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Storia Della Follia Nellet Classica
Cultuurfilosofisch essay over snelheid als sleutelbegrip voor de westerse moderne
samenleving.
In het India van de 7e eeuw doet een jongeman, die krijgsgevangene is, er alles aan om zijn
ontvoerde zusje terug te vinden.

Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze elkaar op een
stormachtige avond ontmoeten in Warrior's Peak, het indrukwekkende landhuis net
buiten Pleasant Valley. Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal
veranderen... Deel 1 Malory Price weet wat ze wil. Sterker nog, ze weet nu al wat ze
over tien jaar wil! En dat staat uiteraard in haar Levensplan. Hoe kan het dan dat niets
meer volgens dat plan gaat? Ze is haar baan bij de galerie in Pleasant Valley kwijt - met
dank aan de nieuwe vrouw van haar baas - en de toekomst gaapt als een diep ravijn
voor haar. Het lucratieve aanbod van de bewoners van Warrior's Peak komt dan ook
als geroepen. Dana, Zoe en zij moeten ieder een gouden sleutel vinden die past op een
glazen kistje waarin de zielen van drie jonge meisjes opgesloten zitten. Als dat lukt,
krijgen ze elk een miljoen dollar. Of ze het verhaal gelooft, weet ze niet. Maar dan
gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn...
Het ontwerp van de vooraanstaande architect J.J.P. Oud voor het Shell-gebouw te Den
Haag (1938-1941) en de reacties erop in architectuurkringen.
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De economische, sociale en politieke implicaties die van invloed zijn geweest op het
ontstaan en de ontwikkeling van de stromingen in de beeldende kunst en de literatuur
vanaf de Oudheid tot in de eerste decennia van deze eeuw.
De vreemdeling die op een stille plek zonder bagage in de bus stapte, trok de aandacht
van alle vrouwen. Ook van de weduwe Couderc, die hem bijna uitdagend aankeek. Het
wekte dan ook geen verbazing dat hij even na haar uitstapte en haar inhaalde. Geen
man kon haar bang maken en een extra kracht op de boerderij was welkom. Nog voor
hij haar aansprak, had ze al besloten hem in huis te nemen.

Stel dat een inbreker bij jou thuis alleen de lijsten van de kunstwerken zou
wegnemen, en niet de werken zelf. Wat zou er veranderen in je omgang met de
kunst? Met dat gedachte-experiment opent de Franse filosoof Jacques Derrida
het essay Parergon. Parergon betekent bijzaak in het Grieks. Zoals bijvoorbeeld
de lijst van het schilderij, of het kader van een opgehangen foto. Ze behoren niet
tot het kunstwerk. En toch zijn ze van groot belang voor hoe het werk bekeken
wordt. De belangwekkende tekst van Derrida uit 1974 geeft een centrale rol aan
de bijzaak van het kader. Met filosofische acrobatie maneuvreert de denker
tussen de grote klassiekers van de kunstfilosofie: Plato, Kant, Hegel en
Heidegger. Hij gaat op een speelse manier met hun erfenis om. Woorden worden
omgedraaid. Passages die op het eerste gezicht bijzaak lijken, maakt hij tot
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hoofdrolspelers van zijn betoog. Dit boek presenteert Derridas belangrijkste tekst
over beeldende kunst voor de eerste keer in Nederlandse vertaling. Het boek is
vormgegeven door de spraakmakende ontwerpster Ines Cox. Vertaler Ben
Overlaet schreef een nawoord dat de tekst van de nodige filosofische en
historische context voorziet.
Eloise woont samen met haar kinderjuf in een hotel in Amerika. In zo'n hotel valt
van alles te beleven. Vanaf ca. 6 jaar.
Sociale geschiedenis van de kunst
De strijd van een oudere man om zijn omgeving in stand te houden en zijn
pogingen om de liefde te vinden.
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