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"CARAVANSERAI - Traces, Places, Dialogue in the Middle East" is een innemend boek over de “caravanserai”, grote herbergen-afspanningen
langs de karavaanroutes in de islamitische wereld waar reizigers uit het Oosten en het Westen elkaar eeuwenlang ontmoet hebben. De fotograaf en
auteur van het boek, de Belg Tom Schutyser, reisde de laatste 15 jaar talloze malen de mythische zijderoute af en documenteert unieke plaatsten
zoals Aleppo in Syrië of Resafa dieper in de woestijn richting Irak waar, zeker de dag van vandaag, niemand nog toegang heeft. Hij fotografeerde
zowel geruïneerde als gerestaureerde "caravanserais" evenals het landschap en de omgeving waarin deze gebouwen staan, met als missie het
geschiedenisgevoel dat nog steeds aanwezig is in deze plaatsen vast te leggen. De beelden in het boek zijn van de landen in de Levant regio:
Libanon, Syrië en Jordanië.

Tom kan je definiëren als nomad / photographer / writer die in elk continent geleefd en gewerkt heeft en momenteel in Portland, (Oregon, USA)
woont. De reisverhalen en snapshots van zijn trektochten zijn uniek en brengen ons binnen in het alledaagse leven van de mensen die Tom
tijdens zijn reis ontmoet. Hij is enorm gefascineerd en gepassioneerd door het eeuwenlange bestaan van "caranvanserai" en wil met zijn fotografie
en boek het topic naar vandaag brengen: Wat zijn de "caravanserai" van vandaag? Wat zijn de "ontmoetingsplaatsen" van vandaag? Het is een
metafoor voor de hedendaagse problematiek tussen Oost en West en vooral voor het zoeken naar positieve dimensies in de moeilijke relaties tussen
de Muslim wereld en de Westerse wereld. Het boek is enerzijds een fotoboek en anderzijds een boek dat aansluit bij de actuele "zeitgeist"
rond het Midden Oosten.

Zijn krachtige foto’s worden begeleid door bijdragen van een aantal van de meest vooraanstaande schrijvers, denkers en journalisten die
gespecialiseerd zijn in het Midden-Oosten en buitenlandse betrekkingen. Denk maar aan Robert Fisk, een meermaals bekroonde journalist over het
Midden-Oosten. Samen geven deze stemmen, afkomstig uit het Midden Oosten, Europa en de USA, een nieuwe dimensie aan het debat over de
regio zoals die vandaag is.

Het boek werd uitgebracht tijdens 'Parcours des Mondes' in Parijs en met een aantal foto's op de 'Beirut Photo Fair exhibition' in Libanon. Eerder
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al werden de foto's tentoongesteld in USA, en in Libanon onder patronage van de Belgische ambassade. Een vorige foto serie met caravanserais in
het Noorden van Iran stelde hij tentoon in de USA en in de School voor Architectuur (ENSA-PVS) in Parijs.
 
Het boek wordt uitgeven door 5 Continents Editions (Milaan). De uitgave werd mogelijk gemaakt door bijdrages via Kickstarter.com en wordt
gesteund door Aga Khan Trust for Culture.

Volg deze link voor een eerste indruk van het boek.

Voor beeldmateriaal in hoge resolutie, volg deze link.
 
Het boek is verkrijgbaar: 
* online:
http://www.consideratcaravanserai.net/Books/Order.html
http://www.proxisazur.be/nl/catalog/detail/engelse-boeken/9007180/caravanserai-traces-places-dialogue-in-the-middle-east-224-
p/ean/9788874396047/
http://groenewaterman.mijnboekhandelaar.com/index.php?option=com_mbhbooksheet&task=bookview&query=9788874396047
http://www.abramsbooks.com/Books/Caravanserai-9788874396047.html
http://www.waterstones.com/waterstonesweb/products/tom+schutyser/andrew+lawler/reza+aslan/robert+fisk/dominique+moisi/caravanserai/9169628/
 
* Bookshops Antwerpen : Alta Via, De Markies, De Groene Waterman
* Bookshops Brussel: Waterstones, Librairie Candide
 
* Paris:
Boekenwinkel van het IMA (Institut du Monde Arabe)
Museum store van het Louvre
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