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berichten

boeken #2
een nieuwen dag
‘Een Nieuwen Dag’ heet het kunstenaarsboek, dat Guillaume Knies maakte van
veelal gebruikte materialen. Als basis
diende een oud registerboek dat hij enige
jaren geleden bij toeval vond.
“Mijn kunst moet verfrissend blijven,” zegt
de kunstenaar. “Als je uit het raam kijkt zie je
ook niet altijd hetzelfde. Daarom deze titel.”
Knies heeft anderhalf jaar aan het boek
gewerkt. Hij heeft in de loop der jaren heel
veel spullen in zijn atelier verzameld. Die
vindt hij in de omgeving van zijn huis in het
centrum van Amsterdam. Als het moment zich
aandient wordt daar iets mee gedaan. Doordat
de ruimte in zijn atelier door de instroom van
nieuwe vondsten immer beperkter werd, ging
hij steeds kleiner werken.
De honderd pagina’s in het met ijzer beslagen
boek, zijn in periodes door de kunstenaar
bewerkt.
“Ik doe dat niet op volgorde van pagina, maar
willekeurig, zodat er meer wisselwerking
tussen de bladzijden ontstaat. Als een pagina
af is dan is deze voor mij ook klaar en kom
ik er niet meer op terug,” licht hij toe. “Ieder
werkstuk heeft zijn historie. Ik ben namelijk
onderhevig aan stemmingen. Het is dus geen
continu proces.”
Het boek bestaat uit hoofdstukken die per
thema zijn gegroepeerd. Als Knies een reisje
maakte kon de neerslag daarvan in het boek
terecht komen. Zoals een impressie van de
vuurtoren van Texel.

Of een van de Vinkeveense plassen, waar de zon
net onder is gegaan en alleen nog silhouetten
zijn te zien. Maar hij werkt vooral op basis van
wat zich aandient. Met behulp van dubbele
en extra bladen, bijvoorbeeld van blauw folie
of waarin vormen zijn uitgesneden, kun je de
compositie veranderen door de diverse bladen
steeds anders uit of in te vouwen. Er zijn ook
décollages, waarin stukken weggescheurd zijn
uit plakkaten. Twee insteekbladen volgestopt
met vulmiddel van papier stellen het inwendige voor, als een menselijk geraamte. Knies
is namelijk gefascineerd door de evolutie van
de mens. Qua materiaal gebruikt hij werkelijk
van alles: karton, teksten, oude tekeningen van
hemzelf, en zelfs metaal. “Ik begin gewoon te
werken en zoek daarna dingen die erbij passen.
Een krantenbericht over de ramp in Tsernobyl
associeer ik bijvoorbeeld met chaos.”
Een lijn van rode architectentape loopt door
het gehele boek. “Dat bindt het aan elkaar,”
zegt Knies. “In feite kun je het zien als een
soort beeldend dagboek. Ik ben al sinds mijn
academietijd bezig geweest met dagboeken.
Voor mij is dat een soort ideeënreservoir voor
mijn denkproces in het algemeen.”
Guillaume Knies is geen typische kunstschilder. Hij maakt collages en installaties van
de voorwerpen en materialen uit zijn atelier.
Daarbij horen ook meubels in zijn woonkamer en het balkon van zijn huis. De leefomgeving weerspiegelt daardoor het denken
van de bewoner als kunstenaar.

Omdat het boek een unicum is zocht Knies
een manier om de inhoud te reproduceren.
Fotograaf Anton Staartjes fotografeerde alle
bladzijden van het boek en verwerkte die
tot zeer kleurechte en messcherpe prints.
“Al werkend kwamen we op het idee om
van die foto’s een DVD te maken,” zegt
Knies.”Vanuit het één ontstaat het ander.
Het is een ontwikkelingsproces.”
De DVD toont gedurende twintig minuten
de foto’s van de bladzijden uit het boek.
Af en toe wordt ingezoomd op details.
De beelden worden ondersteund door
een prachtige, speciaal voor deze DVD
gemaakte geluidscompositie van Rob Fransen, met Margrietha Isings op altviool en de
componist op bas.
Op 11 december 2009 vond een eerste presentatie van de DVD van het boek plaats
in het experimentele theater Zaal 100, dat
toevallig juist 25 jaar bestond. Dank zij
de DVD werd het een jubileumdag waar
allerlei orkestjes en dansers optraden die
daar geregeld hebben gespeeld. Knies heeft
in het verleden zelf ook aan de ontwikkeling van Zaal 100 bijgedragen. Kleine
performances groeiden uit tot festivals.
Op den duur groeiden deze zelfs uit tot
internationaal niveau.
De opening werd verricht met een performance van de Chinese dichter Li Ping.

Knies schrijft al sinds jaar en dag gedichten in
een Chinese vorm. Aanvankelijk kwam hij op als
een oude man met een stok, die door de bergen
loopt, en waar na een bocht een Chinese dichter
stond. Deze hele ambiance werd gesuggereerd
door gebaren van acteurs en klanken van
muzikanten. Vervolgens werd Knies ter plekke
door twee Balinese danseressen aangekleed als
Chinese dichter met een rode mantel, een rood
petje en een blauwgroene sjerp om.
“Chinese gedichten komen voort uit Zengedachten,” legt Knies uit. “Monniken kwamen
op hun tochten dingen tegen en noteerden die.
Deze vorm sprak me aan. Snel spitsig noteren.”
Zoals:
Als rotsen breken
Kristallen lichten op
Ja ‘t kan en
Het gebeurt, zegt Li Ping
maar ik moet verder
Op zoek
De weg is nog niet ten einde.
Guillaume Knies.
Foto’s van de pagina’s van het boek ‘Een
Nieuwen Dag’ van Guillaume Knies, en het
boek zelf, zullen in 2010 of 2011 worden
getoond in een nog bekend te maken galerie.
Meer informatie vindt u op de website www.
guillaumeknies.nl (in voorbereiding en zeer
binnenkort on line)
Rob den Boer



boekwerk in uitvoering
De Stichting Weerdruk in Amsterdam
organiseerde in het kader van het themajaar
‘Amsterdam Wereldboekenstad’ (van 23 april
2008 tot 22 april 2009), een in veel opzichten
bijzonder project: de realisatie van het
Wereldboek, een spectaculair boek over de
wereld van het boek.
De opzet was het publiek te laten kennismaken
met de vele facetten van het boek en de
totstandkoming ervan, zowel vroeger als nu.
Directe aanleiding voor dit unieke project
was het kleine aantal nog werkende
stopcylinderpersen (voor boekdruk) in
Nederland. Verspreid over het land staan
nog enkele oldtimers als de Johannisberger,
de Man en de Frankenthaler. Daarnaast
zijn er in Nederland nog een paar originele
steendrukpersen (voor lithographie).
Drukkerijen, grafische ateliers en musea die
deze persen nog bezitten en laten werken zijn
door Weerdruk uitgenodigd gezamenlijk een
bijdrage te leveren aan een uniek boek, het
Wereldboek. Tijdens Open Monumentendag
2008 werd op elk van deze persen één vel (of
katern) van het Wereldboek gedrukt, zowel
tekst als beeld. Hierbij werd onder meer
gebruik gemaakt van houten en loden letters
uit eigen zetterij.
Teneinde een zo gevarieerd mogelijk boek
te kunnen maken werden ook eigentijdse
drukmethoden toegepast.
Daarna werden alle bedrukte vellen papier
verzameld en uiteindelijk gebundeld tot
een kunst-typografisch collectors-item: ‘Het
Wereldboek, een grensoverschrijdend boek’.
De volgende personen, musea, drukkerijen
deden mee:
Grafisch Museum Groningen, Nederlands
Steendrukmuseum uit Valkenswaard, Frans de
Jong/Boekdrukatelier het IJ, Drukkerij

Van Ravensberg, Biljetdrukkerij Amsterdam,
Museum Stichting Lettergieten, Papiermolen
De Schoolmeester, alsmede diverse andere
drukkerijen en binderijen.
Het boekontwerp/productie van het Wereldboek was in handen van Mark Schalken en
Wiek Molin (Weerdruk). Het werd uitgegeven
door Uitgeverij De Buitenkant/Jan de Jong.
Arctic Paper en Grafisch Papier sponsorde
het papier.
Het Wereldboek is veel meer dan een boek.
Het is een ontdekkingsreis door de wereld van
het boek. Lezend dan wel bladerend zal men
telkens opnieuw verrast worden door tekst,
beeld en vormgeving. Alleen al door de verschillende papiersoorten (zoals die gefabriceerd
door ‘De Schoolmeester’ in Westzaan, de enige
nog werkende op wind aangedreven papiermolen ter wereld). Maar ook door de zeer
uiteenlopende papierformaten -wisselend per
drukpers- heeft het Wereldboek een heterogeen
karakter. Bovendien werden, anders dan normaal, verschillende bindwijzen in één uitgave
toegepast (cahiersteek, lumback, nietje, enz.).
Elk van de 28 katernen is weer anders dan het
andere, zowel qua onderwerp, als lettertype,
lay-out, formaat, papiersoort en kleurgebruik.
De te kiezen druktechniek werd telkens bepaald
door de aard van het onderwerp.
Muziek
Speciaal ter gelegenheid van het project
‘Boekwerk in uitvoering’ werd door componist Wouter van Bemmel een ‘muziekstuk
voor papiermolen, lettergietmachine, drukpers en
jazzquintet’ gecomponeerd. Het geluid van
genoemde machines vormde de basis van dit
muziekstuk.
Bezetting: contrabas, cello, viool,
gitaar, trompet. Een en ander aangevuld met
percussie instrumenten als groot formaat
(houten) letters en ander (metalen) zetmateriaal.

De uitvoering ervan vond plaats tijdens
Open Monumentendag op 14 september
2008 in Boekdrukatelier ’t IJ, gebouw het
Veem te Amsterdam..
Documentaire
Over de totstandkoming van het Wereldboek is een filmische documentaire gemaakt
(scenario en regie: Kees Boas). In deze film
kan het ontstaansproces van ‘Boekwerk in
uitvoering’ worden gevolgd. Het gehele
traject komt aan de orde: ontwerp, illustraties, zetten, drukken, binden/bundelen. De
première was op de slotmanifestatie van
Amsterdam Wereldboekenstad, waarbij
tevens het boek werd gepresenteerd.
Op 21 maart 2010 gaven redacteur Frans
Lasès en projectleider Martin Veltman een
lezing in Maatschappij Arti & Amicitiae
voor een volle zaal, waarbij alle bladen uit
het boek afzonderlijk werden getoond en
besproken. Alleen al sommige litho’s uit
het boek zijn op zich al meer waard dan de
prijs van 250 euro die voor het gehele boek
wordt gevraagd. De oplage is slechts 500,
dus haast u want op = op!
Organisatie/redactie ‘Boekwerk in Uitvoering’, Frans Lasès en Martin Veltman,
Stichting Weerdruk Amsterdam, www.
stichtingweerdruk.nl.
Het Wereldboek (ISBN 9789076452593) is
te koop voor 250 euro,
voor slechts tien euro kan er een BulkBoekwerk (ISBN 9789076452692) versie
worden aangeschaft.
Meer informatie: 		
www.boekwerkinuitvoering.nl.
Bewerkt voor de BBK-krant
door Rob den Boer


Presentatie in Arti & Amicitiae.

