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De schoonheid van geometrie - Kunst
in beeld en woord
Het nieuwe boek van beeldend kunstenaar Monica Maat uit Lelystad en dichter
Michel Martinus uit Harderwijk is verschenen.
Onlangs is het nieuwe boek 'De schoonheid van geometrie - Kunst in beeld en woord' van Monica
Maat en Michel Martinus verschenen, dat wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout

De schoonheid van geometrie geeft een beknopte en eenvoudige toelichting over geometrie en
het geometrische werk van beeldend kunstenaar Monica Maat. Vanaf 1985 werkt zij in de traditie
van de in 1917 opgerichte kunststroming De Stijl. Zij geeft tevens een aardige inkijk in het proces
van de totstandkoming van haar werk. De dichter Michel Martinus heeft op haar verzoek lyrische
gedichten geschreven bij de afgebeelde geometrie, die vanuit een heel andere invalshoek op
originele wijze de geometrie benaderen. Dat betekent dat de auteurs, in dit geval de beeldend
kunstenaar en de dichter elkaar op prachtige wijze aanvullen en versterken. Het boek is door
Monica Maat op artistieke wijze vormgegeven en een klein kunstwerk geworden, dat past bij de
uiterlijke kenmerken van De Stijl. Kortom, een unieke benadering van geometrie in de kunst,
waarvan de schoonheid zeker zichtbaar is!
Overhandiging eerste exemplaar
Op zondagmiddag 8 juli a.s. wordt een eerste exemplaar van het kunstboek aan de directeur
van het Stadsmuseum Harderwijk, Corien van der Meulen overhandigd, waar gelijktijdig de
opening van de expositie met geometrische werken van Monica Maat plaatsvindt en waar tevens
haar kunstfilm over de geometrie in haar werk in ‘première’ gaat.

Monica Maat, is beeldend kunstenaar en dichteres en heeft o.a. in verschillende disciplines van
het onderwijs gewerkt en in de zwakzinnige zorg als muziektherapeute. Daarnaast bleef haar
hart bij de schone kunsten liggen, waarvoor zij in Nijmegen haar opleidingen had gevolgd. In
1985 besloot zij zich fulltime aan de beeldende kunst te gaan wijden en zich o.a. verder te
verdiepen inde geometrie. Opgegroeid in een gezin ,waar kunst werd beschouwd als een
vrijheidswetenschap, hebben haar ouders dat zeker bij haar opvoeding betrokken! Ondertussen
heeft zij ruim 160 tentoonstellingen gehouden in binnen- en buitenland. Vorig jaar is het
honderdjarig bestaan van kunstbeweging De Stijl nationaal gevierd. In dat kader nam zij deel aan
drie nationale tentoonstellingen met 60 nationale en internationale kunstenaars. Haar gedichten
verschenen in diverse bundels en literaire bladen. In 1993 is zij genomineerd voor de Nationale
Debuut prijs, georganiseerd door stichting Lift en het toenmalige ministerie van WVC en
behaalde de vierde prijs. In 2014 verscheen i.s.m. de schrijver Jop Degenaar haar beeldverhaal:
Het orakel van Parijs, waarvan het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de commissaris van de
Koning van Flevoland in het theater van Lelystad.

Michel Martinus, is schrijver en dichter en o.a. oud Stadsdichter van Harderwijk. Van hem
verschenen talrijke dichtbundels, een roman, toneelstukken en cd’s. Veel van zijn werk is
gepubliceerd in binnen en buitenland, waaronder in Vlaamse en Zuid-Afrikaanse kranten.
In boekvorm verscheen zijn roman ’Het Duivels kruis’ en een tiental poëziebundels. Verder
schreef hij een aantal toneelstukken. Hij werkt wekelijks mee aan internetsites voor o.a. De
Gelderse Vallei en periodiek voor het radio- programma El Mundo, dat o.a. wordt uitgezonden in
Harderwijk, Zwolle, Zutphen en Deventer, hiervoor schrijft hij gedichten bij Folk- en
Bluesmuziek. Er is werk van hem opgenomen in verschillende poëzieroutes in Harderwijk, maar
ook in diverse plaatsen in België en in het stadhuis van de Duitse Hanzestad Salzwedel in
Duitsland. Michel is erelid van het Zuid-Afrikaanse dichtgenootschap De Brede Vallei en in 2009
kreeg hij de erespeld van Harderwijk uit handen van de burgemeester opgespeld voor zijn
jarenlange verdiensten op het gebied van de literatuur en met name het uitdragen van de stad
in binnen-en buitenland.
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