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Het jaar 2021 werd ten tweede male door de corona epidemie getekend.
Er zijn desalniettemin meerdere tentoonstellingen geweest, zodat er ruim
aandacht aan Armando is geschonken. Zie hieronder.

Catalogue raisonné
De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een catalogue raisonné.

Archief
Dit jaar is het gelukt om een goede bestemming te vinden voor het
documentatiecentrum over Armando alsmede zijn boeken en archief, om dit
duurzaam te bewaren voor de toekomst en het voor onderzoekers en publiek
open te stellen. De Armando Stichting heeft een deel van Armando’s archief
aan het RKD geschonken, waar het toegankelijk wordt voor verder onderzoek.
Een ander deel – manuscripten, boeken en aantekeningen die Armando’s
literatuur en dichtkunst betre en – wordt ondergebracht bij het
Literatuurmuseum, eveneens in Den Haag. Een verzameling a ches uit het
archief wordt opgenomen door het ReclameArsenaal. Foto’s vanuit het
Kenniscentrum zijn gedoneerd aan het Archief Eemland. https://rkd.nl/nl/over-het-rkd/
actueel/nieuws/1021-archief-armando-naar-het-rkd

Heruitgaven literatuur
Er zijn dit jaar inspanningen geleverd om in 2022 tot heruitgave te komen van
boeken van Armando, die nu alleen nog antiquarisch verkrijgbaar zijn. Het gaat
om ‘De straat en het struikgewas’ en de trilogie ‘Uit Berlijn’, ‘Krijgsgewoel’ en
‘Machthebbers’.

Governance
Voor de bestuursleden is het rooster van aftreden vastgesteld.

De samenstelling van het bestuur is onveranderd en bestaat uit
Coen Bruning, voorzitter
Ed Hartman, secretaris
Gerrit te Spenke, penningmeester
Jan Kleijne, lid

Het bestuur heeft in 2020 vijf maal vergaderd, deels on line:

ffi

ff

23 januari 2021 online
16 maart 2021 online
3 juli 2021 Zwolle
1 september 2021 Amersfoort
14 september 2021 Amersfoort
7 december 2021 Amersfoort

Tentoonstellingen:
Anningahof in Zwolle had wederom aandacht voor Armando tijdens hun jaarlijks
wisselende collectie.
“In kannen en kruiken”, Museum Flehite kreeg drie stukken keramiek van de AS in
bruikleen.
Museum Flehite heeft 4 bronzen via de AS in bruikleen. Deze vier beelden staan aan de
gracht bij de ingang geëxposeerd.
"Ars long, vita brevis”, Rijksmuseum Twenthe heeft via de AS Waldrand 20-10-17 maat
200x250 in bruikleen.
ARTZUID 2021, Amsterdam
Voor deze zevende editie van ARTZUID werden er dit jaar van Armando hiervoor 6
sculpturen in bruikleen gegeven door de Armando Stichting, waarvan er 3 op het Gustav
Mahlerplein te zien zijn.
In het landelijke themajaar Ode aan het landschap is van 20 februari t/m 24 mei 2021 in
museum Flehite te Amersfoort de veelzijdige tentoonstelling Over velden en wegen met
landschapschilder en -tekenkunst uit eigen collectie en die van de gemeente Amersfoort
te zien. Naast werk van o.a. Gerrit Benner ook Armando’s doek met de passende titel Der
Feldweg.

