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> Presentatie publicatie in Het Nieuwe Instituut, 30 oktober 2016

Maison d’Artiste
Onvoltooid icoon van De Stijl
Maison d’Artiste. Onvoltooid icoon van De Stijl vertelt het verhaal van het legendarische
ontwerp voor een kunstenaarshuis door schilder Theo van Doesburg en architect Cornelis
van Eesteren. Het ontwerp uit 1923 vormt één van de sleutelwerken van de Nederlandse
avant-garde beweging De Stijl.
Dit boek onderzoekt het revolutionaire culturele belang van het ontwerp, de betekenis voor de
geschiedenis van De Stijl, en bespreekt de dilemma’s rond hedendaagse realisatie van het
niet gebouwde ontwerp in vergelijking met andere laat uitgevoerde ontwerpen van bekende
twintigste-eeuwse architecten als John Hejduk en Le Corbusier.

U bent van harte welkom bij de presentatie van Maison d’Artiste. Onvoltooid icoon van De
Stijl op zondag 30 oktober 2016 vanaf 14.00 uur in het auditorium van Het Nieuwe Instituut
(Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam).
Aanmelden kan tot en met woensdag 26 oktober 2016 via: rsvp@nai010.com.
Programma
14:00 – Inloop
14:30 – Aanvang programma:
- Welkom door Eelco van Welie, directeur nai010 uitgevers
- Dolf Broekhuizen, architectuurhistoricus en samensteller van het boek, over het
Maison d’Artiste als niet-gerealiseerd ontwerp
- Behrang Mousavi, manager erfgoed van Het Nieuwe Instituut, over de collectie Van
Eesteren en Van Doesburg als inspiratie
- Wies van Moorsel, kunsthistorica, over kleur en architectuur in het werk van Theo
van Doesburg
- Barry Campbell, Canadees oud-politicus en bestuurslid van het Canadian Centre for
Architecture, aanbieden van het eerste exemplaar aan Wies van Moorsel en Huib van
Eesteren
15:40 Borrel
17:00 Einde

nai010 uitgevers is specialist in het uitgeven van boeken op het gebied
van architectuur, stedenbouw, kunst en design. www.nai010.com

Tijdens de presentatie zijn originele collectiestukken uit het archief van Van Doesburg en Van
Eesteren te zien
De publicatie verschijnt in het kader van het honderdjarig bestaan van De Stijl in 2017. Een
team van nationale en internationale specialisten leverde een bijdrage: Dolf Broekhuizen
(red.), Ole Bouman, Paul Meurs, Alied Ottevanger, Kees Somer, Wouter Jan Verheul en
Michael White. Met een voorwoord van architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Maison d’Artiste
Onvoltooid icoon van De Stijl
Dolf Broekhuizen (red.) met bijdragen van Ole Bouman, Paul Meurs, Alied Ottevanger, Kees Somer, Wouter Jan
Verheul en Michael White. Met een voorwoord van architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade
€ 34,95 (Nederlandse en Engelse editie)
hardcover | 132 p | 22,5 x 22,5 cm | geïllustreerd (135 kleur) | design: Lex Reitsma
ISBN 978-94-6208-303-5 (Nl)
ISBN 978-94-6208-304-2 (Eng)
Publicatiedatum 30 oktober 2016
met steun van: EFL Stichting, Harten Fonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, Ted Schutten Fonds beheerd
door het Prins Bernhard Cultuurfonds, De Gijselaar-Hintzenfonds
www.nai010.com/maison

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, de aanvraag van een recensie-exemplaar of interviews: Anja Romar,
pr/marketing nai010 uitgevers, 010-2010132 of press@nai010.com.
Anja Romar
pr/marketing
nai010 publishers
+31-(0)10-2010132 (direct)
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