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Voor u ligt het Jaarverslag 2017 van stichting buitenplaats Kasteel
Wijlre. Het verslag verwoordt de beleidsmatige overwegingen die
er hebben plaatsgevonden en geeft tevens een programmatische
terugblik. 2017 was voor stichting buitenplaats Kasteel Wijlre in alle
opzichten een zeer bijzonder en belangrijk jaar. In september vond
de overdracht plaats van het landgoed, inclusief het kasteel, het
koetshuis en het Hedge House aan het Elisabeth Strouven Fonds.
Jo en Marlies Eyck schonken de buitenplaats voor het symbolische
bedrag van één euro aan dit vermogensfonds dat onder meer
financieel bijdraagt aan projecten van organisaties en instellingen
die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en
in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling. De overdracht vond
plaats onder de voorwaarde dat het Elisabeth Strouven Fonds voor
minimaal 15 jaar zorgdraagt voor het onderhoud en de restauratie van
het kasteel, het aangrenzende Koetshuis en het kunstpaviljoen Hedge
House. Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre blijft verantwoordelijk
voor de exploitatie van het landgoed, de culturele programmering
van tentoonstellingen en projecten én het onderhoud van Tuin. Met
de overdracht van het landgoed naar het Elisabeth Strouven Fonds
heeft stichting buitenplaats Kasteel Wijlre een geweldige partner
gevonden in de instandhouding en verdere doorontwikkeling van
de gehele buitenplaats.
Naast de bijzondere overdracht was 2017 tevens het eerste jaar
waarin stichting buitenplaats Kasteel Wijlre haar tentoonstellingsen activiteitenprogramma presenteerde onder haar nieuwe naam en
identiteit. Met tentoonstellingen als Cut, Split & Eat – Gordon MattaClark en Colouring - Guido Geelen trok buitenplaats Kasteel Wijlre
een nieuw nationaal en internationaal publiek naar de buitenplaats
en werd er veelvuldig in de pers gesproken en geschreven over de
nieuwe ontwikkelingen en het programma.
We kijken kortom terug op een enerverend en succesvol jaar
waarin de basis is gelegd voor een duurzame toekomst van
buitenplaats Kasteel Wijlre!
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De missie… Buitenplaats Kasteel Wijlre presenteert een programma van
tentoonstellingen en activiteiten waar vanuit verschillende invalshoeken,
tradities, achtergronden en speelvelden wordt gedacht en getoond.
Buitenplaats Kasteel Wijlre wil een levendige publieke ruimte zijn
die een breed publiek aan zich bindt en die het gedachtengoed van
- grondleggers van buitenplaats Kasteel Wijlre - Jo en Marlies Eyck
voortzet.
De visie… Buitenplaats Kasteel Wijlre wil een dynamische plek zijn
voor presentatie, artistiek onderzoek, reflectie, educatie en ervaring.
Buitenplaats Kasteel Wijlre verweeft de elementen natuur, architectuur,
moderne en hedendaagse kunst en de rijke historie van de buitenplaats
in haar culturele programma. De locatie wordt letterlijk gebruikt als fysiek
en tastbaar uitgangspunt voor de wijze van tentoonstellen, de ordening
van het inhoudelijke programma, de invulling van de verschillende ruimtes
en de wijze van communicatie.
Het profiel… Het samenvallen van het programma met de plek zelf,
geeft buitenplaats Kasteel Wijlre een heldere identiteit en unieke wijze
van positionering; kunst wordt niet enkel vanuit de eigen discipline
geadresseerd maar is ingebed in een breed, cultureel en maatschappelijk
perspectief.
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Op 13 september 2017 vond de overdracht plaats van het landgoed
Kasteel Wijlre aan het Elisabeth Strouven Fonds. Het Elisabeth Strouven
Fonds is een vermogensfonds en draagt onder meer financieel bij aan
projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaalmaatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer
en -ontwikkeling.
Het echtpaar Jo en Marlies Eyck heeft het landgoed geschonken voor
het symbolische bedrag van €1,- onder de voorwaarde dat het Elisabeth
Strouven Fonds voor minimaal 15 jaar zorgdraagt voor het onderhoud
en de restauratie van het kasteel, het aangrenzende Koetshuis en het
kunstpaviljoen Hedge House. Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre
blijft verantwoordelijk voor de exploitatie van het landgoed, de culturele
programmering van tentoonstellingen en projecten én het onderhoud
van de Tuin.
Na de overdracht van het landgoed heeft stichting buitenplaats Kasteel
Wijlre een huurovereenkomst getekend met het Elisabeth Strouven
Fonds. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 15 jaar.
De huurprijs is marktconform, maar gedurende de eerst vijf jaar zal het
Elisabeth Strouven Fonds jaarlijks een gift doen aan stichting buitenplaats
Kasteel Wijlre ten bedrage van de jaarlijkse door stichting buitenplaats
Kasteel Wijlre aan het Elisabeth Strouven Fonds verschuldigde huurprijs.
Na de eerste termijn van vijf jaar zal het Elisabeth Strouven Fonds voor
de daaropvolgende jaren wederom een jaarlijkse gift doen aan stichting
buitenplaats Kasteel Wijlre. Bij de bepaling van de hoogte van deze
jaarlijkse gift is de afspraak gemaakt dat stichting buitenplaats Kasteel
Wijlre zich inspant om de exploitatie dusdanig in te richten dat de
afhankelijkheid (en daarmee omvang) van voormelde gift zoveel mogelijk
beperkt wordt.
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre heeft sinds 2012 een
bestemmingsreserve opgebouwd ten behoeve van de overname van
de aandelen van Kasteel Wijlre BV en haar continuïteit. In deze BV is
het landgoed ondergebracht. Voor de overdracht van het landgoed cq
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11 March 2017, 17:00 – 19:00 hrs
Visiting address: Kerkpad, Wijlre

20-02-17 09:12

19872_Kasteel Wijlre_invite.indd 4

20-02-17 09:12
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Detail of Gordon Matta-Clark ‘Hair Play’ by Carol Goodden (1972). Collection Harold Berg, Barcelona.

We cordially invite
you to the opening of

19872_Kasteel Wijlre_invite.indd 3

KASTEEL WIJLRE

11 maart 2017, 17:00 –19:00 uur
Bezoekadres: Kerkpad, Wijlre

We nodigen u van harte
uit voor de opening van

Cut,
Split
& Eat
Gordon
Matta-Clark
(1943 – 1978)
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Kasteel Wijlre BV naar het Elisabeth Strouven Fonds heeft stichting
buitenplaats Kasteel Wijlre een deel van haar bestemmingsreserve
besteed om deze overdracht mogelijk te maken. Het restant van de
reserve blijft beschikbaar voor de continuïteit van stichting buitenplaats
Kasteel Wijlre.
In de geest van het ‘Gesamtkunstwerk Wijlre’ hebben Jo en
Marlies Eyck de kunstwerken in de tuin van onder andere Giuseppe
Penone, Carel Visser, Peter Struycken en Ad Dekkers geschonken
aan het Elisabeth Strouven Fonds, zodat het geheel van kunst, tuin en
architectuur is gewaarborgd.
Het Elisabeth Strouven Fonds verplicht zich om gedurende vijftien jaar
investeringen te doen die nodig zijn om het landgoed in goede staat van
onderhoud te houden. Het Elisabeth Strouven Fonds volgt voor haar
onderhoudswerkzaamheden het meerjarenonderhoudsplan zoals deze
is opgesteld door Satijnplus Architecten. De eerste werkzaamheden aan
onder meer het Hedge House werden reeds in 2017 in gang gezet.
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Gordon Matta-Clark (1943–1978)
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Office Baroque, one of Gordon
Matta-Clark’s most famous
works, is an intervention he
realised in 1977 in an empty
building in the centre of
Antwerp. This impressive
‘Cutting’ took place at the invitation of Flor Bex, former director
of the experimental art institution
ICC (International Cultural
Centre), an organisation active
in the late seventies and from
which the M HKA emerged.

Matta-Clark sneed geometrische
vormen uit de muren, vloeren en
plafonds van het kantoorgebouw,
waarmee hij het pand veranderde
in een drie-dimensionele
ruimtelijke installatie. De fysieke
ingreep was even belangrijk als
het eindresultaat en kan worden
beschouwd als een performance.
Het volledige proces, dat hij
samen met zijn collega’s
uitvoerde, werd vastgelegd op film
en fotografie. In de tentoonstelling
tonen documenten, foto’s,
voorbereidende schetsen en een
film de unieke wijze waarop het
werk tot stand is gekomen.

Matta-Clark cut geometric
shapes out of the office
building’s walls, floors, and
ceilings, transforming it into
a three-dimensional spatial
installation. The intervention’s
physicality was as important
as the end result and can be
considered a performance.
The entire process, executed
together with his colleagues,
was documented using film and
photography. The exhibition
includes documents, photographs, preliminary sketches,
and a film demonstrating the
work’s unique realisation.

De titel van het werk is een
eerbetoon aan de Antwerpse
barokschilder Rubens. Ondanks
groot protest van de kunstwereld
is het werk in 1980 vernietigd.

The title pays tribute to the
Antwerp Baroque painter
Rubens. Despite significant
protest from the art world, the
work was destroyed in 1980.

Cut, Split & Eat

29.
Office Baroque, 1977
Collectie Flor en Lieve Bex-De Deyne, Antwerpe
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Office Baroque is één van de
meest bekende werken van
Gordon Matta-Clark. Hij
realiseerde deze interventie 1977
in een leegstaand pand in de
binnenstad van Antwerpen. Deze
indrukwekkende ‘Cutting’ vond
plaats op uitnodiging van Flor Bex,
voormalig directeur van het M HKA,
die eind jaren ’70 de experimentele kunst-instelling ICC
(Internationaal Cultureel Centrum)
leidde.
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21.
Four Floors, Demolition, Sketches for ICC, 1977
Collectie Harold Berg, Barcelona
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26.
Office Baroque, 1977
Collectie Flor en Lieve Bex-De Deyne, Antwerpen

Gordon Matta-Clark (1943–1978)
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25.
Office Baroque, 1977
Collectie Flor en Lieve Bex-De Deyne, Antwerpen
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13.
Splitting (322 Humphry Street, Englewood, New Jersey), 1974
Inventarisnummer FNAC 2014-0069
Schenking Yvon Lambert aan de Franse Staat /
Centre national des arts plastiques (Frankrijk)
Langdurige bruikleen bij Collection Lambert, Avignon

This collage, consisting of
several colour photographs,
gives a visual impression of
the renowned Splitting that
Gordon Matta-Clark realised
at 322 Humphry Street,
Englewood, New Jersey. New
York art dealer Holly Solomon
owned the derelict building
used for the work. Matta-Clark
literally sliced the two-story
house vertically in half. The
light entering through the
incision connects the house’s
different rooms to each other.
The artist photographed the
work, creating a collage from
the documentation. This
composition, with its surprising
plays of light, shows how
destruction creates new forms
and structures.

KASTEEL WIJLRE

Deze collage bestaat uit
verschillende kleurenfoto’s en
is een visuele impressie van de
befaamde Splitting zoals Gordon
Matta-Clark deze heeft gerealiseerd in Humphry Street 332,
Englewood – New Jersey. Het
slooppand was eigendom van
de New Yorkse kunsthandelaar
Holly Solomon. Matta-Clark
sneed het huis met twee
verdiepingen letterlijk verticaal
doormidden. Het licht dat
binnendringt door de incisie
verbindt de verschillende kamers
van het huis met elkaar. De
kunstenaar fotografeerde zijn
werk en creëerde een collage
met het beeldmateriaal. De
compositie met de verrassende
lichtspelingen laat zien hoe
destructie leidt tot nieuwe
vormen en structuren.
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Cut, Split & Eat
Gordon Matta-Clark (1943–1978)

30c
Letter, Gordon Matta-Clark
to Flor Bex (1977)
Collection M HKA / Collection
Vlaamse Gemeenschap

30e
Newspaper article about the
demolition of Office Baroque.
De Nieuwe Gazet, 12-10-1979
Collection M HKA / Collection
Vlaamse Gemeenschap
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Collectie Harold Berg, Barcelona

+31 43 450 2616
info@kasteelwijlre.nl
kasteelwijlre.nl

30e
Krantenartikel n.a.v. discussie
over sloop Office Baroque.
De Nieuwe Gazet, 12-10-1979
Collectie M HKA / Collectie
Vlaamse Gemeenschap

FOOD
Between 1971 and 1974,
together with Carol Goodden
and Tina Giroud, Gordon
Matta-Clark ran FOOD, a
restaurant and artistic project
that quickly became the
creative meeting place for
prominent members of New
York’s art scene. Matta-Clark
invited artists, including John
Cage and Robert Rauschenberg, to prepare (usually
inedible) meals, and Andy
Warhol helped with the dishes.
The avant-garde art movement

estate

30d
ICC press release for the
Office Baroque exhibition
Collection M HKA / Collection
Vlaamse Gemeenschap
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30d
Persbericht ICC over tentoonstelling Office Baroque
Collectie M HKA / Collectie
Vlaamse Gemeenschap

FOOD
Tussen 1971 en 1974 leidden
Gordon Matta-Clark samen
met Carol Goodden en Tina
Girouard FOOD. Dit restaurant
ontwikkelde zich al snel tot een
creatieve ontmoetingsplek voor
belangrijke kunstenaars uit
New York en was tegelijkertijd
een op zichzelf staand artistiek
project. Zo nodigde Matta-Clark
kunstenaars als John Cage en
Robert Rauschenberg uit om
maaltijden te bereiden (meestal
oneetbaar) en hielp Andy
67 Warhol mee met de afwas. De
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30c
Brief Gordon Matta-Clark
aan Flor Bex (1977)
Collectie M HKA / Collectie
Vlaamse Gemeenschap

Cut,
Split
& Eat
Gordon
Matta-Clark
(1943 – 1978)

30b
Letter, Gordon Matta-Clark
to Flor Bex (1976)
Collection M HKA / Collection
Vlaamse Gemeenschap

Accompanying the exhibition
at the Hedge House, the
Coach House is staging a
reconstruction of the culinary
project FOOD. During the
Cut, Split & Eat project, this
temporary restaurant and
meeting place sets the stage
for dinners, public lectures,
and interviews with collectors
and former colleagues of
Gordon Matta-Clark. The
Coach House is also screening
two videos: FOOD, a film
documenting a day at the
restaurant, and Matias
Cardone’s documentary
Crossed Words: Matta-Clark’s
Friends. Both videos portray
social aspects of Matta-Clark’s
working methods.

Cut, Split & Eat

Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
the Netherlands

30b
Brief Gordon Matta-Clark
aan Flor Bex (1976)
Collectie M HKA / Collectie
Vlaamse Gemeenschap

In het Koetshuis vindt gelijktijdig
met de tentoonstelling in het
Hedge House een reconstructie
plaats van het culinaire FOOD.
Gedurende het project Cut,
Split & Eat vormt dit tijdelijke
restaurant annex ontmoetingsplaats het decor voor
diners, publieke lezingen en
gesprekken met de verzamelaars
en oud-collega’s van Gordon
Matta-Clark. Tevens worden er
in het Koetshuis twee video’s
gepresenteerd; de film FOOD
die een dag uit de praktijk van
het restaurant laat zien, en de
documentaire Crossed Words:
Matta-Clark’s Friends van
Matias Cardone. Beide video’s
tonen de sociale werkwijze van
Matta-Clark.
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30a
Photo report on the realisation
of Office Baroque
Collection M HKA / Collection
Vlaamse Gemeenschap

Gordon Matta-Clark (1943–1978)
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30a
Fotoreportage van de realisatie
van Office Baroque
Collectie M HKA / Collectie
Vlaamse Gemeenschap
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30.
Vitrine with documentation
of the Office Baroque project
in Antwerp
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30.
Vitrine met documentatiemateriaal van het project
Office Baroque in Antwerpen

buitenplaats

Gordon Matta-Clark (1943–1978)

estate

					pagina 9

KASTEEL WIJLRE

In 2017 organiseerde stichting buitenplaats Kasteel Wijlre een nationaal
en internationaal programma van tentoonstellingen in het Hedge House,
het Koetshuis en de Tuin. Het programma was de eerste uitkomst van het
nieuwe beleidsplan dat in 2016 door de Raad van Toezicht van stichting
buitenplaats Kasteel Wijlre werd vastgesteld. In dit beleidsplan werden
twee programmalijnen voor de periode 2017 – 2020 beschreven:
Binnen & Buiten, waar de relatie tussen het interieur versus het
exterieur, de psychologie versus de sociologie en de stad versus
het landschap centraal staat en De Tuin, als letterlijke en figuurlijke
verbinding tussen Binnen en Buiten. Het programma Binnen & Buiten
wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.
In maart 2017 opende buitenplaats Kasteel Wijlre het lenteseizoen met
het project Cut Split & Eat, over het leven en werk van de Amerikaanse
kunstenaar en architect Gordon Matta-Clark. In de zomer presenteerde
beeldenmaker Guido Geelen zijn werk in het Hedge House en het bos
van de buitenplaats en vond er tegelijkertijd een groepstentoonstelling
plaats van beeldend kunstenaar Esther Janssen en filmmakers Miriam
Gossing en Lina Sieckmann.

buitenplaats
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		PROGRAMMA

“Buitenplaats Kasteel Wijlre is een omweg waard.
Niet alleen vanwege de tuin. De expositie met het
avontuurlijke werk van Gordon Matta-Clark toont
de verbeelding aan de macht”.
Caspar Cillekens, de Limburger.
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		 1 Het project Cut, Split & Eat opende op vrijdag 10 maart
			 voor het grote publiek en eindigde op 12 juli.
		 2 Internationaal Cultureel Centrum was onder leiding van
			 Florent Bex de eerste publieke avant- garde instelling in Vlaanderen.
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“Zorgvuldig samengestelde tentoonstelling in
het kunstpaviljoen van Kasteel Wijlre. (****)”.
Sandra Smallenburg, NRC

Buitenplaats Kasteel Wijlre organiseerde in het voorjaar van 2017
een unieke tentoonstelling en programma over het leven en het werk
van de Amerikaanse kunstenaar en architect Gordon Matta-Clark. In
2
1977, precies 40 jaar geleden, nodigde het ICC Gordon Matta-Clark
uit om in een leegstaand kantoorgebouw tegenover ‘het Steen’ op de
Antwerpse kaaien, vlak achter het stadhuis en dus pal in het centrum
van de stad, een project te realiseren. Het project met de titel Office
Baroque maakte deel uit van zijn reeks van zogenaamde Cuttings, het
wegsnijden van delen van gebouwen, waarbij Matta-Clark verlaten
slooppanden en vergeten buurten nieuw leven inblies. Office Baroque
werd één van de grootste Cuttings die hij ooit heeft gerealiseerd. In
1978 stierf Gordon Matta-Clark op 35-jarige leeftijd.
Voor buitenplaats Kasteel Wijlre vormde het ontstaan van Office
Baroque het uitgangspunt voor het veelzijdige project. De tentoonstelling die aan hem werd gewijd belichtte diverse aspecten van zijn
persoonlijkheid. In het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House
werden persoonlijke objecten als brieven van Matta-Clark naast foto’s,
video’s, tekeningen en documentatie getoond. Tegelijkertijd vond in
het achttiende-eeuwse Koetshuis een reconstructie van zijn FOODproject plaats en vonden er diners, rondleidingen en lezingen plaats.
Aan het project werkte een groot groep mensen en instituten mee als
het postacademisch instituut voor kunst en design, de Van Eyck, het
CNAP, verschillende Europese kunstverzamelaars en oud-collega’s en
bekenden van Matta-Clark.
Niet eerder vond er in Nederland op deze wijze een project plaats
dat een even persoonlijk als maatschappelijk perspectief heeft gegeven
op het leven en werk van Matta-Clark; één van de belangrijkste avantgarde kunstenaars van de 20°eeuw. In totaal zagen bijna 10.000
bezoekers de tentoonstelling in het Hedge House, schoven zij aan bij

KASTEEL WIJLRE

“Also nichts wie hin! Jetzt, wo sich der Frühling sicher
bald blicken lässt.”
Kadawittfeldarchitektur

1

buitenplaats

“Gordon Matta-Clark een interessante figuur voor de
hedendaagse maatschappelijk geëngageerde ruimtelijk
ontwerpers. Voor hen is deze tentoonstelling ook een
reflectie op de eigen positie binnen het vakgebied en
in de maatschappij.”
Jasper Hugtenberg, Archined

Cut, Split & Eat – Gordon Matta-Clark

“Het persoonlijke is de kracht van ‘Cut, Split & Eat’.
Matta-Clarks ideeën blijken onverminderd aantrekkelijk.”
Machteld Leij, HART Magazine.

		CUT, SPLIT & EAT – GORDON MATTA-CLARK
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Van 12 maart tot en met begin 12 juli 2017 vond het project Cut, Split
& Eat plaats in het Hedge House en het Koetshuis van buitenplaats
Kasteel Wijlre. In het project stond de levens- en zienswijze van de
Amerikaanse kunstenaar en architect Gordon Matta-Clark centraal. Zijn
neo-conceptuele werk bestond grotendeels uit radicale ingrepen in de
architectuur van de openbare ruimte. Hij creëerde met zijn performances
een nieuwe kijk op de stad, de evolutie, het heden en het verleden.
Gordon Matta-Clark, opgeleid als architect aan Cornell University
en zoon van de beroemde Chileense surrealistische kunstenaar Robert
Matta, wordt gezien als één van de belangrijkste Amerikaanse avantgarde kunstenaars van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Hij was niet
geïnteresseerd in het creëren van traditionele bouwwerken, sculpturen
of schilderijen. Zijn werk is een kritiek op de gangbare conventies
binnen de architectuur en de beeldende kunst en stelt sociale en
stedenbouwkundige vraagstukken aan de orde. Als zogenaamde
‘Anarchitect’ was hij nieuwsgierig naar nieuwe ruimtelijke dimensies
en verbond dit aan veelal maatschappelijke vraagstukken en politieke
kwesties.
Gordon Matta-Clark is het meest bekend vanwege zijn spectaculaire
Cuttings en Splittings in de publieke ruimte waarbij hij geometrische
vormen uit muren, vloeren en plafonds van leegstaande en vervallen
gebouwen sneed en volledige woningen in tweeën zaagde. Voorafgaand
aan deze architecturale interventies deed Gordon Matta-Clark uitgebreid
onderzoek. De voorstudies bestaan uit tekeningen en collages van
karton, papier en fotografie en zijn door hun specifieke vorm op zichzelf
staande objecten. De realisatie van zijn Cuttings en Splittings legde hij
samen met bevriende kunstenaars vast op film en foto en waren het
decor voor performances en (dans)voorstellingen.
Minder bekend zijn de tekeningen van Gordon Matta-Clark die hij
gedurende zijn korte maar zeer productieve leven maakte. Hij heeft
talloze schetsboeken nagelaten die veelal pas na zijn dood zijn ontdekt.
Deze schetsboeken werden getoond naast foto’s, video’s, collages en
publicaties van zijn meest emblematische en historische werk dat hij

KASTEEL WIJLRE
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		Tentoonstelling Cut, Split & Eat in het Hedge House

buitenplaats

“The most exciting and well presented exhibition I have
ever seen of Gordon Matta-Clark, I am thrilled to be here”,
Carol Goodden.

Cut, Split & Eat – Gordon Matta-Clark

één van de maandelijkse diners in de reconstructie van het culinaireartistieke project FOOD in het Koetshuis, genoten zij een rondleiding
van Carol Goodden, Harold Berg, Flor Bex of Marja Bloem of deden zij
mee aan het speciale deelnemersprogramma bij de Van Eyck. Daarnaast
schreef de lokale, regionale, landelijke als internationale pers lovende
recensies over het project.

		Interventies en lezing in samenwerking met Van Eyck
In samenwerking met het postacademisch instituut voor kunst en design
Van Eyck, organiseerde buitenplaats Kasteel Wijlre een workshop en
publieke lezing in de Jan van Eyck Academie. Carol Goodden gaf een
workshop rondom de relatie tussen dans en de openbare ruimte aan
20 Van Eyck deelnemers. De deelnemers van de Van Eyck hadden
de workshop gedurende de weken ervoor voorbereid door een serie
interventies te ontwikkelen waarin het werk van Gordon Matta-Clark als
uitgangspunt was genomen.
Carol Goodden gaf in de avond een publieke en gratis toegankelijke
lezing in het auditorium van de Van Eyck en sprak daar met Huib Haye van
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Naast zijn werk met een meer architecturale dimensie, ontwikkelde
Gordon Matta-Clark projecten met een sociaal karakter zoals de
oprichting van het restaurant FOOD voor de artistieke en arme
gemeenschap in SoHo (New York). Hij ontwikkelde zich tot één van de
spilfiguren van de kunstenaars-scene van de jaren ’70 in New York en
nodigde in FOOD kunstenaars als John Cage en Robert Rauschenberg
uit om maaltijden te bereiden.
In het Koetshuis vond er gelijktijdig met de tentoonstelling in het Hedge
House een reconstructie plaatsvinden van het project FOOD. Dit tijdelijke
restaurant annex ontmoetingsplaats in het historische Koetshuis was
het decor voor maandelijkse diners, publieke lezingen en gesprekken
met de verzamelaars en oud-collega’s van Matta-Clark. Tevens werden
er in Koetshuis een reeks videopresentaties getoond waarin het werk,
leven en het FOOD-project centraal stond. Zo werden de documentaires
Cross Words: Matta-Clark Friends van Matias Cardone en FOOD
van Gordon Matta-Clark zelf getoond. Beiden video’s verbeelden en
bespraken de sociale werkwijze van Matta-Clark.
De diners in FOOD werden in samenwerking met chef-kok Peter
America georganiseerd. Hij stelde verschillende menu’s samen waarvoor
de recepten van FOOD als uitgangspunt werden genomen. De originele
recepten en gastenlijst van FOOD werden eveneens getoond in de
tentoonstelling.
Speciaal voor het project Cut, Split & Eat en de dinerlezing kwam

Carol Goodden (1940) vanuit New Mexico (VS) naar Wijlre. Carol
Goodden (voormalig danseres Trisha Brown Dance Company, medeinitiatiefnemer FOOD, kunstenaar en partner van Gordon Matta-Clark)
vertelde aan haar gasten over haar artistieke samenwerking met Gordon
Matta-Clark en deelde in een gesprek met kunstverzamelaar Harold Berg
haar herinneringen aan het culinaire project FOOD en het werken en
leven met Gordon Matta-Clark.
Tijdens de overige dinerlezingen vertelde Marja Bloem (voormalig
conservator Stedelijk Museum Amsterdam) over haar ervaring als
bezoeker van FOOD en ging zij in op de relatie tussen kunst en eten in
het werk van Gordon Matta-Clark en zijn tijdgenoten. Flor Bex (voormalig
directeur ICC en oprichter en directeur M HKA) vertelde over de
samenwerking met Gordon Matta-Clark voor het project Office Baroque
en de oprichting van het M HKA.
De dinerlezingen waren op inschrijving bij te wonen en boden per keer
ruimte aan 40 mensen. In totaal hebben 160 mensen deelgenomen aan
de dinerlezingen.
Naast deze vraaggesprekken en lezingen leidden Hilde Teerlinck
(directeur Han Nefkens Foundation en curator van de tentoonstelling Cut,
Split & Eat) en Brigitte Bloksma (directeur buitenplaats Kasteel Wijlre)
verschillende groepen rond in de tentoonstelling en de reconstructie van
FOOD.

buitenplaats

		Reconstructie FOOD in het Koetshuis

Cut, Split & Eat – Gordon Matta-Clark

realiseerde in Antwerpen, Parijs en de Verenigde Staten werden.
De werken in de tentoonstelling werden ter beschikking gesteld
door onder meer kunstverzamelaars Harold Berg, Flor en Lieve Bex-De
Deyne, familie Sanders, Matias Cardone, Yvon Lambert, Carol Goodden
en de musea CNAP (Parijs), het M HKA (Antwerpen) en MACBA
(Barcelona).
In totaal waren er 9000 betaalde en onbetaalde bezoekers voor de
tentoonstelling Cut, Split & Eat in het Hedge House.

Conversations #1

Hedge House / Hedge House
Tuin / Garden
Kasteel / Castle
Koetshuis / Coach House

Buitenplaats Kasteel Wijlre is een
dynamische en multidisciplinaire plek voor
presentatie, artistiek onderzoek, reflectie
en educatie. De buitenplaats is tevens een
plek van ontmoeting en dialoog tussen
kunstenaars, bezoekers, curatoren en
bewoners. Met het programma Conversations tonen wij verschillende generaties
kunstenaars en verschillende kunstdisciplines naast elkaar en in relatie tot elkaar.
Door jonge en opkomende kunstenaars
parallel te tonen aan mid-career en
gevestigde kunstenaars worden netwerken
versterkt en veelal verborgen talenten
zichtbaar.

Studie in papier 3, 2015 / Study paper 3, 2015
Papieren Schilderij / Paper painting
Afmeting: 24 x 30 x 2.5 cm / Dimensions: 24 x 30 x 2.5 cm

De Wijk No.3, 2015 / The Neighbourhood N
Papieren Schilderij, collage / Paper painting,
Afmeting: 90 x 130 x 3 cm / Dimensions: 90

Studie in papier 4, 2015 / Study in paper 4, 2015
Papieren Schilderij / Paper painting
Afmeting: 24 x 30 x 2.5 cm / Dimensions: 24 x 30 x 2.5 cm

De Wijk no.4, 2015 / The Neighbourhood no
Papieren Schilderij, acryl op papier, collage /
paint on paper, collage
Afmeting: 90 x 130 x 3 cm / Dimensions: 90

Studie in papier 5, 2015 / Study in paper 5, 2015
Papieren Schilderij / Paper painting
Afmeting: 24 x 30 x 2.5 cm / Dimensions: 24 x 30 x 2.5 cm

Chroma Key: Disco Diptych, 2015
Papieren Schilderij, acryl op papier, collage /
paint on paper, collage
Afmeting: 130 x 180 x 3 cm / Dimensions: 1

Voor de eerste editie van het meerjarenprogramma Conversations hebben wij
Esther Janssen en Miriam Gossing & Lina
Sieckmann uitgenodigd een presentatie
te ontwikkelen vanwege de gedeelde
thematiek in hun werk. Daarnaast is er
een sterke verwantschap in hun beeldende
uitwerking.
De werken van Esther Janssen lijken
samen te vallen met de historische en
hedendaagse architectuur en de
gerestaureerde tuinen van de buitenplaats.
Net zoals iedere haag in de tuin de blik leidt
naar een nieuwe compositie, zo openbaart
iedere haag, boom of struik in het werk
van Janssen eveneens een nieuwe scène.
Gossing & Sieckmann lijken de scènes
van Janssen vervolgens te vertalen in
bewegend beeld waardoor je als bezoeker
in een hyperrealistisch universum stapt.

KASTEEL WIJLRE
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Voorwoord

Brigitte Bloksma
Directeur
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– 12.11.2017

KASTEEL WIJLRE

Sinds vijf jaar komen kinderen van de basisscholen uit Gulpen-Wittem,
Eijsden-Margraten, Vaals, Heerlen en Maastricht tijdens tentoonstellingen
op bezoek bij buitenplaats Kasteel Wijlre. Het werk van Gordon MattaClark bood aanleiding om samen met kinderen te spreken over de rol van
architectuur in een stad en het landschap. In de vorm van een speurtocht
hebben de kinderen de werken van de tentoonstelling en de buitenplaats
leren kennen.
Naast een programma voor kinderen van basisscholen werden er
verschillende rondleidingen gegeven aan studenten van de MAFAD
(Maastricht Academy of Fine Arts), Polis Master, Rotterdamse Academie
van Bouwkunst, Master Arts & Heritage (Maastricht University) en de
Fachhochschule Aachen.
De subjectieve en persoonlijke benadering van de persoon MattaClark in de verschillende programmaonderdelen, het educatieaanbod
en de rondleidingen bood het publiek - van jong tot oud, van leek tot
professional - een unieke kans het uitzonderlijke universum van Gordon
Matta-Clark te ontdekken. In totaal ontving buitenplaats Kasteel Wijlre
onder andere 150 jeugdige deelnemers aan de rondleidingen.

buitenplaats

		Educatie

Conversations #1
Esther Janssen,
Miriam Gossing
& Lina Sieckmann

buitenplaats

der Werf (hoofd artistiek programma Van Eyck) en kunstverzamelaar
Harold Berg over haar eigen werk voor het Trishia Brown Dance Company,
de projecten en het nalatenschap van Gordon Matta-Clark. De lezing werd
bezocht door 120 geïnteresseerden.

Project Manager
Buro Floor (Floor Krooi)
Text and editing
Brigitte Bloksma, Floor Krooi
Translation
Jason Coburn
Design
Agency Agency
(Maarten Kanters, Roel van Herpt)
Printing
drukpartnerszuid
Photography
Peter Cox, Esther Janssen
Installation
INhout (Reinier van der Meer),
AV&F (Coen van der Gugten)
Conversations is made possible with
financial support from the Province of
Limburg, the Municipality of GulpenWittem, and the Prins Bernhard
Cultuurfonds.

Hedge House / Hedge House
Tuin / Garden

KASTEEL WIJLRE

Kasteel / Castle
Koetshuis / Coach House

buitenplaats

Voorwoord
Deze zomer en herfst presenteert
buitenplaats Kasteel Wijlre beeldhouwer
Guido Geelen (Thorn, 1961) in het
kunstpaviljoen Hedge House en de Tuin als
onderdeel van de programmalijn Binnen/
Buiten. Dit programma is ontwikkeld vanuit
de visie van buitenplaats Kasteel Wijlre,
namelijk die van een ‘Gesamtkunstwerk’
waarin de begrippen binnen en buiten
samenvallen met de architectuur en de
identiteit van de plek. Eerder dit jaar
toonden we de Amerikaanse Anarchitect
Gordon Matta-Clark (1943-1978) die de
grenzen van kunst en architectuur opzocht
en verlegde. Guido Geelen geeft op zijn
beurt het traditionele keramiek een nieuwe
betekenis, verbindt conceptuele kunst aan
ambacht en laat cultuur en natuur
samenvallen.

Index tentoonstelling

Zonder titel (1988) / Untitled (1988)
Robbelien K015 / Robbelien K015
Collectie Jo en Marlies Eijck / Collection Jo and Marlies Eijck

Index exhibit

Zonder titel (2000) / Un
gebakken klei RK015, wi
329-5202 A/F, platinalus
Mulder Holland decals s
Collectie Jan Maarten en
Pauline Boll – Kruseman

Guido Geelen past als een vanzelfsprekendheid bij buitenplaats Kasteel Wijlre.
Jo en Marlies Eijck, grondleggers van de
buitenplaats, kochten in 1988 de eerste
bokaal van Geelen. Dit werk in rode
gebakken klei – ontstaan door ijzeroxide
in de vervuilde Limburgse grond – vormde
het startpunt voor een serie van tot op
heden twintig bokalen, die nu voor het eerst
bij elkaar worden gepresenteerd in het
Hedge House.
Het thema van de presentaties in het
Hedge House en de Tuin, is het artistiek
onderzoek naar ‘kleuring’ en pigment. Kleur
vormde eveneens een rode draad in de
collectie Eyck. Jo Eyck was als groothandelaar in verf gefascineerd door de relatie
tussen kleur en kunst. De serie sculpturen
in het bos van de buitenplaats is dan ook
een stille verwijzing naar zijn leven en werk.

Zonder titel (1988) / Untitled (1988)
Robbelien K015, halftransparant glazuur, decors Mulder Holland serie nr.
329-5202 A/F, zilver- en irisluster / Robbelien K015, semi-transparent
glaze, Mulder Holland decals series no.329-5202 A/F, silver and iris lustre
Collectie kunstenaar / Collection of the artist

Zonder titel (2001) / Unt
gebakken klei RK015, wit
en 4660, platinaluster P.
Mulder Holland decals se
Collectie Reynoud en An

De bokalen binnen en de sculpturen buiten
vormen een weerspiegeling; wat je binnen
verwacht, tref je buiten aan, en omgekeerd.
Brigitte Bloksma
Directeur buitenplaats Kasteel Wijlre

16.07.2017
– 12.11.2017

Zonder titel (1994) / Untitled (1994)
Robbelien K015, transparant glazuur R. & S. 63855, P.B.C. ‘C’ / Robbelien
K015, transparent glaze R. & S. 63855, P.B.C. ‘C’
Particuliere collectie / Private collection

Zonder titel (2001) / Unt
gebakken klei RK015, wi
RK015, white glaze, plat
Collectie Ans en André D
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Guido Geelen
Colouring

KASTEEL WIJLRE

Kasteel Wijlre is an estate for culture and landscape.
The estate presents exhibitions, projects, events, and educational
activities in the Hedge House contemporary art pavilion, the historic
Coach House, and the Gardens.

+31 43 450 2616
info@kasteelwijlre.nl
kasteelwijlre.nl

Disco Diptych, 2015
ilderij, acryl op papier, collage / Paper painting, Acrylic
er, collage
0 x 180 x 3 cm / Dimensions: 130 x 180 x 3 cm

Artists
Esther Janssen
Miriam Gossing & Lina Sieckmann

buitenplaats

2015 / The Neighbourhood no.4, 2015
ilderij, acryl op papier, collage / Paper Painting, Acrylic
er, collage
x 130 x 3 cm / Dimensions: 90 x 130 x 3 cm

Curator
Brigitte Bloksma

Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
the Netherlands

3, 2015 / The Neighbourhood No.3, 2015
ilderij, collage / Paper painting, collage
x 130 x 3 cm / Dimensions: 90 x 130 x 3 cm

Colofon

Guest curator
Zsa-Zsa Eyck
Artist
Guido Geelen
Project Manager
Buro Floor (Floor Krooi)
Text and editing
Zsa-Zsa Eyck,
Brigitte Bloksma,
Floor Krooi
Zonder titel (2000) / Untitled (2000)
gebakken klei RK015, wit glazuur 26840, decors Mulder Holland serie nr.
329-5202 A/F, platinaluster P.B.C. ‘C’ / Baked clay RK015, white glaze 26840,
Mulder Holland decals series no. 329-5202 A/F, platinum lustre P.B.C. ‘C’
Collectie Jan Maarten en Pauline Boll – Kruseman / Collection Jan Maarten and
Pauline Boll – Kruseman

Translation
Jason Coburn
Design
Agency Agency
(Maarten Kanters, Roel van Herpt)
Printing
drukpartnerszuid
Thank you to all lenders to this exhibition.

Zonder titel (2001) / Untitled (2001)
gebakken klei RK015, wit glazuur 26840, decors Mulder Holland serie nr. 3780
en 4660, platinaluster P.B.C. ‘C’ / Baked clay RK015, white glaze 26840,
Mulder Holland decals series no. 3780 and 4660, platinum lustre P.B.C. ‘C’
Collectie Reynoud en Angela Homan / Collection Reynoud and Angela Homan

Zonder titel (2001) / Untitled (2001)
gebakken klei RK015, wit glazuur, platinaluster P.B.C. ‘C’ / Baked clay
RK015, white glaze, platinum lustre P.B.C. ‘C’
Collectie Ans en André Daelmans / Collection Ans and André Daelmans

Kasteel Wijlre is an estate for culture and landscape.
The estate presents exhibitions, projects, events and educational
activities in the Hedge House contemporary art pavilion, the historic
Coach House, and the Gardens.
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Conversations is made possible with
financial support from the Province of
Limburg, the Municipality of GulpenWittem, and the Prins Bernhard
Cultuurfonds. Conversations is part of
Kasteel Wijlre estate’s multi-annual Indoor/
Outdoor programme. This programme is
financially supported by the Mondriaan
Fund.

+31 43 450 2616
info@kasteelwijlre.nl
kasteelwijlre.nl

4)
ur R. & S. 63855, P.B.C. ‘C’ / Robbelien
855, P.B.C. ‘C’
ction

Colofon

KASTEEL WIJLRE

8)
azuur, decors Mulder Holland serie nr.
/ Robbelien K015, semi-transparent
s no.329-5202 A/F, silver and iris lustre
f the artist

Index exhibition

In de zomer en herfst van 2017 (16 juli tot en met 12 november)
presenteerde buitenplaats Kasteel Wijlre de eerste editie van het
meerjarenprogramma Conversations. Conversations nodigt één keer per
jaar drie tot vier kunstenaars, filmmakers, architecten en/of ontwerpers
uit die geboren en getogen zijn in de Euregio en zich ieder in een andere
fase van hun kunstenaarschap bevinden; jong en opkomend, mid-career
en gevestigd.
Tijdens de eerste editie leidde het project Conversations tot de
productie van nieuwe kunstwerken en een drietal tentoonstellingen
(Colouring, Flowering en Conversations #1), waarvan er twee
plaatsvonden op de buitenplaats en één in de Heerenhof Maastricht.
Conversations toonde het werk van filmmakers Miriam Gossing
(1988, Siegburg (DE)) en Lina Sieckmann (1988, Engelskirchen (DE)),
multidisciplinair kunstenaar Esther Janssen (1976, Maastricht) en
beeldend kunstenaar en ceramist Guido Geelen (1961, Thorn). Hun
werk werd gepresenteerd in het historische Koetshuis, het hedendaagse
kunstpaviljoen Hedge House, de Tuin en de Heerenhof Maastricht.

buitenplaats

ection Jo and Marlies Eijck

buitenplaats

8)

“Het gesprek - the conversation - tussen deze werken, maar ook tussen
de geschilderde hagen in het werk en de hagen in de buitenplaats
zelf, en tussen jouw ondergeschikte en haast verstorende positie als
toeschouwer in het moment van kijken naar de gestileerde werelden,
wordt hier glashelder. (…) Binnen en buiten, kunst en natuur komen
hier letterlijk samen, passende bij het karakter van Kasteel Wijlre.”
Liza Voetman, Metropolis M
“De uit klei gebakken sculpturen van Guido Geelen passen feilloos
in de filosofie van Buitenplaats Kasteel Wijlre waar kunst en omgeving
naadloos in elkaar overgaan.”
Caspar Cillekens, De Limburger

Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
the Netherlands

ling

		CONVERSATIONS & COLOURING

Het project Conversations was tevens aanleiding voor buitenplaats
Kasteel Wijlre om een samenwerking aan te gaan met de particuliere en
gerenommeerde tuin de Heerenhof in Maastricht. Parallel aan Colouring
– Guido Geelen bij buitenplaats Kasteel Wijlre, vond tussen 27 augustus
en 12 november 2017 de presentatie Flowering plaats bij de Heerenhof.
De Heerenhof is gelegen in de rustige wijk Heer. Een verborgen plek
waar twee grote stukken grond van tezamen 3000 vierkante meter
liggen. Hierop zijn twee verschillende tuinentypen ontworpen door Jan
van Opstal en Jo Willems. Zij zijn tevens de bewoners van het door
Wiel Arets ontworpen glazen woonhuis H-House dat te midden van de
historische en moderne tuin ligt. De samenwerking past binnen de visie
en het beleid van buitenplaats Kasteel Wijlre om unieke particuliere
plekken in de regio aan elkaar te verbinden middels een inhoudelijk
project. Zo’n type verbinding tussen laat bezoekers kennis maken met
verschillende maar aan elkaar verwant zijnde plekken en inspireert
tuinliefhebbers naar kunst te kijken en andersom.
De Heerenhof en buitenplaats Kasteel Wijlre delen hun visie op hoe
wonen, werken en leven met elkaar samenvallen en hoe natuur en
architectuur met elkaar zijn verweven.
In de tuinen en het woonhuis presenteerde Guido Geelen een zestal
vazen. Vazen in de vorm van alledaagse voorwerpen; vuilniszakken, witte
broden en een stofzuiger. Speciaal voor deze tentoonstelling opende de
Heerenhof voor één seizoen aaneengesloten zijn deuren voor bezoekers.

KASTEEL WIJLRE
estate
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		Flowering – Guido Geelen bij De Heerenhof in Maastricht

buitenplaats

Onder de titel Colouring toonde beeldend kunstenaar Guido Geelen
vanaf half juli zijn meest recente en speciaal voor de eerste editie van
Conversations gecreëerde werk in het Hedge House en de tuin van
buitenplaats Kasteel Wijlre. Guido Geelen is een beeldhouwer die sinds
de jaren ‘80 een nieuw elan aan de Nederlandse keramiek geeft. Jo
en Marlies Eyck, grondleggers van de buitenplaats, kochten in 1988
de eerste bokaal van Geelen. Dit werk in rood gebakken klei vormde
het startpunt voor een serie van tot op heden twintig bokalen, die in de
tentoonstelling Colouring voor het eerst bij elkaar werden gepresenteerd.
De bokalen zijn telkens met dezelfde mal uitgevoerd. Hoewel iedere
sculptuur net iets van de andere verschilt, door het handmatig inleggen
en kneden van de strengen klei, onderscheiden ze zich vooral in de
behandeling van de glazuren.
De hedendaagse werkwijze van Guido Geelen is zichtbaar in het
artistieke onderzoek naar tegenpolen als ambachtelijk en industrieel,
natuur en cultuur, chaos en orde, figuratie en abstractie en overdaad
en soberheid. Guido Geelen onderzoekt in de reeks bokalen hoe
verschillende glazuren het sculptuur transformeren. Als een systematicus
tast hij de mogelijkheden af en experimenteert hij met de pigmenten van
de glazuren die rood, geel, blauw of de mengkleuren oranje, groen of
paars zijn.
Dit onderzoek naar kleurgeving vond ook plaats in de monumentale
installatie die buiten in het bos van de buitenplaats te zien was.
De bokalen in het bos zijn gemaakt van grote rioolbuizen. De buizen
zijn eerst ontdaan van hun standaardglazuur en vervolgens overgoten
met glazuurlagen in alle kleuren van de regenboog. Langs elke buis lopen
gekleurde stralen naar beneden, zowel op de buiten- als de binnenzijde.
Op de brede bovenranden liggen bolle kleurvlakken in prachtige
patronen. In het bos van de buitenplaats stonden ze als gestrooide
confetti.

Conversations & Colouring

		COLOURING - GUIDO GEELEN
		IN HET HEDGE HOUSE EN DE TUIN

buitenplaats

buitenplaats

KASTEEL WIJLRE
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Op buitenplaats Kasteel Wijlre komen verschillende functies samen; niet
alleen wordt er kunst getoond, maar ook wordt er getuinierd, gewandeld,
gegeten, gelezen, gesproken en samengewerkt. Deze hoeveelheid aan
functies die de buitenplaats vervult toont de wijze waarop het programma
op de buitenplaats wordt gepresenteerd. De projecten zijn ingebed
in een breed, cultureel en maatschappelijk perspectief, waar erfgoed,
natuur, architectuur en kunst vanzelfsprekend met elkaar zijn verbonden.
De hieruit voorkomende verscheidenheid aan invalshoeken, tradities
en presentatievormen zijn aansprekend voor een breed publiek. In de
presentatie en communicatie van de programmering wordt dit persoonlijke
en veelzijdige perspectief voortgezet. Een belangrijk onderdeel in deze
benadering is dat buitenplaats Kasteel Wijlre actief rondleidingen verzorgt
voor bezoekers. Deze rondleidingen worden verzorgd door een groot en
betrokken team van vrijwilligers en inhoudelijke specialisten.
In de zomer van 2017, gedurende de looptijd van de
tentoonstellingen, vonden er verschillende events plaats bij buitenplaats
Kasteel Wijlre. Tijdens het lopen van routes en picknicks werd er
gesproken over de carrière en beroepspraktijk van kunstenaars en
spraken de vier deelnemende kunstenaars zelf met bezoekers over hun
ervaringen. Daarnaast vonden er voorafgaand aan de tentoonstellingen
publieke openingen plaats voor bezoekers en werd er tijdens een lunch
voor genodigden gesproken over het belang van een netwerk voor en
de rol van privéverzamelaars in de ontwikkeling van kunstenaars.
Naast een programma voor kinderen van basisscholen werden
er verschillende rondleidingen gegeven aan studenten van diverse
opleidingen.

KASTEEL WIJLRE
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		Events en educatie

buitenplaats

Esther Janssen studeerde in 2000 cum laude af aan de Design
Academy in Eindhoven en is sindsdien bekend als een kunstschilder
zonder verf. Ze maakt voor haar 2D- en 3D installaties gebruik van
computertekeningen, kunstleer en papier. De werken van Janssen tonen
een kunstmatige wereld van huizen, tuinen (met strakke hagen), bossen
en straten. Met haar werk maakt ze de leegte en vervreemding van ons
bestaan zichtbaar. Door de materiaalkeuze en het intensieve ambacht
van naaien en knippen zoekt Janssen de grenzen op van perfectie en de
menselijke maat. De sculpturen en schilderijen tonen de dunne lijn tussen
authenticiteit en reproductie, controle en chaos en het wereldlijke en
spirituele.
In het Koetshuis werd een overzicht getoond van haar werk. Zowel
het werk uit haar beginperiode waarin met name computeranimaties een
grote rol spelen, als haar speciaal voor Conversations #1 gerealiseerd
nieuw werk mét verf. De werelden van Esther Janssen zijn verregaand
ontworpen, leeggemaakt en gladgetrokken, er kan geen onkruid meer
groeien. Ze lijken op decors van filmsets, niet langer bedoeld om echt
in te leven.
Vervlochten met het werk van Esther Janssen toonden Miriam
Gossing en Lina Sieckmann vier van hun meeste recente experimentele
korte films. Net als Janssen tonen ze in hun films stedelijke en privéarchitectuur, hyper-geënsceneerde en gestileerde omgevingen. Gossing
en Sieckmann onderzoeken eveneens de grenzen van de maakbaarheid;
als toeschouwer vraag je je af wat echt is en wat niet.
Miriam Gossing en Lina Sieckmann studeerden experimentele film,
performance en fotografie aan de Kunsthochschule für Medien in Keulen.
Samen hebben zij verschillende experimentele 16-mm documentairefilms
geproduceerd, waarbij documentaire beelden met fictieve en found
footage beelden worden gecombineerd.
In totaal kwamen er 6000 betalende en niet betalende bezoekers naar
de drie tentoonstellingen bij buitenplaats Kasteel Wijlre en de Heerenhof
Maastricht.

Conversations & Colouring

		CONVERSATIONS #1 IN HET KOETSHUIS

buitenplaats

		KAMER EYCK
Buitenplaats Kasteel Wijlre is allereerst een initiatief van
verzamelaarsechtpaar Jo en Marlies Eyck. In het voorjaar van 2017
transformeerde de Salon van het Koetshuis dan ook tot de zogenaamde
Kamer Eyck. In de vitrines van architecten Slothouber-en-Graatsma werd
het levensverhaal en de zienswijze van Jo en Marlies Eyck aan de hand
van foto’s van tentoonstellingen, typische kalenders van de verffabriek
Eyck, brieven en publicaties verteld. De Salon van het Koetshuis
veranderde door deze presentatie in de huiskamer van de buitenplaats.
De plek waar ontmoeting plaatsvindt tussen bezoekers onderling maar
ook tussen bezoekers en de bewoners van het Kasteel.
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Marketing en Communicatie is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre. In- en externe
communicatie en strategisch marketingbeleid zijn belangrijke
speerpunten voor het succesvol opereren van de buitenplaats. Voor
ieder project, tentoonstelling, evenement en activiteit in 2017 is een
marketing- en communicatieplan opgesteld met daarin een beschrijving
van het project, de beoogde doelgroep, media-inzet en pr-activiteiten.
De externe communicatie bestond met name uit het intensiveren
van het contact met landelijke en regionale kranten, tijdschriften en
vakbladen. Onlinecommunicatie vond plaats via de nieuwe website,
digitale nieuwsbrief, social mediakanalen als Facebook, Instagram en
Linkedin en externe online agenda’s. Waar mogelijk werd de verbinding
gezocht met relevante samenwerkingspartijen om extra activiteiten
te ontplooien en elkaar te versterken. Zo organiseerden buitenplaats
Kasteel Wijlre in 2017 voor het eerste voorafgaand aan de openingen
van tentoonstellingen een perspreview. Voor deze preview werden
journalisten van vak- en dabladen uitgenodigd. Er kwamen onder meer
journalisten van de NRC, Hart Magazine, kadawittfeldarchitektur,
Archined, en dagblad de Limburger naar deze preview. Zij besteedden
allemaal aandacht aan het project in hun tijdschrift of dagblad. Zo
schreef het NRC een recensie, tipte zij het project Cut, Split & Eat
als Keuze van de Week.
Naast de publicaties in kranten en tijdschriften maakte L1 een
uitgebreide radio- en televisiereportages over de tentoonstellingen en
de overdracht van het landgoed naar het Elisebeth Strouven Fonds.
Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft naast haar aandacht in de
geschreven pers in 2017 tevens een groot publiek bereikt en aan
zich verbonden via social media. Door een afwisselende en frequente
berichtgeving over de tentoonstellingen, bijzondere samenwerkingen,
educatieve activiteiten en events, was er op alle fronten een groei te zien.
Zo ontvingen bijna 4000 mensen de maandelijkse digitale nieuwsbrief,
groeide het aantal fans van de Facebookpagina van de buitenplaats naar
900. In 2017 is gekozen voor een permanent gebruik van Instagram als
Social Media medium in de marketing- en communciatiestrategie, eind

buitenplaats
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		COMMUNICATIE

		Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre bestaat uit een
directeur-bestuurder, Brigitte Bloksma.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De heer J. Som (voorzitter),
de heer K. Donners (secretaris), de heer A. Groot, mevrouw M. Eyck en
mevrouw O. Wolfs. Door de achtergrond en ervaring van de verschillende
leden van de Raad van Toezicht wordt er vanuit een breed perspectief
toezicht gehouden op het bestuur van buitenplaats Kasteel Wijlre, waarbij
naast de inhoudelijke en financiële ook de ondernemende kanten aan de
orde komen.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 viermaal. Tijdens deze
bijeenkomsten werd onder meer het besluit genomen voor overdracht
van het landgoed Kasteel Wijlre naar het Elisabeth Strouven Fonds.
De Raad van Toezicht is door het bestuur geïnformeerd over de
ontwikkelingen in de organisatie en het beleid. De financiële (tussen)
rapportages maakten standaard deel uit van de bijeenkomsten tussen
de Raad van Toezicht en het bestuur.
De nevenfuncties van de directeur-bestuurder en de leden van de
Raad van Toezicht zijn terug te vinden op de website kasteelwijlre.nl

KASTEEL WIJLRE

		Bestuursmodel
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre is een culturele anbi-stichting en
heeft een raad-van- toezicht model. Bij het raad-van-toezicht-model is
het bestuurlijk proces met uitzondering van het toezicht in handen van
‘het bestuur’. Het bestuur in het raad-van-toezicht-model is professioneel
en bestaat uit één of meer statutair bestuurders. De toezichthoudende
functie ligt bij een apart orgaan: de raad van toezicht. Het toezicht
heeft op twee momenten plaats. Vooraf: de plannen (missie, strategie,
beleidsplan en begroting) worden ter goedkeuring aan de raad van
toezicht voorgelegd. En achteraf: de raad van toezicht beoordeelt het
bestuur en de organisatie kritisch en keurt het jaarverslag goed.
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		ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

buitenplaats

Fondsenwerving heeft zich vanaf 2015 steeds meer tot een volwaardig
taakveld van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkeld. De in
de periode 2015 – 2017 aangeschreven fondsen zijn allemaal positief
beoordeeld. Het betreft hier fondsenwerving gericht op het ondersteunen
van specifieke tentoonstellingen. In 2017 ontving buitenplaats Kasteel
Wijlre onder meer ondersteuning van het Mondriaan Fonds, het Prins
Bernhard Cultuurfonds en de Provincie Limburg.
Buitenplaats Kasteel Wijlre ontving in 2017 structurele financiële
ondersteuning van familie Eyck, Gemeente Gulpen-Wittem en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het onderhoud van de tuin.
Sinds 2012 heeft de stichting Patronen. Deze Patronen bestaan uit
particulieren die jaarlijks 1000 euro doneren. Tevens heeft de stichting
een grote groep Vrienden. In 2017 had de stichting 25 Patronen en 150
Vrienden. Speciaal voor de leden van de Club organiseerde de stichting
een preview van de tentoonstelling Cut, Split & Eat – Gordon MattaClark (1943 - 1978), een preview van de nieuwe route door de tuin van
beeldend kunstenaar Oscar Lourens en ontvingen zij een Risoprint van
fotografe Romy Finke.

Organisatie en bedrijfsvoering

van dat jaar waren er ruim 600 volgers.
		Fondsenwerving

buitenplaats

		Cultural Governance
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van buitenplaats
Kasteel Wijlre volgde in 2017 de parameters zoals geformuleerd in
de cultural governance code. Volgens de richtlijnen van onder meer
het ministerie van OCW wordt voor 1 juli een door de accountant
samengestelde jaarrekening over het voorafgaande begrotingsjaar
overlegd.
		Team
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De breedte van het inhoudelijke perspectief van buitenplaats Kasteel
Wijlre werd ook in 2017 gedragen door het team. Allereerst door het
grote team van vrijwilligers van de buitenplaats. Zij zijn het hart van de
plek en zorgden er ook in 2017 voor dat gedurende negen maanden
de buitenplaats vier dagen per week open was voor publiek. Zij leidden
bezoekers rond en hielpen bij de verschillende ontvangsten. Het team
van vrijwilligers, vijfendertig in totaal, werd in 2017 aangestuurd door
Mira Knols. De coördinator werkte op freelancebasis en was tevens
verantwoordelijk voor diverse ontvangsten, rondleidingen en verhuur
van de locatie.
Voor de uitvoering van de projecten werkte buitenplaats Kasteel
Wijlre samen met cultureel producent Floor Krooi. Zij was als freelancer
verbonden aan het project Cut, Split & Eat – Gordon Matta-Clark en
Conversations.
Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre heeft tevens drie dagen in de
week een tuinman in dienst. Hij wordt ondersteund door vijf vrijwilligers
en Vaessen Groenvoorziening. Samen zorgen zij ervoor dat de tuin
geweldig onderhouden is voor de bezoekers.
Het team van buitenplaats Kasteel Wijlre wordt geleid door Brigitte
Bloksma, directeur-bestuurder van de stichting. Het team van stichting
buitenplaats Kasteel Wijlre telde in 2017 totaal 1,20 fte aan vaste
medewerkers.
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