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Maktak and Gasoline
Toen Ellis Doeven in 2008 voor het eerst 
naar Point Hope reisde, een klein Inupiaq-
dorp in Alaska, was ze meteen verkocht. 
Het leven in deze afgelegen gemeenschap, 
dat draait rond de walvisjacht, fascineerde 
haar en ze begon het te documenteren. 
Al snel werd ze verliefd op een walvisjager 
en samen kregen ze een dochter. Jaarlijks 
reist het gezin af naar Point Hope, waar de 
natuur het ritme van het leven bepaalt. 
De hechte gemeenschap wordt overspoeld 
door een golf van veranderingen. Het 
Westerse expansionisme vormt een bedrei-
ging: land wordt veroverd, walvissen worden 
gevangen, kernafval wordt achtergelaten, 
olie geclaimd. De titel, Maktak and Gasoline, 
refereert aan het aromatische mengsel 
van maktak (Inupiat voor walvisblubber) en 
benzine die in het dorp hangt. Het is een 
metafoor voor het oude en het nieuwe, die 
in Point Hope met elkaar verstrengeld zijn 
geraakt. De veranderingen in het milieu en 
in de sociale verhoudingen hebben een 
grote impact op de jongere generaties van 
de gemeenschap.
 

Ellis Doeven 

Maktak and Gasoline

Ellis Doeven Photography 

€ 50,- via 

ellis@ellisdoeven.com 

of PhotoQ Bookshop.

Monnikenleven
Bijna twee jaar lang mocht Armando Jongejan 
met zijn camera het leven in de Sint-Adelbert-
abdij in Egmond-Binnen vastleggen. Het resul-
taat is een intieme fotoreportage van het 
spirituele leven en de praktische bezigheden 
van de abdijgemeenschap, die is gericht op 
gebed en onderlinge dienstbaarheid. Jongejan 
toont verschillende aspecten van het kloos-
terleven, zoals gebedsdiensten, koken, onder-
houd of boodschappen halen, maar ook het 
afscheid van een overleden broeder.
Van 8 juni t/m 7 juli is een deel van het 
werk te zien in de expositieruimte van de 
Sint-Adelbertabdij.
 
Armando Jongejan 

Monnikenleven

tekst: Gerard Mathijsen en Charles van Leeuwen.

€ 29,95, verkrijgbaar in de abdijwinkel 

of via armandojongejan@hotmail.com.

The Swimming Pool 
in Photography 
Een fotografische hommage aan het 
zwembad door de jaren heen. Zwembaden 
staan voor plezier en ontspanning, maar ook 
voor sport en discipline. Ze zijn tegelijk een 
sociale plek als een symbool voor sociale 
status. Fotografen en filmmakers zijn altijd 
gefascineerd geweest door zwembaden. 
De reflecties op het water, de lichtbreking en 
de vervormingen zijn voor kunstenaars een 
uitdaging. De sensualiteit van water en de 
(half)naakte lichamen, maar ook de stilte en 
het bevreemdende van het lege zwembad 
zorgen voor inspiratie. Met tientallen beelden 
van onder anderen Martin Parr, Harry Gruyaert, 
Abbas Attar, Deanna Templeton, Jacques 
Henri Lartigue en Slim Aarons.

The Swimming Pool in Photography 

tekst: Francis Hodgson

Uitgeverij Hannibal

€ 35,95

When Everything Changed

Scheveningen - 
Badplaats in beeld
Sandra Uittenbogaart begaf zich op zomerse 
dagen talloze malen onder de dagjesmensen, 
toeristen, roséslurpers, meiden, macho’s en 
rollatorclubjes van Scheveningen. Zo maakte 
ze, zowel in kleur als zwart-wit, haar eigen 
hommage aan Nederlands bekendste badplaats, 
die dit jaar haar tweehonderdjarige bestaan 
viert. Van 7 juni t/m 19 augustus worden foto’s 
uit het boek geëxposeerd op de 1e etage 
van de Centrale Bibliotheek aan het Spui in 
Den Haag.

Sandra Uittenbogaart  

Scheveningen – Badplaats in beeld

eigen beheer 

€ 14,95, te koop via: 

sandrauittenbogaart.nl/badplaats-in-beeld 

en via diverse Haagse boek- en 

museumwinkels en hun webwinkels.

Het gelukkige gezinsleven van Anna Clarén 
veranderde na de geboorte van haar derde kind. 
Dit zoontje kreeg de diagnose autisme en het gezin 
had moeite hiermee om te gaan. Door haar gezins-
leven te gaan fotograferen probeerde Anna Clarén 
om de situatie een plek te geven. Het hielp haar om 
een weg te vinden door de chaos van boosheid, paniek, 
verdriet, schuld en intense liefde die ze voelde.
Inmiddels is het zoontje vijf jaar oud en heeft de 
familie een nieuwe manier van leven gevonden.

Anna Clarén 

When Everything Changed

verwacht: 31 mei

Uitgeverij Max Ström 

€ 37,95

  Zwembad in de Alpen.  © SPAARNESTAD

  Wout.  © PIA VAN SPAENDONCK

Vlakbij het Belgische Charleroi vind je de 
leefgemeenschap La Devinière. Hier leven 
twintig patiënten, die in de reguliere psychi-
atrie zijn uitbehandeld, al ruim veertig jaar 
samen. Behandeling vindt er plaats vanuit 
het hart: aandacht, geduld en liefde staan 
centraal. Maar eenvoudig als dit lijkt, zo 
moeilijk blijkt de praktijk te zijn. Fotografe 
Pia van Spaendonck volgde de groep drie 
jaar lang. Ze maakte contact met de bewo-
ners en legde, naast hun dagelijkse leven, 
vooral hun zeer expressieve gezichten vast. 
Een selectie van de foto’s uit het boek is 
t/m 30 september te zien in Museum Het 
Dolhuys in Haarlem.

La Devinière

Pia van Spaendonck

La Devinière

Uitgeverij Komma

€ 49,95
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