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PL AYGROUND
BUITENTENTOONSTELLING: KUNST IN HET BUITENLAND
Landgoed Het Buitenland (Heerjansdam)
juni - oktober 2019

Concept tentoonstelling
Playground is een ambitieus buitenproject van Bergarde Galleries. In de
maanden juni-oktober 2019 wordt het omliggende landgoed het decor voor
een verrassende tentoonstelling midden in de natuur. Een tentoonstelling in de
buitenlucht met als overkoepelend thema Playground.
Aanleiding / Julia Jacquette: Playground of my Mind
De buitententoonstelling wordt ontwikkeld naar aanleiding van de aankomende
tentoonstelling Playground of my Mind. De Amerikaanse kunstenaar
Julia Jacquette (1964) geeft in een serie tekeningen een grafische blik op
modernistische speelplaatsen in New York. Jacquette liet zich inspireren door
de playgrounds uit de bewogen jaren ‘60 en ‘70 in Central Park. Playground of My
Mind legt ook een verband met de Nederlandse speeltuinontwerpen van Aldo van
Eyck. In 2017 werden de originele werken op papier tentoongesteld in het Wellin
Museum (Clinton, NY) en werd haar gelijknamige graphic novel gepubliceerd.
Bergarde Galleries zal de tekeningen voor het eerst tonen buiten de Verenigde
Staten.

Over Bergarde Galleries: galerie, collectie & landgoed
Bergarde Galleries werd in 2011 opgericht door verzamelaarsechtpaar Henk en
Anja van den Berg. Zij vestigden Bergarde in twee gebouwen op Landgoed Het
Buitenland in de polders van Heerjansdam (ten zuiden van Rotterdam). Kunst,
natuur en ruimte vormen de basis van de galerie, waarbij toegankelijkheid en
gastvrijheid hoog in het vaandel staan.
In de lichte galerie worden jaarlijks meerdere tentoonstellingen
georganiseerd. De grote deuren van de gerenoveerde paardenstal geven toegang
tot de vaste collectie met moderne en hedendaagse meesters. Met werk van
onder andere Andy Warhol, Lucebert, Jan Worst en Anton Henning.

Over landgoed Het Buitenland
Bergarde Galleries is gelegen op Landgoed Het Buitenland. Van oorsprong
werd de polder gebruikt voor de intensieve landbouw, maar met de hulp van
deskundigen is het gebied de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groene
polder waar de natuur weer de overhand krijgt. Op het moment zijn al diverse
plantensoorten, vogels en insecten teruggekeerd naar de polder.
De naam van het landgoed heeft een historische oorsprong. Tot de
watersnoodramp van 1953 lag de polder buitendijks en was dus in meest
letterlijke zin ‘het buitenland’. Openheid, water, bruggen en rietlanden bepalen de
kleur. De lijnvoering van het landgoed is te herleiden uit historische kaarten. Het
landgoed ligt aan de Oude Maas, waardoor de grote binnenvaartschepen traag
aan het landschap voorbijtrekken.
Vanaf het najaar van 2014 is het landgoed opengesteld voor het publiek.
Op de bijna twee kilometer aan verharde en onverharde paden kan dagelijks
gewandeld worden tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Praktische informatie Playground
De belangrijkste voorwaarden voor deelnemende kunstenaars:
•	Je hebt een studie aan de kunstacademie (of vergelijkbare opleiding) afgerond
of zit in de laatste fase van je studie. Autodidacte kunstenaars nodigen wij ook
uit om te reageren, mits zij aantoonbare ervaring hebben.
• 	Bergarde Galleries hanteert een 60-40 regeling bij verkoop (60% kunstenaar,
40% galerie).
• 	Bergarde Galleries verzorgt de presentatie. De curatoren hebben de
eindbeslissing over het te exposeren werk en de communicatie.
• 	Kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor het transport van het werk naar
Bergarde Galleries tenzij anders overeengekomen.
Wat verwachten we van het kunstwerk?
• Het kunstwerk moet aansluiten bij het thema Playground.
• 	In overleg is het mogelijk om de specifieke eigenschappen van het terrein te
benutten. Site-specific kunstwerken moedigen wij juist aan. We nodigen je van
harte uit om een kijkje te komen nemen op het landgoed.
• 	Kunstwerken worden geplaatst in de openbare ruimte. Ze moeten dus
“hufterproof” of eenvoudig te herstellen zijn. Houd hier rekening mee in het
concept en bij de materiaalkeuze.
• 	Het landgoed is gelegen in een polder. Het kunstwerk moet dus bestand zijn
tegen extreme weersinvloeden zoals regen, felle zon en harde wind.
Aanmelden
De deadline voor aanmelding is zondag 25 november 2018. We ontvangen graag
de volgende zaken van je:
• 	Een voorstel voor een kunstwerk in de buitententoonstelling Playground. Dit
kan een reeds bestaand kunstwerk zijn of het concept voor een nieuw werk
in de openbare ruimte. Het voorstel moet voldoen aan de bovengenoemde
voorwaarden.
• Digitaal portfolio (of link naar je website).
• Curriculum vitae en een artist statement van maximaal één A4.

Wat bieden wij?
• Geen inschrijfgeld voor de tentoonstelling.
• 	De mogelijkheid om te exposeren bij een gerenommeerde galerie. Zowel
buiten op het landgoed als later bij de groepstentoonstelling in de galerie (zie
planning).
• Bergarde Galleries verzorgt de communicatie en randprogrammering.
• 	We geven je de kans om je werk te verkopen en begeleiden de verkoop van
eerste kennismaking tot bezorging van het werk bij de koper.
• 	Je krijgt de kans om je netwerk uit te breiden en introduceren je bij de
contacten van Bergarde Galleries.
• Een gezellige zomer met enthousiaste bezoekers.
De curatoren van Bergarde Galleries voeren de ballotage op basis van de digitale
inzendingen, desgewenst kan een vervolgafspraak of atelierbezoek ingepland
worden.

Planning
De buitententoonstelling Playground wordt ondersteund door tentoonstellingen
in de galerie. Dankzij de grote ramen staat de galerie in verbinding met het
omliggende landgoed.
Landgoed / Buitententoonstelling Playground: 1 juni t/m 6 oktober 2019
Opening valt samen met de opening van Julia Jacquette: Playground
of my Mind.
Galerie /

Julia Jacquette: 1 juni t/m 24 augustus
Solotentoonstelling Julia Jacquette rondom het project
Playground of my Mind.
Playground: 31 augustus t/m 6 oktober
Verkoop en overzichtstentoonstelling met het werk van de
deelnemende kunstenaars aan de buitententoonstelling.

Meer informatie
Wil je graag meer weten over Playground en Bergarde? Je kunt ons ook bereiken
per e-mail (info@bergarde.com) of telefonisch tijdens de openingsuren. Of kom
even langs in onze galerie in Heerjansdam. We zijn geopend op donderdag,
vrijdag en zaterdag tussen 11 en 17 uur (op www.bergarde.com vind je de actuele
openingstijden). Het landgoed is iedere dag vrij toegankelijk.

www.bergarde.com
Het Buitenland 1 / Heerjansdam
078-8438353 / info@bergarde.com
De galerie & collectie zijn van donderdag t/m zaterdag
(en op afspraak) gratis te bezoeken tussen 11 en 17 uur.
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