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LONDON ART BOOK FAIR 
Timmer Art Books is toegelaten tot de London Art Book Fair welke plaatsvindt van 23 t/m 25 september in 
de befaamde Whitechapel Gallery in London. Met de volgende tekst werd onze toelating bevestigd:   
"We are delighted to inform you that your application has been successful. The advisory board - Marcus 
Campbell, Tacita Dean, Franz König, Farshid Moussavi and Soraya Rodriguez - think that your 
participation will make a great addition to the Fair and will contribute towards making the London Art Book 
Fair a melting pot of the most interesting and outstanding representatives of art book publishing today." 
Mooie woorden van een respectabele ballotagecommissie. Het is de bedoeling dat we op deze beurs 
vooral onze Engelstalige boeken presenteren en daarnaast tonen we ook onze bijzondere edities met een 
origineel kunstwerk. We hopen dat de beurs ons, maar vooral ook onze kunstenaars veel goeds gaat 
brengen. 
Klik hier voor meer info over The London Art Book Fair 
  
IN VOORBEREIDING 
Er staan weer een aantal boeken op stapel die in de komende maanden gerealiseerd zullen gaan worden. 
Van een paar uitgaven zal er ook een speciale editie met een origineel kunstwerk gaan verschijnen. Wij 
houden u hiervan tijdig op de hoogte. 

	  
Wim Biewenga 
Ter gelegenheid van zijn expositie in het Mondriaanhuis 
(9 oktober 2011 - begin februari 2012) verschijnt er een 
uitgave over het werk van Wim Biewenga uit de periode 
van 2004 t/m 2011. Vanaf 2005 verdwijnen de 
figuratieve elementen en teksten langzaam uit het beeld 
van de schilder en wordt zijn werk steeds minimaler. 
Vlakken, lijnen en kleur zijn de elementen waaruit zijn 
recente werk bestaat. Het werk oogt constructivistisch 
maar, anders dan bij veel constructivisten, blijft de 
verfhuid zeer belangrijk in zijn werk. Han Steenbruggen, 
directeur/conservator van Museum Belverdere te 
Heerenveen, schrijft de tekst bij deze uitgave. Van het 
boek zal een speciale editie verschijnen met een 
originele tekening. (www.wimbiewenga.nl)  
  



 
 

      Han Klinkhamer 
In december van dit jaar verschijnt 'Van hier tot horizon' van 
beeldend kunstenaar Han Klinkhamer. De natuur en vooral 
het landschap vormen het onderwerp in de tekeningen en 
schilderijen van deze kunstenaar. Dat Han Klinkhamer zijn 
inspiratie dicht bij huis vindt, blijkt bij mijn bezoek aan zijn 
atelier in de polder, net achter de dijk van de Maas. Al 
rijdend door het landschap waan je je in een schilderij van 
de kunstenaar: woest omgeploegde weilanden met plassen 
water erop en in de verte een bos. Het boek beslaat zijn 
werk uit de periode van 2008 t/m 2011 en heeft 
tekstbijdragen van Han Steenbruggen, Charles de Mooij en 
Ad Lansink. Speciaal voor deze uitgave verschijnt er een 
editie met een origineel schilderij (20 x 25 cm) 
samengebracht in een luxe cassette. 
(www.hanklinkhamer.nl)  

 
 
 
Erik Mattijssen 
In 2011 zal ook een nieuwe uitgave gaan verschijnen over 
de tekeningen van Erik Mattijssen. Het brengt de stillevens 
en interieurs in kaart die Erik Mattijssen de laatste jaren 
maakte.  Dit boek wordt vormgegeven door Esther de Vries 
en Richard Niessen en bevat tekstbijdragen van Judith 
Herzberg en Louise Schouwenberg. Voor de vormgeving en 
voor de schrijvers dient de eenvoudige logica van een huis 
met verschillende kamers tot uitgangspunt. Er komt een 
speciale editie met een originele tekening en daarover 
ontvangt u binnenkort bericht. Het boek wordt eind oktober 
gepresenteerd bij de de solo-tentoonstelling van Erik 
Mattijssen, in galerie Metis-NL, in Amsterdam. 
(www.erikmattijssen.nl)  
 

 
 
 
 
 
 
Paul van Dongen 
De tekenaar/graficus Paul van Dongen werkt momenteel 
aan een overzicht van zijn werk vanaf 1998 tot 2012. Hierin 
wordt een beeld gegeven van zijn etsen, aquarellen en 
tekeningen. De teksten in het boek zijn van Willem Jan 
Otten en Rob Smolders. Het boek zal in maart 2012 
gepresenteerd gaan worden. (www.paulvandongen.com) 
  



 
 
 
 
René Korten 
Ter gelegenheid van zijn tentoonstelling in de projectzaal 
in Museum De Pont verschijnt in 2012 een uitgave over 
het werk van René Korten. Het werk van deze schilder 
wordt daarin toegelicht door Hendrik Driessen, Hanneke 
de Man en Alex de Vries. (www.renekorten.nl)  
 
 
 
 

ART AMSTERDAM 
Tijdens de afgelopen Art Amsterdam werden onze boeken in de stand van Selexyz verkocht. In hun grote 
stand pakte Selexyz goed uit met een mooi aanbod van bijzondere kunstboeken. Wij waren er dan ook zeer 
blij mee dat onze boeken goed vertegenwoordigd en goed verkocht werden.  
Op de beurs zelf waren er mooie en bijzondere presentaties van Marjolijn van den Assem (RAM), Paul van 
Dongen (Galerie Witteveen), Han Klinkhamer (Zand), Erik Mattijssen (Metis_NL) en Warffemius (Galerie 
Ramakers). Ook was er werk te zien van Terry Thompson en Cecilia Vissers in de lounge van We Like Art!. 
  
ALL ABOUT DRAWING. 100 NEDERLANDSE KUNSTENAARS 
Tot en met 28 augustus 2011 is in het Stedelijk Museum Schiedam de tentoonstelling All about drawing te 
zien. De tentoonstelling geeft inzicht in de ontwikkeling van de tekenkunst in Nederland vanaf de jaren 
zestig tot nu. Diana Wind, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en kunstenaar/curator Arno 
Kramer selecteerden honderd kunstenaars voor wie de tekening in hun oeuvre de belangrijkste discipline is. 
De keuze is eveneens bepaald door een hoge mate van oorspronkelijkheid en autonome kwaliteit, de 
continuïteit in het oeuvre, werk op papier en diversiteit in de genres. Zo ontvouwt zich een panorama van 
tekenaars die vanuit een geheel eigen handschrift het werken op papier autonoom toepassen. 
Timmer Art Books is er trots op dat al onze tekenaars vertegenwoordigd zijn op deze belangrijke 
tentoonstelling over de tekenkunst in Nederland. Onder de 100 kunstenaars vindt u het werk van Marjolijn 
van den Assem, Merina Beekman, Paul van Dongen, Caren van Herwaarden, Arno Kramer, Erik Mattijssen 
en Terry Thompson.  
Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling All About Drawing. 

 
DE MUSAGEET 
Sinds mei 2008 wordt De Musageet uitgegeven onder auspiciën van 
de Collectie Musagète in samenwerking met Timmer Art Books. De 
Collectie Musagète is een fonds op naam waarin niet alleen een 
collectie van kleine werken op papier is ondergebracht, maar waar 
omheen ook ruimte bestaat om andere activiteiten op het gebied van 
kunst en cultuur te ontplooien. De nieuwe Musageet (nr. 3) is onlangs 
verschenen en als PDF beschikbaar via onze website. Er zijn 5 
exemplaren van de gedrukte versie beschikbaar gesteld voor lezers 
van onze nieuwsbrief. Stuur ons een e-mail als u kosteloos een 
exemplaar wenst te ontvangen. De eerste 5 reacties worden beloond. 
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