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Beste Lezers van de Footprints,
In deze bijzondere tijden is lezen (althans voor mij) een uitkomst. In deze Footprints extra veel
aandacht voor boeken die in de aanbieding zijn en nieuwe boeken die binnenkort verkrijgbaar
zijn. In de websels dit keer weinig aandacht voor Afrika maar voor andere delen van de wereld
waarover ook veel interesssants te lezen valt. In deze bijzondere tijden vragen we graag uw aandacht voor een idee van een van onze leden om tijdelijk een beurs online te gaan houden.

De redacteur, André Smit
Footprints@xs4all.nl

Nieuws uit de vereniging
TK&C BEURS ONLINE ????
We leven in een tijd waar het we op anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven waardoor het
(bijna) onmogelijk is activiteiten te organiseren voor onze leden.
Na het uitvallen van beurs en huisbezoek willen we op initiatief van één van onze leden proberen in deze
maanden een online beurs voor leden te organiseren.
Via dit bericht willen we peilen of hier belangstelling voor is.
We stellen ons voor dat we af en toe een ledenmail de deur uit doen waarin we leden de mogelijkheid geven om hun stukken (max. 10), via een duidelijke foto(‘s), met een korte uitleg, te koop of te ruil aan te bieden.

Als u zich hiervoor aanmeldt krijgt u een korte instructie hoe verder te handelen.
Aanmelden bij tribalekunstencultuur@gmail.com
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Schenkingen voor onze bibliotheek
De bibliotheek van de vereniging is in opbouw door schenkingen van leden vaak van hun dubbele
boeken. We wijzen u graag op de mogelijkheid om uw bibliotheek na uw overlijden aan de vereniging te schenken. Inmiddels hebben enige leden al toegezegd dit te doen. Het is verstandig dit op
enige wijze vast te leggen. Voor meer informatie: tkcredactie@gmail.com

Contributie 2020
Wij verzoeken om allen die hun contributie nog niet hebben voldaan dat zo spoedig mogelijk te
doen door overschrijving van €35,- voor leden in Nederland en België en voor andere landen bedraagt de contributie, in verband met extra portokosten, €50,- . Partnerleden betalen €15,-Graag
overschrijven naar IBAN: NL60 INGB 0006 3663 11 ten name van Vereniging Tribale Kunst en Cultuur. Voor buitenlandse leden BIC nummer INGBNL2A.

Nieuwe website Vereniging Tribale Kunst en Cultuur
Heeft U onze nieuwe website al bekeken? We werken er voortdurend aan om de nieuwe website
nog interessanter te maken. Recent hebben we de lijst met boekhandelaren en de lijst met Facebook-groepen aangevuld. Neem eens een kijkje op: https://tribalekunstencultuur.org/
facebookgroepen en https://tribalekunstencultuur.org/boekhandelaren/

Het onbekende object
Het hardhouten blok van Leo Meijs in de vorige Footprints leverde nog een reactie op, dit keer
van W. Kamphuis uit Enschede:
Over de "schommelplankjes of Godenschommels" uit India... Ik heb er 17 van, verzamel ze. De
symboliek erop is Yoni/Lingam, meerdere ossen vaak, 5 bolletjes die goden voorstellen, "voorraad
-/waterput met traptreden", enz.. Lang geleden antwoordde iemand van het Tropenmuseum
mij dat "Goden graag schommelen".

Bronzen beeld van godheid op schommel. Muria cultuur. Tropenmuseum.

Heeft u ook een of meer voorwerpen waarvan herkomst of gebruik niet bekend is? Stuur een paar
fotos met de vragen naar: TKCfootprints@xs4all.nl
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Externe agenda
De Externe Agenda vermeldt activiteiten die plaatsvinden buiten de
Vereniging TKC. Het betreft data en andere gegevens over museumexposities, symposia, lezingen, beurzen, veilingen, galeries e.a. De redactie van de nieuwsbrief Footprints kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor de consequenties van eventuele foute vermeldingen. Via
de hyperlinks (klik op blauw) komt u op de hoofdwebsite van de betreffende musea en evenementen.

Vanaf heden vindt U in de Footprints een selectie van het aanbod
uit de externe agenda van de website. Zie voor het hele overzicht:
https://tribalekunstencultuur.org/externe-agenda/
Museale Exposities
Controleer per museum de openingstijden i.v.m. het Coronavirus. Bedenk
daarbij dat het beleid per dag kan verschillen op grond van veranderendemaatregelen.
Beurzen zullen – naar wij aannemen – allemaal niet doorgaan. Een en ander
is afhankelijk van de tijdsspanne waarin de maatregelen van kracht blijven.
Op dit moment gaan wij er van uit dat de maatregelen langer dan een paar
weken gehandhaafd zullen worden.

Online veilingen
eBay; Galerie Walu-Koller; Zeller (Afrika); Zeller (Aziatica);
Catawiki wekelijks en de veilingen door Tribal Art Magazine

Tip: Als u zich inschrijft bij Catawiki ontvangt u meerdere keren per week een overzicht
van de veilingen die gaan starten
Tip: de Belgische veilingsite Delcampe heeft een beperkt aanbod van etnografica maar wel
veel prentbriefkaarten https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/ . Het is handig om
na de zoekopdracht de filter “actief”in te vullen anders krijgt u vele artikelen die al verkocht zijn.
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boeken over tribale kunst en cultuur
Een keuze uit het nieuwe en bijna nieuwe aanbod van boekhandelaren uit Nederland (Premsela, Zwartenkot, Roelants, Parimar) en
en daarbuiten.
boeken zonder vermelding boekhandel zijn breed verkrijgbaar

Pacific Art. Pazifische Kunst im Detail.
Von Jenny Newell. Cambridge, Massachusetts 2011. 23 x 23 cm, 144 S., zahlreiche farb. Abb., geb.
van € 22,95 nu € 9,95

Die Kunst Südost-Asiens.
Von Jan Fontein. Sammlungskatalog, Museum Rietberg Zürich 2007.
23,5 x 30,5 cm, 154 Seiten, zahlr. farb. Abb., Leinen.

Van € 44,00 nu € 9,95
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Naga Identitäten. Zeitenwende einer Lokalkultur im Nordosten Indiens.
Michael Oppitz u.a. Sulgen 2008. 21,5 x 27 cm, 464.
Van €58,00 nu € 9,95

Charms in Pre-Columbian Ecuador. Amulette und Talismane im Alten Ecuador.
Von Iván Cruz Cevallos. Mailand 2011. 21 x 21 cm, 148 S., 140 farbige Abb., pb.
€ 39,95

Bovenstaande boeken bij Artservice.de
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Masters of the Americas. In Praise of the Pre-Columbian Artists.
Geneviève Le Fort. Brüssel 2005. 26 x 30 cm, 400 S., 300 farbige Abb.,.
Van 128,00 nu €29,95 Artservice.de

Olcott, Hillary C. Yua: The Spirit of the Arctic
This superb collection of works by Native Alaskan and Canadian Inuit artists celebrates their creativity and skill while highlighting the history and culture of the Arctic.
Hardcover, 140 pages, 21,5 x 25,5 cm, 125 color illustrations
Verschijnt in mei, ongeveer € 36,99 bij Bol.com
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ARCTIC: CULTURE AND CLIMATE - LONDON, BRITISH MUSEUM - Catalogue ed. by
Amber Lincoln, Jago Cooper & Peter Loovers. London 2020. 25 x 27 cm. 320 pag. 350 . Afb
verschijnt in juni 2020 prijs ongeveer € 50,00 Bol

KIFWEBE: A CENTURY OF SONGYE AND LUBA MASKS. By François Neyt. Contrib. by Allen F. Roberts, Woods
Davy et al. Milan 2019. 25 x 31 cm. 368 S. mit 287 farb., teils ganzseit. Abb. & Karten, Bibliographie, Leinen.
EUR 100.00
Walther König

SCULPTURES OF THE NIGERIAN MIDDLE BELT Jan Strybol
144 pag. 18x21cm
EUR 75,00 Stichting Kunstboek
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THE ARTFULNESS OF DEATH IN AFRICA.
By John Mack. London 2019. 19,7 x 25,4 cm. 288 S. mit 97 (52 farb.) Abb., Bibliographie, Index,
gebunden.288 pages | 50 color plates, EUR 39.90 Walther König

BUDDHIST RITUAL ART OF TIBET.
A Handbook on Ceremonial Objects and Ritual Furnishings in the Tibetan Temple. By Michael
Henss. Stuttgart 2019. 23 x 30 cm. 480 paginas Bol.com € 52,99 verschijnt in juni

Oceania: London/Paris 2018/19
OCEANIA - LONDON, ROYAL ACADEMY OF ARTS / PARIS, MUSÉE DU QUAI BRANLY JACQUES CHIRAC - Catalogue ed. by Peter Brunt & Nicholas Thomas. London 2018/19. 25 x 30,5 cm. 325 pag.
Bol 46,00
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WEBSELS
Websel: maskers uit India
THE MASKING TRADITION IN TRIBAL INDIA
Dr.C.Maheswaran, S.S. Jawahar, I.A.S., 2011
Doorbladerbaar boek
http://www.e-books-chennaimuseum.tn.gov.in/chennaimuseum/images/180/mobile/index.html#p=79
Websel: BRONZES OF SOUTH INDIA
Author: P.R. SRINIVASAN
Editor: The Commissioner Of Museums,Government Museum, Chennai.
Pages: 838 Library: Government Museum, Chennai 1994
https://www.africamuseum.be/sites/default/files/media/docs/research/publications/rmca/online/
documents-social-sciences-humanities/metallurgie-senoufo-guere.pdf
Websel: handbook brons India
Doorbladerbaar boek
MANUAL ON THE BRONZES
http://www.e-books-chennaimuseum.tn.gov.in/chennaimuseum/images/408/mobile/index.html
366 pagina’s 2003
Websel: art of Nepal
https://archive.org/details/artofnepalpratapadityapal_352_o/page/n33/mode/2up
Art Of Nepal Pratap Aditya Pal
Pdf 268 pagina’s
Websel: textiel drukblokken

Textiles and textile blocks

http://www.e-books-chennaimuseum.tn.gov.in/chennaimuseum/images/173/mobile/
index.html#p=1
The Commissioner Of Museums,Government Museum, Chennai.
Pagina’s : 87 2006
Doorbladerbaar boek ook te downloaden
Websel: GUIDE TO THE BRONZE GALLERY
http://www.e-books-chennaimuseum.tn.gov.in/chennaimuseum/images/210/mobile/
index.html#p=1
doorbladerbaar boek
The Commissioner Of Museums,Government Museum, Chennai.
Pagina’s 116 1998
Websel: AXE MAKERS OF THE WAHG I

Pre-colonial industrialists of the Papua New Guinea highlands
John Burton. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the Australian National University November 1984
https://library.ucsd.edu/dc/object/bb07179561/_1.pdf
pdf 530 pagina’s
Websel: Aklama
De website van Aklama is vernieuwd! Adan figuren en veel links http://aklama.net/index.html

Footprints is de nieuwsbrief van de Vereniging Tribale Kunst en Cultuur en
wordt 11 keer per jaar aan de leden verzonden. De vereniging is ingeschreven
onder KvK nummer 8755104. Niet-leden kunnen een half jaar gratis deze
nieuwsbrief ontvangen door een mail te sturen naar
tribalekunstencultuur@gmail.com. Voor €35,00 per jaar bent U lid en ontvangt
U ook ons kwartaaltijdschrift.
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