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Beeldenstorm.
Van september tot en met december 2011 heb ik beeldjes geboetseerd, 116 stuks,
tijdens de vrije lessen in het atelier van René. Op een ochtend soms 23 stuks. Een echte
beeldenstorm. Nu ben ik ze aan het fotograferen, niet als document, maar als
kunstvoorwerp, object. Regelmatig met stenen eromheen, zelf geschilderde
achtergronden, een interessante reis, dit multi – media – project, twee – en drie –
dimensionaal verenigd.

Zeeuws – Vlaanderen.
Op 1, 2 en 3 februari ben ik een tweede serie foto’s gaan maken, het thema
“grensoverschrijdend” volg ik in gedachten, ook komt in mij op “parels voor de zwijnen”,
denkend aan oesters, sterrenrestaurants en mijn idee om er een “kunstboek” van te
maken.
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Utrecht, Stad van het Midden.
Was ik in november nog overtuigd dat ik acht hoofdstukken, chronologische volgorde,
zou maken van 2009 tot 2013, inmiddels zijn er andere ontwikkelingen, met vormgeving
en tekstschrijver. Mijn gedachten gaan andere kanten op. Ik laat me meevoeren en merk
wel wat er ontstaat. Een tocht langs diverse vormgevers heeft me ook veel geleerd over
stijl en ontwerp, wat ik wel en of niet zou willen. Ook is de prijs die ik zou moeten
betalen soms te hoog. Verrassend hoe het gaat. Het boek verschijnt 1 december 2013,
dat heb ik nu wel vastgesteld. En als ik 65 wordt, rijk ik het eerst exemplaar uit, 14
december 2013. Iedereen mag op mijn feestje komen.
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==========================================================
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Boek:

“Utrecht, Stad van het Midden” .

Thematiek van het boek:
a. open ruimte, zoals Rietveld het ziet
b. gesloten ruimte, binnenruimte, zoals weergegeven in de tempels van de stad,
religieus, economisch en cultureel van aard
c. het gebruik van de ruimte, op een stadse manier, zonder focus, als een schilderij
van Caravaggio over de zeven daden van Barmhartigheid
d. het creatieve gebruik van de ruimte zoals kunstenaars dat doen
e. portretten van kunstenaars in de stad, op een plek met betekenis, voor henzelf en
de stad
Fotografie:
Tekst:
Vormgeving:
Aanvullende teksten:
Oplage:

Martin van Thiel
Llewellyn Bogaers
Eric Vocking en Gerrit Jan Barneveld
Diversen.

2013 stuks, genummerd van 1 tot en met 2013, ieder exemplaar is uniek

Verschijningsdatum:
1 december 2013
Uitreiking van het 1e exemplaar: 14 december 2013
Te bestellen:

www.martinvanthiel.nl

Deze maand is onder andere nummer 2000 besteld .
Prijs:

€ 20,13 (tot 1 december 2013)
€ 200,13 (vanaf 2 december 2013)
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