
samengesteld door Bergarde Galleries

vers
kunstweekend

aanstormend talent voor culturele fijnproevers

18 & 19 mei 2019 / 11.00 - 17.00 uur

Over Vers kunstweekend
Op 18 en 19 mei opent Bergarde Galleries de deuren 
voor verse kunstenaars (11 – 17 uur). Vers kunstweekend 
gaat niet over leeftijd, maar over talenten die hun 
eerste stappen zetten in de (professionele) kunstwereld. 
Van recent (of bijna) afgestudeerden tot zij die pas 
later het kunstenaarschap opzoeken. De sfeer is 
informeel, maar wel met oog voor professionaliteit en 
kwaliteit. Het wordt een feestelijk weekend, vol nieuwe 
kunstontdekkingen en interessante ontmoetingen. 

Gezocht: Vers talent
Bergarde Galleries vindt het belangrijk om opkomende 
kunstenaars te ondersteunen. Voor het Vers kunstweekend 
zoeken we veelbelovende, beginnende talenten.  
We selecteren op kwaliteit en alle media zijn welkom. 
Daarnaast beschikt Bergarde Galleries over een landgoed, 
dus exposeren in de buitenlucht is ook mogelijk (let op: 
in de polder staat vaak een stevige wind, hiertegen moet 
het werk bestand zijn). 

Aanmelden
Stuur voor 10 maart 2019 je digitale portfolio (of link 
naar je website), cv, artist statement (max. één A4) en een 
prijsindicatie van je werk naar info@bergarde.com.  

De curatoren van Bergarde Galleries voeren de ballotage 
op basis van de digitale inzendingen, desgewenst kan 
eventueel een vervolgafspraak ingepland worden.

Voorwaarden
•  Je studeert aan een kunstacademie (/vergelijkbare opleiding) 

of hebt deze afgerond
• Alle kunstwerken zijn te koop
•  Bergarde Galleries hanteert een 60-40 regeling bij verkoop 

(60% kunstenaar, 40% galerie)
•  Bergarde Galleries heeft de eindbeslissing over het te 

exposeren werk
•  Bergarde Galleries verzorgt de tentoonstellingsinrichting
•  Kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor het transport van 

het werk naar Bergarde Galleries. Niet verkocht werk moet 
zondagavond 19 mei weer worden meegenomen

•  Je bent zelf aanwezig op 18 en 19 mei (11 - 17 uur)
•  Een connectie met de regio Rotterdam-Dordrecht is een pré

Wat bieden wij
• Geen inschrijfgeld
• Exposeren in een gerenommeerde galerie
• Bergarde Galleries verzorgt de communicatie en drukwerk
•  Kans om je werk te verkopen
•  Professioneel advies over verkoopprijzen en zakelijke details
•  Professionele begeleiding bij de verkoop en presentatie van 

je werk
•  Kans om je netwerk uit te breiden en toegang tot de 

contacten van Bergarde Galleries
•  Een gezellig weekend met enthousiaste bezoekers



Over Bergarde Galleries
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. 

Galerie
In de lichte galerie, waarvan de grote vensters een 
panorama bieden over het open polderlandschap, worden 
jaarlijks meerdere tentoonstellingen georganiseerd 
met nationale en internationale kunstenaars. 
Curatoren Eefje Zalm en Teuntje van de Wouw 
zijn beiden kunsthistoricus (ma) en ontwikkelen de 
tentoonstellingen met een oog voor inhoud. Hierbij 
zorgen zij voor begeleiding van de kunstenaar bij de 
praktische zaken die samenhangen met de verkoop 
van werk en zelfpresentatie. Bergarde richt zich ook op 
educatieve projecten.

Collectie
In de compleet gerenoveerde paardenstal wordt 
permanent een selectie van de Bergarde Collectie 
tentoongesteld. Vroeger stonden er paarden, nu hangt 
er kunst. De verzameling moderne en hedendaagse 
kunst bestaat vooral uit werken van Nederlandse en 
Amerikaanse meesters, zowel gevestigde namen als 
opkomende talenten. Enkele kunstenaars uit de vaste 
collectie: Andy Warhol, Anton Henning, Jeppe Hein, 
John M. Armleder, Lucebert en Mika Rottenberg.

Landgoed
Bergarde Galleries is gelegen op Landgoed Het 
Buitenland. Tot de watersnoodramp van 1953 lag de 
polder buitendijks en was dus letterlijk ‘het buitenland’. 
In het najaar van 2014 werd dit polderlandschap 
opengesteld voor publiek. De lijnvoering van het 
landgoed is te herleiden uit historische kaarten. Het 
landschap wordt bepaald door water, bruggen, rietlanden 
en kunst.

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. 

Bergarde
Galleries


