"Amerikaanse (?) kunstschilder en schrijver (?) ."
OOK EEN KUNSTARTIEST KAN ZICH VERGISSEN IN ZIJN EIGEN CV

Hij beweert ergens op internet

Amerikaans kunstschilder en schrijver (?). (New Jersey 04-27-1949, Woonachtig in New York-Boston
USA.???) Zijn kunstwerken zouden zijn verzameld door particulieren in Europa en Amerika; museums,
galeries en universiteiten. Het werk van hem heeft verschillende prijzen gewonnen zoals URIOT (?)Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam. O.a. Exposities in de zijvleugel van het Stedelijk
Museum te Amsterdam, Europa en USA (?). Vertaald poëzie in het Catalaans en schrijver van boeken(?) in
het Nederlands.

MENDULE HUIUS OPUSCULI:

Hij is niet woonachtig in New York Bostom USA maar in het net iets minder aanzienlijke V. en sinds
decennia niet actief als kunstschilder en schrijver. Hij genoot minder dan 6 jaar lagere school waar hij erg
trots op schijnt te zijn.
Heeft nooit de Uriot prijs gewonnen. Hij was nooit lid van het hoofdstedelijke Arti et Amicitiae te
Amsterdam waar hij en een paar van zijn klasgenoten wegens binnen dringen uit werden gezet na
klachten aan de directie van de Rijksakademie.
Exposities in de zijvleugel van het Stedelijk Museum waren buiten verantwoordelijk heid van de directie
zoals uitdrukkelijk vermeld op een affiche bij de ingang en van de bekende lage kwaliteit waarin de
Amsterdamse kunstenaarsverenigingen nog steeds in uit blinken.
Hij heeft geen boeken gepubliceerd.
Deze artiest is verwijderd van Wikipedia en werd berispt door de redactie van dag blad Trouw vanwege
laster en smaad.
Na klachten van Fred van der Wal uit Couloutre (Frankrijk) en Dr. W. Melssen uit Nijmegen werden
weblogs vanhem verwijderd van de weblog pagina van voornoemd dagblad.
Over exposities in de USA van deze meneer is niemand iets bekend.
Onder pseudoniem heeft hij beledigende of onjuiste mails gestuurd uit naam van Fred van der Wal aan
Galerie Mokum, Kunsthandel Warnars en het Scheringa Museum.

Verwijdering van Wikipedia ten gevolge van ...
https://fredvanderwal.wordpress.com/.../verwijdering-van...

14 sep. 2013 - Verwijdering van Wikipedia ten gevolge van vandalis me en niet geautoriseerde poging in te
grijpen in het lemma van Fred van ...

telefoon-gids.com/r-k.-vanU kunt hem vinden in Valkenb, Limburg, Nederland. ..

. fred van der wal says:
21/03/2014 at 10:38
Geachte Beheerder
Deze Heer heeft hierboven een link neer gezet naar een door hem geproduceerd fake artikel zgn. uit de
New York Times, dat mij belastert.
Ik ben geamuseerd dat hij mij zo hoog in schat maar het is verwerpelijk dat deze meneer zich verschuilt
achter anderen met zijn voortdurend doorzichtige acties.
Zou het niet beter zijn deze reactie van hem te verwijderen?
Overigens zend ik nog vandaag een mail door naar de N.T. en een klacht nav het noemen van een
journalist die van niets weet.

ARTIEST NOOIT LID GEWEEST VAN ARTI ET ...
www.bloggers.nl/.../ARTIEST++NOOIT+LID+GEWEEST+VA...
23 dec. 2011 - ARTIEST NOOIT LID GEWEEST VAN ARTI ET ... info krijgen of deze Heer ooit lid is
geweest van Arti als kunstenaar.

fred van der wal gestalkt door artiest K. - Bloggers.nl
www.bloggers.nl/fredvanderwal/.../fred+van+der+wal+gestalkt+door+artiest...
23 dec. 2011 - fred van der wal gestalkt Door fredvanderwal 11 reacties » zegt: 13 februari 2011 om
11:44 Dit ...

Fredvanderwal | Fredvanderwal.jouwweb.nl ...
www.pageinsider.com/fredvanderwal.jouwweb.nl
Waarom Fred van der Wal wel op Wikipedia acceptabel is en deze meneer. niet bevestigt het excerpt van
het hier ... (58)
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