
Kunst in een kerstpakket
Met dit ingepakte kerstpakket biedt u uw medewerkers een interessant, eigenzinnig en artistiek 
boekengeschenk en steunt u tegelijkertijd de redactie van mister Motley en de praktijk van een 
vijftal Nederlandse hedendaagse kunstenaars. 

Mister Motley biedt 4 mogelijke kerstpakketten aan:

Pakket 1

• Het boek ‘Dit is een vertaling’
• Een ansichtkaart van een kunstenaar met een 

door u gekozen persoonlijke boodschap 
• Ingepakt
• Gratis bezorging bij aanschaf van minimaal 10 

pakketten
• €20,- per pakket inclusief BTW (t.w.v. €25,00)

Pakket 2

• Het boek ‘Dit is een vertaling’
• Een boek naar keuze: (‘Hoe de dingen ons 

bewegen’, ‘Cloud Inverse’ of ‘The Universal 
Photographer’)

• Een ansichtkaart van een kunstenaar met een 
door u gekozen persoonlijke boodschap 

• Ingepakt
• Gratis bezorging bij aanschaf van minimaal 5 

pakketten
• €50,- per pakket inclusief BTW (t.w.v. €65,00)

Pakket 3

• Het boek ‘Dit is een vertaling’
• Twee boeken naar keuze: (‘Hoe de dingen ons 

bewegen’, ‘Cloud Inverse’ of ‘The Universal 
Photographer)

• Een ansichtkaart van een kunstenaar met een 
door u gekozen, persoonlijke boodschap 

• Ingepakt
• Gratis bezorging bij aanschaf van minimaal 5 

pakketten
• €75,- per pakket inclusief BTW (t.w.v. €105,00)

Pakket 4

• De boeken: 
-‘Dit is een vertaling’ 
-‘Hoe de dingen ons bewegen’ 
-‘Cloud Inverse’ 
-‘The Universal Photographer’

• Een ansichtkaart van een kunstenaar met een 
door u gekozen, persoonlijke boodschap 

• Ingepakt
• Gratis bezorging bij aanschaf van minimaal 5 

pakketten
• €100,00 per pakket inclusief BTW (t.w.v. 

€140,00)

Hoe werkt het?
Geef aan (in een mail aan sophie@mistermotley.nl) van welk pakket u er hoeveel wilt bestellen. U ontvangt dan een 
formulier waarop u alle adressen kunt invullen, en per medewerker/persoon kunt aangeven welke persoonlijke 
boodschap u graag toevoegt. Mocht u speciale wensen of andere ideeën hebben, schroom dan niet om ook contact 
op te nemen met sophie@mistermotley.nl. 

Zie onderstaande pagina’s voor meer informatie over de verschillende boeken.



De uitgaven
Dit is een vertaling 
Zeven jaar geleden verscheen het laatste papieren nummer van mister Motley en begon ons online tijdperk. Dit 
moment grijpen we aan om een  selectie uit alle beelden en verhalen die we sindsdien online publiceerden uit te 
geven – aangevuld met nieuwe teksten die op deze selectie aansluiten.

Kiezen, het in- en uitsluiten van informatie en het sleutelen aan een verhaal ligt besloten in kunst en kunstenaar-
schap. Vandaar dat deze uitgave precies daar het zwaartepunt legt: op het mechaniek achter een vertaling.

Uit alle online verhalen, kunstenaarsteksten en interviews vormden we een selectie, en vroegen een aantal 
auteurs nieuwe artikelen te schrijven die aansloten op de onderliggende thema’s.
 
Zoals een schilderij, ‘hoe realistisch geschilderd ook, altijd de interpretatie van een maker vertegenwoordigt’, 
werd bij iedere stap die we in het maken van dit boek zetten, duidelijk hoe bepalend onze blik was. Wordt wat je 
kiest en hoe je denkt bepaald door wat je ziet, of wordt wat je ziet (en niet ziet) bepaald door hoe je denkt?

Alles wat we zien en zeggen is zo in zekere zin een vertaling van de werkelijkheid. In het geval van de 
kunstenaar is dit gegeven van bijzondere waarde: het perspectief van de maker kan de blik van de toeschouwer 
doen kantelen, zicht geven op een nieuwe uitsnede van de wereld en ons deelgenoot maken van een andere, 
nieuwe realiteit.

Samengesteld door: Lieneke Hulshof en Caroline Ruijgrok
Met bijdragen van: Alex de Vries, Aukje Dekker, Bernke Klein Zandvoort, Bonno van Doorn, Charl Landvreugd, Daan Borrel, Dorien de Wit, 
Ellis Kat, Fenne Saedt, Fiep van Bodegom, Gerda van de Glind, Gijs Frieling, Hanne Hagenaars, Henry Andersen, Heske ten Cate, Irene 
de Craen, Jappe Groenendijk, Kasper van Steenoven, Ko van ’t Hek, Lieneke Hulshof, Lietje Bauwens, Linde van Schuppen, Maria Barnas, 

Melanie Bonajo, Miek Zwamborn, Milo Vermeire, Mirthe de Leeuw, Patricia Kaersenhout, Richtje Reinsma, Robin Barry, Sanne de Vries, 
Simone Atangana Bekono, Vibeke Mascini, Vincent van Velsen



Hoe de dingen ons bewegen
In deze speelse publicatie schrijven 24 kunstenaars en wetenschappers over hoe dingen in onze omgeving – 
van punaises tot vloerkleden en aspirines, van iPhones tot gebouwen – met ons gedrag en denken zijn 
vervlochten. Een veelstemmige bundeling over hoe de dingen óns beïnvloeden.

Van hoe een krakende pianokruk deel wordt van een muziekstuk, tot de veranderde oorlogsvoering die de 
uitvinding van de kogel teweegbracht. Over een brief, ring en een steen. Over de Rotterdamse haven als zelf-
denkende wereld en hoe balletschoenen de sociale positie in de danswereld bepalen. 

Samengesteld door: Bernke Klein Zandvoort en Caroline Ruijgrok
Met bijdragen van: Marjolijn van Heemstra, Dick Tuinder, Simone van Saarloos, Henk van der Waal, Janna Reinsma, Anneke Brassinga, K. 
Michel, Wim Noordhoek, Ilse van Rijn, Mark Minkjan, Emma de Vries, Maartje Hooygstens, Olivier Willemsen, Paul de Lange, Martijn Wallage, 

Rodante van der Waal, Piet Meeuse, Wouter Klein Velderman, Jesse Hoffman, Jappe Groenendijk, Linde Keja en Harpo ‘t Hart. 



Cloud Inverse van Vibeke Mascini
Met de publicatie Cloud Inverse biedt kunstenaar Vibeke Mascini een interpretatie van een klassiek reisverslag 
door verplaatsing in landschap en de verbeelding te onderzoeken vanuit een hedendaagse verhouding tot onze 
omgeving.

De publicatie beschrijft een expeditie gebaseerd op het verslag van de eerste wetenschappelijke beklimming van 
de Mont Blanc in 1787 door geoloog H.B. de Saussure. Gaandeweg stuit Mascini op verschillende historische 
sporen, waarin zij een analogie onderzoekt tussen lopen en schrijven; tussen voetafdrukken en voetnoten.

The Universal Photographer van Anne Geene & Arjan de Nooy
Aan de hand van U. maken fotografen Anne Geene en Arjan de Nooy een ‘encyclopedie’ over de fotografie, The 
Universal Photographer. Deze fictieve persoon maakte méér foto’s van méér verschillende onderwerpen in méér 
verschillende stijlen dan alle fotografen voor hem. In U. kunnen talloze eigenschappen van andere fotografen, 
filosofen, wetenschappers en verzamelaars worden herkend. Als fotograaf verhoudt hij zich namelijk op extreme 
wijze tot een basiskwaliteit van fotografie: het kopiëren.

Geene & De Nooy baseren The Universal Photographer losjes op Gustave Flauberts onvoltooide roman Bouvard 
et Pécuchet uit 1881. Hierin bestuderen twee vijftigers de stand van zaken op uiteenlopende terreinen, van 
scheikunde en psychologie tot religie en landbouw. Net als deze personages had U. een drang tot studeren, 
kopiëren, verzamelen, combineren en onderzoeken – en net als hen ontbrak het hem aan gezond verstand. Dit 
resulteerde in ongebruikelijke methodes, merkwaardige voorkeuren en naïeve oplossingen voor zelfgecreëerde 
problemen.


