
Christie van der Haak, kamer bekleed met patronen 
uit het boek 'Sproken / Fairy Tales'

 klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken

Persbericht - Den Haag, 10 november 2015 
Christie van der Haak
ontvangt Ouborg Prijs 2015

Vrijdag 27 november 2015 om 17:30 uur
Officiële prijsuitreiking met boekpresentatie
in Gemeentemuseum Den Haag 
door Joris Wijsmuller, Wethouder van Cultuur

Op 27 november a.s. wordt beeldend kunstenaar Christie van der Haak vanwege haar
grote en rijke oeuvre gelauwerd met de Ouborg Prijs 2015. Dan wordt ook haar
publicatie Sproken / Fairy Tales voor het eerst gepresenteerd en opent de gelijknamige
tentoonstelling in Gemeentemuseum Den Haag. 
Het robuuste en rijk geïllustreerde boek ontworpen door Studio Renate Boere, is een co-
uitgave van Stroom Den Haag en Jap Sam Books en wordt bij de officiële prijsuitreiking
op 27 november voor het eerst geopenbaard. De publicatie documenteert 35 jaar werk
van Christie van der Haak.
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Christie van der Haak is van huis uit schilder en ging later stoffen ontwerpen die
als autonome kunstwerken kunnen functioneren maar ook als bekleding,
wandbespanning, tafelkleden e.d. Zij opereert in het spanningsveld tussen kunst
en design maar die categorieën zijn voor haar op zich van weinig betekenis. "Alles
heeft structuur", zegt ze, en ook: "Alles heeft een ziel." In de laatste jaren houdt ze
zich bezig met het transformeren van ruimtes zoals museumzalen, die ze een
nieuwe betekenis verleent met haar typerende vocabulaire van exuberante,
oogverblindende kleuren en complexe, steeds veranderende patronen op een
groot aantal twee- en driedimensionale objecten. Haar werk is als een sprookje:
aantrekkelijk, verleidelijk, beeldschoon zelfs, maar nooit zonder dieper verborgen
betekenislagen, waarbij ze put uit de (kunst)geschiedenis, de mythologie, wat er
zoal omgaat in de maatschappij en meer in het algemeen alles wat ze in haar
leven tegenkomt.

Titel: Sproken / Fairy Tales  
Redactie: Jane Huldman (Stroom Den Haag), Philip Peters 
Tekstbijdragen: Christie van der Haak, Eline van der Haak, Philip Peters, Anke
Roder, Nicole Roepers, Arno van Roosmalen, Wilma Süto 
Ontwerp: Studio Renate Boere 
Uitgave: Stroom Den Haag en Jap Sam Books 
Prijs: € 30,- 
ISBN 978-94-90322-60-1 
De publicatie is verkrijgbaar bij Stroom Den Haag, Jap Sam Books,
Gemeentemuseum Den Haag en de betere boekhandels. 

Voorproefje van het boek: klik hier.

Ouborg Prijs
De Ouborg Prijs, een stadsprijs vernoemd naar de Haagse kunstenaar Pieter
Ouborg (1893-1956), wordt om de twee jaar aan een Haagse kunstenaar
toegekend voor een oeuvre dat zowel lokaal als (inter)nationaal van grote
betekenis is. De toekenning van de Ouborg Prijs bestaat uit een bedrag van 
€ 10.000, een publicatie uitgegeven door Stroom Den Haag en een tentoonstelling
in het Gemeentemuseum Den Haag. Lees verder...

De publicatie is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag,
Mondriaan Fonds en Drukkerij Roelofs.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie met betrekking tot de publicatie kunt u contact opnemen
met Ira van der Valk, 070-3658985, ivalk@stroom.nl, www.stroom.nl of Eleonoor
Jap Sam, 084-2150921, info@japsambooks.nl, www.japsambooks.nl.
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