Een eervolle vermelding

door Astrid van der Werff

Vrijdag 3 juli werd er in het Betuwse Tricht een pakje
bezorgd. (zie foto rechts)
Met gepaste trots vind ik het leuk om u te vertellen dat de
door mij ontworpen zonnewijzer van Deil, een van de
zonnewijzers van Zonnewijzerroute Geldermalsen, een
eervolle vermelding heeft gekregen tijdens de driejaarlijkse
internationale wedstrijd "Le Ombre del Tempo”/“Shadows of
Time”.
In onderstaand artikel, dat verschenen is op
www.astrofilibresciani.it wordt de volledige uitslag van de
wedstrijd vermeld. Deze tekst heb ik vanuit het Italiaans
vertaald:
Sinds 1989 schrijft de Vereniging voor amateurastronomen in
samenwerking met het Observatorium Serafino Zani in
Brescia, Noord-Italië, elke twee jaar (tegenwoordig elke drie
jaar)
een
internationale
wedstrijd
uit
voor
zonnewijzermakers, genaamd "Le Ombre del Tempo/
Shadows of Time".
De wedstrijd heeft als doel om het astronomische,
historische en artistieke belang van zonnewijzers bekend te
maken, de zorg voor bestaande zonnewijzers en restauraties
van zonnewijzererfgoed te bevorderen alsook constructie
van nieuwe zonnewijzers, gebruikmaking van zonnewijzers
bij educatieve activiteiten op scholen en popularisering van
de astronomie.
De jury die het verzamelde materiaal selecteerde en de beste
zonnewijzers beloond heeft bestond uit: Mirco Antiga
(wetenschappelijk adviseur bij activiteiten op het gebied van
zonnewijzerkunde
van
de
Vereniging
voor
amateurastronomen in Brescia), Francesco Azzarita
(oprichter van de afdeling zonnewijzers van de Italiaanse
vereniging voor amateurastronomen), Piero Bianucci
(journalist) en Giovanni Paltrinieri (zonnewijzermaker te
Bologna).
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Na zorgvuldig onderzoek van al het ingezonden werk voor
deze dertiende editie en op basis van de opgestelde klassering van elk lid van de jury werden de volgende deelnemers
tot winnaars benoemd:
De eerste prijs werd toegekend aan Milos Nosek (Hradec
Kralove, Tsjechië) vanwege zijn verdienste op het gebied
van vormgeving én zonnewijzerkunde uitgevoerd in een
piramidevormige polaire zonnewijzer en een zonnewijzer
op de westzijde van dezelfde driezijdige piramide. (zie foto
onder)
Bouwjaar: 2009
Afmetingen: basis 7 meter
Locatie: Maly Smokovec
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De tweede prijs ging naar Giorgio Brechet (Rome, Italië) voor
de bestede zorg aan de zonnewijzer en de esthetische
uitstraling ervan; een roestvast stalen plaat gemonteerd op
een granieten molensteen, waarmee olijven werden geplet.
Het geheel is uitgerust met een LED-systeem en wordt
aangedreven d.m.v. zonne-energie om de zonnewijzerfunctie
ook 's nachts zichtbaar te maken. (zie foto rechts)
Bouwjaar: 2013
Locatie: privéwoning in Forano Sabino (provincie Rieti, Italië)
Motto: Schildwacht, hoeveel mist er..........?
Meer informatie van de zonnewijzermaker over deze
zonnewijzer (in het Italiaans) kunt u vinden op:
http://www.astrofilibresciani.it/Meridiane/
Ombre_del_tempo/Immagini/XIII_Edizione/Immagini/
testo_orologio_Brechet.pdf

De derde prijs werd toegekend aan Giacomo Bonzani
(Villette, provincie Verbania-Cusio-Ossola, Italië) voor de
originele toepassing van het zonne-instrument en het idee
om de zonnewijzer, genaamd 'zonnewijzer van de trein' te
gebruiken als tijdwijzer in de dienstregeling op de lijn
Domodossola- Locarno. (zie foto onder)
Bouwjaar: 2014
Locatie: privéwoning in Vilette
Aangezien deze zonnewijzer vrij complex is en de
interpretatie niet gemakkelijk, heeft men de aantekeningen
(in het Italiaans) van de maker opgenomen:
http://www.astrofilibresciani.it/Meridiane/
Ombre_del_tempo/Immagini/XIII_Edizione/Immagini/
testo_orologio_Bonzani.pdf
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De jury heeft de volgende deelnemers een eervolle
vermelding toegekend:
Giovanni Stabilini (Rovetta, provincie Bergamo, Italië) met
een verticale zonnewijzer. (zie foto rechts)
Bouwjaar: 2010
Motto: ‘s Avonds telt de liefde

Astrid van der Werff (Tricht, Nederland) met een verticale
zonnewijzer. (zie foto rechts en foto onder)
Bouwjaar 2011
Locatie: protestantse kerk, Deil, Nederland
Motto: De Geschiedenis draagt de Tijd

Vicente Ramon Aragones Pradell (Castallon, Spanje)
Zonnewijzersculptuur bestaande uit 4 kubussen. (zie foto
rechts en foto onder)
Bouwjaar: 2013
Locatie: Cant de l'Aurora, Castallon, Spanje
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Iwan Kahn (Uster, Zwitserland)
Van dit werk is alleen deze foto ontvangen:

In de categorie Professionals heeft het comité een eervolle
vermelding toegekend aan:
Giuseppe Litta (Carosimo, provincie Tarante, Italië) voor het
aantal nauwkeurige uitvoeringen, de betrokkenheid van
studenten bij het project en in het bijzonder voor zijn
transparante zonnewijzer in het raam van de kapel op de
begraafplaats in Carosimo. (zie foto’s rechts)
Bouwjaar: 2012
Afmetingen: breedte 90 x hoogte 130
Motto: Ik denk: ik zal weer opstaan, mijn lichaam zal de
Verlosser zien - Fiat Lux - Laat er licht zijn.

Verder kregen ook de onderstaande werken een eervolle
vermelding:
David Widdowson (Strathmore, Australia) met de
Zonneschijf, vanwege de nauwkeurige uitvoering van zijn
universele equatoriale zonnewijzer. (zie foto’s rechts)
Bouwjaar: 2009

Yves Opizzo (Haigerloch, Duitsland) voor zijn model (schaal
1:30) van een zonnewijzer met een zeilvormige stijl. (zie
foto’s rechts)
De zonnewijzer zal worden opgesteld bij en op een trap. Een
omvangrijk project dat nog niet is uitgevoerd. Het project is
bestemd voor Cape Town, Zuid Afrika.
Meer informatie van de maker over dit project vindt u (in
het Italiaans) op:
http://www.astrofilibresciani.it/Meridiane/
Ombre_del_tempo/Immagini/XIII_Edizione/Immagini/
testo%20Helarium%20Cape%20Town%20I.pdf
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