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Begin april is Fonds Kwadraat begonnen met de interviewreeks Fonds Kwadraat in 
gesprek met... De zevende kunstenaar die we hebben uitgenodigd is Thomas 
Manneke (1970). 
 
Thomas Manneke is autonoom fotograaf. Hij is opgeleid aan de KABK in Den Haag 
en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, en was in 2001 en 2002 resident aan 
de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. In 2002 won hij de Prix de Rome 
basisprijs fotografie. Hij publiceerde tal van fotoboeken, zoals Vilnius, Liège, Odessa 
en Amsterdam. Zijn nieuwste boek heet Mutatio. 
 

 
Thomas Manneke met zijn dochter (foto Koos Breukel) 
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Waar ben je nu mee bezig?  
Met de afronding van mijn nieuwe boek Mutatio (Verandering). De afgelopen weken 
heb ik met de vormgever de laatste keuzes voor het boek gemaakt, zoals de 
papiersoort voor het binnenwerk en de juiste toon van het drukwerk. Binnenkort ga 
ik naar Groningen, waar drukkerij Tienkamp het boek zal gaan drukken, dus dat 
wordt spannend.  
 

Ik mag bij boekhandel Atheneum op 
het Spui de etalage inrichten met foto’s 
uit het boek. Daarvoor ben ik nu prints 
aan het maken. Het zou mooi zijn als 
erover geschreven wordt. Je moet een 
boek toch een beetje de wereld in 
helpen. Ik denk nog na over een 
geschikte buitenlocatie (corona) om een 
kleine presentatie te houden. 
 
Mijn nieuwe boek Mutatio is anders dan 
mijn vorige (steden)boeken. Die hadden 
vooral een persoonlijk documentair 
karakter. Sinds ik een dochtertje heb 
richt ik mij meer op mijn directe 
omgeving. Dat resulteerde in 2016 in 
het boek Amsterdam, het vierde boek 
in de serie na Vilnius, Odessa en Liège. 

 
Ik vond het grappig om te merken dat toen ik ‘Amsterdam’ had afgerond en weer 
naar buiten liep om te fotograferen zonder te kijken met de blik van iemand die iets 
wil zeggen over een bepaalde stad, ik tot heel andere beelden kwam. Ik liep dus 
door dezelfde straten maar maakte heel andere foto's. Ik besloot een nieuw boek te 
maken in Amsterdam (omdat ik daar nu eenmaal woon), maar zonder iets over de 
stad te willen zeggen. Ik keek naar beelden die mij fotografisch aanspraken. 
Na een tijdje ontdekte ik toch een soort thematiek in de gemaakte foto's. Ze leken 
allemaal te gaan over de natuurlijke manier waarop dingen veranderen van het een 
in het ander (zoals een samenleving of een taal continu aan verandering onderhevig 
is).  
 
Waarvoor heb je de lening gebruikt? 
De lening heb ik gebruikt om een aantal mensen te betalen die voorwerk hebben 
verricht aan het boek. Het gaat dan om beeldbewerking, scans en vormgeving. Het 
boek is vormgegeven door Willem van Zoetendaal. 
 
Willem was hoofddocent aan de Rietveld Academie toen ik daar studeerde. Hij 
woont sinds enkele jaren bij mij in de buurt (de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam), 
waardoor we elkaar regelmatig spreken. Ik heb hem op een gegeven moment zo'n 
40 foto's van de nieuwe serie gestuurd en was benieuwd wat hij ervan vond. Toen 
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hij enthousiast reageerde heb ik meteen voorgesteld om samen een nieuw boek te 
maken. 
 

 
 
De indeling en volgorde heb ik vrijwel volledig aan hem overgelaten. Mijn ervaring 
is dat dat het beste is omdat je er zelf te dicht op zit. Voor mijn boek Amsterdam 
had ik collega fotograaf Ilya Rabinovich gevraagd naar de volgorde en selectie te 
kijken. Hij maakte keuzes die ik zelf nooit gemaakt zou hebben, maar die heel goed 
uitpakten. Willem heeft ervoor gekozen het boek alleen te laten bestaan uit foto's 
en paginanummers, dus zonder tekst, waardoor er –  in zijn woorden – een soort 
beeld melodie/gedicht is ontstaan. Alle tekst staat op het stofomslag.  
 
Wat heeft de lening voor je betekend / wat was het resultaat? 
Het was heel fijn om een bedrag rentevrij te kunnen lenen, zodat ik het voorwerk 
kon bekostigen. Het is ook leuk dat Fonds Kwadraat wat publiciteit aan het boek 
heeft gegeven, zodat het meer bekendheid krijgt. 
 
Is er een plek, on- en/of off l ine, waar we je werk kunnen bekijken? 
Het boek is al te bestellen via www.thomasmanneke.com. Daar zijn ook enkele 
beelden uit het boek te zien. Straks is er de etalage van Atheneum met foto’s uit 
Mutatio. 
 
Ik sta bijna elk jaar met Galerie Bertrand Grimont op Paris Photo in Parijs. Dat is 
altijd een mooie gelegenheid om werk te laten zien. In Nederland heb ik 
momenteel geen galerie. Mensen die geïnteresseerd zijn om boeken of prints in 
editie te kopen, kunnen direct bij mij bestellen via www.thomasmanneke.com. Ik 
signeer en nummer de prints en de koper krijgt er een certificaat van echtheid bij. In 
de eerste week van juni zal ik het boek in huis hebben, waarna ik het kan versturen 
naar de pers en iedereen die het vooraf heeft besteld. Een gedeelte van de oplage 
zal verkocht worden via Van Zoetendaal Publishers. Van dit boek worden maar 500 
exemplaren gedrukt dus op een gegeven moment is het op. Het is iedere keer leuk 
om te zien waar en hoe een boek terecht komt.  
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Wat zi jn je toekomstplannen? 
Boeken maken is verslavend. Ik heb nu al zin om weer aan een nieuw boek te gaan 
werken en ben daar al plannen voor aan het maken. Iedere keer heb ik het idee dat 
het nog beter en mooier kan en dat het mooiste boek nog moet komen. Dat is de  
achterliggende motivatie. Ik ben enorm op ‘het boek’ gesteld om dat je er veel in 
kwijt kan en het tegelijkertijd een mooi handzaam object is. Een boek kan je 
makkelijk laten zien en versturen. Bovendien is drukwerk tegenwoordig zo mooi dat 
het nauwelijks onderdoet voor een handgemaakte print. 
 

 
 
Heb je een tip voor andere ( jonge) kunstenaars? 
Het creatieve proces is bij iedereen verschillend. Voor mij werkt het het beste om 
niet te lang na te denken over wat ik wil doen, maar om gewoon te beginnen en het 
project te laten groeien. Een beroemde uitspraak van Picasso was dat hij nooit wist 
wat hij zou gaan tekenen voordat hij was begonnen met tekenen. Denk niet te lang 
na over wat je wil en maak je niet te veel zorgen om wat anderen ervan vinden. Je 
moet natuurlijk kritisch zijn over wat je maakt, maar niet te snel want dan belemmer 
je je eigen creativiteit. Probeer dingen uit waarvan je het verloop niet kan 
voorspellen. Het brengt je tot nieuwe ideeën en inzichten. Als fotograaf is het ook 
goed om veel kunstenaars met andere disciplines te spreken, zoals schilders of 
beeldhouwers. Dat verbreedt je horizon. 


