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Nonostante la grande attenzione mediatica ricevuta dai fashion designer nel
corso degli ultimi secoli, ciò che hanno raccontato e scritto ha finora ottenuto
poca considerazione da parte degli studi sulla moda. Il libro presenta
dichiarazioni e testi di fashion designer, con l’obiettivo di commentarli
criticamente e contribuire alla comprensione della moda attraverso una delle
figure più affascinanti e discusse prodotte dalla cultura occidentale di epoca
contemporanea. Jean-Philippe Worth, Rosa Genoni, Charles Creed, Paul Poiret,
Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Emilio Pucci, Gianfranco
Ferré, Franco Moschino, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Bless e Bruno
Pieters sono alcuni dei nomi coinvolti in un dialogo ideale. Il libro indaga il
processo storico di definizione del potere culturale dei designer e i loro ambiti
progettuali, con particolare attenzione al lavoro creativo e ai concetti di autorialità
e storytelling. Il volume esplora inoltre le interazioni dei fashion designer con il
sistema della moda, mostrando la vitalità del dibattito interno e gli aspetti
conflittuali.
Inspanningstests vormen een essentieel onderdeel van op maat gesneden
trainingsprogramma's.Ze dragen bij aan een goede evaluatie van de
trainingsresultaten en maken de training effectiever. Daardoor worden de
therapietrouw van de patint en de motivatie van de sporter vergroot.
Inspanningstests zijn niet meer voorbehouden aan topsporters; ook bij patinten
met een chronische aandoening bewijzen zij goede diensten. Inspanningstests is
een praktisch boek. Na de theorie van de fysiologie achter de tests wordt het
instrumentarium dat de fysieke prestaties meet, behandeld. Daarna bespreekt de
auteur verschillende typen inspanningstests: anarobe tests die zich richten op
de gouden standaard van fitheid; submaximale tests en duurinspanningstests.
Belangrijk is de interpretatie van de resultaten. Want wanneer is iemand
vooruitgegaan? Wat zijn afwijkende uitkomen en wat zouden die kunnen
betekenen? Ook wordt ingegaan op de toepassing van inspanningstests bij
specifieke populaties zoals kinderen en chronisch zieken. Tot slot voorziet
Inspanningstests in een handige vragenlijst (PAR-Q), register en een uitvoerige
literatuurlijst. Kortom, een boek om meteen mee aan de slag te gaan.
Inspanningstests is bedoeld voor zowel studenten fysiotherapie en
bewegingswetenschappen als medici, paramedici en bewegingswetenschappers
die al werkzaam zijn in de (sport)gezondheidszorg. Tim Takken is klinisch
inspanningsfysioloog verbonden aan het Kinderbewegingscentrum van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij
publiceerde in diverse nationale en internationale vaktijdschriften en
promoveerde in 2003 aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht
met het proefschrift Studies on physical performance and functional ability in
juvenile idiopathic arthritis. In 2006 verscheen het boek Wielrennen en
wetenschap van zijn hand.
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They’re often behind the scenes, letting their work take center stage. But now
Nathan Williams, founder and creative director of Kinfolk magazine and author of
The Kinfolk Table, The Kinfolk Home, and The Kinfolk Entrepreneur—with over
250,000 copies in print combined—brings more than 90 of the most iconic and
influential creative directors into the spotlight. In The Eye, we meet fashion
designers like Claire Waight Keller and Thom Browne. Editorial directors like
Fabien Baron and Marie-Amélie Sauvé. Tastemakers like Grace Coddington and
Linda Rodin. We learn about the books they read, the mentors who guided them,
their individual techniques for achieving success. We learn how they developed
their eye—and how they’ve used it to communicate visual ideas that have
captured generations and will shape the future. As an entrepreneur whose own
work is defined by its specific and instantly recognizable aesthetic, Nathan
Williams has a unique vision of contemporary culture that will make this an
invaluable book for art directors, designers, photographers, stylists, and any
creative professionals seeking inspiration and advice.
De la fondation de la haute couture par Worth aux défis du XXe siècle, sur trois
continents, dix-huit destins hors normes qui livrent pour la première fois les clés
de leurs succès. Qui n'a pas rêvé d'avoir entre ses mains les clés du succès ?
Aujourd'hui, de Paris à Londres, de Madrid à New York, de Tokyo à Pékin, ils
sont moins d'une vingtaine à tenir les rênes d'un marché planétaire. Balenciaga,
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Calvin Klein ont créé des
empires et révolutionné la mode. Derrière chaque réussite, un secret. En
Angleterre, trois femmes – Mary Quant, Vivienne Westwood, Stella McCartney –
ont bouleversé la mode et les moeurs. En Espagne, un homme a bâti le royaume
du prêt-à-porter Zara, et imposé une mode mondialisée. Venus d'Asie, trois
samouraïs – Miyake, Yamamoto et Rei Kawakubo – se lancèrent à leur tour à la
conquête de l'Occident et donnèrent un coup de sabre dans les idées reçues.
Comment y sont-ils parvenus ? Qui inventa le " happening " du défilé de mode ?
Qui libéra vraiment les silhouettes des femmes ? Comment fut créé le marketing
? Pourquoi le sac est-il devenu un marqueur social ? De la fondation de la haute
couture par Worth aux défis du XXIe siècle, sur trois continents, dix-huit destins
hors normes livrent pour la première fois les clés de leurs succès. Yann Kerlau a
travaillé plus de quinze ans dans le domaine du luxe et de la mode. Après une
biographie de Cromwell et un ouvrage historique sur les Aga Khans chez Perrin,
il est l'auteur d'un premier roman très remarqué, L'Echiquier de la reine. Son
dernier ouvrage Les Dynasties du luxe est traduit dans plusieurs langues.
Rijk geïllustreerde geschiedenis van de mode in de twintigste eeuw waarin per
decade de beroemdste couturiers worden besproken.
Het droevige lot van een joods-Poolse weduwe die door verraad in een Gestapocel belandt en later, ook wegens haar afkomst, uit Polen moet vluchten.
Verhalen spelend in een Oosteuropees joods milieu.
Gezworen vijanden worden gedwongen elkaar te vertrouwen... De eervolle vijand speelt
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midden in de Oorlog van de Grote Scheuring en concentreert zich op een aantal elitesoldaten
die ingesloten zitten achter de vijandelijke linies. Om te overleven moeten ze samenwerken
met de vijand. Negen jaren zijn verstreken sinds de Oorlog van de Grote Scheuring uitbrak.
Dennis Hartraft en zijn koninkrijksgezinde Marodeurs vechten onverzettelijk door tegen de
Tsurani, de van Kelewan afkomstige invallers. Na een zoveelste treffen met hun gezworen
vijand zijn de Marodeurs koud, hongerig en doodmoe. Ze gaan op weg naar een
garnizoensplaats en bereiken die tegelijkertijd met een patrouille Tsurani. Maar voor de twee
groepen elkaar in de haren kunnen vliegen, blijkt dat er een grotere en dodelijker vijand
aanwezig is: een leger van de gevreesde zwarte elfen, de moredhel. Dit dwingt de Marodeurs
samen te werken met hun gehate tegenstanders en als één man te vechten tegen het nog
grotere gevaar. In hun strijd tegen de elfen, de extreme kou en hun geweten, moeten
Marodeurs en Tsurani bij zichzelf te rade gaan wat het belangrijkste is: hun eer of hun leven.
Het gezin van de beroemde oncoloog Leo Pontecorvo zit aan de maaltijd wanneer hij zichzelf
terugziet op het achtuurjournaal. Hij wordt verdacht van het schrijven van perverse brieven aan
het twaalfjarige vriendinnetje van zijn zoon Samuel. Hij sluit zich op in het souterrain, in
afwachting van de politie. Leo's leven vertoonde al eerder barsten: hij werd beschuldigd van
fraude en corruptie. Nu wordt hij publiekelijk aan de schandpaal genageld. Er lijkt hem niets
anders te resten dan te vluchten voor wat hem het dierbaarst is: zijn familie.
Andrea Sachs is net aangenomen als de nieuwe assistent van de alom gevreesde en
bewonderde hoofdredacteur van het tijdschrift Runway, Miranda Priestley. Elke dag wordt
Andrea zwaar op de proef gesteld als de commando s van Miranda door de telefoon klinken.
Terwijl haar werkdagen steeds langer worden en de eisen steeds extremer, realiseert Andrea
zich dat het baantje waar duizenden een moord voor zouden doen haar het leven flink
onmogelijk maakt.
Over the last 180 years designers have propelled fashion from an elite craft into a cornerstone
of popular culture. This brilliantly written guide to the lives and collections of 55 iconic fashion
designers draws on the latest academic research and the best of fashion journalism, including
the authors' own interviews with designers. Beginning with 19th century couturier Charles
Frederick Worth and concluding with the star names of the 2010s, Polan and Tredre detail
each designer's working methods and career highlights to capture the spirit of their times. This
beautifully illustrated revised edition features five new designer profiles: Hedi Slimane, Raf
Simons, Phoebe Philo, Alessandro Michele and Demna Gvasalia. It's also been updated
throughout to reflect a fashion world in constant ferment, with designers swapping jobs and
fashion houses at unprecedented speed. The industry has expanded into a global
phenomenon - and designers have emerged as true celebrities; The Great Fashion Designers
explores their passion and flair to show us fashion at its most inspirational.
À notre époque, les choix et les possibilités sont légion, mais le rythme de vie, plus effréné que
jamais, et la technologie, omniprésente, empoisonnent nos existences. Ne nous serait-il donc
pas bénéfique de retrouver une vie plus lente et plus simple ? En retournant aux habitudes de
nos grands-parents, nous pourrions espérer retrouver une vie plus saine, à la fois pour nous et
pour la planète. Finie l’hyperconnexion, si néfaste pour notre bien-être, finie la surproduction,
qui épuise les ressources. Le retour à un mode de vie « rétro » nous permettrait de retrouver
une douceur de vivre et un bien-être qui nous font aujourd’hui cruellement défaut.
Le sac, sujet si futile en apparence... Mais qu'y a-t-il de plus important que lui si on le
considère comme notre unique et vraie demeure ? Le sac, c'est l'aboutissement du
minimalisme, l'outil de la liberté, de la légèreté, celui de la dépossession. Porter le monde dans
son sac est l'étape ultime d'une vie aboutie, une vie où il n'y a plus rien à perdre, où il n'y a
plus rien à désirer si ce n'est le plaisir d'être soi et de bouger, marcher, voyager, vivre avec
grâce et élégance. C'est donc tout un art que de choisir, ranger et vider son sac. Vivre "dans
son sac", c'est le summum de l'indépendance et de la sagesse. C'est réaliser que rien n'est
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stable dans la vie, sauf , peut-être, ce garde-fou dont nous avons tous besoin, notre sac.

Phoebe is een arm fabrieksmeisje uit Maleisië dat met de belofte tot werk naar
Shanghai wordt gelokt. Plattelandsjongen Gary heeft het gemaakt als popster totdat
zijn leven in het honderd loopt. Justin zit in Shanghai om het vastgoedimperium van zijn
familie uit te breiden. Hij is al jaren smoorverliefd op Yinghui, een succesvolle
zakenvrouw, die op het punt staat een grote deal aan te gaan met de schimmige
miljardair Walter Chao. Allemaal jagen ze hun dromen na in de metropool Shanghai,
het glansrijke symbool van het nieuwe China, een stad die zelf een handje heeft in de
opkomst maar ook de ondergang van haar inwoners.
Yohji Yamamoto led the Japanese fashion wave of the 1980s and 1990s into the new
millennium. In October 2009, after a series of bad investments, Yamamoto Inc. went
bankrupt; by the end of that year the designer had inaugurated a new business and a
complete reevaluation of his direction. My Dear Bombis an outcome of this transition
moment. Coauthored with Ai Mitsuda, this carefully and beautifully written
autobiography (with biographical interpolations by friends and collaborators) seamlessly
combines extended meditations on clothing and life with Yamamoto's memories and
anecdotes, in short, concise paragraphs. Throughout its pages, we encounter
Yamamoto as a tough realist unburdened by disingenuousness ("I am, in fact, a man
who may turn heartless in an instant; I desire only to settle each and every score
immediately"); and, of course, as a great designer blessed with unerring instinct for his
materials ("how does the cloth want to drape, to sway, to fall? If one keeps these things
in mind and looks very carefully, the fabric itself begins to speak"). Illustrated with
drawings by Yamamoto, this open-hearted meditation offers a take on the
autobiography form as imaginative as the designer's fashion wear.
Een briljante, geëngageerde roman over 'gewone mensen' Leroy, een jonge soldaat, is
gewond teruggekomen uit de Irak-oorlog en leeft al jaren in een revalidatiecentrum. Na
een mislukte zelfmoordpoging komt hij terecht in het ziekenhuis. Zijn verpleegster
Pauline en de nachtwaker Freddie zijn, naast zijn moeder, zijn enige bezoekers, en
tussen hen ontstaat een breekbare, maar wonderbaarlijke vriendschap. Op ontroerende
wijze worden de levens van drie gewonde zielen vervlochten: Pauline, die altijd maar in
de weer is voor anderen, Freddie, die na zijn vrouw en kinderen nu ook zijn huis dreigt
te verliezen, en Leroy, wiens enige heldere herinneringen die aan zijn ex-vriendinnetje
zijn. Vlautin legt op even briljante als hartverscheurende wijze de pijnpunten van de
moderne Amerikaanse samenleving bloot. Maar bovenal schetst hij in Vrij de gebroken
levens van mensen die ondanks alles hoopvol blijven. De pers over Vrij: ‘Willy Vlautin
probeert niet, Willy Vlautin glorieert.’ Vrij Nederland ‘Willy Vlautin is een meester in het
beschrijven van de Amerikaanse Midwest. Hij greep me flink bij mijn kladden: zo kun je
dus ook schrijven.’ De Groene Amsterdammer ‘In eenvoudige taal, maar ook met
meanderende zinnen, beschrijft Vlautin kleine momenten van ietsje meer
menselijkheid.’ Vrij Nederland
Lola houdt van Hollywoodglamour. Samen met haar BHV (Beste Homo Vriend) Julian,
een trendy modeontwerper, navigeert ze door de dolgedraaide hel van Hollyweird. Zal
Lola nog op haar stiletto's staan als de zon weer opkomt na de after-after-Oscar Party?
«Ho gettato via la mia coppa quando ho visto un bambino bere alla fonte dalle proprie
mani» (Diogene) Minimalismo, spiritualità e limpidezza sono scelte liberatrici, da
coltivare con intelligenza e allenamento. Dominque Loreau, maestra della semplicità,
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approfondisce il tema della ricerca dell'essenziale, nella vita spirituale come in quella
materiale, ispirandosi alla forma letteraria dei grandi classici giapponesi. Pensieri brevi,
citazioni, haiku, spunti di riflessione illuminanti ci accompagnano in questa iniziazione
alla semplicità, dove l'autrice ci insegna che vivere con poco non è solo una virtù, ma
un elisir di armonia, e che l'essenzialità va ricercata in tutti gli ambiti e i momenti della
vita: dall'alimentazione all'abbigliamento, dalle attività intellettuali ai rapporti umani,
dall'uso del tempo a quello del denaro. La sobrietà non è un cammino penitenziale, non
esclude l'eleganza né il piacere delle belle cose, ma restituisce al denaro il ruolo di
strumento utile, da usare per fare esperienze, viaggiare, studiare, acquistare poche
cose importanti invece di tante cianfrusaglie. Questa filosofia del «poco» ci consentirà di
ricollegarci con l'essenziale e di conquistare la leggerezza.
Every year, Dutch institutions teaching architecture, urban design and landscape
architecture select their best final-year projects. The crop is unfailingly rich and varied,
and reflects the ambition of a new generation of designers ready to take on every
imaginable design task that comes their way. "Archiprix 2010" introduces the latest
wave of fledgling design talent.
Een Keniaans meisje gaat naar haar vriendin met als geschenk zeven vruchten; die
worden ongemerkt gestolen door zeven dieren. Prentenboek met tekeningen in warme
kleuren en weinig tekst. Vanaf ca. 5 jaar.
Een warme, herkenbare roman over vriendschap en boeken Nicole, Harriet, Clare,
Susan en Polly komen één keer per jaar samen om een boek te bespreken. En zodra
ze het boek van de maand dichtslaan beginnen hun eigen verhalen. De vijf vrouwen
zijn zo verschillend als de boeken die ze lezen. Nicole heeft schatten van kinderen en
een geweldige man die helaas wel heel veel overwerkt. Harriet twijfelt of ze nog wel
van haar perfecte man houdt. Polly’s jonge dochter is ongewenst zwanger geraakt.
Clare moet na talloze mislukte pogingen om zwanger te worden accepteren dat ze
kinderloos zal blijven. En Susan voelt zich schuldig dat ze haar dementerende moeder
in een verpleeghuis heeft ondergebracht. Elizabeth Noble woont in New York met haar
man en twee dochters. Ze schreef nog drie andere romans, waaronder Wat ik mijn
dochters nog wil vertellen en Het weekend ABC.
Fashion Design, Referenced is a comprehensive guide through the art and industry of
fashion design, richly illustrated with over 1,000 photographs and drawings. Within the
framework of four central categories, Fashion Design, Referenced examines the many
interwoven elements that form the tapestry of fashion. “Fundamentals” provides an
overview of the essential structure of the fashion profession (its organization,
specializations, and centers) and looks at shifts in style over time and in ever-faster
cycles going forward. “Principles” introduces the steps in creating a collection, from
design to production, and explores directions suggested by sustainability and
technology. “Dissemination” charts the many avenues by which fashion reaches its
audience, whether on the catwalk or in the store, in print or online, in the museum or on
the street. “Practice” gathers and appraises the work of the most influential and
innovative fashion designers of the twentieth and twenty-first centuries. From its first
question—What is fashion design?—to its last—What does the future hold?—Fashion
Design, Referenced chronicles the scope of ideas, inspirations, and expressions that
define fashion culture. Visit the Fashion Design, Referenced Facebook page and
become a fan at http://www.facebook.com/FashionDesignReferenced!
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In 2016, het jaar van de aap, wordt Patti Smith zeventig. Het blijkt een jaar vol politieke
turbulentie en persoonlijk verlies. Een jaar waarin ze, meestal slechts vergezeld door
haar polaroidcamera, door de VS reist. Ze trekt langs de Californische kust, door de
woestijn van Arizona, en neemt afscheid van twee dierbare vrienden. Ze doet inzichten
op in haar dromen, eet in diners en is altijd op zoek naar zwarte koffie. Jaar van de aap
is een poëtisch memoir, een onvervalst staaltje americana en een ontroerende reflectie
op vriendschap, verlies en het voortschrijden van de tijd, geschreven in elegant, lyrisch
proza.
Wat gebeurt er als je ruim zeshonderd vrouwen een enquête laat beantwoorden over
kleding? Het antwoord is Vrouwen & kleren; een volstrekt uniek boek, in essentie een
gesprek met honderden vrouwen van alle nationaliteiten - beroemd en anoniem,
gelovig en ongelovig, getrouwd en single, jong en oud - over kleding en de manier
waarop die je leven definieert en vormgeeft. Het begon allemaal met een enquête,
opgesteld door Sheila Heti, Heidi Julavits en Leanne Shapton. Vijftig vragen die
vrouwen moeten aanmoedigen dieper over hun persoonlijke stijl na te denken. De
vragen gingen naar meer dan zeshonderd vrouwen toe, onder wie schrijfsters,
activistes, actrices en beeldend kunstenaressen als Cindy Sherman, Kim Gordon,
Kalpona Akter, Sarah Nicole Prickett, Tavi Gevinson, Miranda July, Sasha Grey, Lena
Dunham en Molly Ringwald. En zij antwoordden met foto's, interviews, persoonlijke
getuigenissen en illustraties. In deze Nederlandse editie zijn bijdragen toegevoegd van
onder anderen Neelie Kroes, Isabelle Beernaert, Daphne Deckers, Gerdi Verbeet,
Grietje Braaksma, Igone de Jongh en Evi Hanssen. Het resultaat is een prachtig, rijk
geïllustreerd en afwisselend boek geworden, een intiem kijkje achter de schermen van
de vrouwelijke stijl. Vrouwen & kleren laat zien dat zelfs de meest elementaire
kledingkeuze zelfvertrouwen kan geven, het verband tussen uiterlijk en innerlijk laat
zien, uiting geeft aan waarden en politieke overtuigingen, de band met de omgeving
versterkt en als harnas of vermomming dient. Kleren zijn de instrumenten die we
gebruiken om onszelf opnieuw uit te vinden en de blik van anderen te beïnvloeden.
Vrouwen & kleren laat de complexiteit van kledingkeuzes zien en openbaart de soms
grappige, soms vreemde, maar altijd veelzeggende impulsen achter het dagelijkse
aankleedritueel. Een briljante, unieke verkenning van de vragen die we onszelf elke
dag bij het aankleden stellen, met antwoorden van meer dan zeshonderd vrouwen.
Every year, Dutch institutions teaching architecture, urban design and landscape
architecture select their best final-year projects. The crop is unfailingly rich and varied,
and reflects the ambition of a new generation of designers ready to take on every
imaginable design task that comes their way. "Archiprix 2008" introduces the latest
wave of fledgling design talent.
Soutiens-gorge rembourrés pour fillettes, obsession de la minceur, banalisation de la
chirurgie esthétique, prescription insistante du port de la jupe comme symbole de
libération : la " tyrannie du look " affirme aujourd'hui son emprise pour imposer la
féminité la plus stéréotypée. Décortiquant presse féminine, discours publicitaires, blogs,
séries télévisées, témoignages de mannequins et enquêtes sociologiques, Mona
Chollet montre dans ce livre comment les industries du " complexe mode-beauté "
travaillent à maintenir, sur un mode insidieux et séduisant, la logique sexiste au cœur de
la sphère culturelle. Sous le prétendu culte de la beauté prospère une haine de soi et
de son corps, entretenue par le matraquage de normes inatteignables. Un processus
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d'auto-dévalorisation qui alimente une anxiété constante au sujet du physique en
même temps qu'il condamne les femmes à ne pas savoir exister autrement que par la
séduction, les enfermant dans un état de subordination permanente. En ce sens, la
question du corps constitue bien la clé d'une avancée des droits des femmes sur tous
les autres plans, de la lutte contre les violences à celle contre les inégalités au travail.
Een nieuw begin voor het plaatsje Winthrop, daar hoort ook een nieuwe plaatsnaam bij
- en dus schakel je een reclamebureau in. De briljante hoofdpersoon van APEX IS EEN
PLEISTER OP DE WONDE heeft al menige gezichtsbepalende naam bedacht, voor
antidepressiva, pizza's, schoenen en (zijn meesterwerk): Apex, de pleister op de wonde
die in elke huidskleur verkrijgbaar is, welke kleur die huid ook heeft. De gemeenteraad
heeft wel idee voor een nieuwe plaats-naam, de bewoners ook. Goed leven bestaat
voor negentig procent uit marketing, stelt onze held vast, maar wat er in het stadje aan
de hand is, is niet zo eenvoudig met een mooie pleister te bedekken. Hij bedenkt dan
ook een verrassende naam Colson Whitehead doe twat een schrijver moet doen: hij
verfrist onze kijk op de wereld. John Updike COLSON WHITEHEAD is een van de
belangrijkste jonge Amerikaanse schrijvers. Van hem verscheen in 2003 John Henry
Dagen, dat genomineerd werd voor de National Book Critics Circle Award en de
Pulitzer Prize. Ook ontving hij een MacArthur Fellowship Genius Award en een Whiting
Award.
Aan wie je het ook vraagt in Bombay, iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca
is. Het gebouw is dan wel omringd door sloppenwijken en er razen ook continu
vliegtuigen over, toch is het al vijftig jaar lang pucca. Maar Bombay is veranderd in die
lange tijd, en niet alleen van naam. Mumbai is nu een stad in ontwikkeling, bevolkt door
welvarende Indiërs die in het buitenland steenrijk zijn geworden. Wanneer
projectontwikkelaar Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te kopen om
er luxueuze appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan genereus. Maar lang niet
iedereen accepteert het bod: velen wonen al hun hele leven in het gebouw en zijn
bovendien op leeftijd. De spanningen tussen de doorgaans zo beleefde bewoners van
Toren A komen tot een kookpunt wanneer ze een voor een toch voor het geld zwichten,
behalve de halsstarrige leraar Masterji. Het wordt steeds duidelijker dat het gevaarlijk is
om Shah ook maar iets te weigeren en als de deadline voor de verkoop nadert,
veranderen Masterjis buren in vijanden, en zijn vrienden in samenzweerders. De laatste
man in de toren is een innovatieve en spannende roman over geld en macht, luxe en
verlies, hebzucht en moord. Een weergaloos boek over een man die weigert zich aan te
passen aan een snel veranderende wereld.
Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered responsible for
changing the direction of the visual arts in the Sixties. Over the course of four decades
Boezem's ouvre has developed from groundbreaking concepts through sculpture,
installation pieces and site-specific commissioned works. This illustrated catalogue
raisonne brings together Boezem's complete work, in chronological order and
accompanied by an informative text.
Art?k zaman? gelmi? bir konu: YEN? PARAD?GMA Yeni Paradigma: Kalk?nmada,
Sürdürülebilirlikte, Kentlerde, ?novasyonda, Tasar?m Dü?üncesinde, Ekonomide,
Yönetimde, Pazarlamada, Kariyerde, E?itimde, Sosyal Medyada, Gazetecilikte,
Diplomaside, Politikada, Sivil Toplumda ve Sosyal Politikalarda. Optimist ?dea’n?n
2014 y?l?ndaki konusu Yeni Paradigma. Farkl? disiplinlerden 18 dü?ünür/yazar/uzman
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bir araya gelerek “nelerin de?i?mekte oldu?una” dair zihin aç?c? tespitlerini bir kitapta
toplad?lar. Ya?anan de?i?imin belirginle?meye ba?layan temel özelliklerine dair 18 ayr?
kalemden 18 dünya resmi… YEN? PARAD?GMA’NIN YAZAR VE KONULARI Zülfü
Dicleli – Paradigma De?i?iminin Tarihsel Çerçevesi Dr. Can Fuat Gürlesel- Kalk?nma
Ay?e Bilge Dicleli – Sürdürülebilirlik Doç. Dr. Sava? Zafer ?ahin - Kentler Prof. Dr.
Hacer Ansal- inovasyon - Özlem Yal?m Özkarao?lu–Tasar?m Dü?üncesi Dr. Orhan
Erdem – Ekonomi I??k Deliorman Ayd?n - Yönetim Temel Aksoy – Pazarlama Prof. Dr.
Nihat Erdo?mu?– Kariyer Batuhan Aydagül – E?itim Timur Tiryaki – Yeti?kin
Ö?renmeleri Salih Seçkin Sevinç – Sosyal Medya Faruk Türko?lu – Gazetecilik Erdal
Talu – Siyaset Temel ?skit – Diplomasi Mehmet Ali Çal??kan ve U?ra? Ula? Tol – Sivil
Toplum Dr. Meltem Aran – Sosyal Politikalar
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