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secretariaat : t e} . 02550-1]-220
van 29 maar.t t,/n 2L april rryord.t in galerie f e I, i s o n een tentoonsielfíng gehoud.en dat een representàtief overzicht biedt van het'we:rk
d- e vr i e s"
van de ín-"arnhemwonend.e l"cunbtenaar h e rnan

.

openj-ng van deze tentoonstei-i-ing zaT plaatsvind.en op vri-jCta''-2c, maan:t
zul.t-kulii.ien zi-7n. de tenom 20 uur" vrij hopen dat u h.j-erbi-j*aa:::wezig
-door d.e amsterdarnse
architekt
toonstel-Ling áal ivorden ingeleid
cioorzijnbelangrijk en
r eo,à, bekend
suy-ke tbiopolis
o har:t
enric
t
vernieulvencl steclelijh pro jekt
'
een zeer recente ontr,lrii<vertegenr,{rolrd.igde
s
het werk van d. e v r i
c1e

aktu.ele kunst e-n is in-nedez'land. unieh" hii v/t';rkt niet eell
s-rreng r,vetmatige toepassíng van hgt toe'ra.l. hierrroor
-" methoó.ische oit
píogrr*haa.s vráarbij de{rhmposj-tie i-,n d-eze pro*
[ebruikt hij zg:n, bee]-d-end.e
t-boe'val'
hier bepaa"lcl
Erààn'ering Ëepáald. word"t Aocr nót toeval" ditheia gebn-rik.isgemaalct
vall z8\,
d.oor
vrord"t
geerl vorÍn van zelfexpressie" Gr
ïranclomt taÈel.t-e:r *"iLu *er.r in s"batÍstische ha"nclboehen kan vÍnden. in d-e
met naar het toeva] gerangmeer algeme"ne prafti-j]c worden d.eze tabel--]-en
j-eve
j
bemonsteri-ngsmethoden,
cahi
1r*
ekt
ob
uJc
ÈuIrJr!v
^-l if ernàteriaál gebrr-ritrct bij
d. e v r i e s ontd.oor
d.e
mod.el*simótatiesoproefofstelJ,ingen=e.d.,
-ioernt
j-onr
t
j
l:et doel clat hii zícLt
,
ec'bivat
ob
hi; rand.óm
wi1r]<elcle mcthod.e
j-s
een grote mate van
clre
vorÍnen
het verkrijgen van viÁuele
ernee stelt
het altijd- min
va:l
zijn
vrij
d-ie
gelciigheicl bezitÍón" vornen
algeniene
-meer
malier*
bóperkt e gezÍchtspunt van d-e
of
zi-jn t'verk
uit de entà1e 1corle tekstèn d"ie hij publÍceerd-e bij.ikt d.at hii va;i
weten*
de'[oepass:Lng
plaatseit.
d,oor
in een socialr bohtelcst poogt ie
dit
kuns'b
lqinetische
d.e
schappelijice nethod.en getocÍt irii; evenals brj
toi
overl-everen
ku:aren
te
bijd.rage
nal1r ztjn" r::ening het góval isreeá-bech.no-wetenscha;rpelijke
milieu en de
hr"r:,cn.,:ri nó van d.e'"kloof tussen óns
d.irekte menselijke ervari,ng'
À;t werk is, juiót in zLJn Ëoelheid"ruitnodigenci tót- c1:l-reic-be men-bale d.ee-Lname. in deáe en bovengónoemde zín is ltet rationeel Van op2êt.
l groep,lvelke hij ila e:rkele
de v r i e s tr;as mecle oprichter van d-e n uïclub
icorikretis-butlrall tsjecho*
d.e
jaren v;eer ver-.liet; h"ij- is er.elid. vanrrevue
integrr:tio.nt en lva,s rela.lcteur
Ëlowakije rred-ak-beur en-'uitg;ever.yanrrevue
iiul=0(61-64), in L961 maalcte hi j,met steun
en uÍtgáv*" van c1e
van heï ministerie van c r m een stud.ierei-s door oost europa" en cle soix/jet unie,
rverk va.ii hem i-s,behalve in par-biculj-ere koll ektiesraanwezig j-n het
albertin.a te 1ryene-rl uhet geneente m.Llseum te den haag,cle rijkskollelctie en
lret mrlzeurt 'ztu<j- te lóaá"
een .oland.relie-f van 6,40n bri:ed"te vêrva:''rd-ií.';c1e liij voor het gebou-l''t van
.,

kelins in

v!

Cre

4b:)!Àrf)

iret iiistitur.rt voor toe.gepast biologiseir ond"e::zoelc in d-e na.tutrr te a.r'rhen"
o.?, te zien
op vele expositj-es e:r groepst.ento,:nstel Li-nger: was v+;,
t 0t in"19It:
jk
mu-seurrtro.a,
"o2)
ranbwerpen
in lausannêrgenève ramsterd,am(lrteclel-i
(:,ta;rtÍ-pej-nÍilre! ) nrotterclam,Í:ranlcfurt(teur, ava:rt-qardet ),lond-onriler.rl,
Get
,

),
rnilaarn u?agreh.rliricoln., a::rdovór, dtiss: elCorf o stoglcngi.n1(inoclerria 'nu.s
qu eb e c, ve:: e t i ë, kl- agen:furt, j i-h-l- ava, s t r-rt t gart, b e r1 i j n, enz'
bij d.e expositie verschijnt rï e I i s o n }cahier nr.9 met een uitgebreid"e
bió-bibliógraf ie, afbeeld ínge:: en twe e artikel-eïl,van cte hand. va:r clr.
siegfried" áaserrieictor aen-rle technrsche hogescl:ool te stuttli;art en van
d e kunst enaa.r.

