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LUIS ROYO 

BUD 
Die bedaelin p. van si / weete slet 

van Concepfions is OA hef pe aan 

Maal en a hef aarin ba 

/ B COM beberun. 

Bi jna a Alst werken gaan ge amel 

Bek. za. Cen chaas Es A o ale 

fakentafel en van over alan Jaalsbenate 

tels waarop ze shaszard zijn. 

De memmen 7 n lrhns MT 

vaak ook voor ele Awake zäl, 8 

Har wisi van sabel „ls bak 

ads ed Lers/e, mijn verzamelingen 

afbeeldin jen in varschillende fasen van 

bvn wordlings rockets: van Je, wagen alie eijn 

on ha naar aentatelin van een opdrach 

hf bat jes alt alleen voorr hef Bijen 

mardi en fe der aj gee zonder 

slat hef self sle bedaeling was alas ee 

e dbliezirel zodelän worden. 

tzal ervan re e in / jes 

wende ate je ĳ verder rek 

J in van ar onn eN Arden ee 

Ë aan in een sluis ere bne 

waar ze onschadlelij zijk 

zijn wter se en van see il 

slee fe rehe SL fi Ur, alie op een | 

ij dat AA aA He 5 id kerk en voor 

ola CAMERA Ln het heel wild AAN AA 

aal o hef wilje 

meer be ze, Sn: 

ze Oo 

omw Dem 

opparvla 
Coneepftons êS) pee; een EN, ijk je 

in ele ven, vooraf gaand aan ale 

vifvaering en afwer ded van een Werk. 



Ean van dà vlzahsselde en van dit 

en eleal iS Om poflooelfekeningen 

bij alina la brengen elis vil gaan van 

hef. ed pe same ads in alsa Eén, Aaar 

ali ele jaren en zij Ke ded zalt 

Zo worden abe werschillen lie zich 

in de loop der jaren bran voordlaen 

in eli ptn hovelin en, 

Aileen of COA aat weil vielelijker, 

zak de, vallen ze allan onder 

hef zel fe gear 
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0) ale. vooraf eten blaken „lis We ale Abel 

De Wine De Blk behalen Arma zoden 

ben me andre ee sli en verschillen naar 

sijn A enin hf vifing. Door oli jerenlan e mda 

alia ik in eli adchhedrzendlë. mad heh opgedaan, 

worden ele eheningen die LAM aA mijn zonder 

dl Benlaidin OAN Ze fs vb iceNreNn, S boeds fadrij es 

Alsof Le ziaaelt MRLN dl en zijn waarop een 

Eon MEN zee ale mi el / 

AS 





Zn het begin zake „le Beka en bijna. verloren in de wirwar 

van arsalendd. Üitren olie meleken bi ala arte when 

Hef haf maat van hef olen worden gescheiden, 

OA on lijnen be vinden din „le omhk ARJEN van ala VOrmen 

afin we wilen afbeelden. 
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VEN Pang Messen. " 



Op daze bladzijden 

sollen Le poflooefakeningen 

van verre awanten fi Bv 

samenbrengen. COpgaan í 

in hijd erken van de ed en 

avele brij bm Veel ervan 

zijn in opdracht gemaakt 

voorr baekoruslagen. 

II A di verm En 
vi ij | es 



ee / AE LTN d 















Zn slik gecleelfe, waarin seks 

sle binelanale. factor Lj wedt sle 

hanel muaegevaerd en aleviaf hij a 

ledjes van verlan en. 

Veel van alan af eeldingen zijn 

zaak walkie en zollen laf 

aal el éwatolkn. 





PA ae vi gevaerd o An 

al a LN OVL ele bakanta fel 

zonder rd an vahtemade verklaring 

een En Pf enden vloeistof 

zak nar Cen spel voor 

een vermaak. 

Haf zjn merlsnen Hanen 

onde ende ogenblikken ali 

pe Te Hsen Pas wedn ad en 

om abend hans eN sw olan 

of OA Fa geest leeg de alken 

BEE Pad aan zj ALB VIS begint î 





Die antchten beken Lr nselr jonger ij be aan zien, 

OA On pon aan EA ale en 

0e . De zware Hanns vaan sheaals AMRES Naar 

sin achtergrond en zak de hovelingen worden in hef 

al B AMMBE N zits lelijker en vosfiger. 

ok ads We hef over ela omgeving van de bakentafel vam 
hebben, alan zijn daar planten en lass alten ren 

en iS hef alsof de banelen, ne An en pigmrenlen bvn 

eigen plek hebben peen 17 in ser 

kann Es nn staan voor ele ed in fegenstelling 

Sj Lt ie bad) Bas atas wine elkaar 







Cl omcanina da las lagacs nas lan 
ntt 

O caminhe da desej leva-nor cempre 
«ma parts infinita. Que mamentor 
bo gratos guando um boeade de 
papel ze val convertendo ma guïmers 
que par «lr anels vondande. 

Le ohannes Aesigs vous maine 

Der Weg der Verlangen färrt uns 
immer za einer endloren Tür. Welch 
angenehme Momente, in denen du ein 
“Stek Papier in dar Hiengespinst 
verwandelst, das dert drinnen 
emheestreift. 











Haf cou bineren van hef vrovwelijk Lichen 

tt ET en arroganie ka plastisch geze stelen hf hef 

rd ed waardoar alit onafhankelijke, 

AAN aa fie vronwelijke figeer pesten soe bat Len anders 

opfiek, alie AMR eN in overmens ter ming (5 mal onze hij. 
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DET AERDEN nf 

Cr zij ilk nnen elie na sle zerste 

pofloodschaf Sen maefian worden OA a 

/ nn definitieve dlvstradie. en En nief 

warden vil gevaerd, mols ali fekening zecht 

AM isschien A Len ander iedee 

dAviclelijker gestalte breeg of smd een 

opdracht eerder maat worden ingeleverd 

in werbaned a sle. alanis. 
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ete nee fie ton openf vele devren. We hebben hef if (6 

eral Bat amen gehad hae geeeldlig hef is onu JN IN 

van alles fe Omen Been ran mrsa GEEL bas 

haf schapen en hele gerderohes. 

In hef Ee ebben alle Haza s die hier 

behande d worden, hf aal peers ee ze behoren, 

EEN sad het geef OA een shet zif hef 

alledaagse, ale behaefhe OA naar werelden ra 

Ea waar Len schets gestalte … brijgen zoneler 

aaf er ar fe veel beperkin en aan worden 

Enca eloor de ze enaarwele zon ad 8 

ee / misschien (5 he een zúhetinls on 

naar swaralelen lie ons ater em AMR 

hvn rif nigheid. 
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Jpelen ma de 

achtergrond an blikvanger 

bied zel „mogel Hlcolken. 

Jn „lef ipo in t 

#i oren IVSSen he vn 

eha wee ogen Oe 

bres no uelijk hef 

venster van het 

rvialeschip en bet er | 

van ele he 
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Cen anar haren Waar 

hef poflood door zion 

wangefbrokken is de 

mene daar ba in hef 

ma gsterie, hat rd oe 

van het Bont 

voo rafigeand aan... 
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Danke ele. bewe in on 

en 
waarsndar je ala #e Ur zie 

wad ba den DJ els 

leegt van ele afbeelding. 

Duf war zowel bij eigen zals 

bij andere, reeds bes ON 

Fa cal spelen Pr 

gene, ml Le eien is o 

sta. / twee volgende bladzijden. 

nana 
en ae ie. mma, en sl, ee nt Lj 

anr” ’ “avm 
rame mm, 

aman, 

N 



Be BAS echef en ele bewegin van ele /i uren 

nae beans or de ng olra nwe, ek 

ALE fe. Peene Cp daze en de volgende 

bladzijden zijn daar voorbeelden van ed zien. 

East haden de gediatsaan waarin eprobeerd wrdlf 

OA zbe daer van hef a ar fe even 

en waarin beg elijkertijd rekenin wondt gehovden 

aaa die. a fruelingen van le vifeindlelij afbeelding. 

Daf is een proble ER . pe bij elk wear opnie vw 

weer anal overwinnen. fe mat ole Bekanin 

verschillende basen Einar opzeffen en 

de hoofd figeren een geede plek op de voorgrond 

geeen Detd Pe vann daf ze verloren aan 

en nief gaedl af al verf basia in ele chaos 

van ze haneleling. 
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SM 140 oe ND: 
Weer | / / ER 
end A Á 

K€ FE Kerk EAR, 
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Nef We P. KIL DN | 

vj ge ani 

Ô mt ba, 
on KN Wz Ale 

EN 
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Hier taat je een sloddesi 

eten De Af Le ala / 

blik le iel) seals bijvoorbeeld 

ela att en van anas 

de hele Scène ni voor wle 

en verschijnen, oe sle: Á 

horizon als werdewijnpenf. 
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verser nn en 

pieren 

De idd EA 

eran 

dd 

Ee 
Pd 

BER 

nn 
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Maar er is dak alfijd 

een greofse sfrijd of een 

epische Scène 7 or 

spannin of zelfs 

ld en bealolen, 

Die kun je ook weergeven 

PN REN A7 van 

droit en verlangen. 





ZE 

Haewel er td honderden Balkan 27 

in de (as zijn blijven pj Ln, loof ij 

de deze es je in ek Za a's 

en kans bestrij fia k in andere 

bsalkun heb gep blieaerd en va hij 

een zarwolling oe ele rest van En zand 

in Blom ae sak ale: beclaeling was. 
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Jore rovocalie voor jee zelf. Di ada van 

hk verlangen leif ons allijd naan) dn) 

Belse zak PIED BBN MOOR wo MEN en 

zijn dar fh, jd aps eêN shih papieh 

omfowerf ên bal hersen lien pige 

in Ht binnenste. vondlwaart: 


