Nieuwsbrief van april 2018
In deze tweede Nieuwsbrief van 2018 komen een aantal verschillende zaken
aan de orde:
- Koos Verhoeff overleden
- Plaats Ars et Mathesisdag 2018
- FryslânDok van 14 april gewijd aan M.C. Escher
- “Het oneindige zoeken” een film van Robin Lutz over M.C. Escher
- Leeuwarden Fryslân Curturele hoofdstad
- Tentoonstelling in Bredevoort
- Lustrumprijsvraag
- Donatie 2018

In Memoriam Koos Verhoeff

Op 19 maart jl. overleed ons lid en oudbestuurslid
Koos
Verhoeff.
In de
negentiger jaren verbaasde Koos ons op
de A&M-dagen met zijn inzichten in het
ruimtelijk verstek. Samen met Popke
Bakker had Koos in 1993 een mooie
tentoonstelling in het Baarnse kasteel
Groeneveld. Het A&M-jaarboek 2013 was
geheel gewijd aan de kunst van Koos. Zijn
zoon Tom verzorgt al jaren op de Bridges
conferentie voordrachten over het werk
van Koos. Dat zal hij ook doen op onze
eerstvolgende A&M-dag.

Plaats van de A&M-dag 2018
De Ars et Mathesisdag 2018 zal plaatsvinden op de Universiteit van Utrecht.
Omdat er op de 3e zaterdag van november een Open dag van de UU is, kan
het zijn dat we de datum een weekje moeten opschuiven. U hoort het z.s.m.

Fryslân Dok van 14 april 2018
gaat over M.C. Escher
Er komt een uitzending van
Fryslân Dok die helemaal gaat
over M.C. Escher.
Het is een 30 minuten durende
documentaire.
Deze uitzending is op zaterdag 14 april 15.30 uur op NPO2 (herhaling zondag
15 april 13.00 u ook op NPO2), en zondagavond 15 april elk heel uur op
Omrop Fryslân. Er zijn interviews te zien met filmmaker Robin Lutz en A&Msecretaris Hans Kuiper.

HET ONEINDIGE ZOEKEN
Robin Lutz maakte een film over M.C.
Escher met de dubbelzinnige titel "Het
oneindige zoeken". In de trailer van deze
film zegt popzanger Graham Nash dat
Escher zich meer een wiskundige voelde
dan een kunstenaar. Is dat een nieuw
inzicht, of is dit een voorbeeld van
nepnieuws?
Maar
het
maakt
wel
nieuwsgierig. De film duurt 90 minuten en is
vanaf 12 april te zien in de bioscopen.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018
In het Fries Museum zijn tentoonstellingen te zien over, en geïnspireerd door
M.C. Escher.
Het landschapsproject van ons lid Henk Rusman in 't Bildt gaat door. Zie de
bijlage bij deze Nieuwsbrief.
Tentoonstelling in Bredevoort
Ons lid Jan Broeders is bezig met de organisatie van een expositie in de
Koppelkerk in Bredevoort Gelderland, onder de titel “Optische Effecten in de
Kunst”.
De expositie start in november 2018 en zal vermoedelijk ruim 2 maanden
duren. Een groep van vijf kunstenaars toont werk dat een relatie heeft tot
optische illusies. Broeders brengt kunst in van Jos de Mey. Er zijn nog twee
plaatsen vrij voor kunstenaars. Als je hiervoor belangstelling hebt neem dan
contact op met Jan Broeders. Houdt er rekening mee dat er wel een eigen
bijdrage wordt gevraagd en bij verkoop een percentage aan afdracht geldt.

Jubileumprijsvraag 2018
We organiseren de jubileumprijsvraag ter gelegenheid van ons 35-jarig
bestaan wat anders dan bij vorige lustra. Het leuke idee is van Monika Buch.
We vragen de inzenders een object te bedenken en te maken dat onder
invloed van de zwaartekracht beweegt. Een jury beoordeelt de inzending op
originaliteit, ingenieusheid en verrassing.
We vragen de inzenders een filmpje te maken van hun creatie en deze uiterlijk
31 oktober in te zenden naar het A&M-secretariaat. Hieruit selecteren we 5
genomineerden. We vragen deze genomineerden hun creatie op de A&M-dag
te demonstreren. Op de A&M-dag wordt e.e.a. gedemonstreerd op een vlakke
tafel 0.80mx1.60m onder een helling van 10%. Als dat niet voldoet moeten de
inzenders hun eigen “baan” meenemen.
Er is een eerste prijs beschikbaar van €50, een tweede van €30 en een derde
prijs van €20. Succes!
Donatie
In de begeleidende e-mail van deze Nieuwsbrief las u of u uw donatie over
2018 al heeft voldaan of niet. In het geval van het laatste verzoeken wij €25
aan ons over te maken.
U kunt uw donatie overmaken op onze bankrekening:
NL70 ABNA 055 27 11 896, t.n.v. Ars et Mathesis
Donateurs ontvangen het jaarboek en hebben gratis toegang tot ons
Symposium over Kunst en Wiskunde op de Ars et Mathesisdag.

Met vriendelijke groet,
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