Nieuws van
Bunnik, februari 2018
Beste donateur,
Professor van der Blij overleden
Via Henny Susijn bereikte ons het droeve bericht dat onze erevoorzitter Frederik van de Blij op 94 jarige leeftijd is overleden. Van
der Blij woonde in een verzorgingshuis in Heino, waar Henny hem
altijd trouw ons jaarboek bracht. Met ons laatste jaarboek was hij
nog zeer in zijn sas.
Professor van der Blij was 35 jaar geleden medeoprichter en eerste
voorzitter van Ars et Mathesis.
In de eerste decennia van het bestaan van Ars et Mathesis viel hij
vooral op door zijn combinatie van professionaliteit en interesse
voor onconventionele benaderingen. Nadat hij in maart 1989 als
voorzitter was opgevolgd door Henk van Tongeren heeft het bestuur nog tot september 1998 als gewoon bestuurslid van zijn
wijsheid en kennis kunnen genieten. Wij herinneren hem vooral als
een bijzonder aimabel mens.
Hieronder vindt u nog twee links over Van der Blij:
- Een artikel van Van der Blij bij de oprichting van Ars et
Mathesis: Wat bezielt ze?
e
- Interview van Hans van Lint en Rob de Jong t.g.v. zijn 80
verjaardag.
De Ars et Mathesisdag 2018 is op zaterdag 17 november
De A&M-dag is altijd op de derde zaterdag in november. Die valt dit jaar op 17 november. Zet het a.u.b.
alvast in uw agenda. We hadden in dit lustrumjaar al vroeg een locatie op het oog maar die viel
onverwacht af. Programma en locatie zijn dus nog helemaal open. Heeft u tips: meldt ze ons.
Lustrumwedstrijd
Ook dit lustrum organiseren we weer een wedstrijd. Dit keer willen we de schijnwerper richten op
kinetische kunst. Ons bestuurslid Monika Buch bedacht hiervoor deze opdracht: Ontwerp en maak één
of meerdere objecten die uit zich zelf bewegen over een of meerdere hellende vlakken. Binnenkort
hoort u meer.

Bridgesconferentie 2018 in Stockholm
De Bridgesconferentie is dit jaar weer in Europa. Van
25 t/m 29 juli in “The National Museum of Science and
Technology”, in Stockholm, Zweden.

Leeuwarden, Fryslan Culturele Hoofdstad
Leeuwarden, Fryslan is dit jaar de culturele
hoofdstad van Europa.
Henk Rusman deed een oproep aan kunstenaars
binnen A&M om te participeren in zijn
graanakkerproject. Er meldden zich drie
kunstenaars uit Ars et Mathesis, waarmee het
aantal deelnemende kunstenaars op 7 komt. Het
project gaat door!
In het Fries Museum zijn/komen deze tentoonstellingen:
- Phantom Limb: Art Beyond Escher
- Escher op reis (vanaf 28 april)
Het Friesmuseum organiseert ook het project: Planeet Escher

Link
Wij hebben nog een leuke link voor u: Een
videoclip van OKGO met adembenemende
optische illusies: “Writings on the wall” Je moet je
clip wel 5 keer zien om ze allemaal te begrijpen.
En als je dan naar “Behind the scenes” kijkt zie je
er nog meer….

Donatie 2018
Mogen we dit jaar weer op u rekenen? Uw kunt uw donatie, minimaal €25, overmaken op onderstaande
bankrekening, o.v.v. donatie 2018. Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Hans Kuiper, secretaris
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Kijk ook eens op onze website
Ars et Mathesis zit ook op Facebook
Ars et Mathesis zit ook op Linkedin
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