Nieuwsbrief,

oktober 2022

A&M-dag 2022
We houden de dag in Amsterdam. We zijn
te gast bij IVKO, een Montessori
kunstvakschool voor Havo en Mavo.
Rustenburgerstaat 15 in Amsterdam.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer
over het programma.
Na twee digitale versies is de Ars et
Mathesisdag van 2022 eindelijk weer eens
fysiek. Er is weer plaats voor de
ontmoeting! Meld je maar vast aan voor
een tafeltje als je exposant wilt zijn.
De A&M-dag is altijd op de 3e zaterdag in
november: zaterdag, 19 november 2022

Jaarboek 2022
De op de A&M-dag aanwezige donateurs ontvangen het jaarboek dat dit jaar
is gewijd aan het werk van twee vrouwen: Margi Lake en Monika Buch.

Nieuws van het bestuur

Monika Buch nam afscheid

Na ruim 14 jaar bestuurslid te zijn geweest namen
we afscheid van Monika Buch. Monika was de
creatieve geest achter onze lustrumprijsvragen en
ook bij het inrichten van de tentoonstellingen bij
onze A&M-dagen kwam haar gevoel voor
composities heel goed van pas.
Vacatures
Voor de continuïteit van A&M is het nodig dat we
voorzien in de vacature voorzitter. Ook onze
secretaris Hans Kuiper wil graag zijn leuke functie
overdragen aan iemand van een jongere generatie.
Geïnteresseerd? Mail het secretariaat.

Henk Crouwel overleden
Henk Crouwel, een van de
kunstenaars van ons
jaarboek 2010 is op 17 juli
2022 op 91 jarige leeftijd
overleden. Zijn fraaie werk is
nog in ons virtuele museum
Tesseract te zien.

Hanneke Rijks
exposeert t/m 27
oktober haar houten
objecten in de Sociale
Verzekeringsbank in
Amstelveen.

Fibonacci kunstwerk in Westervoort
Jos Remijn heeft een vraag over een
kunstwerk aan de Rijndijk in Westervoort,
genaamd ‘Het Fibonacci monument’, van de
overleden kunstenaar Pjotr van Oorschot
(1944-2012). Jos vraagt zich af op welke
wijze de rij met Fibonacci-getallen in dit
kunstwerk is verwerkt. Kan iemand Jos
helpen? Jos vond dat A&M in Arthesis al in
1997 over dit kunstwerk schreef maar niet
zodanig dat het een antwoord geeft op zijn
vraag.
Ger de Joode
In de vorige Nieuwsbrief vermeldden we dat het mogelijk was om tegen een
gereduceerde prijs werk te kopen uit de nalatenschap van Ger de Joode. Dat
leidde tot een viertal aankopen door donateurs. Voor wie het nog even wil
bekijken: volg deze link.

Imaginary
De Imaginary tentoonstelling is weer in ons land. Nu in Utrecht in de hal van
het Minnaertgebouw op de Uithof. Daarna in Enschede, Eindhoven,
Groningen, Amsterdam en Maastricht.

Jennifer Townley attendeerde ons op deze tentoonstelling in Haarlem:

Donatie 2022
In de begeleidende mail van deze
Nieuwsbrief leest u of de oproep tot
het doen van een donatie voor u is
bedoeld of niet.

Het A&M-bestuur bestaat uit:
vacature, voorzitter
Walt van Ballegooijen, vice voorzitter
Klaas Lakeman, penningmeester
Hans Kuiper/vacature, secretaris
Rinus Roelofs, lid
Melle Stoel, lid
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