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M.C. Escher 50 jaar geleden overleden
Het was op 27 maart precies 50 jaar geleden dat M.C. Escher overleed. Voor
velen van ons was hij het die de interesse opwekte voor wiskunde
gerelateerde kunst. Voor de een zijn vlakvullingen voor de ander zijn
onmogelijke perspectieven of zijn spel met de platonische lichamen.
Uw secretaris heeft tot op de dag van vandaag spijt dat hij niet aanwezig was
bij de Studium Generale voordracht die Escher rond 1970 hield in een
stampvolle aula van de TU-Delft.
Aanbieding van werk van Ger de Joode
Zoals jullie hebben kunnen lezen in onze
Nieuwsbrief van februari 2022, is kunstenaar en
A&M-lid Ger de Joode op 12 september 2021
overleden. Bij het overlijdensbericht in de
Nieuwsbrief stond een door Lex van de Haterd
geschreven artikel over zijn leven en werk.
Lex schreef ons de hieronder vermelde tekst met
een aanbieding voor de liefhebbers van Gers werk:
“Ik was bevriend met Ger de Joode en kort voor zijn overlijden heeft hij mij
gevraagd om ervoor te zorgen dat zijn nog niet verkochte kunstwerken op een
goede plek terecht zouden komen. Dat heb ik hem beloofd. Er zijn
verschillende werken aan vrienden en goede klanten verkocht voor een zeer
schappelijke prijs, namelijk 40% voor het eerste werk en 30% voor de werken
daarna. In samenspraak met Marie-Claire, de dochter van Ger en met het
bestuur van A&M kan ik jullie dezelfde aanbieding doen, met dien verstande
dat elk A&M-lid/donateur een of meer werken mag kopen voor 30% van de
marktprijs. De marktprijzen kunnen gecontroleerd worden op de site van
Galerie des Amis in Woudrichem.
De lijst met aanbiedingen van de nog beschikbare werken van Ger, met de
netto verkoopprijs, vinden jullie in deze link.
Als een lid/donateur van A&M interesse heeft, kan deze contact opnemen met
ondergetekende. Ik kijk dan of het werk nog aanwezig is, beantwoord
eventuele vragen en als de koop daadwerkelijk door gaat, laat ik dat weten
aan Marie-Claire. Zij maakt dan een afspraak over ophalen/brengen van het
kunstwerk (alle werken bevinden zich in haar huis in Nieuw-Vennep); het werk
wordt aan haar betaald bij ophalen/afleveren. Het werk is desgewenst op
afspraak ook bij haar te bezichtigen vóór een beslissing tot aankoop. Ik hoor
graag via de mail van je als je interesse hebt in een aankoop of als je vragen
hebt.”
E-mail adres van Lex: lvandeHaterd1953@kpnmail.nl

Nieuw boek van Johan Gielis

Op Linkedin zagen we een aankondiging van een
nieuw boek van Johan Gielis. Johan is een
bekende van A&M. Hij hield voor ons al twee keer
een voordracht over de Superformule en hoe je
daarmee de vormen van de natuur kunt
beschrijven.

Tensegrities
Gerald de Jong hield
onlangs een interessante
voordracht op het internet
over zijn tensegrity
constructies. Intrigerend
was een tensegrity in
donutvorm die om de cirkelas van de donut kon
roteren.
Je kunt het hier bekijken.

Museum Tesseract
Ons virtueel museum
Tesseract is nog
steeds 24/7 open.
Zo komt u binnen.

Studium Generale lezing van Rinus Roelofs
Soms vind je bij het zoeken op het Internet iets anders dan je zocht. Zo kwam
uw secretaris terecht bij een oude voordracht van Rinus Roelofs die hij hield
voor Studium Generale van de Technische Universiteit Twente. Het gaat over
Verweven Structuren.

Roland de Jong Orlando maakte ons attent op een zestal exposities
waaraan hij deelneemt:
Allereerst is er de langlopende expositie in Galerie Klein Zwitserland in
Schoorl. In deze pop-up galerie zijn er bijna 40 'Kunstkamers' met in iedere
kamer een andere kunstenaar. Naast werken in deze binnenruimte staan er
ook enkele beelden van Roland in de tuin.
Adres: Duinweg 30 in Schoorl.
Open van woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Gratis entree.
https://www.facebook.com/galerie.kleinzwitserland.90
https://www.instagram.com/galeriekleinzwitserland/

De tweede expositie is ook in een pop-up galerie, namelijk WIHH ("What is
happening here") in een voormalig bankgebouw in Amsterdam.Daar zijn tot
15 mei 2022 de triptiek "Metarationality" en "Close Encounter 3" van Roland
te zien.
Adres: Reguliersdwarsstraat 73 in Amsterdam.
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur.
Gratis entree.
https://www.whatishappeninghere.com
https://www.facebook.com/wihhgallery

De derde expositie is "beeld&tuin" in de Hortus in Alkmaar, tot 30 oktober
2022.
In deze door het Kunstenaars Centrum Bergen georganiseerde
groepsexpositie staan twee Cortenstalen beelden van Roland.
Adres: Berenkoog 43 in Alkmaar.
Openingstijden:
- dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
- zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree: 5 euro.
https://www.hortusalkmaar.nl/events/beeld-en-tuin-2022/

De vierde expositie is "Abstract in beeld" in KEK (Kunst Exposities Kerkplein)
in het Kennemer Theater in Beverwijk, tot 2 mei.
Er staan vijf kleinere beelden van Roland.
Adres: Kerkplein 1 in Beverwijk.
Openingstijden:
- maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
- zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Gratis entree.
https://kekbeverwijk.nl/abstract/

De vijfde expositie is de jaarlijkse "Voorjaarssalon" in Pulchri Studio in Den
Haag, van 2 tot 24 april.
Maar liefst 175 leden van die kunstenaarsvereniging tonen er hun recente
werk. Roland neemt deel met twee nét op tijd klaar gekregen nieuwe
wandobjecten in Cortenstaal.

Opening op 2 April om 17.00 uur.
Adres: Lange Voorhout 15 in Den Haag
Open van dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Gratis entree.
https://www.pulchri.nl/nl/tentoonstellingen/voorjaarssalon-jacob-hartog-prijs2022/

De zesde expositie is "Contrasten" bij het KCB in Museum Kranenburgh
in Bergen (N-H), van 10 april tot en met 29 mei.
Roland neemt deel met een houten wandobject.
Opening op 10 april om 17.00 uur.
Adres: Hoflaan 26 in Bergen (N-H).
Open van dinsdag tot en met zondag van 17.00 uur.
Gratis entree. Voor de rest van het museum geldt wel een entreeprijs.
https://www.kunstenaarscentrumbergen.nl

Donatie 2022
In de mail bij deze Nieuwsbrief leest u of u uw
donatie reeds voldeed. Als dat zo is dan geldt
het onderstaande niet voor u.
Mogen we u weer vragen om ook dit jaar onze
donateur te zijn?
U heeft dan gratis toegang tot de A&M-dag en
recht op het jaarboek 2022.
De minimumdonatie bedraagt €25.
U kunt uw donatie overmaken op de bankrekening die u onder aan deze Nieuwsbrief
vindt.

Wij wensen u fijne feestdagen toe!
Met vriendelijke groet,

Hans Kuiper
secretaris Ars et Mathesis
Rietdekkershoek 21
3981 TN BUNNIK

 030-6563905
Bank:NL70ABNA0552711896
BIC:ABNANL2A
info@arsetmathesis.nl
website

