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Verschoppeling.
Het fotoboek over de Gulden Snede, de
Verschoppeling, is uitverkocht. De laatste tien
genummerde exemplaren zijn opgekocht door een
bedrijf dat alles doet met de Gulden Snede, een
herdruk komt er niet. Als je een gesigneerd,
genummerd exemplaar hebt, heb je een uniek
document in je bezit. Zelf heb ik nummer 1 bewaard.
Het boek, harde kaft en groot formaat, is te duur om
in een kleine oplage van 60 stuks bijvoorbeeld bij te
laten maken
In het boek lopen twee beeldenreeksen door elkaar,
allereerst Sicilië als “de Verschoppeling” van Italië,
waarbij ik straathonden als verschoppeling heb
gefotografeerd, net als de couleur locale van Sicilië.
Vaak vormgegeven in driehoeken omdat het eiland
Sicilië de vorm van een driekantige kei heeft. En
regelmatig in cirkels omdat driehoeken uit cirkels
ontstaan. De tweede reeks beelden bestaat uit foto’s
waarin de ideale vlakverdeling een rol speelt (symbolisch Italië is een gedachte daarbij),
volgens de formule van Euclides, regelmatig gecombineerd met de getallenreeks van
Fibonacci, die de ideale verhoudingen in getallen uitdrukt.

Kunstmarkten.
In de periode juli tot en met september 2012 heb ik op zeven kunstmarkten mijn
fotoboeken, tekeningen van het project “Ik ben een ezel” en de kalenders daarvan, verkocht.
Enorm stimulerend omdat er altijd lachende toeschouwers bij de kraam staan, vanwege de
getekend ezels. Altijd een gesprek en vrolijke mensen.
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Bijzonder is ook dat het boek “Grunnen” en het boek ‘Over – Bruggen” overal verkopen, er is
altijd wel iemand die iets met Lombok in Utrecht heeft of iemand kent die in Groningen
woont of heeft gewoond. Leuk om cadeau te doen.

Met de kunstmarkten ga ik komend jaar graag door.

Te Koop
Boeken die nog te koop zijn:

Grunnen
10 €
Golven
25 €
Foto’s uit alle boeken zijn nog te koop.
Ezels zijn ook te koop als kaart, kalender en er komt meer aan .
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