
Mijn kunst gaat voor mij uit, heeft me het leven in getrokken. Kunst is de  

weg naar mijn bestaan. Alle uitingsvormen die ik heb – schilderen, illustreren, 

vormgeving, muziek, schrijven, kleinkunst, zingen – houden me in leven.

Mat t y de Vries



Matty de Vries woont en werkt in haar 

droomhuis in Ezinge, waar ze zich te 

midden van het eeuwenoude landschap 

van Middag-Humsterland voor het eerst 

ergens thuis voelt.

Zij ontwikkelde zich van een geïsoleerd 

levend dorpsmeisje tot de sterke 

kunstenaar die ze nu is. Maar haar leven is 

bepaald niet in een rechte lijn verlopen. 

Na jaren van soms diepe depressies staat 

ze nu vooral dankzij haar kunst in het licht. 

In de uitgave Kunst – de brug naar mijn leven, 

die 9 oktober 2021 verschijnt, maakt ze 

een pas op de plaats, waarbij ze de lezer 

een heel persoonlijke blik op haar leven en 

werk biedt. Tegelijk toont deze uitgave een 

selectie van haar mooiste schilderwerk.

Opzet van de uitgave

Multitalent Matty de Vries manifesteert zich 

op verschillende vlakken. Het boek volgt 

haar leven, van haar vroegste jeugd tot haar 

kunstenaarschap nu. Geheel in haar eigen 

sfeer en vormgeving lardeert ze haar verhaal 

met foto’s, illustraties en schetsjes. Het laatste 

deel van het boek biedt een keuze uit haar 

schilderwerk van de afgelopen dertig jaar.

Twee edities

De standaard editie is een genaaid gebonden 

hardcover, circa 21,5 x 21,5 cm, 154 pagina’s 

binnenwerk, 25 euro.

De luxe editie verschijnt in een eenmalige 

oplage van 35 exemplaren. Hierbij wordt de 

standaard editie genummerd en gesigneerd, 

en is een uniek olieverfschilderijtje op paneel 

gevoegd van 21,5 x 21,5 cm. Op de website van 

Philip Elchers kunt u daaruit een eigen keuze 

maken. Deze editie kost 250 euro.

Bestellen

Wilt u ons helpen deze uitgave te realiseren, 

bestel dan nu uw keuze op philipelchers.nl. 

Wie bestelt voor de verschijningsdatum van 

zaterdag 9 oktober, ontvangt een speciale set 

kaarten van Matty de Vries cadeau.
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