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Het essay Het boek in de kunst - Een provocatie van de tijd gaat over kunst- en kunstenaarsboeken in het digitale
tijdperk. Van der Lint ziet het boek in de kunst als een watervlug medium dat zich in de hoeken en kieren van het
oeuvre van een kunstenaar kan ophouden, maar ook kan dienen als het enige platform van het werk. Het onttrekt zich
aan de geoliede machine die de kunstwereld is geworden, staat los van regelgeving en looptijden, van financiële
prognoses en bezoekersaantallen en de wensen van galeriehouders. Er is niet één kanaal waardoor het zich
verplaatst; de bestemming kan zowel de papiermand als de collectie van een kunstmuseum zijn.
Met dit essay wil het Mondriaan Fonds aandacht vragen voor de belangrijke positie en de kwaliteit van
kunstpublicaties in Nederland. Voor jongere kunstenaars kan een boekpublicatie de doorbraak betekenen, voor
fotografen is het vaak dé manier om hun werk te tonen. Roos van der Lint toont in haar essay én in de expositie de
verschillende vormen die het boek in de kunst kan aannemen: het boek over kunst of kunstenaars, de monografie, de
catalogus, het kunstboek, de kunstenaarsroman. In welke vorm dan ook spelen ze een grote rol in het zichtbaar
maken van kunst voor een passend publiek.
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