1. Boek en poster Qiu Zhijie – Unicorns in a Blueprint

10. University Prospectus 2017

Kunstenaar Qiu Zhijie tekent grootse, met inkt gemaakte kaarten en

Catalogus ten behoeve van het nieuwe universiteitsjaar, in opdracht van The

diagrammen, waarvan er 4 zijn gepubliceerd in ‘Unicorns in a Blueprint’.

Winchester School of Art, onderdeel van The University of Southampton.

Een uitgave van Witte de With Publishers.

Ontwerp | Studio 3015
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Ontwerp | Kristin Metho
Lithografie | Gerrie van Beek, UNICUM | Gianotten Printed Media

11. Boek ‘Treacherous Transparencies’
De publicatie ‘ Treacherous Transparencies’ is een beschouwing op een

2. Catalogus Simon Armitage – Still

aantal belangrijke werken van geselecteerde kunstenaars en architecten,

Simon Armitage schreef, in opdracht van 14-18 NU, 30 gedichten bij 26

die transparantie als artistiek uitgangspunt benaderen. Een uitgave in 3

panoramische foto’s van slagvelden die tijdens de Slag van Somme werden

taalversies van IITAC Press, Chicago en Actar, Barcelona.

genomen. Deze foto’s werden gekozen uit archieven van het Imperial War

Ontwerp | Mainstudio

Museum te Londen.
Een uitgave van Enitharmon Press en het Imperial War Museum.

12. Booklet + LP record – P/////AKT

Ontwerp | Praline Design Studio

Publicatie waarin schrijver en initiator Freek Lomme in retrospectieve teksten
terugblikt op de exposities bij P/////AKT platform for Contemporary Art in

3. Boek ‘Findings on light’

Amsterdam. Uitgave 128 van Onomatopee.

Findings on light is een verkenning van het fenomeen licht, gekarakteriseerd

Ontwerp | Harvey Herman

in het werk van meer dan vijftig kunstenaars en wetenschappers die onze
hedendaagse blik op de wereld vormgeven. Het boek is de derde in de reeks

13. Catalogus – Memo for Nemo

‘Atlas of Creative Thinking’ van de PARS Foundation.

Nog altijd vinden nieuwe expedities plaats om het leven onder zee te

Een uitgave van Lars Müller Publishers.

ontdekken en in kaart te brengen. In deze geillustreerde beschouwing plaatst

Ontwerp | Studio Joost Grootens

schrijver William Firebrace zijn kijk in het licht van klimaatsverandering.
Een uitgave van Architectural Association.

4. Publicatie ‘Futurosity’

Ontwerp | John Morgan Studio

Publicatie ter gelegenheid van de solo tentoonstelling van Canadees beeldend
kunstenaar Douglas Coupland bij Witte de With Center for Contemporary Art,

14. Moooi ‘Carpets’

met als thema’s globalisering, terreur, internet, popcultuur en social media.

Catalogus met een overzicht van de nieuwste tapijt-designs.

‘Futurosity’ is een uitgave van Kunstblock, in het kader van de manifestatie

Ontwerp | David van ‘t Westende

‘Rotterdam viert de stad!’
Ontwerp | Kristin Metho

15. AKV St. Joost – Catalogue 2016
Catalogus met een overzicht van het werk van de afgestudeerde Master

5. Catalogus ‘Color Works, Solids and Models’

studenten in de studies Beeldende Kunsten, Grafisch Ontwerp en Fotografie.

Color Works, Solids and Models is een bundeling van recente werken waarin

Ontwerp | Marcello Jacopo Biffi, Alessandro Carosso, Daniel Quisek

de terugkerende vormen in deze werken doen denken aan klei, tandpasta,
graffiti, of uitwerpselen. Van der Zanden maakt zijn ogenschijnlijk willekeurige

16. Boek ‘Laat mij slapen’

verfstapelingen door verfslierten uit de tubes te laten ‘vallen’.

In 1987 begon Janna Pardella met het schrijven van gedichten, handelend

Een uitgave van The Eriskay Connection.

over seksueel misbruik in haar jeugd. In 2013 besloot zij, gesteund door Klaas

Ontwerp | Rob van Hoesel

Kornaat, deze gedichten te bundelen in het boek ‘Laat mij slapen’.
Ontwerp en lithografie | Gerrie van Beek, UNICUM | Gianotten Printed Media

6. Boek ‘L’idée de confort, une anthologie’
Deze bloemlezing is een verzameling van ongepubliceerde essays over het

17. Catalogus ‘De wereld van Marlous’

begrip comfort en welke rol dit speelt in het hedendaagse leven en de huise-

Een catalogus in eigen beheer uitgegeven met een overzicht van tekeningen

lijke sfeer. De essays beslaan een onderzoeksgebied van de middeleeuwen tot

en schilderijen van kunstenares Ruth Terwiel.

aan de huidige tijd. Een Franstalige publicatie van Éditions B42.

Ontwerp | Els Machielsen

Ontwerp | DeValence

Lithografie | Gerrie van Beek, UNICUM | Gianotten Printed Media

7. Boek ‘ Liminal Laws’ – Addie Wagenknecht

18. DCC-reeks afdH ‘Zeer korte liefdes’

Boek ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Liminal Laws’ van de

De derde publicatie uit de nieuwe DCC-reeks met verhalen van Evelien Vos,

Amerikaanse kunstenaar Addie Wagenknecht, in cultureel centrum MU

geillustreerd door Thierry Abels. Een uitgave van afdh.

te Eindhoven. Wagenknecht kijkt kritisch naar grenzen en de regels die

Ontwerp | Martien Frijns

daaromtrent gelden en onderzoekt in zijn beelden het spanningsveld tussen
technologie en expressie.

19. Catalogus Bloomberg – New Contemporaries 2016

Ontwerp | HeyHeydeHaas

Catalogus behorend bij de reizende tentoonstelling, waarin nieuw werk wordt
getoond van 46 kunstenaars, geselecteerd uit een breed scala aan Britse

8. Boek ‘Urban Jungle’ – gewijzigde heruitgave

kunstacademies.

Een herziene uitgave van het fotoboek van Wladimir Manshanden, waarin hij

Ontwerp | Kellenberger-White

de stad Eindhoven portretteert door de takken van afstervende, versteende en
weer opbloeiende bomen. De herziene uitvoering van het boek heeft ook dit

20. Chris Bremer – ‘Photography’

keer 4 verschillende beeldomslagen. Een uitgave van [Z]OO producties.

In dit fotoboek toont Chris Bremer zijn bijzondere kijk toont op het leven.

Ontwerp | Robert van Rixtel

Ontwerp | Nico Oudejans, Gerrie van Beek, Chris Bremer
Lithografie | Gerrie van Beek, UNICUM | Gianotten Printed Media

9. Fotoboek ‘1 december 1995’
De titel van dit bijzondere, persoonlijke fotoboek verwijst naar de dag waarop
de 17-jarige zoon van fotografe Wies den Ouden getroffen werd door een
hersenbloeding. Op de inleiding, zwarte tekst op zwart papier, volgt het relaas
van diagnose, opname, behandeling en revalidatie als een beeldverhaal in
fotobeelden en losse inserts.
Ontwerp | Hamid Sallali, Wies den Ouden
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