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A matematikai struktúráák a természzeti világ minnden részleté
ében jelen vannak.
v
Robeert Fathauer matematikaii
szimmetriát, fraktálokat, hiperbolikus geometriát éés még számo
os további területet magábban foglaló munkássága
m
a
természetbeen található szerves
s
és szzervetlen forrmákkal keress összefüggésseket. Ez a sszintéziskeressés az alapjaa
mindazoknakk az újszerű nyomatoknakk és kerámia szobroknak, amelyek a komplexitás é s a rend, a mozgás
m
és azz
egyensúly taalálkozásából merítik vonze
erejüket. A Saaxon Galéria közönsége most ezekből a nyomatokbó
ól és kerámiaa
művekből látthat válogatásst.

Robert Fatha
auer‐t (USA) lenyűgözik mind
m
a matem
matikában, mind
m
pedig a természeti viilágban találh
ható komplexx
formák. Ered
detileg kutattónak készült,, az amerikaai Cornell Egyyetemen szerrzett doktori fokozatot, azztán a NASA
A
Sugárhajtásii Laboratórium
mában dolgozzott. Egész éleetében foglalkkoztatta a mű
űvészet és száámos művészeti médiumott
ományos és művészeti
m
hátttér teszi lehető
ővé számára a matematikaai ismeretek fe
elfedezését éss
kipróbált. Ez a kettős, tudo
ális nyomatokkban és kerám
mia munkákbaan történő tovvábbgondolásá
át. Fathauer‐tt elsősorban olyan
o
komplexx
újszerű digitá
és bonyolultt szerkezetek érdeklik, amelyek összeteettsége szimm
metriájukból és
é szabályossságukból faka
ad. Az utóbbii
években a leegfőbb kifejezzési forma szá
ámára az abssztrakt kerám
mia szobrászatt volt. A művéészi alkotói te
evékenységen
n
kívül matem
matika pedagó
ógiai kirakóka
at készít, könyyveket ír, sokkoldalú dobók
kockákat fejleeszt és a világ
g legnagyobb
b
matematikaii‐művészeti közösségének,
k
a Bridges O
Organization‐n
nek a vezető
ő művészeti kkurátoraként nagyszabású
ú
csoportos kiá
állításokat szeervez. Továbbii információ R
Robert Fathauer művészetérről: robertfathhauer.com

18.15 Bemutatkozzik a Dice Lab
L / Dob
bókocka La
abor (thed
dicelab.coom/)
Robert Fatthauer‐rel beszélgetnek
b
k Kriston V
Vízi József játéktörténész és Pálffy
fy László matematikus,
m
,
játéktervezző és dobóko
ockagyűjtő.
A Robert Fathauer és Henry Se
egerman által aalapított Dice Lab
L különleges
do
dobókockák kikís
ísérletezésén do
olgozik. 120‐olddalú kockájukra
aa
köözelmúltban a Wired Magazin
n és a New Yorkker is felfigyelt.
W
Wired: https://w
www.wired.com
m/2016/05/maathematical-ch
hallenge-ofd esigning-the-w
worlds-most-c
complex-120-ssided-dice/
N
New Yorker: htttps://www.new
wyorker.com/ttech/elements
s/the-diceyo
ou-never-knew
w-you-needed
d
In
nside Science: https://www.insidesciencee.org/video/120
0-sided-dieju
ust-roll-it

Kurátor: Dr. Feenyvesi Kristó, ÉlményMűhely
É
‐ Bridges Organnization
További inform
mációk: www.elmenymuhely.h
hu, http://www
w.bridgesmatha
art.org/
A Saxon Art Ga
allery tematiku
us kiállításainakk kurátora: Dárddai Zsuzsa művészetkritikus
saxonargalleryy@gmail.com, www.saxonartg
gallery.com

