentoonstelling is afhankelijk van
heel veel uiteenlopende factoren,
soms heel banale. Catalogus,
tentoonstelling, sanitair, vestiaire,
akoestiek, belichting... het zorgt
allemaal voor een comfort.
Wat hoopt u als directeur dat mensen
opsteken van een tentoonstelling, los
van de esthetische ervaring?
“De stelling dat mensen puur voor
de esthetische beleving naar een
museum gaan, is ondertussen al lang
weerlegd. De persoonlijke ervaring
is belangrijker. Emotie, gevoel,
herkenning, het sociale aspect...
zijn belangrijker. Of het gevoel een
tentoonstelling te moeten zien, om
mee te zijn. Mensen willen vaak ook
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iets opsteken. Mijn persoonlijke
drijfveer is mensen te verwonderen,
te verrijken. Voor mij roept een goede
tentoonstelling meer vragen op dan
antwoorden. Het mag soms een beetje
wringen. Al mag gewoon genieten van
kunst uiteraard ook.”
Vindt u dat mensen die een museum
bezoeken zich vooraf wat dienen voor
te bereiden? Dat ze al bepalen wat
ze precies willen bekijken? Om het
verzadigingspunt voor te zijn.
“Neen. Als tentoonstellingsmaker is
het wel je taak om vooraf een zeker
parcours uit te stippelen, waarmee
je mensen van de ene zaal naar de
andere leidt. Daarbij is het belangrijk
om pauzemomenten in te lassen,
en de werken evenwichtig over de
ruimtes te verdelen. Op die manier
krijg je geen al te grote concentraties
bezoekers bij werken die alle

aandacht naar zich toe zuigen. Ik heb
er geen enkel probleem mee dat
mensen sneller door de ene zaal
wandelen en langer blijven staan
in een andere. De afgelopen tien
jaar is veel onderzoek gebeurd
naar hoe lang mensen naar werken
kijken: amper 5 of 6 seconden. Ons
kijkgedrag is de laatste decennia
enorm veranderd: vroeger duurden
gegidste rondleidingen twee tot
drie uur. Vandaag is anderhalf uur
de standaard, ook voor de oudere
generatie. Je zou denken dat enkel
jongere bezoekers na een dik uur
verzadigd zijn, maar dat geldt
evengoed voor senioren. Alles gaat
sneller. Het is belangrijk om daar
als tentoonstellingsmaker in mee
te gaan en de vinger aan de pols te
houden. De dingen veranderen nu
eenmaal.”
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De afgelopen
tien jaar is veel
onderzoek gebeurd
naar hoe lang
mensen naar werken
kijken: amper 5 of
6 seconden.
En met dit ommetje belanden we
opnieuw bij de catalogus. De indruk
is dat catalogi lang niet meer zo
omvangrijk zijn als vroeger.
“Dat klopt. Er was een tijd dat
catalogi niet dik genoeg konden zijn.
Bij belangrijke kunstwerken kreeg
je tien pagina’s, met daarbij talloze
entries en voetnoten, vergelijkende
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afbeeldingen... maar of je daarmee de
aandacht van de mensen vasthield?
Geen idee. Vandaag zie je een andere
verdeling tussen illustraties en
tekst. Er is alvast minder tekst, wat
inhoudt dat je minder plaats hebt om
te vertellen wat je wil. Teksten moeten
dus met andere woorden helemaal
juist zitten. Waar ik grote fan van
ben, is de evolutie van catalogi naar
leesboeken. Ik vind dat een winst voor
alle partijen, zowel voor de mensen die
het boek lezen als voor de uitgever.”
Kopen bezoekers nog kunstboeken?
“Minder dan vroeger, maar ik
geloof niet in de teloorgang van het
kunstboek, al daalt de pick-up rate
wel. Bij de tentoonstelling rond Jan

Van Eyck was die bijvoorbeeld 1 op 10.
Van de 340.000 bezoekers hebben er
ongeveer 35.000 een boek gekocht. Dat
betekent dat je anders moet omgaan
met het boek, dat je het anders moet
invullen. Die verschuiving is er. Het heeft
consequenties op de inhoud. Entries
staan vandaag vaker gegroepeerd,
werken staan samen besproken, je
kan bepaalde delen van een boek in
een ruk lezen. Het aankoopgedrag van
de bezoeker heeft de vormgeving van
kunstboeken beïnvloed. Al zie ik wel
dat bepaalde musea hardnekkig blijven
geloven en investeren in een klassieke
aanpak, met het risico dat ze na verloop
van tijd een stapel onverkochte boeken
liggen hebben. Musea die echt mee zijn
met de tijd denken kritisch na, en zoeken
uit hoe ze een kunstboek bijvoorbeeld
kunnen combineren met het online
verhaal. Men is meer bezig om boeken
te maken met een langere meerwaarde;
ik vind dat een heel positieve
ontwikkeling. Ik denk dat het kunstboek
nog lang niet verdwenen is.”
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VERS VAN DE PERS

Misschien
staat
den Toren Misschien
van Pisa
staat
wel gewoon den Toren
recht...
van Pisa
wel gewoon
recht...

SOCIAAL INCAPABELE MICHIEL
In opdracht van Borgerhoff & Lamberigts maken we vaak bijzondere
boeken, maar deze uitgave is wel echt heel speciaal. Sociaal incapabele
Michiel is een animatiefiguur van cartoonist Tom Borremans die onder
andere verschijnt in De Ideale Wereld en De Slimste Mens ter Wereld.
Apart kereltje!

...maar zijn
wij gewoon
allemaal ...maar zijn
scheef? wij gewoon
allemaal
scheef?

De inhoud en het concept zijn natuurlijk volledig de verdienste van
de uitgever, maar het ‘maken’ van het boek was een opdracht voor
L. Capitan, het nieuwe Graphiusmerk. Eerst als een normaal boek gedrukt
en afgewerkt, maar dan onder handen genomen door de zaag en de
gietijzeren stansvorm. Voorwaar een onvoorspelbare klus, met een uniek
‘koppie’ als resultaat. Hoe kom je er op!
Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 263,5 X 298,5 mm, 184p offset wit 140,
R/VQ, garen genaaid en flush cut bij stansen.

VALLEN VAN HET BLAD,
PLUME DE CAROTTE

MICHIEL_BINNENWERK_04.indd 27

MICHIEL_BINNENWERK_04.indd 27

Dit is een boekje om pas in de herfst weer boven te halen.
‘Plume de Carotte’ heeft altijd al een hart voor het milieu gehad.
Vanuit het zonnige Toulouse denken ze drie keer na over waar ze hun
boeken willen produceren. Niet te ver en bij drukkers die milieubewust
te werk gaan.
Weer een boek dat door formaat - oblong - creatie en onderwerp extra
aandacht verdient.
Installaties en foto’s door de kunstenaar
Marc Pouyet, die ze combineert met
herfstbladeren en hun kleuren.
Plume de Carotte, Toulouse,
180 X 120 mm, 384p, Machine gestreken
half mat recto/verso Q,
FSC gecertificeerd, papieren band.

221 ddni.029011)933a221p(rueiretni_FDNAL
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2020 END OF YEAR BOOK,
LEEDS ARTS UNIVERSITY
Als studenten aan de LEEDS ARTS University op het einde van hun schoolcarrière
hun 500 werken bij elkaar leggen dan krijg je niet alleen een bont geschakeerd
jaarboek, maar ook mooi drukwerk.
Eerst springt het zwart op de snede in het oog, meteen daarna glijden je vingers
over de gepreegde cover, met daarin alle namen van de studenten in het karton
geperst. Een fluo rood leeslint geeft aan je waar je stopte met bladeren.
Goed gekozen formaat, waardoor dit omvangrijke boekwerk
promoveert tot een inspiratie-hebbeding.
Peter & Paul Testone Factory, Sheffield,
145 x 180mm, 564p, offset wit 140g,
R/VQ, garen genaaid, cover 2,4 mm grijsbord bekleed en
gepreegd op voor- en achterplat, leeslint en zwart op snede.

ZIG-ZAG KAFT MÉT CAHIERSTEEK

Sommige klanten kunnen er niet genoeg van krijgen. Kijk maar eens naar de brochure die
GRAPHIUS drukte voor Extrapole. We lezen het letterlijk op de eerste bladzijde:
“Il n’ y a pas de nouvelles idées. Seulement de nouvelles manières de les exprimer.”
Dat is hier zeker het geval: Een zig-zag gevouwen kaft rond twee afzonderlijke
binnenwerken die met een fraaie cahiersteek met gekleurde draad afgewerkt zijn. Een
brochure met knopen dus, de titel: ‘Le Noeud de Prusik.’
Extrapole, Paris, 2 X 68p Freelife vellum 100g, R/V 2, 6pag cover Freelife Vellum 260g,
R/V 2. Rillen cover, vouwen verzamelen en garen naaien met cahier steek.

MUSÉE DE LA VILLE DE STRASBOURG
Het museum van Straatsburg geeft al enkele jaren een mooie verzorgde serie catalogi uit:
‘Le Cabinet de L’ Amateur’. Daarin komen de meest diverse onderwerpen aan bod. De look and
feel van de catalogi is telkens dezelfde: 16 pagina’s selfcovering op groot formaat, met een
sterke grafische creatie en gedrukt op dik papier. Door de afwerking met een
cahiersteek met gekleurd garen en een buikband hebben de catalogi een
aantrekkelijk cachet.
Een eenvoudig sterk concept dat niet te duur is in de verkoop.
Musées De Strasbourg, Strasbourg, Le Cabinet de L’ Amateur,
240X 350 mm, Lessebo Design White 240g 1.3,
recto verso Q + 5° kleur, garen genaaid.
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monsterkamer
Amsterdam
Esther Krop is de vrouw
achter het Amsterdamse
‘De Monsterkamer’.
Papierliefhebbers
beschouwen het als een
heus papier-walhalla.
Esther Krop: “In De Monsterkamer
krijg je een up-to-date overzicht
van het aanbod aan grafisch
papier. Daarnaast is het een plek
waar ontwerpers terecht kunnen
voor gratis advies en inspiratie.
Kortom, een combinatie van
showroom en ontmoetingsplek
met een uitgebreide online
component. Bijzonder is dat we
drukvoorbeelden koppelen aan
papiersoorten, zowel fysiek, als
digitaal in onze online database.

Je kan papier het beste beoordelen
aan de hand van de toepassingen.
Bij mijn weten bestaan er geen
soortgelijke initiatieven.”
Het kan niet anders of klanten zijn erg
opgetogen als ze hier binnenstappen.
Wat een overdaad!
“Dat is het zeker. Mensen die De
Monsterkamer voor het eerst
bezoeken, zijn altijd erg verrast
door wat ze zien. Voor heel wat
mensen uit het vak is het alsof ze
een snoepwinkel binnenstappen,
voor hen is het hier dan ook een
papierparadijs. We krijgen heel
regelmatig een enthousiast bedankje
per email of per post van mensen die
geholpen zijn met papieradvies.”
Doorzichtig Japans!
“Het meest speciale product in onze
collectie is een Japans papier van

2 g/m2. Het is niet geschikt voor
drukwerk, maar als fenomeen is het
wel heel bijzonder. Het papier is zo
dun dat je er bijna doorheen kan
kijken.”
In de Japanse cultuur krijgt papier
een centrale plaats: origami is er
een ware kunstvorm. Papier maken
is er een traditie die teruggaat
tot 610 voor Christus. Behoorlijk
lang. De boekdrukkunst kwam pas
naar Europa in 1453.
“Ja! Japanners worden met reden
beschouwd als de beste papiermakers
ter wereld. Het fijne aan papier is dat
elke papiersoort in z’n eigen gebied
speciaal is. Een papier is pas goed als
het past bij de toepassing. Vandaag
zijn er wel interessante experimenten
en ontwikkelingen in ‘biobased’
papier, zoals papier met stro, met
gras, met hennep, met wol of met

19

aardappelzetmeel. Maar een ‘gewoon’
ongestreken houtvrij designpapier,
waarop je prachtige foto’s kan drukken is
eigenlijk net zo speciaal.”

Backstage bij de Best Verzorgde
Boeken, Papier & Milieu en Papier
& Drukwerk met diverse sprekers
over deze onderwerpen. Verder
kunnen partnerbedrijven van De
Monsterkamer bij ons zelf een
activiteit organiseren. Zo organiseerde
Winter & Company – een producent
van covermaterialen – al avonden
waarop ze sprekers als Connie Palmen
of Tessa van der Waals uitnodigden.
Onvergetelijke bijeenkomsten!
Iedereen zat op een kluitje om erbij te
kunnen zijn.”
Papier: tactiele intimiteit
“Ik denk dat papier altijd een plek zal
behouden. Drukwerk heeft zoveel
specifieke eigenschappen die je op
een scherm niet kan imiteren dat
©De Monsterkamer, Justina Nekrašaitė

De Monsterkamer organiseert door het
jaar heen verschillende activiteiten. Kan
je er een of twee uitlichten waar je zelf
helemaal enthousiast van was en waar je
naar uitkijkt in de nabije toekomst?
“Jazeker. We hebben jarenlang een
maandelijkse ‘Inloop + speciale gast’
georganiseerd, avonden waarop een
bekende ontwerper of uitgever een
lezing gaf. Het waren momenten
waarop bezoekers De Monsterkamer
konden ontdekken en vakgenoten
ontmoeten. Aansluitend gingen we
vaak nog dineren. De Inloop-avonden
waren vrij populair, en daar had de
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Esther Krop naast haar monsters

setting wel veel mee te maken. In een
kleine ruimte tussen de boeken en het
papier kon je echt in gesprek gaan
met elkaar en drukvoorbeelden
aanraken. We hebben een paar keer
grotere events georganiseerd voor
meer dan 200 deelnemers, zoals

ik me helemaal geen zorgen maak
over het verdwijnen ervan. Althans
zeker niet het papier in de niche van
het bijzondere drukwerk, waarbij
papiergevoel, de drukkwaliteit
van beelden, de bindwijze en de
afwerking allesbepalend zijn.

Een boek, daarin leg
je niet alleen tekst
en beeld vast, maar
ook CO2, misschien
wel voor eeuwen.
Een boek informeert de lezer
bovendien helemaal anders dan een
scherm.
Het is intiemer, meer geconcentreerd.
Het is prettig te weten dat een boek
lang mee kan gaan, terwijl digitale
media zo vluchtig zijn.
Ik besef wel dat veel drukwerk
waarvan je de inhoud net zo goed of
zelfs beter digitaal kan aanbieden,
zal verdwijnen. Ik zit met De
Monsterkamer gelukkig in een andere
hoek. Mensen die bij mij komen voor
advies zijn heel precies en geduldig op
zoek naar het juiste papier en hebben
er vaak veel geld en tijd voor over om
dat te vinden.”
Wat kan papier dat een materiaal als
bijvoorbeeld plastic niet kan?
“Papier is een natuurproduct, dat
voel je. Het heeft een bepaalde
warmte, in tegenstelling tot plastic,
dat synthetisch is. Papier is beter
biologisch afbreekbaar. Kunststoffen
vallen in het milieu na lange tijd
uiteen tot steeds kleinere deeltjes,
maar verdwijnen niet. Dit leidt tot de
verspreiding van microplastics. Een
nog niet te overzien probleem. In de
permacultuurtuin waar ik regelmatig
werk, gebruiken we veel onbedrukt
bruin karton om te laten composteren.
Het dient dan als voeding voor de
bodem. Duurzaamheid is wel iets dat
papier voor heeft op plastic. Een boek,
daarin leg je niet alleen tekst en beeld
vast, maar ook CO2, misschien wel
voor eeuwen.”

GRAPHIUS

20

Wereldse

SMAKEN
Wat eten we vanavond? Het is een vraag waarop we niet altijd een antwoord klaar hebben.
Gelukkig krijgen we inspiratie van de Australische kooksensatie Donna Hay.
Wie liever uit eten gaat – of lekkere take away weet te versmaden –,
kan dan weer terecht in de Bib Gourmand.
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Hey, it’s Donna!
Kokkerello’s weten meteen over wie
het gaat als we de naam Donna Hay
laten vallen. Hay is een Australische
chef met een internationale
renommee. Ze heeft ondertussen
27 (of zijn het er 30? 31? Je zou haast
de tel kwijtraken) kookboeken op
haar naam staan, met om en bij de
6 miljoen verkochte exemplaren
wereldwijd.
De reden waarom haar kookboeken
zo populair zijn, ligt niet enkel aan
de eenvoudige keuken, maar ook
aan de prachtige styling. De smaken
spatten van het blad en geven je zin
om meteen achter de kookpotten te
kruipen. Hoe je Donna Hays stijl best
omschrijft? Eclectisch. En dat kan
moeilijk anders, want de Australische
keuken is een smeltkroes van
verschillende keukenculturen. Hay
samplet uit de Italiaanse, Griekse,
Midden-Oosterse, Japanse... keuken
en laat zich leiden door wereldse
smaken.
“Een typisch Australische keuken
bestaat niet,” liet ze zich onlangs
ontvallen. “Australië is nog steeds een
land van mogelijkheden, ook culinair.
Hier gebeuren heel inspirerende
dingen.”
Koken is niet moeilijk
Als er één ding is wat Donnay Hay
het publiek wil meegeven, is het dat
koken niet zo moeilijk hoeft te zijn
als sommige populaire topchefs je
willen laten geloven. Geen ingenieuze
millimetergerechtjes met twintig
ingrediënten voor een saus, maar wel
makkelijk te bereiden maaltijden voor
mensen die weinig tijd hebben, maar
toch gezond en gebalanceerd willen
eten.

“Laten we wel wezen: we hebben
allemaal een druk leven en wat er dan
vaak bij inschiet, is koken. Je moet
weten hoe je daarin shortcuts kan
nemen. Ik heb het ooit al eens gezegd
en ik blijf er nog steeds bij: als je
eieren in huis hebt, dan heb je een
maaltijd. Als ik te weinig tijd heb, fiks
ik in een handomdraai een omelet met
spinazie. Mijn kinderen zijn er dol op.”
Ondertussen draait Hay al bijna 30 jaar
mee in het kookwereldje. Toen ze
haar eerste kookboek op de markt
bracht, was die wereld vooral een
mannenbastion.
“Een vrouw zonder noemenswaardige
kookopleiding die een kookboek wou
uitbrengen? Waarom zouden mensen
daar interesse in hebben? Het was een
veelgehoorde kritiek van chefs die een
‘echte’ koksopleiding genoten hadden,
maar ik zette door. Mijn doel was om
het publiek te laten kennismaken met
lekker en makkelijk koken, niet om
sterren of schouderklopjes te krijgen
vanuit de industrie.”

Basics to brilliance kids
Uitgeverij Unieboek, Amsterdam,
230 x 297mm, 240p, Maxi Offset 140g
Basics to brilliance
Uitgeverij Unieboek, Amsterdam,
220 x 265mm, 400p, Maxi Offset 140g
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en niet prijzig

Een restaurant dat een plek krijgt in de ‘Bib Gourmand’? Dat moet wel goed zijn. Maar wat die
Bib Gourmand nu precies is, daar hebben veel mensen het gissen naar. Volgens sommigen staat
de vermelding gelijk aan een halve Michelinster. Maar dat is het niet. Tussen de Bib Gourmand
en de Michelinster bestaan wel raakvlakken, maar de criteria zijn helemaal anders.
Bij Bib Gourmand gaat het om
restaurants die uitzonderlijk lekker
eten serveren aan acceptabele
prijzen. Concreet gaat het om een
driegangenmenu met een keuze uit
twee gerechten per gang, binnen de
prijsklasse van maximaal €37. En – oh
ja – Bib is kort voor Bibendum, de
koosnaam van het Michelinmannetje.
In de Bib Gourmand 2021 gingen de
inspecteurs langs bij 162 Belgische
en Luxemburgse restaurants.
Undercover. Ook een aantal Gentse
restaurants vielen in de prijzen,
zoals Bodo en De Lieve. Beslist een
bezoekje waard!

“Het is altijd weer een opsteker als je
restaurant een positieve erkenning
krijgt,” zegt Lore Moermand,
zaakvoerder van Bodo. “Bodo heeft
al een paar keer een Bib Gourmandvermelding gehad, en dat zorgt
telkens weer voor een klantenboost,
al is dat nu wel wat minder. Doorgaans
hechten mensen wel veel belang aan
de zekerheid dat ze hier een lekkere
keuken vinden, iets duurder, maar in
een uitstekende prijs-kwaliteit.”

Bodo
Bib Gourmand zegt: ‘De soberheid
van het Scandinavisch aandoend
interieur typeert ook de keuken van
Bodo. De chef brengt traditionele
gerechten op het bord die zonder
poespas en boordevol smaak zijn
bereid. Wat is het geweldig om te
beginnen met een lekkere rillette en
vervolgens te smullen van heerlijke
vis… Bodo, jouw eenvoud siert je!’

Bib Gourmand
Michelin Travel Partner, Boulogne,
130 x 195mm, 464p, GardaMatt Art 90g

Zoals zoveel restaurants heeft ook
Bodo een take-awayservice in het
leven geroepen. Lukt dat wat?
“Ja, maar het is toch een andere
manier van koken. Ondertussen
zijn we ook daar wel al bedreven in,
want je wil mensen niet naar huis
sturen met een gerecht waar ze zelf
nog uren voor moeten in de keuken
staan. De feedback is alleszins
positief, en daar zijn we uiteraard erg
blij mee.”

GRAPHIUS
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Tijdens de eerste lockdown ten gevolge van
het coronavirus lanceerde de Belgische grafisch
ontwerper en globetrotter Barbara Duriau,
die in Amsterdam woont, een ‘klein’ project:
‘View from my window’. Één enkele afbeelding een foto van haar uitzicht vanuit haar
appartement – bleek voldoende om een
wereldwijde reactie op te wekken, en zorgde
daarenboven ook voor het ontstaan van
een bijzonder geïllustreerd boek.

raam

Barbara Duriau, Amsterdam,
170 x 240mm, 396p, Arctic Volume White 150g
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Here’s the view from my front po
of our own self-imposed quaranti
leaving the house, doing our part
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Here’s the view from my front porch in Brooklyn, day 46
of our own self-imposed quarantine. My family is hardly
leaving the house, doing our part to flatten the curve in
our hard-hit city, which today has reached 12,287 dead
(officially).
We normally spend a lot of time outside on our front
porches, talking to our neighbors while kids play on the
sidewalk and street. It’s very quiet now, as we all try to
social distance and spend most of the time indoors. But at
7 pm, we come out onto our front porches to cheer for all
the healthcare workers working across the city to keep us
safe. We wave to each other and reconnect in a moment of
solidarity and gratitude for those risking their lives for us.

We normally spend a lot of tim
porches, talking to our neighbors
sidewalk and street. It’s very quie
social distance and spend most of
7 pm, we come out onto our front
the healthcare workers working ac
safe. We wave to each other and re
solidarity and gratitude for those r

I love this group and what it show
and common humanity.

I love this group and what it shows of our beautiful world
and common humanity.

ia Scarvalone  Brooklyn,
New
York | USA | April
17 | 6:08 pmNew
Maria
Scarvalone
 Brooklyn,

Tammy D. Switzer  Santa Fe, New Mexico | USA | April 13 | 10:04 am
Tammy D. Switzer  Santa Fe, New Mexico | USA | April 13 | 10:04 am

York | USA | April 17 | 6:08 pm
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Tania
| India
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Maart 2020. #stayhome stond te lezen te maken, hun eenzaamheid te
- 79veilige
doorbreken en op een
op televisieschermen
in woonkamers
- 79 17/09/2020 16:00
MEP_DEF_HD.indd 179
manier te ontsnappen. Op 23 maart
overal ter wereld. Lockdown,
fotografeerde en plaatste ik mijn
quarantaine, telewerk. We raakten er
MEP_DEF_HD.indd 79
uitzicht op Facebook, en ‘View from
sneller dan we
dachten
aan
gewoon.
MEP_DEF_HD.indd 79
my window’ was geboren.”
Voor veel mensen is de wereld
gekrompen tot hetzelfde alledaagse
Wat begon als een kleine actie,
stilleven dat zichtbaar is door het
is uitgegroeid tot een project
raam. En dat inspireerde Barbara
dat wereldwijde weerklank heeft
Duriau.
gekregen.
Het principe was simpel, zo legt ze
Waar komt dit plotselinge succes
uit: “We zullen allemaal wekenlang
vandaan? “Er was niet één bepaalde
thuis opgesloten zitten met steeds
trigger. Na het aanmaken van de groep
hetzelfde uitzicht vanuit ons raam.
heb ik een paar vrienden uitgenodigd
Maar wat is dit uitzicht aan de andere
om mee te doen: uit Miami, Texas
kant van de wereld? En wat als ik
en Australië. Op hun beurt nodigden
internetgebruikers voorstelde om
ze hun vrienden uit en voordat
er een foto van te maken en deze
ik het wist, explodeerde het. Van
met andere opgesloten mensen
overal kwamen foto’s binnen. Op het
te delen door een Facebookhoogtepunt waren er 20 beheerders
groep te maken? Dit zou leden
die duizenden foto’s van over de hele
in staat stellen om verbinding
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Tara Bisogna  Arco | Italy | April 26 | 8:38 pm

Bisogna  Arco | Italy | April 26 | 8:38 pm

GRAPHIUS

Steven J. Whitfield  Cairo | Egypt | April 28 | 6:00 pm

Steven J. Whitfield  Cairo | Egypt | April 28 | 6:00 pm

“Het boek is een
fotografische
getuigenis van een
periode die we ons
allemaal zullen
herinneren.”
- 176 -
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wereld aan het verwerken waren,
met strikte acceptatieregels. Dag- 226
ennacht: terwijl ik sliep, namen mijn
- 226 vrienden in Texas het over. ‘s Morgens
226
ontdekte ik dan de betoverende foto’s
die waren gepost vanuit NieuwZeeland, Australië...“
“Ik kon me inbeelden dat mensen wel
gewonnen zouden zijn voor het idee,
maar wat er gebeurde, overtrof mijn
stoutste verwachtingen. Na de eerste
week had de groep 50.000 leden en
een maand later stond de teller op
2 miljoen.”
We noemden het ‘De groep
die goed doet’. Er is een echte
gemeenschap ontstaan, die
bestaat uit vriendschappelijke en
ondersteunende uitwisselingen.

Wervelwind
MEP_DEF_HD.indd 176
Barbara
Duriau had nooit kunnen
MEP_DEF_HD.indd 176
vermoeden dat haar idee zoveel
zou teweegbrengen. Via sociale
17/09/2020
media werd ze vanuit de rust in een
mediastorm gekatapulteerd. Heeft dit
17/09/2020 16:02
‘kleine idee’ dan ook een
impact gehad
op haar leven? Zeker. En hoe.
“Ik had nog nooit zo hard gewerkt
als het afgelopen jaar”, zegt ze.
“Dagen van 15 uur, weekends
inbegrepen. De foto’s bleven maar
binnenstromen. Na een tijdje begon
het zijn tol te eisen, want ik kon geen
rust meer vinden, noch fysiek, noch
mentaal. Bugs op Facebook, haters,
jaloezie tussen leden, mensen die
dachten dat ik er veel geld mee
verdiende, terwijl het me geen cent
opleverde. Op een dag heb ik een open
brief geschreven, zodat iedereen zou
weten dat er een persoon van vlees
en bloed achter deze gemeenschap

- 176 -
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schuilging, een persoon met haar eigen
emoties. Ik had niet enkel het werk van
een beheerder onderschat, maar ook de
snelheid waarmee de groep zou groeien.”
Face>book
“Al na enkele dagen realiseerde ik me
dat deze foto’s en hun bijschriften niet
virtueel konden blijven. Ik besloot er een
paar te selecteren voor publicatie in een
boek. Maar dat is natuurlijk niet alleen
mijn verdienste. Ik beschouw ‘View from
my window’ als het werk van een hele
gemeenschap. Wat mij vandaag erg blij
maakt, is dat ik ook de mensen achter
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Marina Hayes  New York City, New York | USA | April 14 | 6:30 am

Laura Majors  Denver, Colorado | USA | April 23 | 7:56 pm

Marina Hayes  New York City, New York | USA | April 14 | 6:30 am
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Laura Majors  Denver, Colorado | USA | April 23 | 7:56 pm
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de foto’s heb leren kennen, en dat ze het
allemaal ook als -hun
boek beschouwen. Voor
48 mij is het in ieder geval een uniek historisch
document, een fotografische getuigenis van
een periode die we ons allemaal zullen blijven
herinneren. Het zijn fragmenten van ons
leven, in een tijd waarin dit leven, zoals we
het kenden, op de proef werd gesteld.”
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Uit meer dan 200.000 foto’s selecteerde ze
er 260. En dan stellen we ons uiteraard de
volgende vraag: hoe ga je van 200.000 naar
260? En wat zijn de selectiecriteria?
“Ik ben heel snel begonnen met het opslaan
van foto’s. Toen ik in juni 2020 begon met
het samenstellen van het boek, had ik er
nog 1.500 over om uit te kiezen. Ook mijn
achtergrond in grafisch ontwerp heeft mij
Rebecca Ellen  Chicago, Illinois | USA | April 26 | 10:58 am
hierin gevormd en geholpen. De kwaliteit
This is my view out at the South Loop. Our neighborhood is filled with signs and symbols of hope
van de foto’s maakte de selectie
and love and solidarity. I am filled with the same, especially being so lucky to be quarantined
with a wonderful man who asked me to marry him and posted the response in post-its on our
gemakkelijker, aangezien veel foto’s niet
window. I’m sending out Aloha and would love to hear back your own stories of small and large
konden worden afgedrukt vanwege hun
in Noorwegen.
Dezethis
fotodifficult
had alles:
Een foto gemaakt vanuit het
happy
moments during
time.
lage resolutie. De afbeeldingen werden
het raam, het gevoel, de kleur, de
appartement van een stel uit
vervolgens op een bijna natuurlijke
openheid... Kortom, een schitterende
Chicago biedt bijvoorbeeld zo’n
- 112 - geweldig verhaal. Er staat: “Dit is
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						Let’ s
make a new
deal
niet bij de pakken blijven zitten!
“Never waste a good crisis”. De beroemde
quote van Winston Churchill is dankzij
de wereldwijde pandemie relevanter dan
ooit. Terwijl de een van geen hout pijlen
weet te maken, ziet de ander mooie kansen.
Motivational speaker Bob Delbecque
behoort tot de tweede categorie. Hij greep
de luwte van het sociaal-maatschappelijke
leven aan om het inspirerend cartoonboek
‘Make a New Deal’ uit te brengen.
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he day you’re appointed manager
is probably the last time
you heard the truth.

“Veel mensen blijven tijdens
een crisis vastzitten in
de initiële angst, maar
het is enkel door die los
te laten dat je verder kan
ondernemen. Voor mij leidde dat
tot deze publicatie. Aan de hand van
cartoons geef ik tips over hoe mensen
anders kunnen denken en handelen.”
Never waste a good crisis? Niet als
het van Bob afhangt.
Zijn meest recente boek sluit
65
naadloos aan bij wat hij onder
normale omstandigheden dagelijks
doet: bedrijfsleiders en werknemers
enthousiasmeren. Bob – ook kort voor
‘Best of Belgium’ – staat bekend als
een energizer, iemand die anderen
energie geeft om plannen tot uitvoer
te brengen. Een doener, dus.

“Ik zie in elke
crisis kansen of mooie
opportuniteiten.”
“Het idee om een cartoonboek uit te
geven, kwam van een klant. De man
vond de cartoons die ik gebruikte
zo inspirerend dat hij ze in zijn
bedrijf verspreidde. Hij sprak er zijn
werknemers dagelijks over aan en
creëerde zo heel wat buzz rond het
onderwerp. Ik heb er een belangrijke
tip aan overgehouden: luister naar

wat je klanten je vertellen. ‘Make a
New Deal’ past perfect binnen mijn
professionele visie, in die zin dat ik in
elke crisis vaak mooie opportuniteiten
zie. A silver lining, zo je wil.”
Je dagelijkse broodwinning, het
geven van live-bedrijfsconferences
en power talks, staat al een jaar op
een lager pitje, maar je verhuisde
– je eigen filosofie indachtig – je
bezigheden naar het wereldwijde
web. Meegaan met de flow dus. Hoe
lang duurt het eigenlijk voor je een
conference geschreven hebt?
“Toch een paar dagen. Ik laat me eerst
helemaal meenemen in het hoofd van
de opdrachtgever of directie. Daarna
interview ik de medewerkers én
klanten, en vraag ik de opdrachtgever
om feedback. Het is dé manier
om een conference-op-maat te
schrijven. Ik haal uiteraard ook
inspiratie uit podcasts met bekende
ondernemers, maar het zijn toch

vooral mijn klanten die me mateloos
inspireren.”
Als ik zeg ‘Bob Delbecque is de
Belgische tegenhanger van de
Amerikaanse motivational speaker
Tony Robbins’, hoe dicht/ver zit ik dan
van de waarheid?
“Eerst en vooral, bedankt voor het
compliment! Tony Robbins bereikte
met zijn comebackprogramma na de
eerste lockdown meer dan 6 miljoen
mensen wereldwijd.
Dat is gigantisch. Ik heb alvast veel
bewondering voor zijn palmares en
voor zijn manier van denken.
Eén van mijn favoriete uitspraken is:
‘The number one secret to happiness
is not fame, is not money or freedom,
it’s progress!’ Enkel vooruitgang zorgt
voor succes. Nu ja, als trots Gentenaar
die het motto ‘Nie neute, nie pleuje’
nogal hoog in het vaandel draagt, kan
dat niet verrassen.
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Thanks to my team, I write
“SUCCESS Stories” every day!

71
Als antwoord op je vraag durf ik
echter wel te stellen ‘Tony is Tony en
Bob is Bob.’ Als ik daarbij een tip mag
geven? In deze tijden van verandering
en transformatie, blijf je beter jezelf,
want alle anderen zijn al bezet.”
Make a New Deal.
“Ik ben zeer tevreden met ‘Make a
New Deal’, een prachtige hardcoveruitgave, kleur op snee, en 100 pagina’s
vol met oneliners, inspirerende
verhalen en cartoons. Ik merk dat
het een schot in de roos is, net zoals
de New Deal van de Amerikaanse
president Teddy Roosevelt. Hij wist
met zijn New Deal in de jaren ’30 de
Amerikanen opnieuw te verbinden
en hen te inspireren om samen
te vechten voor een beloftevolle

toekomst. Die houding is voor
bedrijven onmisbaar om een periode
zoals deze te counteren én te kunnen
groeien.
Ik beschouw het boek als een mooi
visitekaartje, een tactiel werkstuk dat
mensen meeneemt naar een andere
wereld. In die optiek treed ik Graphius
CEO Denis Geers wel bij. Hij stelt ook
dat ‘het tactiele’ terugkomt, dat print
weer in is en dat een boek je een leuke
ontsnappingsroute biedt, weg van de
dagelijkse rompslomp.”

wandelen en te fietsen, ik heb mijn
gitaar opnieuw bovengehaald en
heb nog nooit zoveel gelezen als
afgelopen jaar. Toch ben ik niet
helemaal stilgevallen. Ik had mezelf
voorgenomen om tijdens de eerste
lockdown elke dag drie klanten te
bellen, gewoon om te vragen hoe het
met hen ging. Je houdt het niet voor
mogelijk hoeveel positieve energie ik
daaraan overgehouden heb.”

Hoe heb je het afgelopen jaar
beleefd?
“Het was de mooiste vakantie die
ik ooit gehad heb! De prille lente
was het ideaal moment om veel te
Delbeque, Gent,
210 x 210mm, 96p, Lessebo Design White 150g
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VERGEET
DE GIDS NIET

Met Grote Routepaden
ontdek je Vlaanderen te voet
Grote Routepaden vzw, Antwerpen,
125 x 210mm, 192p , Maco Gloss 90g
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België is een wandelnatie,
een land vol lustige stappers
die zich weekend na weekend
– en als het kan ook tijdens
de week – in een fraai plunje
hullen en uitwaaieren naar alle
hoeken van het land om hun
kuiten te geselen of ergens te
gaan genieten van prachtige
vergezichten, avontuurlijke
wandelroutes of culinaire
trektochten. Ze hebben
steevast een Grote
Routepaden-wandelgids in de
rugzak, een boekje dat voor
de wandelgrage medemens
is wat de Michelingids
betekent voor de gourmand.
2020 – en ondertussen ook 2021 – is
een jaar dat de annalen in zal gaan
als ‘het jaar waarop de wereld af te
rekenen kreeg met corona’. Lockdown,
quarantaine, het zijn begrippen
die onze dagelijkse woordenschat
zijn binnengeslopen. Bij die nieuwe
realiteit - hoort voor heel wat mensen
ook de ontdekking of herontdekking
van het wandelen, want nog nooit
trokken zoveel mensen massaal op
pad.
“Dat hebben we hier in huis
alleszins gemerkt,” vertelt Isabel
Hoogewijs, persmedewerker bij
Grote Routepaden, “het afgelopen
jaar gingen onze gidsen zeer
vlot over de toonbank, met op
een bepaald moment zelfs een
stockbreuk. De vraag bleek groter dan
het aanbod.”
Corona duwde de mensen naar
buiten.
“Ja, en niet enkel dat: ons
ledenaantal kende een spectaculaire
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groei. We konden de bestellingen van
Belgische wandelgidsen nauwelijks
bijhouden.”
Je zou denken dat mensen vandaag
sneller een wandel-app gebruiken dan
een traditionele gids. Het tegendeel is
blijkbaar waar.
“Ja, onze wandelgidsen zijn
even relevant als de papieren
krant. Je kunt alles – of toch heel
erg veel - digitaal vinden, maar
veel wandelaars verkiezen ‘iets
tastbaars’. Je gebruikt een gids
voor, tijdens en na de wandeling. Bij
het uitstippelen van je wandelroute
vind je er alle info over afstanden,
openbaar vervoer, of honden al dan
niet toegelaten zijn... Je krijgt in elke
gids een planningstabel waarmee
je wandelingen kan voorbereiden
volgens tijd, goesting en persoonlijke
mogelijkheden. Eens je aan het
stappen bent, biedt de gids veel info
over bezienswaardigheden. En ook
al zijn onze routes heel goed
gemarkeerd, toch kan het gebeuren
dat je een sticker mist of dat er een
is verdwenen. De routebeschrijvingen
in beide richtingen, samen met
de gedetailleerde kaartjes, helpen
de wandelaar weer op het juiste
pad. Na een wandeling is een
gids een mooi souvenir. Bij de
ene onberispelijk, omdat ze voor
wandelingen enkel fotokopieën
gebruiken, en bij de andere helemaal
beduimeld en vol aantekeningen.”
Welke gidsen waren in 2020 het
meest populair?
“Allemaal (lacht)! Over het algemeen
was 2020 een goed gidsjaar,
maar deze sprongen er wel uit:
‘Treinstapper’, met wandelingen
van station naar station langs
GR-paden. Ook de meer ervaren
GR-wandelaars zijn enthousiast over
deze formule. De tweede populaire
gids was de ‘GR 5’, een succes dat

mee bepaald werd door de fictiereeks
‘GR 5’. We hebben gemerkt dat heel
veel enthousiastelingen van Hoek van
Holland naar Nice willen wandelen.”
Compact en stevig.
“De ultieme wandelgids? Ik weet niet
of die wel bestaat,” gaat Isabel verder,
“maar een degelijke wandelgids
is alleszins een handig exemplaar
dat makkelijk in je rugzak past en
tegen een stootje kan. Hij moet
bestand zijn tegen een regenbui of
toevallig gemorste koffie. Ook altijd
leuk is dat je op stap kan met een
wandelgids die up-to-date is. Niets zo
vervelend als plots beseffen dat een
route aangepast werd en je met oud
exemplaar op wandel bent. Vandaar
dat wij onze oplage beperken. Een
herdruk vraagt extra werk, maar het is
wel de moeite waard.”
Ondertussen zitten we al diep in
2021. De lente is in volle zwang, de
zomer lonkt. Wat staat er nog op het
programma?
“Heel wat herdrukken, alvast.
Van bestaande gidsen waarin
we trajectwijzigingen opnemen,
bijvoorbeeld. En dat vraagt
een enorme inspanning van
onze vrijwilligers. Je mag niet
vergeten dat Grote Routepaden
bestaat bij gratie van de inzet van
250 vrijwilligers. De grootste groep
bestaat uit markeerders die de
bewegwijzering onderhouden, maar
anderen maken deel uit van het
bestuur of hebben een coördinerende
functie. En daarnaast doen we
natuurlijk een beroep op vormgevers,
cartografen en redacteurs. Zonder
hun werk zouden wij geen topogidsen
kunnen maken.”
Je bedoelt: topgidsen!
“Dat laat ik aan de gebruikers over!”
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G-SNOW

The coolest paper in town
De papieren wereld. Voor de ene is
papier gewoon iets om in de printer
te stoppen, voor de ander is papier
een echt metier. Die laatste groep
volgt de ontwikkelingen van de
papierindustrie op de voet, want
elk jaar komen er verschillende
papiersoorten op de markt die een
betere kwaliteit bieden, ecologischer
zijn én publicaties nog meer laten
schitteren. Eén van die nieuwe
papieren is G-Snow, een telg uit
het geslacht Artic Paper. Ultrawit
gestreken papier met uitstekende rilen vouweigenschappen.
De Zweedse papierproducent
Arctic Paper staat bekend om zijn
kwalitatieve papiermerken met
een onderscheidend gevoel. Zoals
het ruime aanbod onder het label
G-Snow: een gestreken assortiment
met stralend witte tint (hoge CIEwaarde:140), stijf door de hoge
opdikking en met een zacht oppervlak.
Exclusief papier dus - het nec plus
ultra - dat zorgt voor buitengewone
drukresultaten. Daarenboven is
G-Snow CO2-neutraal geproduceerd,
standaard leverbaar uit stock én FSC
gecertificeerd.
Een AAA kwaliteit dus. Als-tu-blief:
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“Drukkers hechten heel veel belang
aan een goed drukresultaat,
betrouwbaarheid, probleemloze
verwerking en een breed scala aan
toepassingen,” zegt Stephan Serry,
sales director bij het Belgische
Papyrus, marktleider in papier,
facilitaire producten en industriële
verpakkingen.

Wat maakt G-Snow zo anders?
“G-Snow onderscheidt zich met
een glad en reflectievrij oppervlak
met een uniek gevoel bij aanraking,
waardoor ieder drukproject een eigen
identiteit krijgt. Het hoge volume en
de sterkte van het papier verzekeren
maximale stijfheid, zelfs bij een lager
gramgewicht.”

“G-Snow biedt de ideale
papierkwaliteit. Papyrus verdeelt
G-Snow in verschillende formaten
en gramgewichten, variërend van
115 tot 250 g/m². Afwijkende formaten
kunnen op eenvoudig verzoek.”

Houtvrij. Intense kleuren.
“G-Snow is een houtvrij papier met
een ultra witte afwerking,” gaat
Stephan Serry verder, “Kleuren en
contrast springen eruit en details
worden nauwkeurig uitgelicht.
G-Snow staat voor een consistente
verwerkbaarheid, snelle inktabsorptie
en hoge beeldkwaliteit. Het papier laat

toe om grote oplages efficiënter en
stressloos te beheren in samenhang
met perfecte drukresultaten. Voor
professionele drukkers levert dat een
grote tijdwinst.”
Voor welke toepassingen komt
G-Snow het meest in aanmerking?
“Het is ideaal voor bedrijfsrapporten,
hoogwaardige catalogi, kunstboeken,
flyers, exclusieve mailingen en
brochures. Het levert in combinatie
met Amber Graphic mooie resultaten,
omdat de witheden dezelfde zijn”.
“Ondertussen weet iedereen in het
bedrijf dat mijn absolute favoriet
binnen het gestreken assortiment al
jaren het bekende G-Print is,” vertelt
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Het beste van twee werelden. G-Print
en G-Snow.
“Klanten vertelden me soms dat
ze het G-Print-papier wel erg mooi
vonden, maar voor hun productie
– bijvoorbeeld met veel beelden of
foto’s - een witter, helderder papier
zochten. Dan komt G-Snow om het
hoekje kijken. Dezelfde voordelen als
G-Print, maar veel witter. G-Snow
geeft drukproducties met veel
foto’s en afbeeldingen een heldere
beeldweergave. Door het matte
oppervlak blijft de leesbaarheid heel
goed. Bij glanzende producties kan
dat soms vervelend zijn: iedereen
herkent het fenomeen waarbij je een
glanzende brochure moet draaien om
de tekst beter te lezen. Bij G-Print
en G-Snow is het voordeel dat zowel
beeld als tekst duidelijk en prettig
blijven voor de lezer. Weg met de
irritante reflecties bij tekst.”
Sofie Jacobs, papierconsultant bij
Papyrus voor België en Luxemburg,
treedt haar Nederlandse collega bij.

Trudie Brandse, paperconsultant
voor Papyrus Groep Nederland. “Het
is een prachtig, mat papier met als
extra bijkomend voordeel dat het niet
breekt.
Ik adviseer het steeds voor selfcover
brochures, zeker met een volvlak
bedrukking op de rug. Andere
papieren durven na het rillen en
vouwen al eens breken. G-Print
heeft dat niet. Dat is een gigantisch
voordeel. Het is verder ook heel erg
geschikt voor kaarten met een volle
bedrukking.”

Hoe komt het dat G-Print niet
‘breekt’?
“G-Print is eenmalig gestreken papier,
gemaakt met extra lange vezels, dat
in één run, door middel van een rakel,
wordt gestreken. Het grote voordeel is
dus dat de strijklaag van het papier bij
rillen en vouwen minder snel breekt.
Het papier voelt steviger aan. Ook
dat is een voordeel. En dankzij het
matte oppervlak is dit papier een goed
alternatief voor als je de briljante druk
van een machinegestreken papier,
een basic uitstraling en aangenaam
gevoel wil combineren.

Sofie Jacobs: “Voor Papyrus is
G-Snow zonder twijfel een aanwinst
voor het gamma mat gestreken
papierkwaliteiten. Net zoals bij G-Print
leidt de kwaliteit tot een betere
leesbaarheid van tekst en beeld.
G-Snows hoge CIE-waarde geeft een
sterke, mooie witheid, niet grauw of
blauw. Dat is duidelijk te zien als je
het vergelijkt met bestaande witte
papierkwaliteiten. Wereldwijd is de
vraag naar hoog wit een feit. G-Snow
geeft internationaal een mooie
herkenbare basis huisstijlkwaliteit,
voor meerdere sectoren, zoals de
auto-industrie, farmaceutische
bedrijven en de groeiende
foodindustrie.”
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“Het stuk dateert van 1998, maar heeft in
al die tijd nog niet aan kracht ingeboet.
De choreografie is adembenemend, en
opgebouwd als een canon. Wervelend,
met spiegelende bewegingen en voor
de dansers fysiek erg uitdagend.”
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Drumming. Gaat Graphius Magazine
de muzikale toer op? Jazeker,
maar wellicht niet in de betekenis
waar je drummen onmiddellijk
mee associeert. In dit geval
is ‘Drumming’ de titel van de
gelijknamige dansvoorstelling van
het wereldberoemde Belgische
ensemble Rosas. Rosas danste zich
de afgelopen decennia onder leiding
van Anne Teresa De Keersmaeker
internationaal in de kijker. Het
magnifieke fotoboek ‘Drumming’
verscheen vorig jaar bij de voorname
uitgeverij Mercatorfonds, ook al zo’n
Belgische mastodont.
Tussen de bedrijven door gingen we
op audiëntie bij Bernard Steyaert,
CEO van Mercatorfonds, en een man
met een palmares om u tegen te
zeggen. Als zoon van een diplomaat
kent Steyaert – een stukje van
- de wereld. Het leven als expat
vormde hem, en leidde naar een
bijzonder eclectische professionele
carrière. Zo runde hij twee jaar het
Italiaanse modehuis Prada, werkte
hij voor het vermaarde veilinghuis
Christie’s, waarvoor hij in Amsterdam
veilingmeester werd. En het
Mercatorfonds?
“Dat is altijd al een deel van mijn leven
geweest,” liet hij in 2018 optekenen in
het Brusselse medium BRUZZ. “Mijn
vader gaf zijn internationale liaisons
altijd een kunstboek uit de collectie
van het Mercatorfonds cadeau, bij
wijze van relatiegeschenk. Ik heb
nooit anders geweten dan dat er een
kunstboek op de salontafel lag.”
Groot was Steyaerts vreugde toen
hij in 2005 de leiding kreeg over
het Mercatorfonds, met twee
andere vennoten. Hij had al vroeger
willen instappen, maar de bank
(Mercatorfonds werd opgericht
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door de voorzitter van
Paribas, het Belgische
filiaal van de Bank van Parijs
en de Nederlanden, Maurice
Naessens. Paribas scheidde zich
eerst af en werd achtereenvolgens
Bacob, Artesia, Gemeentekrediet
en Dexia, nvdr.) waaraan het fonds
verbonden was, hield de boot af. Pas
in 2005 – toen Dexia zich op haar
corebusiness wilde focussen – kwam
het Mercatorfonds vrij. En sindsdien
is het fonds zijn kind, een dat hij met
veel liefde doorheen de 21ste eeuw
wil leiden. Vandaag blikt hij terug op
een mooie carrière, met klanten als
Metropolitan in NY, National Gallery
in Londen, The Royal Academy in
Londen... die bij het Mercatorfonds al
jaren aankloppen om de hoge kwaliteit
die de uitgeverij uitdraagt. En in de
dat rijtje past ook: Anne Teresa De
Keersmaeker, die voor ‘Drumming’
– en voorheen al voor zeven andere
publicaties - in Steyaerts equipe de
juiste partner vond.
“’Drumming’ mag je gerust
beschouwen als een retrospectieve,
een ode aan het stuk dat de laatste
20 jaar wereldwijd mensen in
vervoering heeft gebracht”, aldus
Steyaert. “In al die tijd zijn de
kostuums, en de muziek onveranderd
gebleven; wat wel veranderde, waren
de zalen, de dansers, de kleuren en
de belichting. Voor mij is ‘Drumming’
meer dan een dansvoorstelling,
het is een Gesammtkunstwerk
waarin verschillende disciplines
samenkomen: de superbe
choreografie van Anne Teresa De
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Keersmaeker, de kostuums van Dries Van
Noten, de scenografie van Jan Versweyveld, de
muziek van het genie Steve Reich... Het stuk
dateert van 1998, maar heeft in al die tijd nog
niet aan kracht ingeboet. De choreografie is
adembenemend, en opgebouwd als een canon.
Wervelend, met spiegelende bewegingen en
voor de dansers fysiek erg uitdagend. Het is
een grote brok energie.”
Kaleidoscopisch boek
“Het boek wil een kaleidoscopische weergave
zijn van alle beelden en alle locaties waar het

“Bovendien trekt een
mooi luxeboek als
‘Drumming’ meteen
de aandacht. Een
dvd niet (lacht).”
stuk door de jaren heen werd opgevoerd. Het
komt allemaal samen. In een groot formaat,
ja. ‘Drumming’ is een luxe-uitvoering, met
leuke details cachés zoals een spiegelblad, wat
dan weer een referentie is naar de onzichtbare
spiegels in het stuk zelf. ‘Drumming’ straalt
dankzij het formaat kracht uit, net als de
voorstelling.”
Voor het Mercatorfonds was ‘Drumming’ niet
de eerste samenwerking met Anne Teresa
De Keersmaeker. “We werkten al samen voor
‘Violin Phase’ in 2011,” vertelt Bernard Steyaert,
“een solo-voorstelling waarin de choreografe
zelf danst; het is één van de vier delen van
‘Fase, four movements to the Music of Steve
Reich’. Van die voorstelling brachten we een
heel mooi fotoboek uit. In 2014 volgde ‘A
Choreographer’s Score: Drumming & Rain’,
een vrij ‘academische’ publicatie met tekst en
uitleg over de choreografische principes die
aan de basis liggen van Drumming en Rain. Het
fotoboek ‘Drumming’, dat in 2020 verscheen,
is het achtste boek van Anne Teresa De
Keersmaeker/Rosas in samenwerking met het
Mercatorfonds.”
Overlevering is belangrijk
“De foto’s in ‘Drumming’ zijn erg belangrijk,”
aldus Steyaert. “Het is een témoignage en
images. Overlevering is voor Anne Teresa De
Keersmaeker fundamenteel. De erfenis die
ze met Rosas nalaat, moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Studenten, dansfanaten,
dansers... iedereen moet vrij toegang hebben
tot haar creaties. Dat is meteen ook de reden
waarom ze zoveel didactische boeken uitgeeft,
interviews geeft en een inkijk biedt in het
creatie- en ontstaansproces. Bovendien is de
prijs van Drumming ook bewust laag gehouden,
zodat iedereen het kan kopen.”
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Maar een boek over dans? “Jazeker,
dat werkt,” zegt Bernard Steyaert. “Het
is een mooie aanvulling en absoluut
een meerwaarde bovenop de dvd’s.
Bovendien trekt een mooi luxeboek
als ‘Drumming’ meteen de aandacht.
Een dvd niet (lacht). Ik vind het
persoonlijk ook altijd leuker als ik een
boek cadeau krijg dan een cd of een
dvd. Dat blijven maar ‘schijfjes’. Ik vind
‘Drumming’ echt een meesterwerk, in
de eerste plaats omdat het echt niet
makkelijk is om dans weer te geven
aan de hand van foto’s. Ik heb enorm
veel bewondering voor het grafische
duo, en uiteraard de fotografen
Herman Sorgeloos en Anne Van
Aerschot, die dit huzarenstukje
gemaakt hebben. Het is werkelijk een
‘résultat exceptionel’”.

Mercatorfonds, Brussel,
240 x 335mm, 128p, Munken Print 150g

© Catherine Vereecke
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Wijndomein Valke Vleug
Waar wijn maken kunst wordt

Kan een glas wijn de dag redden? Jazeker. Niet dat wij iemand willen aanzetten tot ongebreideld
slempen, maar na een drukke werkdag kan een lekker glas de angel uit de realiteit halen.
En al zeker als dat glas van het Belgische Wijndomein Valke Vleug in Liezele komt.
Een wijnhuis met een duidelijke signatuur én visie. Begin 2021 introduceerde het wijndomein
zijn eerste flessen ‘cool climate’-wijnen. Omdat we graag wilden weten wat ‘cool climate’-wijnen
precies zijn, gingen we maar al te graag op audiëntie.
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Pieter Raeymaekers, co-founder en
wijnmaker: “Tot 2016 was hier geen
sprake van druiven en wijn. Jan
Van Lancker heeft de eerste impuls
gegeven. Toen hij op deze plek een
oude vervallen hoeve kocht, kwamen
de ideeën en de dromen als vanzelf.
Wij zijn elkaar quasi toevallig tegen
het lijf gelopen. We begonnen te
praten, en van het een kwam het
ander. Voor mij, als gepassioneerd
wijnmaker, ging een jongensdroom in
vervulling.”
“Ik wist dat ik voor mijn droom de
juiste partners moest vinden”, vult
Jan Van Lancker aan, “Ik ben geen
wijnexpert, maar ben zeer geboeid
door wijn maken en de natuur. ”
Raeymaekers en Van Lancker
durfden meteen groots te dromen:
ze koppelden de ene droom aan
de andere en riepen Vinetiq in het
leven, de eerste wijnboetiek van
België, gespecialiseerd in ‘cool
climate’-wijnen. Wanneer de ervaren
wijnhandelaar Johan Stoffels
zich bij de twee aansluit, is het
wijn-triumviraat een feit. De drie
leggen een mooie collectie ‘cool

climate’-wijnen aan van over de hele
wereld, terwijl in Liezele de eerste
eigen wijnranken beginnen te bloeien.
Vandaag verbouwen ze wijn op
4 hectare. Dat zijn 17.000 wijnstokken,
en 9 variëteiten. Ondertussen bestaat
er ook een bloeiende webshop,
Vinetiq.eu, en al een eerste Vinetiq
Taste-in Store in Antwerpen.
Wijn maken in België! Het lijkt, gezien
ons wispelturige klimaat, niet meteen
een sinecure.
“Dat is het nooit, ook niet in de
bekende wijnstreken. Maar anno
2021 kunnen we België gerust
een wijnland noemen. Doordat
de temperatuur de laatste jaren
stijgt en druivelaars warmte en de
nodige zonuren hebben, wordt het
interessant om in België op een
professionele manier aan wijnbouw
te doen. Al heeft wijnbouw in onze
contreien altijd al bestaan. Alleen
is het om verschillende redenen
altijd met ups en downs geweest.

Vandaag vind je overal ter wereld
‘cool climate’-wijnen. In Europa
liggen de wijngaarden vooral in
België, Frankrijk (Loire, Champagne,
Elzas, Bourgogne tot de Beaujolais),
Oostenrijk, Duitsland en Noord-Italië.
Wijnbouwers die ‘frissere’ wijnen
willen verbouwen, zoeken die plekken
specifiek op, waar verkoeling is door
wind, hoogte of koele watermassa’s
en grote temperatuurverschillen
tussen dag en nacht. Typisch aan
‘cool climate’-wijnen is dat de druiven
langzamer groeien, wat dan weer
de smaak van de druif bepaalt. Door
de afkoeling zet de druivelaar de
suikerproductie stop. Het resultaat is
dat de aroma’s in de druiven beter tot
hun recht komen. En dat proef je in
het glas, al is het voor de consument
even wennen aan de nieuwe
terminologie: elegant, fraîcheur,
spanning, balans, fruitdefinitie,
licht …“

Een pittige uitdaging
De eerste Valke Vleug-wijnen werden
in januari 2021 gelanceerd. De Pinot
Auxerrois 2019 en de Pinot Noir
2019 waren echter en primeur al
volledig uitverkocht.
“Ja, een groot succes. Ik denk dat ons
verhaal de mensen wel aanspreekt.
Het maken van ‘cool climate’-wijnen
is avontuurlijk, uitdagend. Het is een
manier van wijn verbouwen, die veel
stielkennis, talent en een tikkeltje
stoutmoedigheid vraagt. Ik zou
het zelfs durven te vergelijken met
kunst, want wie de beproevingen
kan trotseren, eindigt meestal met
een prachtig eindproduct. Eén dat
zich niet laat vastpinnen door rigide
regels. We hebben een aantal
basisprincipes, zoals onze natuurlijke
aanpak en werken binnen het ‘cool
climate’-canvas, maar we willen ons
niet vastpinnen op strikte, vooraf
bepaalde productievoorschriften
of strenge lastenboeken. Dit staat
namelijk niet altijd garant voor
kwaliteit. En dat is waar we naar
streven: uitmuntendheid. De consument
vindt stilaan zijn weg naar die meer
uitgesproken wijnen, waarin karakter
en liefde mee de smaakbeleving
helpen te bepalen. Eens de Belgische
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wijndrinker er vaker mee in contact
komt, zal hij voor de bijl gaan. Tot dan
zeg ik graag: “Cool things happen on
the edge.”
De laatste tijd zie je een evolutie
in wijnen. De natuurwijnen zijn in
opmars, oranje wijn is een hype, en
‘cool climate’-wijnen lijken op weg om
een belangrijke plek in te nemen.
De klimaatopwarming stelt
wijnmakers voor een uitdaging, in
de oude wijnregio’s krijg je wijnen
met een hoger alcoholpercentage.
Vandaag vind je veel wijnen die
makkelijk 15 %, 16 % alcohol
bevatten. De wijndrinker is de zware,
ongebalanceerde, stevige wijnen
beu en is op zoek naar iets anders.
‘Cool climate’-wijnen bieden een mooi
alternatief. Ze zijn gastronomisch
interessant en daarom erg gewild
bij sommeliers van de betere

Typisch aan ‘cool
climate’-wijnen is dat
de druiven langzamer
groeien, wat dan
weer de smaak van
de druif bepaalt:
door de afkoeling
zet de druivelaar de
suikerproductie stop.
restaurants. Die wijnmakers staan
aan de winnende zijde wanneer de
temperatuur stijgt.”
De basis voor elke wijn is een
druif. Op Wijndomein Valke Vleug
telen jullie 9 verschillende variëteiten.
Waarin verschilt een Valke Vleugdruif met die uit pakweg de Vaucluse?
“Waar te beginnen? (lacht) De
plantkeuze pas je aan aan de

© Catherine Vereecke
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Eens de Belgische
wijndrinker er vaker
mee in contact komt,
zal hij voor de bijl
gaan. Tot dan zeg ik
graag: “Cool things
happen on the edge.”
omgeving. De wingerd voor koelere
gebieden heeft een kortere
rijpingscyclus en is vroeger smaakrijp
bij een lager suikergehalte en iets
hogere zuren. Je hebt druivelaars
nodig die tegen een stootje kunnen,
die het kopje niet laten hangen bij
pakweg een onverwachte vriesnacht.
2020 was bijvoorbeeld een pittig jaar,
extreme kou in het voorjaar en een
hittegolf in de zomer. We hebben
nachtenlang vuurpotten tussen
de ranken aangestoken om
de vorst uit de wijngaard te
houden. De weersomstandigheden zijn
hier uitzonderlijk en zeer wisselend.
Een wijnstok kan tegen een stootje
en geeft zelfs betere druiven wanneer
hij wat uitgedaagd wordt, maar de
slinger mag niet te ver doorslaan.
Minder of net meer zon, hittegolven,
meer of strenge nachtvorst tot laat in
het voorjaar, hagelbuien,... het heeft

allemaal invloed op de kwaliteit en
kwantiteit van de oogsten. Die zijn
dus grilliger en onzekerder. Dit maakt
elke jaargang voor ons behoorlijk
spannend. De juiste balans vinden
is cruciaal, en dat is precisiewerk.
Gecombineerd met het vakmanschap
van de wijnmaker die de natuur
kan lezen, geeft dat zeer mooie
resultaten.”
Precisie. Het is meteen een mooie
brug naar de architectuur: alles aan
Valke Vleug straalt doordachtheid
uit, aandacht voor het detail en
minimalisme, rust en engagement.
“Ja, dat klopt. Zeker wat overgave
betreft, want als ‘cool climate’wijnbouwer zit je hier dicht op de
druivelaar. Je moet de natuurlijke
dynamiek van de wijngaard door en
door begrijpen. Je kan wijnranken in
Zuid-Frankrijk net iets makkelijker

hun ding laten doen, maar in België
spelen veel meer factoren mee die de
oogst beïnvloeden. Als maker moet
je onderweg, op het veld, veel meer
keuzes maken. Terugkeren naar de
essentie van wijn verbouwen is een
must om te kunnen vooruitkijken en
bijsturen waar nodig.”

Architectuur, ingebed in het
landschap
Bezoekers van het domein zijn
verrast door de strakke, moderne
architectuur. Het wijnhuis is een
parel van de hand van internationaal
gerenommeerd architect Vincent Van
Duysen. Waarom hij?
Jan Van Lancker: “Door een verleden
in vastgoed kende ik zijn werk. Toen ik
een architect zocht voor het nieuwe
wijnhuis, belandde ik automatisch bij
Vincent. Ik vond het belangrijk dat het
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gebouw niet te hard zou ingrijpen in
de omliggende natuur. Internationale
wijnhuizen zitten vaak ingebed
in een totaal andere natuurlijke
omgeving. De landschappen
verschillen er met de vlakte en de
weidsheid hier: plat met bomen,
typisch Vlaams. Ik wou niet enkel het
landschap respecteren. Het gebouw
moest ook een hommage zijn aan
de typische manier van bouwen, de
19de-eeuwse vierkantshoeve met
binnenerf. Het enige waar de architect
rekening mee moest houden, waren
de technische vereisten om wijn te
maken.
Valke Vleug straalt durf uit, visie.
Niets is toevallig.
“Alles moet kloppen, en daarin durf ik
wel duidelijke keuzes te maken. Zo heb
ik voor de palen die de druivenstokken
ondersteunen acaciahout gekozen, en
niet de gangbare functionele metalen
palen. Ik werd daarin geïnspireerd
door wat ik in Frankrijk zag. Ik weet
dat ik ze om de tien jaar zal moeten
vervangen, maar dat zien we dan
wel. Als iets esthetisch niet juist
voelt, doe ik het niet. En het gaat me
niet om ‘duurder is beter’, wel om
kwaliteit. En die moet onberispelijk
zijn, in alles. Dat vertaalt zich
overigens ook naar de etikettering
en verpakking: we proeven immers
ook met onze ogen. Dat wijst elk
onderzoek uit. De keuze van de kurk,
de zegellak, het branden van het
embleem in de zegellak, het type
fles, het etiket en de doos, allemaal
werden ze geselecteerd bij premium
leveranciers. Voor het ontwerp van
het etiket zijn we te rade gegaan
bij een Frans bureau dat ervaring
heeft met champagnes en wijnen
van hoog niveau. Om de precisie van
het designwerk te vertalen in een
werkende verpakking met uitstraling
deden we een beroep op de vakkennis
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van Stevens Print/Graphius. Het type
papier, de textuur en het reliëf werden
met veel oog voor detail bekeken. Ook
de doos werd door Graphius op maat
gemaakt.”

Het leven beleven

Vinetiq en Wijndomein Valke Vleug
vormen een mooie tandem, waarbij
Vinetiq ‘cool climate’-wijnen aanbiedt
van over heel de wereld en zo helpt om
de kennis te verspreiden. “We kopen
enkel bij kleinere wijnhuizen,” aldus
Pieter. “We kennen de mensen met
wie we samenwerken. Dat praat niet
enkel makkelijker, maar we leren ook
bij. En hoe meer wij weten, hoe beter
we onze klanten kunnen informeren
over ‘cool climate’-wijnen.”
Afgelopen zomer werden gasten
meermaals ondergedompeld in
de verschillende facetten van
wijnbeleving, met aandacht voor
de wijn, maar ook muziek, kunst en
gastronomie. Een totaalplaatje dat alle
zintuigen prikkelt.
“Valke Vleug is een canvas”, besluit
Van Lancker. “Een prachtige en
inspirerende plek die dankzij de
nederigheid van het gebouw heel
uiteenlopende activiteiten toelaat. Het
is een hedonistische speeltuin, een
waarin ik heel gelukkig ben, en mijn
droom kan beleven. Dag na dag.”

Als iets esthetisch niet
juist voelt, doe ik het
niet. En het gaat me niet
om ‘duurder is beter’,
wel om kwaliteit. En die
moet onberispelijk zijn,
in alles. Dat vertaalt
zich overigens ook
naar de etikettering
en verpakking.
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Muren
met
				 verhalen
Masureel, producent van
hoogwaardig kwaliteitsbehang,
is een Belgisch bedrijf dat
de evolutie in interieurs al
generaties lang op de voet volgt
én bepaalt. Hoeveel bedrijven
kunnen bogen op een pedigree
die teruggaat tot de 16de eeuw?
Twee decennia geleden kende
behang opnieuw een hausse. Nieuwe
technieken, frisse patronen, durf
en zin voor innovatie brachten de
muurbekleding opnieuw in het vizier.
Vandaag is behang hot. Vandaag staat
Masureel voor klasse, tijdloosheid
en innovatie. Belgisch, met een
internationale renommee.
“Masureel bekleedt sinds jaar en dag
een internationale leiderspositie
als kwaliteitsdrukker van
hoogwaardig vlies-, textielbehang
en interieurstoffen,” aldus CEO Guy
Verstraete. “Door de jaren heen is
Masureel dankzij een voortdurende
aandacht voor innovatie, kwaliteit
en creativiteit uitgegroeid tot
een sterk bedrijf met een eigen
imago en een variatie succesvolle
merken. We verdelen onze producten in
meer dan 70 landen.”

Vlaanderen heeft altijd al een mooie
reputatie gehad wat wandbekleding
betreft. Die gaat terug tot diep in de
16de eeuw. Ook de geschiedenis van
Masureel reikt zo ver. Schemert dat
vandaag nog door in het bedrijf?
“Jazeker. Masureel heeft een
heel rijke familiegeschiedenis,
met – zoals zoveel bedrijven in het
Kortrijkse – wortels in de vlasteelt.
Vanuit een groot respect voor die
roots zet Masureel zich vandaag
in om de kloof tussen kunst en
industrie te overbruggen, met heel
veel aandacht voor de geschiedenis
én het karakteristieke landschap
van Hulste. De oude hoeve, de
fabrieksgebouwen, de renovatie van
de familievilla, de tuinen... allemaal
ademen ze grandeur, geënt op
een rijke familiegeschiedenis. Een
van de meer recente projecten is
de renovatie van de mid-19de-eeuwse
villa van de familie Masureel, een
ontwerp van Rosalie Masureel. De villa
zag heel wat generaties Masureel
opgroeien. Na een paar jaar leegstand
is het tijd om die helemaal in ere te
herstellen.”

47

De laatste jaren heeft behang aan
succes gewonnen. Op interieurbeurzen zie je het ene fabuleuze
ontwerp naast het andere. Waar vindt
Masureel inspiratie?
“Passie is de motor, altijd. Bij elke
nieuwe collectie willen we iets
benaderen wat net buiten het
grijpbare ligt. De lat ligt hier erg
hoog. Voor elk merk kunnen we
teruggrijpen naar een rijk archief
aan textielontwerpen en een
uitgebreide kunstcollectie. De
onuitputtelijke creatieve drang van
onze ontwerpers en het aanhoudend
verlangen om de nieuwste
technologieën toe te passen, zorgen
ervoor dat Masureel blijvend innoveert
en uitblinkt in kleur, ontwerp en
textuur. Elke collectie wordt van pril
ontwerp tot afgewerkte productie
volledig in-huis gemaakt. Kleur,
textuur en ontwerp zijn daarbij steeds
de uitgangspunten.”
Laboratorium:
van digitale speeltuin naar ontwerp
“Masureel maakt voor het creëren
van nieuwe ontwerpen gebruik van
het in-house laboratorium”, aldus Guy
Verstraete. “We zetten er het digitale
beeld dat tijdens het creatieproces
tot leven komt om in een maakbaar
item. Onze coloristen ontwikkelen
elke kleurschakering binnen een
tekening. We maken de kleuren eerst
op laboschaal en werken ze uit binnen
het juiste ontwerp. Daarna selecteren
we uit de gemaakte stalen een nieuwe
collectie.”
Masureel werkt met kleuren en
chemicaliën. Dat impliceert uiteraard
dat jullie ook oog moeten hebben
voor de ecologische impact.
“Ja, uiteraard. We streven naar
een minimale impact, zowel
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in onze productiefaciliteiten
als van de materialen die we
produceren. We gebruiken geen
oplosmiddelen, alle drukpasta’s zijn
op waterbasis en formaldehyde
komt er al lang niet meer aan te
pas. Onze installaties recycleren
zoveel mogelijk afvalwater en de
drainage voldoet strikt aan de
milieunormen. We beschikken zowel
over het FSC (Forest Stewardship
Council) als het CE (European
Conformity) eco-label.

“De verzameling is
ontstaan met aandacht
voor de mens in al
zijn aspecten en is
steeds een inspiratie
voor de fusie tussen
kunst en industrie.”

Vandaag laat de techniek het nog
niet toe om een volledig afbreekbare
wandbekleding te produceren, maar
Masureel zet wel de nodige stappen in
de richting van ecologische innovatie.
Het is haalbaar om gerecycleerde
materialen te gebruiken voor
wandbekleding; met de introductie
van chemicaliën van biologische
oorsprong liggen nieuwe kansen
binnen handbereik. Masureel hecht
enorm veel aandacht aan kwaliteit
en creativiteit, maar dat staat
de uitdaging niet in de weg om
alternatieven voor PVC-wandbekleding
aan te bieden.”
Het verhaal achter het behang
We hadden het al even over
kunst. En laat kunst nu als een rode
draad door het leven en het werk
van Masureel lopen. Meer nog, de
Masureel-collectie is indrukwekkend.
“Dat is ze zeker. De kunstcollectie
van Masureel omvat werken uit het
begin van de 20ste eeuw, lyrische
abstractie, minimalisme en
conceptuele kunst, tot de meest
recente werken van hedendaagse
kunstenaars. De Belgische
constructivisten met onder andere
Jozef Peeters, Marthe Donas, Prosper
De Troyer en Victor Servranckx

Voor dit behang uit de Agathe collectie transformeerden we een
oud-Egyptische kunststijl naar een hedendaagse variant.
Het gezicht in profiel wordt uitgepuurd tot één enkele lijn.
Het licht speelt in de tekening en brengt een luxueuze sfeer.
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uit de jaren 1920 staan centraal. Het zijn
stuk voor stuk kunstenaars die breken met
eerdere conventies en een nieuwe beeldtaal
ontwikkelen, stevig gebaseerd op lijn, vorm
en kleur. Het is een artistieke beweging die
parallel loopt met de opkomst van de moderne
industrie en de drang tot innovatie. In deze
tijd hebben veel kunstenaars zich toegelegd
op industriële processen, om zo letterlijk vorm
te geven aan een nieuwe maatschappij. In die
optiek sluit ze naadloos aan bij de Masureelfilosofie. De verzameling is ontstaan met
aandacht voor de mens in al zijn aspecten en is
steeds een inspiratie voor de fusie tussen kunst
en industrie.”
Anno 2021 is behang niet louter iets wat je aan
je muur bevestigt, maar roept het beleving op,
tactiliteit. Masureel kiest steevast voor print in
de marketingmix. Waarom?
“Beelden helpen ons om wat we willen
vertellen te tonen zoals wij het willen: de juiste
fotografie, de passende print in combinatie
met onze productrange zetten de toon
van ons verhaal. Het is de ideale vorm van
communicatie om onze passie naar klanten
over te brengen.”
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De artistieke stuurkunst van
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Constant Permeke

toont hij zich als een gepassioneerd
HET KUNSTUUR, de tentoonstelling
Via de Vlaamse Primitieven
De
wiedster
(1931)
kunstliefhebber en -verzamelaar.
met
32
Belgische
topwerken
uit
de
en Breugel op een drafje
Grootvader Jos De Bie, kunstschilder,
periode 1887-1938 verbindt heden en
naar de Latemse
school
enCollectie Mu.ZEE – Vlaamse Gemeenschap
Bruikleen
van
inspireerde het initiatief.
verleden. Met dank aan de gebroeders
zo naar Tuymans, Dillemans, Joost en Hans Bourlon.
Foto: Mu.ZEE, Oostende, www.artinflanders.be, AD-Art
Decordier en Borremans.
“Hij schilderde zomerse en winterse
Historisch gezien liggen
landschappen zonder personages, in de
Hans Bourlon? Je kent hem– samen
stijl van (...) Valerius De Saedeleer. Wij
met Gert Verhulst en Danny Verbiest
ze eeuwen uit elkaar,
woonden naast hem en er ging geen dag
–
als
de
geestelijke
vader
van
Studio
maar geografisch weten
voorbij of we bezochten zijn atelier of
100. Maar Bourlon herleiden tot de
ze zich verbonden door
31
snuisterden in zijn kunstboeken. Onze
man achter Kabouter Plop zou hem
een klein lapje grond.
passie voor kunst startte daar.”
onrecht doen. Met HET KUNSTUUR
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“Absolute troef van
HET KUNSTUUR?
Meer dan de helft
van de schilderijen
komt uit privébezit
en is dus zelden door
het grote publiek
te bezichtigen.”
Mechelen, eventjes het mekka van
de Vlaamse schilderkunst
De eerste editie van HET KUNSTUUR
vond plaats in 2019, in de Heilige
Geestkapel in Mechelen. Hans Bourlon
en zijn broer Joost kregen de kapel
vijf jaar in concessie. Het idee om er
topwerken tentoon te stellen uit de
periode 1880 – 1950 bleek een schot
in de roos, niet op z’n minst dankzij de
aparte insteek van het project.
In plaats van de werken in een
traditionele setting aan de muur
te hangen, kreeg elk schilderij een
verhaal mee van een bekende of
minder bekende Vlaming. Die laat
zijn of haar persoonlijke appreciatie
blijken en vertelt wat het werk bij
hem of haar oproept. Koppel daar
de unieke belichting en aangepaste
muziek van Dirk Brossé aan en je krijgt
een uur betoverende kunst in een
historische locatie. Absolute troef?
Meer dan de helft van de schilderijen
komt uit privébezit en is dus zelden
door het grote publiek te bezichtigen.
De periode 1887-1938 bleek
voor de Vlaamse schilderkunst
zeer vruchtbaar. Vooral voor de
Latemse school en tijdgenoten.
Ronkende namen als Gustave
Van de Woestyne, Prosper De Troyer,
Constant Permeke,... lieten de

Anna Boch

Kaai in Mechelen (1906)
Bruikleen van: Museum voor Schone Kunsten, Gent
Foto: Museum voor Schone Kunsten, Gent, www.artinflanders.be, Hugo Maertens
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bezoeker genieten van prachtige
kunstwerken, waarvan een
aantal in ons collectief geheugen
zitten. We herkennen de stijlen,
maar weten niet altijd welke naam
erachter schuilt. De kleinschaligheid
en de aanpak van HET KUNSTUUR
maken daar korte metten mee: wie de
tentoonstelling verlaat, doet dat met
een afdruk in het geheugen. Om nooit
te vergeten.
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(Geen) commentaar
Voor kunstliefhebbers en adepten
van de Latemse school is deze
tentoonstelling het hoogtepunt van
het jaar. Zeker ook omdat één van de
topwerken, ‘Het Hanengevecht’ van
Emile Claus, voor het eerst aan het
publiek getoond werd. Het schilderij
toont 35 Waregemse notabelen
verenigd rond een hanengevecht
en heeft een geschiedenis. Aan het
begin van de Eerste Wereldoorlog
verkocht Claus het schilderij. Hij had

centen nodig en moest vluchten.
Vanaf dat moment was het kunstwerk
spoorloos. Hans Bourlon hoorde
over ‘Het Hanengevecht’ vertellen en
besloot om het werk op te sporen.
Hij vond het na heel wat speurwerk
in een kasteel in Potegem, in de
buurt van Waregem. In een interview
met VRT vertelde hij het volgende:
“Het werk heeft daar jaren opgerold
gelegen in de kelder. Blijkbaar
was men bang dat de Duitsers het
tijdens de Tweede Wereldoorlog
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zouden confisqueren. Toen wij
het kunstwerk zagen, was het
vastgenageld in de lambrisering. Het
was bijna een zwarte vlek, er was
geen kleur te zien. Daarom hebben
we het laten restaureren.” Een
restauratie die 100 uur duurde, maar
die het kunstwerk in volle glorie
openbaarde.

Of de verhalen van de bekende
Vlamingen iets toevoegen aan de
tentoonstelling?
Los van wat anekdotiek zou je
de meerwaarde ervan in vraag
kunnen stellen, maar ze maken de
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werken lichtvoetiger. Een aantal
commentaren voegen een streep
kleur toe, wat couleur local, zeg maar.
Zoals bij Oostendse Arno Hintjes,
die niets dan lof heeft voor zijn
stadgenoot James Ensor.
Hij is in de ban van ‘De dronkaards’,
een werk waarin Ensor niet het
bekende maskerthema gebruikt,
maar twee aan alcohol verslaafde
mannen afbeeldt. Ze zijn in een
bedenkelijke staat van dronkenschap.
“(Ensor) is een beetje mijn mentor”,
lezen we. “Dat schilderij is een van
mijn favoriete schilderijen. Dat heet

voor mij “de droenkaars”. Ik vind het
sterker dan zijn maskers. (...) Ja, ik
heb ook in die periode gezeten met
lady alcohol, pour se cultiver, on doit
se mouiller. Ik vind het fantastisch hoe
Ensor die voeten schildert en ook die
hand, dat is niet geposeerd.”

Studio 100, Schelle,
210 x 280mm, 64p, Arctic Volume 150g

James Ensor

De dronkaards (1883)
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Ray Harryhausen

y’s King Kong bronze

John Landis on Ray’s bronzes
Ray sculpted beautiful re-creations of many of his creatures
and had them all cast in bronze: the Rhedosaurus from
Above: Ray sculpting bronze of King Kong and Tyrannosaurus Rex
The Beast from 20,000 Fathoms (1953) destroying a
Opposite: King Kong and Tyrannosaurus Rex. Bronze on wooden
plinth, 40 x 38 x 26 cm
lighthouse; Talos the gigantic man of bronze from Jason
and the Argonauts (1963); the Cyclops from The 7th Voyage
of Sinbad
(1958);
Sinbad
himself
battling
Toen we te horen
kregen
dat deand
Scottish
National
Gallery
eena different,
smaller dragon. For the fiftieth anniversary of King Kong
overzichtstentoonstelling organiseerde over het werk en leven van
(1933), Ray created a magnificent bronze tableau of Kong
een van ’s werelds meest gelauwerde en gerespecteerde stopfighting the Tyrannosaurus Rex from the film as a tiny Fay
motionkunstenaars, Ray Harryhausen, miste ons cinefielenhart
Wray cowers in fear. Both Rays, Harryhausen and Bradbury,
een slag. De tentoonstelling zagen we niet. Maar het boek
along with Forrest J. Ackerman and Fay Wray herself, were
‘Ray Harryhausen – Titan of Cinema’ maakt veel goed.
there when I won this gorgeous bronze in a charity auction.

de oervader van stop motion

26

usen_3E.indd 26
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Het boek is een historisch document
dat het leven van het genie
Harryhausen heel mooi in de verf
zet, met heel veel aandacht voor zijn
prachtige en inspirerende special
effects ens/stop motionwerk.
Laat het duidelijk zijn, Harryhausen
heeft eigenhandig (letterlijk) het
uitzicht van de moderne cinema mee
helpen bepalen. ‘Ray Harryhausen
– Titan of Cinema’ is dan ook een
boek dat thuishoort in de boekenkast
van elke filmliefhebber, maar ook
van elke CGI- of special FX-artiest.
Een prachtig overzichtswerk met
getuigenissen van zijn dochter,
Vanessa Harryhausen, tevens ook de
auteur van het boek.
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Sprekende uilen en dodende
blikken

Een overzicht van alle films waar
Harryhausen aan meewerkte?
Onbegonnen werk. Maar wedden
dat je toch een aantal films zag?
Talloze prenten schopten het immers
tot classics. Het sprekende uiltje
‘Bubo’ uit ‘Clash of the titans’? Zijn
werk. De wraakzuchtige Medusa uit
diezelfde film? Ook Harryhausen.
“Het heeft maanden gekost om die
film te maken,” aldus Harryhausen.
“Het Medusa-popje beschikt net
zoals een mens over een skelet met
gewrichten. Het verschil met een
mens is dat het wriemelende haar
en de slangen rond Medusa’s armen
ook moesten bewegen. We hebben

“Titan of Cinema’ is een
historisch document
dat het leven van het
genie Harryhausen in
de verf zet, met heel
veel aandacht voor zijn
prachtige en inspirerende
special effects en/
stop motionwerk.”
tijdens het shooten van die film
duizenden foto’s gemaakt, waarbij ik
na elk shot de beweging van Medusa
heel lichtjes en nauwelijks zichtbaar
aanpaste. De bewegingen moesten

Promotional poster for The 7th Voyage of Sinbad (1958).
Ink on paper, 56 x 71 cm
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vloeien. Het was een echt titanenwerk,
helemaal in de geest van de film.”
Andere, tot de verbeelding
sprekende films die Harryhausen een
onmiskenbaar artistieke stempel
gaven zijn ‘Jason and the Argonauts’
(het gevecht met de skeletten), ‘It
came from beneath the Sea’, ’20
Million Miles to Earth’, ‘One Million
Years B.C.’ (waar de poster van de
schaarsgeklede Raquel Welch meer
ophef maakte dan de special effects
van Harryhausen) en de talloze
Sinbad-films. Zijn invloed is niet te
onderschatten: regisseurs als Peter
Jackson, Tim Burton, George Lucas,
Steven Spielberg en een studio als
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Aardman Animations zijn allemaal
schatplichtig aan Harryhausens
oeuvre.

Popjes maken

De filmwereld vandaag is niet meer te
vergelijken met de ‘motion picture’wereld waarin Harryhausen in de
jaren 1950 zijn eerste stappen zette.
Vandaag kan je geen film meer zien
of hij staat bol van de CGI (Computer
Generated Imagery): steden worden
pas na het filmen digitaal toegevoegd,
acteurs krijgen een digitale
verjongingskuur en monsters lijken
zo uit een andere dimensie te komen.
Toen Harryhausen begon, was er van
CGI absoluut nog geen sprake. Wilde

een regisseur een monster laten
opdraven in een film, dan moest hij
een beroep doen op de kunde van
echte craftsmen. Handenarbeid,
geduld en tonnen creativiteit stonden
centraal.
“Bij mij is de liefde voor stop motion
gestart bij het zien van de eerste
King Kong-film in 1933”, vertelde
Harryhausen in een interview met
de BBC (1981). “Ik was helemaal
overdonderd door de special
effects van Willis O’Brien, toen
dé grootmeester van de stop
motion. Ik wist meteen wat ik met
mijn leven wou aanvangen. Ik begon
zelf te experimenteren met poppetjes,

57

GRAPHIUS

O’Brien zodanig veel werk had, kreeg
Harryhausen de verantwoordelijkheid
over ‘Mighty Joe Young!’, een film
waarin een gigantische aap de
hoofdrol speelde. In 1953 was het tijd
voor Harryhausens echte vuurdoop.
‘The Beast From 20.000 Fathoms’,
zijn solo filmdebuut, waarin een
gargantueske dinosauriër steden
herschept tot helse inferno’s, nota
bene een jaar voor Godzilla in het
Verre Oosten hetzelfde zou doen.
Medio jaren 1950 kreeg Harryhausens
manier van werken een eigen naam:
Dynamation, een combinatie van liveacteurs met stop motion.

Bescheiden groots

3/09/20 13:27

kocht een 16 mm-camera en ging aan
de slag. De garage thuis werd mijn
laboratorium.”
Stop motion liet Harryhausen niet
meer los. Hij was er elke dag mee
bezig en maakte zelf een paar
experimentele animatiefilms,
waarbij hij steevast hulp kreeg van
zijn vader en moeder. Harryhausen
senior maakte de armaturen voor de
modellen, zijn moeder de kleren.
Die jaren hard werken bleken geen
maat voor niets, want de jonge
Ray kreeg een stek in het team van
Willis O’ Brien en een jongensdroom
ging in vervulling. Meer nog: omdat

Ook al kreeg hij heel veel lof om zijn
prestaties, toch bleef hij bescheiden,
ook toen hij in 1992 bedacht werd
met de Gorden E. Sawyer Award
for Technical Achievement (een
Lifetime Achievement Award)
tijdens de jaarlijkse Oscars, uit
handen van zijn beste vriend (en
regisseur) Ray Bradburry.
Wat Harryhausen typeert –
naast zijn ongebreidelde fantasie
– is dat hij zijn werk heel erg
serieus nam, maar zichzelf niet
zo. Zijn dochter Vanessa
beschrijft het mooi in
‘Titan of Cinema’: “De
100ste verjaardag van
zijn geboorte heeft
me gemotiveerd
om de man achter
de creaties te
portretteren. De zachtaardige,
grappige en fascinerende vader
die hij was. Ik ben enorm trots
op de erfenis die hij nagelaten
heeft, en het is hartverwarmend
om te zien hoeveel mensen nog
steeds gefascineerd zijn door

“We hebben tijdens het
shooten van die film
duizenden foto’s gemaakt,
waarbij ik na elk shot de
beweging van Medusa
heel lichtjes en nauwelijks
zichtbaar aanpaste. De
bewegingen moesten
vloeien. Het was een echt
titanenwerk, helemaal
in de geest van de film.”
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zijn werk. Dat het verder leeft. Ik heb
zijn werk altijd al als iets magisch
beschouwd, van het initiële idee
tot het uiteindelijke model dat hij
via animatie tot leven bracht. Zijn
creaturen hadden stuk voor stuk een
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sterke persoonlijkheid, en leken er al
een leven opzitten hebben voor ze in
de film terecht kwamen. Telkens een
animatiefilm af was, bracht hij zijn
modellen mee naar huis, en mocht ik
ermee spelen. Ons huis was gevuld

met zijn werk, en ik ben maar al te blij
dat iedereen nu kan zien wat voor een
mooie en creatieve geest hij had.”
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National Galleries
of Scotland, Edinburgh,
220 x 260mm, 208p,
Perigord Mat 150g
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Dit jaar is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
(KMSKA) tien jaar gesloten voor een zeer grondige verbouwing die het
stadsmuseum de 21ste eeuw moet binnenloodsen. Anno 2021 is het einde
van de bouwwerken in zicht. Na wat vertraging kijkt directeur Carmen
Willems enthousiast uit naar de heropening. “Een exacte datum is er
nog niet,” zegt ze, “maar ik sta te popelen om de bezoekers het KMSKA
2.0 binnen te laten. Ik ben er zeker van dat we de kunstliefhebber zullen
verrassen. Naast een collectie in topconditie zijn er nieuwe aanwinsten,
en extra beleving.”

Fotografie: Karin Borghouts / Productie Media Mixer i.o. van KMSKA

KUNST IN EEN JAS VOOR ALLE SEIZOENEN
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Carmen Willems leidt sinds 2017 het
KMSKA, eerst als zakelijk directeur
en later als opvolger van Manfred
Sellink (zie eerder in dit magazine).
Met een verleden als directeur van het
Gallo-Romeins museum in Tongeren,
een uitstap naar Toerisme Limburg
en het ambt van burgemeester van
Tongeren, beschikt ze over de nodige
geloofsbrieven om het Antwerpse
Museum voor Schone Kunsten onder
haar hoede te nemen. Op het moment
dat we haar spreken, is het nog even
van hot naar her rennen.
“De eindmeet is in zicht, al staan
er nog een aantal belangrijke
deeldossiers op de planning: de
inrichting van de kantoorzone, de
gouddecoratie van de Rubensen Van Dyckzaal en het op punt
stellen van het klimaatsysteem,
zowel in het historische deel van
het museum als in het nieuwe
deel. We willen de kunstwerken in
optimale omstandigheden aan het
publiek tonen, en daarvoor is het
creëren van het ideale binnenklimaat
primordiaal.”
“Eén van de grote manco’s aan het
oude museum was dat we een aantal
topstukken niet konden presenteren,
omdat ze te veel zouden lijden onder
te grote temperatuurschommelingen
en een niet constante
vochtigheidsgraad. Voor historische
kunstwerken is dat nefast. De ideale
temperatuur in een museumzaal is
20°C, met een vochtigheidsgraad van
55 %. De aanpassingen verhelpen dat
euvel. In het nieuwe museumvolume
krijgen we voortaan een
klimaatsysteem van de klasse A, in het
oude deel komt er aan de wanden een
A-klimaat en een B-klimaatsysteem in
het midden van de zalen.”
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Elk nadeel...
“Dat een museum zo lang sluit,
is niet meteen iets waar je als
kunstliefhebber naar uitkijkt,” gaat
Carmen Willems verder. “Al waren er
wel een aantal voordelen: de sluiting
liet onze restaurateurs toe om
maar liefst 171 van de 8000 werken
aan een grondige inspectie en
restauratie te onderwerpen.
Alle andere werken kregen een
conserverende behandeling,
waardoor ze weer helemaal in
topconditie zijn. Dankzij de nieuwe
klimaatsystemen kunnen we van
andere musea makkelijker werken
in bruikleen krijgen, wereldwijd. Het
KMSKA heeft de nodige certificaten
om werken in optimale en veilige
omstandigheden te tonen. Dat is
een grote opsteker. De sluiting
houdt verder ook in dat we zelf
kunstwerken in bruikleen kunnen
geven. De verbouwing heeft het
KMSKA internationaal wel op de
kaart gezet, met veel goodwill bij
talloze (inter)nationale musea als
gevolg. In de toekomst kunnen we
daar zeker de vruchten van plukken.”
Een openingsdatum is er
nog niet, maar wel al een
openingstentoonstelling?
“Ja, we halen voor de eerste tijdelijke
tentoonstelling een collectie ‘tronies’
naar het KMSKA. Tronies zijn van
die specifieke portretstudies,
karakterkoppen, die je onder andere
ziet in de schilderijen van Rubens; ze
zijn heel fragiel.”
Een museum dat zo’n ingrijpende
verbouwing ondergaat, kan niet
anders dan future proof zijn.
“Ik mag het hopen (lacht). Dankzij deze
verbouwing is het KMSKA helemaal
mee met de tijd. De verbouwing zal

in totaal 100 miljoen euro kosten, wat
een gigantisch groot bedrag lijkt,
maar vergeleken met gelijkaardige
internationale verbouwingen is het
KMSKA een goedkoop museum. (De
verbouwingen van het Boijmans Van
Beuningen-museum in Rotterdam
en het Centre Pompidou in Parijs
werden op het dubbele beraamd,
red.). En historisch gezien is het de
eerste grote verbouwing in 200 jaar.
Het KMSKA is helemaal klaar om de
bezoeker een bijzondere museale
beleving te bieden. De publieksruimte
is met een derde toegenomen, wat
de presentatie én beleving van de
collectie alleen maar ten goede komt.”
Wat moet een museum voor jou
precies zijn?
“In de eerste plaats een warme plek,
een plaats die zorgt voor verbinding,
verwondering en verrijking. Dat
zijn de thema’s waarrond we de
museale beleving concentreren:
we willen ons publiek bij het nekvel
grijpen, en elke bezoeker een
unieke, totale museumervaring
bieden. De architectuur, het
programma, de ontvangst... het hoort
er allemaal bij.”
Je hoort soms dat mensen
drempelvrees hebben om een
museum binnen te stappen.
“Ik begrijp dat. Wie voor de
verbouwing het museum wou
bezoeken, moest eerst een
monumentale trap op. Nu is er een
tweede ingang, op de hoogte van het
maaiveld. Mensen kunnen gewoon
binnenlopen en hoeven – letterlijk –
geen drempel meer over. Ze komen
meteen terecht in een gastvrije
logistieke ruimte, waar ze hun jas
afgeven, een ticket kopen en hun
audiogids oppikken. En dan gaat het

via een draaitrap naar de collecties
waar zich een droomwereld ontvouwt.”
Rekent het KMSKA 2.0 voorgoed af
met het duffe imago waar zoveel andere
historische musea vandaag nog steeds
mee te kampen hebben?
“Dat is zeker zo. Een museum anno
2021 kan niet langer louter een verzameling
kunstwerken zijn, maar moet de interactie
durven aan te gaan met het publiek en met
de samenleving. Het KMSKA zal bijvoorbeeld
plaats hebben voor artists in residence
met wie we een co-creatie op touw zetten.
Artiesten die de dialoog aangaan met
het museum en met de werken die er
hangen. Op die manier willen we andere
doelgroepen aanspreken, ook mensen
die nog nooit een stap in een museum
zetten. Het KMSKA is een actueel museum,
een dat leeft en inter ageert met de stad
Antwerpen. Wat uiteraard wel blijft, is de

Een museum anno
2021 kan niet langer
louter een verzameling
kunstwerken zijn, maar
moet de interactie durven
aan te gaan met het publiek
en met de samenleving.
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grote bron aan kennis van de collectieonderzoekers en het wetenschappelijk
onderzoek. Daarnaast willen we projecten
op poten zetten die mensen op een
andere manier naar kunst laten kijken.
Een voorbeeld daarvan is Radio Bart:
een van onze medewerkers is blind en
heeft een verleden als radiopresentator.
Hij zal bezoekers uitnodigen om samen
met hem naar een collectiestuk te kijken
en hen vragen om het te beschrijven. Hij
wakkert de emotionele beleving aan, en
geeft mensen de tijd en ruimte om live een
interpretatie te ontwikkelen.”
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“Dat boeken
zouden verdwijnen,
is een boutade
die de realiteit
ondertussen
al meermaals
ontkracht heeft.”

GRAPHIUS

Een van jullie paradepaardjes is de
Ensor-collectie. Het KMSKA bezit heel
wat werk van de Oostendse kunstenaar.
“Ja, en Ensor vormt een scharniermoment
tussen de werken voor 1880 en die na 1880,
de klassieke en de actuele kunst. Het is
een tijdlijn die we hanteren. De kunst voor
1880 presenteren we in het historisch
museum en die na 1880 in het nieuwe
deel. Zo krijg je 2 werelden in één
museum. De interactie tussen gebouw en
collectie is bijzonder spannend.”
Boeken zijn blijvers
Voor het KMSKA is het kunstboek een
essentieel onderdeel van de werking, een
mooie aanvulling op wat je digitaal en
online vindt. Carmen Willems heeft er dan
ook een zeg over.
“Dat boeken zouden verdwijnen, is een
boutade die de realiteit ondertussen
al meermaals ontkracht heeft. Mensen
blijven boeken kopen, zeker nu. Corona
heeft de interesse in boeken enkel
aangewakkerd. Ik beschouw print als een
grote meerwaarde. Vandaag merk je dat
mensen het vele online lezen een beetje
beu worden. Ze willen opnieuw iets in
hun handen nemen, kunnen bladeren, het
papier horen ritselen en het ruiken. Ik lees
zelf ontzettend graag, maar het ontbreekt
me soms aan tijd. En nu ik zowel in
Antwerpen als in Tongeren woon, merk ik
dat het nog wat langer duurt voor ik een
boek uit heb. Ik lees op beide plaatsen
andere boeken, zie je. Een van de romans
waar ik me graag in verlies, is ‘Wildevrouw’
van Jeroen Olyslaegers. En verder? Ik heb
echt genoten van ‘De Geniale Stad’,
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van Koen De Vos, waarin hij het
Firenze van de 15de eeuw onder de loep
neemt. Ik geniet ook van kunstboeken,
dat spreekt. Of het nu gaat over
een monografie of een oeuvrewerk
over Rinus Van de Velde, Rodin of
een klassiek kunstenaar, ik laat me
meeslepen en leer graag bij.”

Scan deze pagina met je
smartphone en BLIPPAR neemt je
mee naar het vernieuwde KMSKA.

De KMSKA-collectie bevat
8000 werken. Als directeur heb je de
benijdenswaardige positie ze gelijk
wanneer te kunnen bekijken.
“Dat zou je denken (lacht). Ik heb
ze lang nog niet allemaal gezien,
hoor. Ik kan wel het interne depot
bezoeken of de restauraties volgen,
maar niet alle kunstwerken zijn hier
beschikbaar. Van de werken in de
collectiepresentatie heb ik wel een
goed beeld, maar ik laat me toch graag
verrassen als ze fysiek opnieuw in huis
verschijnen. We hebben wel nog heel
wat in petto voor de bezoeker.”

Welk werk uit de collectie kan je het
meest bekoren? Een vraag die je
wellicht moeilijk kan beantwoorden.
“Dat is het. Er is niet één werk dat eruit
springt. Het hangt wat van de mood en
het moment af. Ik ben wel bijzonder
geïntrigeerd door de ‘Madonna’ van
Fouquet; het dateert van 1454, maar
heeft zo’n hedendaagse toets dat
het een voor een modern werk zou
kunnen doorgaan. Het is een van onze
topstukken, en een uniek werk, omdat
van Fouquet maar zes schilderijen de
tand des tijds overleefd hebben.”
Wie niet kan wachten om het
museum te bezoeken, kan alvast een
kijkje nemen op de website van het
KMSKA, waar je de verbouwing quasi
in realtime kan volgen. Bijzonder
indrukwekkend is alvast het filmpje
dat toont hoe de modernistische
ingrepen naadloos overlopen in de
historische grandeur van het museum.
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Van ruige fietsritten
door de Alpen naar bunkers

©The Rough Stuff Fellowship Archive
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92
‘Max Leonard makes
books’.
Soms heb je voor de inleiding
van een interviewee niet veel
woorden nodig. Kijk bijvoorbeeld
Max Leonard, de man achter Isola
Press, die zich als veelzijdige
creativo de laatste jaren in de
kijker wist te werken als schrijver,
‘maker of books’ en uitgever. Toen
hij bij Graphius aanklopte met –
amongst others - ‘The Rough-Stuff
Fellowship Archive’ en ‘Rough
Stuff Cycling In The Alps’ waren we
hier ten huize gecharmeerd door
’s mans passie voor het metier,
gecombineerd met een grote liefde
voor old-school cycling en de
Franse en Noord-Italiaanse Alpen.

Scotland 1959
Into Glen Derry, Lairig an Laoigh

Vooral ‘Rough Stuff Cycling the Alps’
spreekt tot de verbeelding: het is een
heruitgave van een haast verloren gegane
uitgave van de fietspionier Fred Wright,
een ietwat excentrieke Engelsman die
medio jaren 1950 de Franse Alpen, de
Dolomieten, Zwitserland en Oostenrijks
Tirol per fiets begon te exploreren. De gids
bevat de collectieve kennis van generaties
van fietsers/pioniers die de ruige routes
en bergketens kruisten via onbekende cols
over wandelpaden, gravelwegen en soms
zelfs gletsjers. Wright documenteerde
elke rit en bundelde zijn verhalen, tips,
bezienswaardigheden in een schriftje,
dat hij in 2002 – dankzij zijn werk voor
Cambridge University Press – in eigen
beheer uitgaf. 300 ritten, zowel langs
makkelijk berijdbare wegen tot steile
voetpaden op een hoogte van 3000 meter.
“Toch een bijzonder historisch document,
“ aldus Max Leonard, “de redactie van
het boekje is echt professioneel, maar
hij liet het boekje printen en bundelen in
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een copyzaak. Bovendien liet hij van de
die eerste editie amper 100 exemplaren
maken, waardoor die eerste versie van
‘Rough Stuff Cycling In The Alps’ een echt
collector’s item geworden is.”
Het lot was je gunstig gezind. Je vond een
originele uitgave en besloot om het via
een Kickstarter-project opnieuw uit te
geven. Waarom?
“Ik wilde het opnieuw uitgeven, omdat
ik de routes wilde leren kennen, maar ik
vond het nergens. Ik dacht dat het ook
interessant kon zijn voor de groeiende
groep mensen die geïnteresseerd zijn in
‘gravel’-fietsen of bikepacking. Door aan
Freds boek te werken, kwam ik op het
spoor van de RSF, omdat sommige routes
in zijn boekje van RSF-leden komen, maar
beiden zijn verder niet gelinkt aan elkaar.
Vergis je niet, RSF-ers waren pioniers in
off-road fietsen, maar Fred was geen lid.
Hij was wel een die-hard dat is zeker. Hij
leek zich weinig aan te trekken van zijn
uitrusting, al had hij wel steeds een proper
hemd aan.”
Heb je Fred hier zelf voor kunnen spreken?
“Ja, en toen we hem vertelden dat we een
nieuwe editie gingen uitbrengen, leek hij
echt wel blij. Fred is nu zelf 82, en woont in
ergens in Zuid-Engeland. Hij wist niet dat

©The Rough Stuff Fellowship Archive
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June 1973
Alf Peacock
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tzerland 1980
ridge track past the Faulhorn
Grosse Scheidegg
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er nog steeds zo’n fietserscommunity
bestond die net zo gepassioneerd
was als hij wat betreft ‘rough cycling’.
Hij liet zijn appreciatie alvast blijken,
want hij wil die verzamelde kennis
echt niet verloren laten gaan.
Freds levensverhaal is anders wel
inspirerend: hij is opgegroeid in
het Indische Kashmir, voor India en
Pakistan opgedeeld werden. Zijn
vader was er heen gestuurd, voor de

06/05/2019 13:12
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behandeling van TBC. Het gezinMull
Wright
met prachtige landschappen, de
1987
on rocks Ik denk dat Europa over het
woonde er in een tent langs deLowering
oeversbikes bergen.
van de Sind-rivier, ergens in de bergen algemeen een iets verfijndere manier
op de route naar Ladakh. Het is daar
van leven kent dan Groot-Brittannië,
dat zijn liefde voor de bergen vandaan
en Frankrijk spant daarin toch de
komt.”
kroon. On top of that, ik ben een zeer
grote fan van de Tour de France. Sorry,
Waar komt jouw liefde voor fietsen
België! De klassiekers-van-één-dag
vandaan?
zijn niet zo aan mij besteed. Ik hou
“Vooral uit mijn liefde voor
van de traagheid van fietsen, van
06/05/2019 13:17
Frankrijk. Ik heb de vakanties tijdens
teamwork en overgave, iets wat je
mijn jeugd in Frankrijk doorgebracht,
terugvindt in mijn boekje ‘Lantern
en ben achteraf ook Frans gaan
Rouge’. Zoals talloze andere fietsers
studeren. Ik heb er gewoond, zowel
begon ik te fietsen op de weg, maar
in de bergen als in het zuiden. Ik hou
langzamerhand groeide mijn interesse
van de combinatie tussen het Noordin off-road fietsen, of fietsen op
Europese én het Mediterraanse ...
‘gravel’, zoals in ‘Rough Stuff Cycling
Frankrijk is het enige land dat beide
In The Alps’. Het is de eenvoud die
culturen overspant. De Parijse cultuur, me aanspreekt, de solitude en de
films, boeken, ... perfect in harmonie
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onbetreden paden in de majestueuze
bergen.”
Van fietsen naar boeken is voor jou
een kleine stap.
“Ik denk dat de traagheid en de
liefde voor het ambacht, het metier
allebei vervat zitten in de boeken
die ik maak en in mijn liefde voor dat
pioniersfietsen. Wat boeken betreft,
vind ik het belangrijk om telkens weer
het mooiste fysieke object te maken.
Voor mij zit er een meerwaarde in
het printen van foto’s, omdat ze
anders veel makkelijker verloren
kunnen gaan. Jpg’s kunnen gewist
worden, oude cd’s en dvd’s blijven niet
eindeloos leesbaar. Boeken blijven
voor mij nog steeds de beste en meest
duurzame manier om documenten te
bewaren. Ik hou echt van het maken
van boeken ...”

Top
Spring tour 1973
Solid wheels of snow
Above
Spring tour 1973
Eddie pushing through the snow

06/05/2019 13:03

06/05/2019 13:03

Hence, Isola Press.
“Jazeker. Ik heb Isola Press opgericht
in 2016, tijdens het schrijven van
het boek ‘Higher Calling’ voor Yellow
Jersey; een sectie in dat boek gaat
over bunkers, waar ik toen echt door
gebeten was. Ik was ervan overtuigd
dat het als fotoboek veel beter tot
zijn recht zou komen. En aangezien
ik daarvoor ook al ervaring had
als auteur voor Laurence King en
Thames & Hudson, heb ik de stap
gezet. Het stelt me ook in staat om
sneller beslissingen te nemen, en ik
hoef geen compromissen te maken,
zeker niet wat betreft de keuze van
formaten, papier, etc. En ik krijg geen
wind van voren als ik eens over het
budget ga (lacht). Ik vind het alleszins
erg aangenaam werken. Waar ik onder
andere veel voldoening uit haal, is het
besef dat mijn boeken een plek vinden

©The Rough Stuff Fellowship Archive
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153

in communities, bij mensen
met gelijklopende interesses
en passies. Als je weet wat er
leeft bij de groepen mensen
die je boeken kopen, dan
maakt dat de communicatie
met die doelgroepen ook
makkelijker.”

©The Rough Stuff Fellowship Archive

To Everest base camp, October 1984
Track to Manidingma

Carte blanche: je krijgt de kans
om het boek te maken dat je
wil, wat het ook mag kosten.
“Het hangt een beetje af
van het onderwerp. Ik ben
er alvast niet de man voor
om een duur boek te maken,
gewoon omdat het kan. Kiezen
hoe ik het wil doen, dat geeft
wel voldoening. De eerste
editie van het bunkerboek
had bijvoorbeeld een dikke,
grijze cover die het beeld van
betonnen bunkers opriep. Elke
andere uitgever zou dat idee
afgeschoten hebben, wegens
te duur. Dat hoefde ik dus niet
te doen. Voor latere uitgaves
heb ik bijvoorbeeld gewerkt
met Gardapatt Kiara-papier,
een premium papiersoort die
zeer goed combineert met
Kodachrome-slides. Het is
dus niet zozeer de centen
die bepalen hoe een uitgave
eruitziet, dan wel wat de
uitgave nodig heeft.”

Isola Press, Londen,
210 x 270mm, 208p,
Gardapat Kiara 150g
RSA_Layout.indd 153
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Graphius Nieuws
Uitbreiding gebouw in Gent
Na jaren onderhandelen met de overheid is de vergunning voor de
uitbreiding er eindelijk gekomen. De werken die zijn opgestart in februari
worden in augustus opgeleverd. In september wordt de 2000 m² extra
ruimte in gebruik genomen voor een optimalisatie van onze interne
logistiek en een verdere automatisatie van onze boekbinderij.

1ste robot in gebruik bij PPO
Bij PPO GRAPHIUS Parijs doen ze het voortaan met een robot: een
automatische robotarm neemt sinds kort de genaaide boekblokken van de
naaimachine en stapelt ze op paletten. Zo kan de operator zich helemaal
concentreren op de kwaliteit van het eindproduct, terwijl de machines
feilloos hun werk doen.
Scan deze pagina en BLIPPAR laat je
onze robotarm in actie zien.
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Boorinstallatie
bij Graphius Gent
Honderdduizend schoolboeken drukken is één ding,
maar ze ook afwerken is weer wat anders. Om deze
belangrijke markt efficiënt te bedienen, installeert
GRAPHIUS Gent voor de afwerking een inline booren verpakkingsstraat. Naargelang de dikte worden
een of meerdere boeken tegelijkertijd geboord
en dan via de uitleg verzameld voor ze in de folie
verpakt worden.

Scan deze pagina en BLIPPAR laat je
onze boorinstallatie in actie zien.

Label stansmachine
voor Etiglia in Brussel
Om het groeiend aandeel labels te kunnen
verwerken, installeerde Etiglia een stansmachine
van de Zwitserse firma Blumer. De DG-35 XL
stanst tot 7.000 labels per minuut in kleine tot
middelgrote formaten uit en legt ze op een
transportband klaar om te verpakken. De labels
worden in de stansvorm stabiel gehouden door
tegendruk. Vrij uniek is de mogelijkheid om labels
tot een formaat van 238 x 383 mm te stansen.
Van dit type staan er maar een 5-tal ter wereld!
Scan deze pagina en BLIPPAR laat je
onze stansmachine in actie zien.

CarnetSens-01-Pages-V2.indd 54

73

GRAPHIUS

Momenten om nooit
meer te vergeten

14/01/2021 15:16

CarnetSens-01-Pages-V2.indd 55

We leven in bijzondere tijden.
Maart 2020 en maart 2021 liggen exact 365 dagen uit elkaar,
en delen een grote verbinder: covid-19. Het is in die optiek dat we
‘Une évidence, malgré tout’ (CHU (Centre Hospitalier Universitaire)),
‘Helden van vandaag’ (Sint-Jan Brussel), ‘Traces’ (hôpitaux bruxellois Iris Sud) en
‘Merci’ (UZ Brussel) moeten kaderen: het zijn tijdsdocumenten, met beklijvende en vaak
hallucinante beelden van wat zich achter de schermen van een ziekenhuis afspeelt.

14/01/2021 15:1
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‘UNE ÉVIDENCE,
MALGRÉ TOUT’

“In februari 2021 kregen
de 15.000 medewerkers
bij hun loon een uniek
fotoboek. Het is een
hulde aan de bijzondere
en collectieve inzet
van alle mensen die te
maken kregen met de
corona-uitbraak.”

het Rijselse CHU (Centre Hospitalier Universitaire)

Twee fotografen, Anouk Desury en Thierry
Thorel, volgden er het dagelijkse leven
van het verplegend personeel.

‘Une évidence, malgré tout’ is een
ode aan de zorg en spreekt een
waardering uit voor iedereen die zich
dag in, dag uit inzet voor mensen
die - om gelijk welke reden - in het
ziekenhuis belanden. Het is een kijk
op een wereld die velen van ons enkel
van buitenaf kennen, een beklijvend
boek dat ons even doet stilstaan bij de
fragiliteit van het leven.

14/01/2021 15:16
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“Het was de bedoeling om de
impact van de pandemie heel
waarheidsgetrouw vast te leggen,
zowel de werking van het ziekenhuis
als de persoonlijke besognes van
het personeel,” aldus Light Motivs
zaakvoerder Eric Le Brun. “Toen het
ziekenhuis de beelden onder ogen
kreeg, besloten ze meteen om er
een boek

van te maken. In februari
2021 kregen de 15.000 medewerkers
bij hun loon een uniek fotoboek. Het
is een hulde aan de bijzondere en
collectieve inzet van alle mensen
die te maken kregen met de
corona-uitbraak.”
Light Motiv
Light Motiv Editions, La Madeleine, 245 x 295mm, 96p, Condat Matt 300g
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‘MERCI’
UZ Brussel

Voor De Gentse fotografe Lieve Blancquaert zal
2020 altijd een speciale plek in haar oeuvre innemen,
omdat ze tijdens volle coronacrisis de toestemming
kreeg van het Brusselse UZ om een jaar lang foto’s
te nemen van een ‘ziekenhuis in volle crisis’.

Een financiële verloning is eenmalig
prettig, maar wordt niet beschouwd
als een teken van waardering.
Zeker niet in de gezondheidszorg,
waar de motivatie vooral intrinsiek
is. Het beste bewijs: ettelijke
verpleegkundigen uit “niet-getroffen
diensten” hebben een deel van hun
“zorgpremie” afgestaan aan collega’s
die dagelijks in de frontzone staan.
Waarom dan een boekje? Het is één
van de tientallen kleine attenties.
A thing of beauty, to keep.”

Bedankt UZ Brussel
Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 100 x 145mm, 160p, Arena 120g

57

Het leidde uiteindelijk tot een 15’
durende videomontage én het boekje
‘Merci’ (uitgegeven bij BorgerhoffLamberigts) dat de 4000 medewerkers
van het UZ Brussel als bedanking mee
naar huis kregen.

“We hebben er al verschillende
tientallen gemaakt, omdat we niet
geloven in een pecuniaire beloning
als teken van waardering. Uitgebreide
literatuur toont aan dat dit niet werkt.

“Wij kiezen voor allerlei vormen van
dank en waardering,” aldus Marc
Noppen, CEO UZ Brussel.

Scan deze pagina en bekijk
de video met BLIPPAR.
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‘DE HELDEN
VAN VANDAAG’
Kliniek Sint-Jan in Brussel.

CEO Hadewig De Corte zat met de neus op de
crisis en besloot op dag één om een dagboek bij
te houden, eerst als blog en dan als boekje.

Dagtekening – Dessin du jour

22
03

Dagtekening – Dessin du jour

‘De Helden van vandaag’ biedt naast een
bijzonder pakkend persoonlijk relaas een
inkijk in hoe een ziekenhuis als Sint-Jan
omgaat met een pandemie en voor welke
uitdagingen het personeel komt te staan.

15
05

Hadewig De Corte: “’De helden van vandaag’
is naast een bedankje voor de inzet veel
meer een blijk van erkenning en het delen
van de situatie waarin we als ziekenhuis
terechtgekomen zijn, een soort van hart
onder de riem voor ons personeel. Dit staat
volledig los van een eventuele financiële
compensatie of extra verloning. De opbrengst
van de verkoop gaat volledig naar de
projecten die onze kliniek heeft voor het
welzijn van onze medewerkers tijdens deze
periode.”
125

De helden van vandaag
Kliniek St. Jan, Brussel, 185 x 250mm, 160p,
Lessebo Design Bright 115g

14
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‘TRACES’

Collectif Hôpiteaux Iris Sud (Brussel)

‘Traces’ is een bundeling van
200 getuigenissen, van dokters,
verplegers etc.... met prachtige
en sprekende foto’s – het lijken
bijwijlen portretten zoals de Vlaamse
Primitieven ze zouden schilderen
- van fotograaf Gaël Turine, in een
mooie, down-to-earth vormgeving
van Chiquinquirá García.
“Het fotoboek toont een bijzondere combinatie van
extreme toewijding, strijdlust, solidariteit, pijn en
verdriet... Hier en daar met kleine uitbarstingen
van legitieme woede, omdat we te weinig zorgen
voor de zorgverleners. We worden dagelijks
overladen met statistieken en woorden van
specialisten, maar deze verhalen uit het ziekenhuis
tonen een heel andere dimensie”, aldus schrijfster
Caroline Lamarche.
Voor fotograaf Gaël Turine was het een bijzondere
opdracht: “Het was een buitengewoon aangrijpend
project, en heel belangrijk vanuit maatschappelijk
oogpunt. Het was een buitengewoon sterke
samenwerking, ik voelde me geprivilegieerd om al
die mensen voor de lens te krijgen.”

4

Traces
Beltza, Brussel, 208 x 328mm,
160p, Symbol Tatami 150g
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AWARD!
Gents grafisch bureau Ronny & Johny
winnen prestigieuze Henry van de Velde Award
Mooi, creatief en inspirerend
drukwerk zal nooit verdwijnen.
Dat is geen wishful thinking,
maar wel een feit. Kijk
bijvoorbeeld naar de jaarlijkse
Henry van de Velde Awards, de
belangrijkste designprijzen van
België. De prijs voor het meest
in het oog springende grafisch
werk ging dit jaar naar het
Gentse bureau Ronny & Johny,
voor de identiteit en grafische
ondersteuning voor het HORST
Arts and Music Festival.
Ook Graphius snoept mee van die
erkenning: voor de druk klopten de
heren hier aan. Ronny & Johny is het
bureau dat al sinds 2008 onder de
auspiciën staat van Ronny Duquenne
en Johny Van de Vyver. Beiden
werken al 5 jaar voor het HORST Arts
and Music Festival dat architectuur,
muziek en kunst samenbrengt in een
immersieve beleving.
“Blij met de erkenning”, vertelt Ronny
enthousiast als we peilen naar een
reactie. “We werken al lang voor
de culturele sector, maar het is
natuurlijk fijn als je werk opgemerkt
wordt. Ik denk dat de sterren goed
staan, want vorig jaar kaapten we

op de Red Bull Elektropedia Awards
de tweede plek weg in de categorie
‘Best Artwork’ met het ontwerp voor
HORST.”
Grafiek is alive
“Wat we al langer zien, is dat er
een verschuiving is in drukwerk,”
gaat Ronny verder. “Wij merken
ook dat er in de culturele sector
veel minder aandacht gaat naar
promotie-drukwerk als flyers of
posters. Tegenwoordig worden daar
op sociale media veel doeltreffender
campagnes voor op poten gezet. Het
betekent wel dat meer ruimte krijgen
voor het ontwerp van het drukwerk,
dat je iets verder kunt gaan, net
omdat er ook een aanvulling is via
sociale media. Voor HORST zijn de

Ronny en Johny grafisch ontwerp, Gent,
180 x 260mm, 160p, Munken Polar Rough 120g

affiches die we maakten bijvoorbeeld
verzamelobjecten geworden. Dat zag
je een paar jaar geleden veel minder.”
Jullie werk voor HORST viel in de
prijzen. De grafische identiteit kon de
jury ten zeerste bekoren.
“Ja. Speciaal aan dat project was dat
we een 5de kleur hebben toegevoegd
en het magenta hebben vervangen
door fluo magenta, bovenop de
CMYK-standaard, waardoor het
ook aansloot bij wat er online werd
getoond. Bovendien gaf de keuze
voor fluo magenta ook de sfeer van
het festival goed weer en kwam de
avondfotografie beter tot zijn recht.
Het heeft er alleszins voor gezorgd dat
niet enkel de posters, maar ook het
HORST-boek een echt hebbeding is.”
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Coronakilo’s

in boeken
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Wij vragen ons af of het te maken heeft met de
coronalockdown, maar het valt ons op dat het aandeel
aan dikke boeken sterk is toegenomen. We kozen er
vier, omdat die naast de omvang ook door afwerking,
opmaak of inhoud onze speciale aandacht meer dan
verdienen.

We liepen een blauwtje aan de
Universiteit van de Mode in Basel!
Eens een ontwerper van onze goede zorgen heeft geproefd, blijft hij trouw
aan onze aanpak.
Dat geldt ook voor Johnny Graf. Gelukkig zijn niet alle opdrachten even
moeilijk als het eindejaarboek voor de studenten van de Universiteit
Toegepaste Wetenschap en Kunsten van Noordwest Zwitserland: “Doing
Fashion Paper N° 7”. Het boekje is gedrukt in reflexblauw, zilver zwart en
uitgespaarde vernis. Een huzarenstuk dat als kers op de taart ook nog
flock op de cover kreeg en blauw op de snede.
I.O., Basel, 125 x 180 mm, 796p Condat mat 100g, zwart,
reflex baluw, zilver en vernis, genaaid gebonden.
Cover met flock op rug en voor- en achterplat.

Le Pavé de Paris
Een kort, dik vierkant en zeer sympathiek boekje dat, in
vergelijking met de eerste editie in 2004, met 32 extra
bladzijden nog aan gewicht is toegenomen. Gedrukt op FSCgecertificeerd papier en van de hand van Emmanuel Guibert.
Voorwaar een moeilijk product om te maken, maar superleuk
om te lezen. De illustrator, Frédéric Lemercier, handtekent elk
exemplaar. Echt een collector’s item.
Dupuis, Marcinelle, 125 x 140 mm 512p, Munken Polar 150g,
recto/verso Q, genaaid gebonden hardcover.
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Een bierboek
Ze maakten bij Duvel een bierboek over hun beroemde gerstenat.
De nieuwe Duvel is een koppig biertje: 6,66° alcohol.
Lekker maar alleen met mate te nuttigen.
In elk geval vonden ze bij Duvel 666 redenen om de nieuwe Duvel
te drinken en die hebben ze in een boek gebundeld. Een knalgele
klepper met de ene reden nog grappiger dan de andere.
Probeer dit trucje maar eens via het internet en je weet weer
waarom drukwerk vaak beter het doel bereikt.
Moortgat nv, Breendonk, 180 X 180 mm,
456p Munken Lynx Rough 150g, 1.4, recto Verso Q in LED UV,
cover papieren band met krasvrij laminaat, 3 mm grijsbord,
garen genaaid en voorplat gepreegd.

In steen gehouwen,
in papier gereproduceerd
In Cambridge staat een granieten monument met daarin de
regels van het voetbal uitgehouwen.
Sinds de bedenkers in 1848 de spelregels opstelden, heeft
voetbal de hele wereld veroverd.
Om dat te herdenken richtte het bestuur van de
stad Cambridge een monument op. Als herinnering
aan deze bijzondere gebeurtenis, werd op een
schaalmodel van dat monument een boekje
gemaakt van 800 pagina’s. Daarna werd het
boekje in een huls geschoven om de idee van
de monoliet zo dicht mogelijk te benaderen.
Kijk maar eens goed naar het formaat. Je moet
Allan Ward heten om dit te verzinnen!
Cambridge City Councl, Cambridge, 60 x 139 mm, 800 p,
Maxi offset 120g, fsc, recto/verso Q, genaaid gebonden, open
rug, nagesneden
op formaat.

Equipment

Speedmaster.
Get inspired.
De sleutel tot het succes van onze klanten ligt in het perfecte samenspel tussen mensen, machines, materialen en processen.
Speedmaster technologie creëert indrukwekkende zakelijke modellen die op hun beurt een cruciaal concurrentievoordeel opleveren.
SpeedmasterGetinspired.com

Heidelberg Benelux bvba
Kareelovenlaan 5, 1140 Brussel, T +32 2 727 31 11
info.bnl@heidelberg.com, www.heidelberg.com/bnl

Drukwerk om in te kaderen
RUIMSTE KEUZE AAN DRUKWERK & AFWERKINGEN
90 JAAR ERVARING . PERSOONLIJKE SERVICE . CO2 NEUTRAAL

WWW.BELPRINTO.BE

