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A&M-dag op zaterdag 19 november 2022 in Amsterdam
Over een dag of wat is het alweer zover. De eerste A&Mdag op locatie sinds corona. In Amsterdam, bij IVKO, een
Montessori kunstvakschool voor Havo en Mavo.
Rustenburgerstaat 15 in Amsterdam.
IVKO is goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer.
Exposanten kunnen voor de deur in- en uitladen maar niet parkeren.
In de Tolstraat is de dichtstbijzijnde parkeergarage.
Meld je aan voor een tafeltje als je exposant wilt zijn.
In de buurt van IVKO zijn mogelijkheden te over om een lunch te kopen bv. in
de Van Woustraat of op de Centuurbaan. Wij verzorgen dit jaar geen lunch.
Natuurlijk zorgen we wel voor een kopje koffie of thee.
Donateurs hebben gratis toegang tot de A&Mdag. Zij krijgen dan ook het jaarboek
uitgereikt, gewijd aan Margi Lake en Monika
Buch.
Niet donateurs betalen €10 voor de toegang.
Betaal voor een vlotte doorstroming liefst
vooraf op ons bankrekeningnummer dat je
onder aan deze brief vindt.
Het programma vind je als losse bijlage bij
deze brief. Hiernaast alvast een voorproefje.
Om een indruk te krijgen van het aantal
stoelen dat we voor jullie klaar zetten vragen
we je voorgenomen komst aan te melden bij
het secretariaat.
Nieuws over het A&M-bestuur
Onze oproep voor nieuwe
bestuursleden kreeg één
reactie: Ralph van Raaij
meldde zich aan als nieuw
bestuurslid. Het is een goede
match want Ralph is wiskundige en maakt ook zelf
kunst. Hij gaat in 2023 het
secretariaat overnemen van
Hans Kuiper.

Over het programma
Annemieke Klein Hesselink maakt
origami tessellations. Dat zijn vellen
papier waarin zij herhalende en
symmetrische patronen vouwt. Het is
een vorm van geometrisch vouwwerk
waarvoor weinig meetgereedschap
nodig is. Ze werkt met verhoudingen
en referentiepunten.
Eerst maakte ze vouwsels die door
anderen bedacht waren, later ging ze
deze ook zelf ontwerpen.
Dit is een link naar haar website.
En deze naar haar Instagramaccount
Jan Hogendijk vertelt over het werk
van Margi Lake. Hij vergelijkt haar
werk met twee gebouwen die haar
geïnspireerd hebben, namelijk de
Vrijdagmoskee in Isfahan en het
paviljoen van Sultan Oljeitu in Zanjan.

Ralf Jacobs noemt zichzelf een
experimenteel fotograaf. Hij is
geobsedeerd door Lissajous figuren.
Hij vervaardigt zijn kunst in een
combinatie van oude (analoge
fotografie) en moderne (laserlicht)
technieken.
Tips:
Observatorium
Eén van de kunstwerken in het
Máximapark in Utrecht, Leidsche Rijn
kun je beklimmen. In het Observatorium, een werk van Lucas Lenglet,
kun je door een ingenieuze ingreep,
een eindeloze wandeling maken.
Loop via de (in een cirkelvormige
plattegrond) schuin geplaatste ellipsvormige binnen- en buitenschijven
omhoog en geniet van het mooie
weidse uitzicht.

Kunst en wiskunde op het toneel
De combinatie kunst en wiskunde doet je niet meteen denken aan
theaterkunst. Toch zag uw secretaris ooit een mooie toneelvoorstelling met
Carice van Houten met de naam ‘Het Bewijs’. Dat doet al meer aan wiskunde
denken. Carice bewees dat het wiskundige bewijs door haar werd geleverd en
niet door haar overleden vader die wiskundeprofessor was.
Ook nu is de combinatie Kunst en wiskunde op de planken te vinden:

Jan van den Berg en de band VLEK
vertolken het grootse en meeslepende levensverhaal van Wim Klein,
alias Willy Wortel, de laatste menselijke computer. De wetenschapper die
zijn leven leefde alsof het variété was.
Wim Klein (1912-1986) werkte als wetenschappelijk hoofdrekenaar bij het
Mathematisch Centrum in Amsterdam (het huidige CWI) en vervolgens bijna
twintig jaar voor het internationaal natuurkundig laboratorium CERN in
Genève. Totdat hij overbodig werd vanwege de steeds sneller wordende
elektronische rekenaars, en hij de geschiedenis inging als ‘de laatste
menselijke computer’. Maar ook stond hij bekend als een Joodse
Amsterdammer die tijdens de Tweede Wereldoorlog ternauwernood aan de
razzia’s ontkwam, als wereldkampioen worteltrekken, internationaal gevierd
variétéartiest, vloekbek, kettingroker, alcoholist, grootgebruiker van
schandknapen en een geliefd onderzoeksobject voor hersenwetenschappers.
Totdat hij op 1 augustus 1986 in het politiearchief van Amsterdam belandde:
als een cold case.
Klik hier voor de speellijst van Wim Klein.

Ook Jan Beuving combineert Kunst
en Wiskunde in zijn theatervoorstelling ‘Restante’. ‘Niets blijft’ zeiden de
oude Grieken, maar oude Grieken
moet je niet geloven. (Tenzij ze
Pythagoras of Euclides heten.) Er
blijft juist van alles. De rest bij een
staartdeling blijft. Haren in het
doucheputje. De verhalen uit je jeugd.
En de wiskunde is het eeuwigst van allemaal. Ook Jan Beuving blijft liedjes
schrijven en Tom Dicke blijft aan de vleugel zitten.
Klik hier voor de speellijst van Restante.

Escher in het paleis 20 jaar

Museum ‘Escher in het paleis’ bestaat 20 jaar en viert dat in het weekend van
19 en 20 november. Ons bestuurslid Rinus Roelofs houdt op de 19e een
voordracht in het museum.
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