Louis Gauthier en Jules
Deelder
Totaal loss is het tweede deel in de muziekpoëzietrilogie van componist en multimediadesigner Louis Gauthier. Eerder maakte hij met
Gerrit Komrij het succesvolle cd-boek Dansen
op Spijkers. Gauthier is voor deze uitgave een
samenwerking aangegaan met performance poet
Jules Deelder.
Thema’s zijn onder meer Rotterdam, Sparta,
oorlog, muziek en drugs. Zijn gedichten lenen
zich er bij uitstek voor niet alleen gelezen, maar
ook gehoord te worden. Gauthiers composities en
grafisch artwork kenmerken zich door een avantgardistische inslag. Zijn stijl wordt beïnvloed door
pop, rock en klassieke muziek. Voor zijn grafische
werk laat hij zich inspireren door moderne en
hedendaagse kunst. Totaal loss bestaat uit een
mix van luchtige en confronterende gedichten, die
de variatie in Deelders werk ruimschoots eer aan
doet en tegelijkertijd Gauthiers componeertalent
in al zijn facetten benut. Wie ‘los’ wil gaan op
poëzie en muziek, weet zich verzekerd met Totaal
loss alle hoeken van de kamer te zien. Gauthiers
muziek-poëzietrilogie zal worden voltooid in een
samenwerkingsverband met Arnon Grunberg,
die hiervoor speciaal tien nieuwe gedichten zal
schrijven.

TOTAAL LOSS

Cd-album in gebonden designboek met gedichten
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Net als bij Dansen op spijkers worden op
Totaal loss gedichten verweven met muziek,
met het effect dat de poëzie klinkt als een
lied. Ook is de uitgave voorzien van expressief
en rijk binnenwerk, dat de bijzondere
luisterervaring visueel complementeert. De
combinatie van gedurfde poëzie en moderne
muziek maakt de uitgave aantrekkelijk voor
zowel literatuur- als muziekliefhebbers.
Deelders poëzie is uniek in zijn soort, door
de populaire, wrange thematiek en door
de puntige en ritmische stijl die hij in zijn
gedichten verwerkt.
‘Met deze unieke uitgave is klassieke poëzie
weer toegankelijk geworden voor nieuwe
generaties.’

J.A. Deelder (1944) is sinds 1963 schrijver, dichter en
performer. Zijn werk is vele malen bekroond met o.a. de
Anna Blaman Prijs (voor zijn volledige oeuvre), de Tollensprijs (voor de grote stilistische kracht van zijn geestrijke
oeuvre en zijn pionierswerk voor een moderne theatrale
podiumpresentatie van poëzie). Deelder is een veelgevraagd
performer van zijn eigen poëzie en treedt veelvuldig op in
binnen- en buitenland. Werken van zijn hand zijn onder meer
Leert Uw vogels kennen, N.V. Verga, Vrijwel alle gedichten,
Swingkoning, Deelder lacht, Zonder dollen en Ruisch.

MATTHIJS VAN NIEUWKERK, DWDD

‘Een indrukwekkend symbool.’
ERNST-JAN PFAUTH, CHEF INTERNET
NRC HANDELSBLAD

‘Dankzij Louis ben ik eigenlijk weer heel trots
op mijn werk geworden. Het is een derde
kunstwerk.’
GERRIT KOMRIJ, SCHRIJVER | DICHTER
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Louis Gauthier (1981) is creatief producent, componist
en multimedia-designer. Gauthier brak in november
2009 door met het album Dansen op Spijkers, een
samenwerkingsproject met schrijver en dichter Gerrit
Komrij. Het album werd uitgegeven in de vorm van een cd
boek. Eerder produceerde hij in samenwerking met Spinvis
en Ingmar Heytze de cd Verder Kijken. Gauthier voltooide
zijn studie film- en televisiewetenschap aan de Universiteit
Utrecht met zijn masterscriptie Cobra en Camera, waarin
beeldende kunst verbonden wordt met experimentele film.
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