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Voor u ligt het Jaarverslag 2018 van stichting buitenplaats Kasteel
Wijlre. 2018 was voor stichting buitenplaats Kasteel Wijlre een
bijzonder jaar waarin wij samenwerkten met uiteenlopende partners
in de regio en in het binnen- en buitenland, veel nationale en
internationale bezoekers ontvingen en lovende pers kregen voor
de projecten en tentoonstellingen.

De internationale positie van Kasteel Wijlre werd tevens verder
onderstreept door de eerste solotentoonstelling in Nederland te
presenteren van de Duitse kunstschilder Tim Eitel. Het werk van Eitel
(1971) balanceert tussen conceptuele en figuratieve schilderkunst en
heeft grote raakvlakken met de Genius Loci van buitenplaats Kasteel
Wijlre. Zowel in het werk van Tim Eitel als de architectuur van het
Hedge House en de tuinen valt het alledaagse leven samen met de
intieme en vanzelfsprekende wijze waarop kunst en natuur worden
ervaren; elementen die evenzeer kenmerkend zijn in de visie van de
buitenplaats.
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Gelijktijdig en in dialoog met de solotentoonstelling van Tim Eitel
in het Hedge House presenteerden buitenplaats Kasteel Wijlre
tevens de tentoonstelling je marche, j’ouvre une porte, je ferme une
porte, waarin de hedendaagse kunstverzameling van Albert Groot
en het brein als palimpsest als uitgangspunt werden genomen. Aan

KASTEEL WIJLRE

Buitenplaats Kasteel Wijlre ging voor het eerst in 2018 een
samenwerking aan met Lismore Castle Arts in Ierland. Het partnership
richt zich op de ontwikkeling en organisatie van tentoonstellingen
en de communicatie van de twee unieke historische locaties in
Nederland en Ierland. Beide culturele plekken zijn bekend om hun
hedendaags kunstprogramma, de gerenommeerde tuinen en hun
ontstaansgeschiedenis als particulier initiatief. De samenwerking
tussen buitenplaats Kasteel Wijlre en Lismore Castle Arts kreeg als
eerste vorm in de groepstentoonstelling Traces die plaatsvond in het
Hedge House, het Koetshuis en de Tuin.
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		VOORWOORD

We kijken kortom terug op een inspirerend en succesvol jaar waarin de
verdere basis is gelegd voor een duurzame toekomst van buitenplaats
Kasteel Wijlre en haar nationale en internationale positie verder is
versterkt. Wij danken onze vrienden, patronen, het Elisabeth Strouven
Fonds, het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de
Provincie Limburg, de Gemeente Gulpen-Wittem en onze onmisbare
vrijwilligers voor hun steun en samenwerking!

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.

KASTEEL WIJLRE

De solotentoonstelling van Tim Eitel en de groepstentoonstelling je
marche, j’ouvre une porte, je ferme une porte versterkten elkaar.
Beiden exploreerden zij de spanning tussen binnen en buiten van
enerzijds de mens; de psychologie versus de sociologie, en anderzijds
de architectuur waarin het interieur en het exterieur werden onderzocht.
Samen met het project Traces vormden de tentoonstellingen de
afsluiting van het meerjarige programma Binnen & Buiten. In dit
meerjarige programma stond de relatie centraal tussen binnen &
buiten; de psychologie versus de sociologie, de inheemse versus de
uitheemse, het interieur versus het exterieur en de stad versus het
landschap.

		VISIE EN MISSIE

buitenplaats

de hand van een selectie werken van tien internationale kunstenaars
werd een bijzondere blik gegeven op de visie van deze kunstmecenas,
collectioneur en psychiater. Groot zet zich op verschillende manieren in
voor het ontsluiten van privécollecties voor het grote publiek. Zo was hij
in 2012 één van de oprichters van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre.

Brigitte Bloksma
Directeur Buitenplaats Kasteel Wijlre
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Visie en Missie

KASTEEL WIJLRE

Tim Eitel:

Hedge House
Hedge House

This spring, Kasteel Wijlre estate proudly
first solo exhibition in the Netherlands of
(1971, Leonberg, DE). Over the past fifte
has given a new impetus to painting in th
world. The prestigious Art Review maga
him ‘the best young painter working toda

Tim Eitel’s work balances figurative painti
approach, discrete records of inconspicuo
or objects from everyday life – figures tha
foggy landscape or museum space; friend
silently by the water; a lost pile of garba
tableaux somehow question whether they
viewer’s eyes.

De selectie werken die worden getoond in het Hedge House
lijken zelfs voort te zijn gekomen uit een langdurig verblijf van Tim
Eitel op de buitenplaats. Het landschap, de tuin, de bezoekers,
de bewoners en het kunstpaviljoen vallen vaak samen met de
verstilde taferelen in zijn werk. Wanneer je echter langer kijkt zie
je dat hij ons meeneemt naar een andere plek, een ander tijd en
samen met ons als kijkers, een nieuwe werkelijkheid schept.

Tim Eitel first studied Germanic Literatur
at the University of Stuttgart. He studied
Hochschule für Grafik und Buchkunst in
the Neue Leipzicher Schule, whose lumi
Neo Rauch. The fundamentals for the Ne
Schule were laid by artists who, in the d
received a thorough art education at the
Akademie, often testing the (political) bo
on their work. The younger generation d
formal language derived from the traditio
painting of their teachers. Underpinning
balance of high-quality traditional techniq
awareness of developments in contempo
themes such as invisibility and socio-pol
often predominant.

De tentoonstelling bestaat uit veelal niet eerder getoonde werken
die zich grotendeels bevinden in private kunstcollecties in Europa
en is samengesteld in nauwe samenwerking met de kunstenaar,
Sophie Vigourous en Galerie EIGEN+ART Leipzig/Berlijn. Ik wil
hen, alle bruikleengevers en Tim Eitel in het bijzonder bedanken
voor hun onmisbare bijdrage.
Brigitte Bloksma
Directeur buitenplaats Kasteel Wijlre

Tim Eitel’s work shares significant similar
loci of the Kasteel Wijlre estate. Both in
architecture of the Hedge House and ga
coincides with the experiencing of art in
pronounced way. The interaction of lands
2
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08.03.2018
— 10.06.2018

Foreword

werk van Tim Eitel als de architectuur van het Hedge House
en de tuin valt het alledaagse leven samen met de intieme en
vanzelfsprekende wijze waarop kunst en natuur worden ervaren.
Ook de interactie tussen landschap en architectuur en de ruimte
voor aandacht en stilte zijn kenmerkend voor het werk van Eitel;
elementen die evenzeer zichtbaar zijn in de visie van de
buitenplaats.

KASTEEL WIJLRE
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Tim Eitel:
Resident
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Plattegrond / Floor plan

Tim Eitel: Resident
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Overzicht Werk / Overview Work

Tim Eitel: Resident
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Overzicht Werk / Overview Work

Tim Eitel: Resident
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6. Haufen, 2008
Olieverf op doek / Oil on canvas
Collectie De Heus-Zomer / De Heus-Zomer Collection

35
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Karton, 2008
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Ute Berner

12. Hinter Felsen, 201
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collecti
/ Private collection

4.

o.T. (Gebüsch), 2005
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Collectie Droege
/ Droege Collection
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Untitled (Shawl), 2017
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collectie
/ Private collection
Haufen, 2008
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Collectie De Heus-Zomer
/ De Heus-Zomer Collection
o.T. (Säulen), 2005
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Collectie Zabludowicz
/ Zabludowicz Collection
Head (Young Woman), 2015
Olieverf op hout
/ Oil on wood
Galerie EIGEN + ART
Leipzig/Berlin
Torso, 2014
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collectie
/ Private collection

13. Untitled (Durchgan
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Collectie Droege
/ Droege Collectio

14. Kapuze, 2009
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collect
/ Private collection

15. Barragan (Statue)
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collect
/ Private collection

16. Untitled (Tree), 20
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collect
/ Private collection

17. Untitled (Corner o
2011
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collect
/ Private collection

18. April, 2003
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collect
/ Private collection

estate
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11. Light (Interior), 20
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collect
/ Private collection
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23

Open Circle, 2017
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Galerie EIGEN + ART
Leipzig/Berlin

5.

20

22

2.

4

13. Untitled (Durchgang), 2005
Olieverf op doek / Oil on canvas
Collectie Droege / Droege Collection

12. Hinter Felsen, 2016
Olieverf op doek / Oil on canvas
Particuliere collectie Duitsland / Private collection Germany

10. Abend, 2003
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Museum Frieder B
Baden-Baden

6

1

12

7. o.T. (Säulen), 2005
Olieverf op doek / Oil on canvas
Collectie Zabludowicz / Zabludowicz Collection

o.T. (Instinkt), 2005
Olieverf op doek
/ Oil on canvas
Particuliere collectie
/ Private collection

3
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In 2018 organiseerde stichting buitenplaats Kasteel Wijlre een nationaal
en internationaal programma van tentoonstellingen in het Hedge House,
het Koetshuis en de Tuin. In dit programma stond de relatie centraal
tussen Binnen & Buiten; de psychologie versus de sociologie, de
inheemse versus de uitheemse, het interieur versus het exterieur en de
stad versus het landschap.
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Alle beelden courtesy Galerie
EIGEN + ART Leipzig/Berlijn,
Galerie Jousse Entreprise, Paris
en Pace Gallery.
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Kasteel Wijlre is an estate for culture and landscape.
The estate presents exhibitions, projects, events, and
routes in the Hedge House contemporary art pavilion,
the historic Coach House, and the Gardens.

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

47

Tim Eitel: Resident is part
of Kasteel Wijlre estate’s
multiannual programme
Binnen/Buiten (Inside/
Outside) and is financially
supported by the Mondriaan
Fund.

estate

Kasteel Wijlre is een buitenplaats voor cultuur en
landschap. De buitenplaats presenteert tentoonstellingen, projecten, events en routes in het
hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House, het
historische Koetshuis en de Tuinen.

All images courtesy Galerie
EIGEN + ART Leipzig/Berlijn,
Galerie Jousse Entreprise
Paris, and Pace Gallery.

KASTEEL WIJLRE

Tim Eitel: Resident is onderdeel
van het meerjarenprogramma
Binnen/Buiten van buitenplaats
Kasteel Wijlre. Dit programma
wordt financieel mede mogelijk
gemaakt door het Mondriaan
Fonds.

With thanks to all lenders
of work to the exhibition,
and Mira Knols, Reinier van
der Meer, and Johan Rijken.
Special thanks to Galerie
Jousse Entreprise Paris and
Galerie EIGEN + ART
Leipzig/Berlin.

Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
the Netherlands

Met dank aan alle bruikleengevers en Mira Knols, Reinier
van der Meer en Johan Rijken.
Speciale dank aan Galerie
Jousse Entreprise Parijs en
Galerie EIGEN + ART
Leipzig/Berlijn.
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Colofon / Colophon

KASTEEL WIJLRE

De projecten in deze programmalijn vormden gezamenlijk één narratief.
De verschillende thema’s en kunstenaars die wij presenteerden binnen
het programma boden echter voldoende aanknopingspunten om flexibel
om te kunnen gaan met kansen en partners die zich aandienden.
Tegelijkertijd bood het programma een kader dat ervoor zorgde dat
buitenplaats Kasteel Wijlre met haar verschillende presentatieruimtes en
aanwezige disciplines en elementen een kloppend geheel is. In de drie
tentoonstellingen vielen dan ook de verschillende elementen van de plek
samen, of het nu om een tentoonstelling ging, een educatieve activiteit,
een route of een event.

buitenplaats

buitenplaats

		PROGRAMMA

‘We only see what we know’
Vanaf 9 maart tot en met 10 juni 2018 presenteerde buitenplaats Kasteel
Wijlre in het Hedge House de eerste solotentoonstelling in Nederland
van de Duitse kunstschilder Tim Eitel.
Tim Eitel (1971, Leonburg) geeft een nieuwe impuls aan de schilderkunst
in de hedendaagse kunstwereld. Het werk van Eitel balanceert tussen
conceptuele en figuratieve schilderkunst en toont veelal een discrete
vastlegging van onopvallende handelingen, situaties of objecten uit
het dagelijks leven. Donkere figuren die verloren lijken in een mistig
landschap of een museale ruimte. Vrienden die gebogen in stilte
samenzitten bij het water. Een stapel verloren vuilniszakken. Veelal weet
je als kijker niet of het tafereel voor jouw ogen bedoeld is.
Tim Eitel studeerde eerst Germaanse literatuur en filosofie aan de
Universiteit van Stuttgart en voltooide later een studie vrije schilderkunst.
Deze relatief jonge kunstenaar is onderdeel van de zogenaamde Neue
Leipzicher Schule en volgde zijn kunstopleiding net als als Neo Rauch
en Martin Eder aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
Het fundament voor de Neue Leipzicher Schule werd gelegd door
kunstenaars die in de tijd van de DDR aan de Leipziger Akademie een
gedegen opleiding voor kunstschilder kregen en in hun werk de grenzen
opzochten van het opgelegde (politieke) systeem. De jongere generatie
ontwikkelde uit de traditionele realistische schilderkunst van hun
leermeesters een nieuwe vormentaal. Het werk wordt gekenmerkt door
enerzijds hoogstaande ambachtelijke technieken en anderzijds sluit het
werk volledig aan bij de ontwikkelingen in de hedendaagse kunst waar
thema’s als het onzichtbare en sociaal-politieke processen vaak centraal
staan.
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Het werk van Tim Eitel heeft grote raakvlakken met de Genius Loci
van buitenplaats Kasteel Wijlre. Zowel in het werk van Tim Eitel als de
architectuur van het Hedge House en de tuinen valt het alledaagse leven

KASTEEL WIJLRE
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		TIM EITEL – RESIDENT

buitenplaats

De begrippen binnen en buiten zijn allesomvattend, zowel in hun
betekenis als in gebruik. Zo verwijst binnen onder meer naar het
interieur, het ‘ik’, de stad, heden en het centrum en verwijst buiten naar
het exterieur, de ‘ander’, het landschap, verleden en de periferie. De
tegengestelde begrippen staan veelal in direct verband met elkaar. De
ooit zo heldere tegenstellingen tussen privaat en publiek, tussen fysiek
en digitaal, tussen stenen en natuur is grotendeels verdwenen. Actuele
vraagstukken zoals de vervagende grenzen tussen stad en landschap
en tussen landen onderling onderschrijven dit. Deze versmelting van
begrippen zien wij terug in frases als ‘het stedelijk landschap’, ‘het
interieur van de stad’, ‘de psychologie van een regio’ en ‘het huis als
een sculptuur’. Deze frases staan in directe relatie tot de identiteit 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. Het samenvallen van de begrippen binnen
en buiten met de identiteit van de plek enerzijds en de maatschappelijke
relevantie van de begrippen anderzijds gaven buitenplaats Kasteel
Wijlre de mogelijkheid een programma te definiëren die verschillende
disciplines als architectuur, vormgeving en beeldende kunst aan elkaar én
aan het historisch erfgoed van de buitenplaats verbond.

Programma

BINNEN & BUITEN

buitenplaats

Programma

samen met de intieme en vanzelfsprekende wijze waarop kunst en natuur
worden ervaren. Ook de interactie tussen landschap en architectuur en
de ruimte voor aandacht en stilte is kenmerkend voor het werk van Eitel;
elementen die evenzeer kenmerkend zijn in de visie van de buitenplaats.
De tentoonstelling bestond uit werken die zich bevinden in grotendeels
private kunstcollecties in Europa en werd samengesteld door Brigitte
Bloksma met medewerking van curator Sophie Vigourous.
Bij de tentoonstelling verscheen er tevens een bescheiden publicatie
met een uitgebreid interview met de kunstenaar over zijn werk en de
tentoonstelling.

We komen terug bij het ‘brein als palimpsest’ van Baudelaire. Hij
schrijft dat het lijkt alsof iedere nieuwe laag de andere begraaft, maar
in werkelijkheid er niet één verloren gaat. ‘Hoe onsamenhangend een
bestaan ook is, de menselijke eenheid heeft er geen last van. Alle
echo’s van het geheugen, als we die tegelijkertijd zouden kunnen
oproepen, zouden een concert vormen, aangenaam of pijnlijk, maar
logisch en zonder dissonanten’.4
Alle werken in de tentoonstelling je marche, j’ouvre une porte, je
ferme une porte zijn afkomstig uit de G+W collectie Nederland.
Deze collectie is samengesteld door Albert Groot, psychiater en
verzamelaar van hedendaagse kunst. De tentoonstelling is
samengesteld door Chris Bestebreurtje en Petra Kuipers.

Introduction
je marche,
j’ouvre une porte,
je ferme une porte

1

Eylem Aladogan, Katinka Bock, Daniel Gustav Cramer, Aurélien
Froment, Navid Nuur, Takashi Kawashima, Roman Ondák,
Dominique Petitgand, Francisco Tropa, Clemens von Wedemeyer
In Les Paradis Artificiels (1860), Charles Baudelaire describes
the human brain as a sensitive photographic film on which
images are recorded, which over time are superimposed on top
of each other.
‘What is the brain, if not an immense and natural palimpsest? 1
Such a palimpsest is my brain; such a palimpsest, oh reader! is
yours. Everlasting layers of ideas, images, feelings, have fallen
upon your brain softly as light.’ 2
The visitor is invited to enter Kasteel Wijlre’s 18th-century Coach
House for an exhibition exploring this idea. Where once horses
and coaches were ready to take you to other destinations, and
the hayloft was a comfortable place to shelter from the rain, the
Coach House now plays host to the exhibition je marche, j’ouvre
une porte, je ferme une porte. The viewer can approach this
casually, effortlessly, musingly, and daydreaming, just as
Jean-Jacques Rousseau describes in Les Rêveries du promeneur
solitaire (1776–1778).3

KASTEEL WIJLRE

KASTEEL WIJLRE

Koetshuis / Coach House

De individuele werken zijn als leidraden in de ruimten geplaatst,
als een spoor van tekens met elkaar verbonden tot een evocatieve
wandeling. Hier zien we flessen, glazen potten, sierfruit en
gedroogde takjes op een tafel. De voorwerpen werpen lichte
schaduwen op het witte kleed. As dwarrelt neer. Een jonge vrouw
leest een boek in een witte ruimte. Daar het levenloze lichaam van
een kat. Verderop een viertal stemmen. Er valt iemand in het water.
Deze figuren zijn op menselijke schaal, dichtbij. Ze zijn gevormd,
gekoesterd en vonden een plek in de ruimte. De scènes, schetsen en
fragmenten waaruit deze werken bestaan bieden ruimte aan mentale
beelden, haken aan bij vroege herinneringen, brengen je op plekken
uit een ver verleden of veroorzaken een stroom van gedachten en
associaties.

buitenplaats

G+W Collectie
G+W Collection

buitenplaats

On both floors, the interlinked spaces include works by ten
international artists. The works share a complex character – the
subdued style and the way in which each of them transcends
their own discipline and carries narratives with them.

1

2
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3
4

Baudelaire, ‘Les Paradis artificiels’, 329
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08.03.2017
– 10.06.2017

A palimpsest originally referred to re-used piece of parchment. The ancient term for a palimpsest is
codex rescriptus. The top layer of this parchment, with written text on it, was scraped off so that the
parchment could again be inscribed. This was done because parchment is expensive.
Charles Baudelaire
‘Petits Poèmes en prose’, ‘Les Paradis artificiels’
Oeuvres complètes de Charles Baudelaire, Michel Lévy frères, 1869
VIII. Visions d’Oxford, I. Le Palimpseste, p. 329 (English Translation by Kirk Watson)
‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ (Reflections of a Lonely Walker) is an unfinished book by
Jean-Jacques Rousseau, written between 1776 and 1778.

estate

je marche,
j’ouvre une porte,
je ferme une porte
estate
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Gelijktijdig en in dialoog met de tentoonstelling Resident in het
Hedge House presenteerden buitenplaats Kasteel Wijlre tevens de
tentoonstelling je marche, j’ouvre une porte, je ferme une porte, waarin
de hedendaagse kunstverzameling van Albert Groot en het brein als
palimpsest als uitgangspunt werden genomen. Aan de hand van een
selectie werken van tien internationale kunstenaars werd een bijzondere
blik gegeven op de visie van deze kunstmecenas, collectioneur en
psychiater.

On
Ui
/F
20
Ink
/I

buitenplaats
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Photographer Takashi Kawashima often shows his
photographs in combination with other elements, in the
books he publishes, or as an installation. Numerous
fragmentary events are linked through texts,
photographs, and images. The incidental insertion of
anomalous components stimulates the imagination of
the spectator into establishing a narrative.
Kawashima’s photographs want to show more than
Fotograaf Takashi Kawashima toont zijn foto’s vaak in
combinatie met andere elementen, in de boeken die
hij publiceert, of als een installatie in een ruimte. Talrijke
fragmentarische gebeurtenissen worden aan elkaar
verbonden door middel van teksten, foto’s en
afbeeldingen. Het incidenteel invoegen van afwijkende
componenten stimuleert de verbeeldingskracht van de
toeschouwer, met de bedoeling een verhaal te

Takashi Kawashima
1985, Miyagi, JP
Lives and works in Tokyo, JP

4

1
10

5
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1. Takashi Kawashima
On Table
Uit de serie Unfinished Topography/Collection
/ From the series Unfinished Topography/
Collection
2015
Inkjet print op papier, lijst met museumglas
/ Inkjet print on paper, frame with museum glass

4. Eylem Aladogan
Excavating Memories
Memory Ia, Memory Ib, Memory Ic
Kleurpotlood op paper in houten lijst,
potlood op paper in houten lijst, keramiek
/ Colour pencil on paper in wooden frame,
pencil on paper in wooden frame, ceramic
35 x 47,2 cm, 39 x 50 x 2 cm, 42 x 60,5 cm

2. Navid Nuur
Untitled
2012
Schoon geschraapte spiegel
/ Mirror scraped clean
45 x 60 cm

5. Katinka Bock
United for Paris
2011
Touwen, draden, snoeren, linten
/ Ropes, wires, cables, ribbons
Variabele afmetingen / Dimensions variable

3. Aurélien Froment
L’Adaptation manifeste
2008
HD-videofilm, kleur, geluid, beeldformaat 16:9
/ HD video, colour, sound, aspect ratio 16:9
6 min. 9 sec.

6. Roman Ondák
Our Son Watching His Parents
1998
Giclée print op paper, op de wand geplakt
/ Giclée print on paper, pasted on wall
33,5 x 50 cm

7. Clemens von Wedemeyer
Puppenwerkstatt (Muster)
2012
Diptiek: 2 inkjet prints op mat papier,
geplakt op aluminium, grijze houten
lijsten
/ Diptych: 2 inkjet prints on matte paper,
mounted on aluminum, grey wooden
frames
62,2 x 92,2 cm ieder / 62.2 x 92.2 cm
each

8. Daniel Gustav Cramer
Untitled (Cat)
2010
2 analoge kleurenfoto’s, een geprinte
tekst, individueel gelijst
/ 2 analogue colour photographs,
printed text, individually framed
47 x 37 cm, 21 x 16 cm, 47 x 37 cm

estate

Takashi Kawashima
1985, Miyagi, JP
Woont en werkt in Tokyo, JP

3

estate

					pagina 9

2

KASTEEL WIJLRE

Table
de serie Unfinished Topography/Collection
om the series Unfinished Topography/Collection
15
et print op papier, lijst met museumglas
kjet print on paper, frame with museum glass

Plattegrond
/ Floor Plan

buitenplaats

. Takashi Kawashima

In ‘Les Paradis artificiels’ (1860) beschrijft Charles Baudelaire het
menselijk brein als een gevoelige fotografische film waarop beelden
worden vastgelegd, die in de loop der tijd op elkaar worden gestapeld.

buitenplaats

buitenplaats

		JE MARCHE, J’OUVRE UNE PORTE, JE FERME UNE PORTE

‘Wat is het brein, anders dan een immense en natuurlijke palimpsest?
Mijn brein is een palimpsest en die van u ook, lezer. Ontelbare lagen van
ideeën, beelden en gevoelens zijn beurtelings op uw brein gevallen,
zo zacht als licht’.

7

Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
the Netherlands

buitenplaats
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op mat papier,
grijze houten

nts on matte paper,
m, grey wooden

9. Dominique Petitgand
Je
2004 / 2008
Geluidsinstallatie met 4 luidsprekers en
Engelse ondertiteling
/ Sound installation with 4 speakers,
English subtitles
Variabele afmetingen / Dimensions
variable

KASTEEL WIJLRE

9

In de aaneengeschakelde ruimten, zowel beneden als boven, waren
werken opgesteld van een tiental internationale kunstenaars: Eylem
Aladogan, Katinka Bock, Daniel Gustav Cramer, Aurélien Froment,
Navid Nuur, Takashi Kawashima, Roman Ondák, Dominique Petitgand,
Francisco Tropa en Clemens von Wedemeyer. Kenmerkend in hun werk
is het complexe karakter, de ingetogen stijl en de manier waarop ieder
van hen de eigen discipline overstijgt en verhalen bij zich draagt.

KASTEEL WIJLRE

De bezoeker werd uitgenodigd vanuit dit denkbeeld het 18e-eeuwse
Koetshuis van Kasteel Wijlre te betreden. Daar waar eens paarden
en koetsen klaar stonden om je mee te nemen naar andere oorden en
de hooizolder een behaaglijke plek was om te schuilen voor de regen,
huisde de tentoonstelling je marche, j’ouvre une porte, je ferme une
porte. De toeschouwer kon deze ongedwongen, moeiteloos, mijmerend
en dagdromend benaderen.

De individuele werken waren als leidraden in de ruimten geplaatst,
als een spoor van tekens met elkaar verbonden tot een evocatieve
wandeling. De scènes, schetsen en fragmenten waaruit de getoonde
werken bestaan bieden ruimte aan mentale beelden, haken aan bij
vroege herinneringen, brengen je op plekken uit een ver verleden of
veroorzaken een stroom van gedachten en associaties.

/ 62.2 x 92.2 cm

estate
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Alle werken in de tentoonstelling je marche, j’ouvre une porte, je ferme
une porte waren afkomstig uit de G + W collectie Nederland; de
					pagina 10
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’s, een geprinte
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hotographs,
lly framed
cm, 47 x 37 cm

+31 43 450 2616
info@kasteelwijlre.nl
kasteelwijlre.nl
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10. Francisco Tropa
Herbes
2009
Grafiet op papier, houten lijst
/ Graphite on paper, wooden frame
55 x 44 cm

De solotentoonstelling van Tim Eitel en de groepstentoonstelling je
marche, j’ouvre une porte, je ferme une porte versterkten elkaar. Beiden
exploreerden zij de spanning tussen binnen en buiten van enerzijds
de mens; de psychologie versus de sociologie, en anderzijds de
architectuur waarin het interieur en het exterieur werden onderzocht.
In totaal bezochten 6000 betalende en niet-betalende bezoekers de
tentoonstellingen.

Buitenplaats Kasteel Wijlre en Lismore Castle Arts in Zuid-Ierland zijn in
2018 een samenwerking aangegaan in de ontwikkeling en organisatie
van een tentoonstelling bij Kasteel Wijlre en de communicatie van de
twee unieke historische locaties in Nederland en Ierland. Beiden culturele
plekken zijn bekend om hun internationale hedendaags kunstprogramma,
de gerenommeerde tuinen en hun ontstaansgeschiedenis als particulier
initiatief.
De samenwerking tussen buitenplaats Kasteel Wijlre en Lismore
Castle Arts kreeg vorm in de groepstentoonstelling Traces (in aanvraag
werktitel Weeds) die van 5 juli 2018 tot en met 11 november 2018
plaatsvond in het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House, het
Koetshuis en de Tuin van buitenplaats Kasteel Wijlre. De tentoonstelling
boog zich over de intense relatie tussen kunstenaars en de natuur en
de wijze waarop de stad en het landschap zich tot elkaar verhouden.
Centraal in de tentoonstelling stond de kwestie of onze waarneming
van het landschap en het natuurlijke een construct is. De internationale
groepstentoonstelling toonde het werk van de beeldend kunstenaars en
ontwerpers: Martin Healy, Alan Butler, Michael John Whelan, Giuseppe
Penone, Sanne Vaassen, Diana Scherer, Jean-Marc Bustamante, AnneCharlotte Finel, Noémie Goudal, Ger van Elk, Thomas Trum, Tony Matelli
en Michel François.
In totaal zagen meer dan 10.000 betalende en niet-betalende bezoekers
de tentoonstelling in het Hedge House en het Koetshuis en schreef de
pers lovende recensies over de tentoonstelling.
		Samenwerking Lismore Castle
De samenwerking tussen buitenplaats Kasteel Wijlre en Lismore Castle
Arts is niet ontstaan vanuit een toevalligheid. Deze past binnen de

estate
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‘Ierse liefde bloeit in Kasteel’, Kim Noach, De Limburger

KASTEEL WIJLRE

De tentoonstelling je marche, j’ouvre une porte, je ferme une porte werd
samengesteld door curatoren Petra Kuipers en Chris Bestebreurtje.

		TRACES

buitenplaats

De G+W collectie, met initialen van Albert Groot en zijn vrouw
Hanny Wijnands, bevat overwegend werk van jonge, internationale
hedendaagse kunstenaars. De werken in zijn collectie, bestaande uit
sculpturen, tekeningen, schilderkunst, fotografie en video, geven inzicht
in ons bestaan en de door ons geïnterpreteerde werkelijkheid van het
zelf, naast het gezamenlijke leven in het hier en nu, waarin de ontmoeting
met de ander centraal staat.

Programma

kunstverzameling Albert Groot (Alkmaar, 1953). Hij is een gepassioneerd
kunstverzamelaar van hedendaagse kunst en zet zich op verschillende
manieren in voor het ontsluiten van privécollecties voor het grote publiek.
Eerder zei hij daarover: “Wat mij inspireert wil ik delen, de schoonheid,
mijn bestaan in het hier en nu. Delen met verzamelaars, kunstenaars en
kijkers”.

In de tentoonstelling Traces onderzochten en presenteerden tien
hedendaagse kunstenaars concepten met betrekking tot de vraag
naar het natuurlijke landschap. In hun werk gaven ze het publiek nieuwe
inzichten over de waargenomen en gewaardeerde natuurlijke wereld,
en in het verlengde hiervan, suggereerden zij dat onze wereld in een
doorlopende staat van verandering is; een voortdurende situatie van
hergeboorte en vernieuwing.

					pagina 12

De tentoonstelling Traces vond plaats in het Hedge House, het
Koetshuis en de Tuin van buitenplaats Kasteel Wijlre. Zij vervlochten
de verschillende locaties en elementen van de buitenplaats met elkaar
en gaven de bezoeker de mogelijkheid een parcours te volgen over de
buitenplaats.
In het Hedge House toonde Diana Scherer (1979, Lauingen, DE)
Rug, een vloerkleed dat gemaakt van is wortels en aardzoden, met
de hand bewerkt tot een patroon. Het werk verdroogde gedurende de
tentoonstelling verder vorderde. Het werk viel langzaam uit elkaar op
de vloer van de tentoonstellingsruimte, waarmee het niet alleen een
voorbeeld was van een innovatieve toepassing van natuurlijke materialen,
maar ook zijn eigen kwetsbaarheid en eindigheid zichtbaar maakte.
Scherer onderzoekt de relatie van de mens met zijn natuurlijk omgeving

estate

In de oorsprong van het westerse denken is de natuur beurtelings de
belichaming van het goede of kwade. De Romeinse dichter Ovidius,
schreef in zijn vertelling Metamorphosen in de 1ste eeuw na Christus dat
de aarde een overvloedige bron was voor voedsel en genot. Terwijl in het
Christendom een slang Eva en Adam verleidt om te eten van de verboden
vrucht, waardoor zij geen eeuwig leven konden leidden. Beiden thema’s
werden in de Renaissance belangrijke onderwerpen voor kunstschilders
als Hieronymus Bosch die onder meer in zijn werk ‘de Tuin der Lusten’
de wereld afbeeldde als een speeltuin van deugd en zonde.

Traces toonde het werk van kunstenaars die de natuur soms letterlijk
als wortels en bron voor hun werk gebruiken. Zij lijken op sommige
momenten de veranderlijkheid en vergankelijkheid van de natuur stil
te leggen. Soms door ons te confronteren met de kwetsbaarheid van
de natuur, de natuur te vereeuwigen door het te transformeren tot een
nieuw type product, vast te leggen op film of video of te bevriezen in een
onverwoestbaar materiaal. Het werk van de elf hedendaagse kunstenaars
werd in de groepstentoonstelling verweven met kunstwerken uit de
(deels voormalige) collectie van kunstverzamelaars en grondleggers van
buitenplaats Kasteel Wijlre Jo en Marlies Eyck: Giuseppe Penone, JeanMarc Bustamante, Michel François en Ger van Elk.

KASTEEL WIJLRE

Beide culturele locaties kennen een internationale bekendheid
vanwege hun hedendaagse kunstprojecten, hun geroemde tuinen,
en het historisch erfgoed. De tuinen, de beplanting en de omringende
landschappen zijn altijd in een doorlopende staat van verandering, met
respect voor de historische traditie maar altijd open voor hedendaagse
ontwikkelingen.

Kunstenaars zijn kortom altijd beïnvloed geweest door en geïnteresseerd
in de verbinding die we ervaren met de natuur en het landschap, en
hoe we deze natuur tegelijkertijd proberen te overheersen en soms
zelf lijken tegen te werken. De tentoonstelling Traces keek naar deze
veronderstelde autoriteit van de mens tegenover de natuur, en stelde
vragen als wat is onze relatie tot het landschap? Wat is echt en wat is
gemaakt door mensen? En wat zijn onze inzichten met betrekking tot
het natuurlijke? Centraal in de tentoonstelling stond de kwestie of onze
waarneming van het landschap en het natuurlijke een construct is.

buitenplaats

In 2018 werkten buitenplaats Kasteel Wijlre en Lismore Castle Arts
voor het eerst samen aan de organisatie en ontwikkeling van de
tentoonstelling Traces. De tentoonstelling werd gecureerd door Paul
McAree, curator van Lismore Castle Arts en Brigitte Bloksma, directeur
buitenplaats Kasteel Wijlre.

Programma

ambitie van buitenplaats Kasteel Wijlre om met gelijkgestemde partners
in Europa samen te werken en met hen kennis en programma’s uit te
wisselen en te ontwikkelen om unieke plekken voor hedendaagse kunst,
erfgoed, architectuur en natuur voor de samenleving te behouden en
zichtbaar te maken.
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Michael John Whelan (1977, Dublin, IE) werkt voornamelijk met
fotografie en bewegend beeld, en maakt meer recent tevens sculpturen
en tekeningen. Whelan toonde een tweetal kunstwerken in het Hedge
House: TAXUS BACCATA RECONCILIO en Carapace. Voor het werk
TAXUS BACCATA RECONCILIO (essence) richt de kunstenaar zich

estate

Speciaal voor de tentoonstelling Traces ontwikkelde de Ierse kunstenaar
Alan Butler (1981, Dublin, IE) de serie Cyanotypes. Cyanotypes
maakt deel uit van een uitgebreide studie van de schijnbaar fictieve
landschappen in het computerspel Grand Theft Auto IV. Hij ging op
zoek naar bestaande plantensoorten in deze spelomgeving die hij
vervolgens isoleerde en transformeerde tot prenten – verwijzend naar het
baanbrekende werk van de Engelse botanicus en fotograaf Anna Atkins
(1799-1871). In het midden van de 19e eeuw werden verschillende

Martin Healy (1967, Londen, EN) werkt voornamelijk met film en
fotografie. In zijn werk verwijst hij naar de science fiction verhalen uit
de late 19e en vroege 20ste eeuw. Deze alternatieve geschiedenissen
en speculatieve toekomstbeelden hebben op velerlei wijze onze huidige
milieucrises en de uitputting van grondstoffen voorspeld. Healy laat ons
verschillende conflicten en gevolgen zien van het menselijk verlangen
om te profiteren van de fysieke wereld. In de werken Terrain en Harvest
in het Hedge House zag de bezoeker tropische planten die diep in
het oerwoud gemaakt lijken te zijn, maar die zich werkelijkheid in de
Botanische Tuinen van Dublin bevinden. De kunstenaar onderstreept
hiermee ons verlangen om kunstmatige landschappen te creëren die
hun oorsprong kennen in de ‘echte’ wereld, maar die vanwege hun
kwetsbare ecologie en menselijk handelen aan het verdwijnen zijn.
Martin Healy studeerde beeldende kunst aan de Crawford College
of Art and Design in Cork.

KASTEEL WIJLRE

Levensgroot hingen de verstilde en mysterieuze landschappen Les
Mecaniques van Noémie Goudals (1984, Parijs, FR) aan de muur
van het Hedge House. De foto’s confronteerden de kijker met hun
indrukwekkende formaat en vervreemdende perspectief. De werken
van Goudal roepen spanning op door de niet kloppende ruimtelijke
verhoudingen in het beeld, die zich slechts op zeer subtiele wijze
onthullen. In haar werk wordt zowel de aan- als afwezigheid van de
mens sterk gevoeld. De fotografische series van Goudal zijn het
resultaat van ruimtelijke ingrepen en fysieke constructies die de tweeen driedimensionale verhoudingen in het beeld onderzoeken. De
ingreep vindt uitsluitend plaats op de plek waar de fotowerken tot
stand komen. Goudal is een Franse kunstenaar die in 2010 is
afgestudeerd in fotografie aan de Royal College of Arts in Londen.

edities van Photographs of British Algae gepubliceerd waarin
Atkins het plantenleven documenteerde met behulp van cyanotopie.
Butler reflecteert en ontkracht op conceptuele wijze in zijn werk het
functioneren van internet, de implicaties van nieuwe mediatechnologie
en de politiek van toe-eigening. Butlers werk is van dien aard dat je
gedwongen wordt je grip op de wereld om je heen te bevragen. Een
wereld in de greep van systemen van kennis en codering, en nooit ver
van de uitknop of de delete button verwijderd. Hij is een kunstenaar die
zich op het meest fundamentele niveau bezighoudt met de kunst van
mimesis (nabootsing). Hij houdt een spiegel voor door de onderlinge
afhankelijkheid van de geïdealiseerde digitale realiteiten en onze
werkelijke realiteit te onderzoeken. Alan Butler studeerde beeldende
kunst aan het National College of Art and Design in Dublin en aan het
LaDalle College of the Arts in Singapore.

buitenplaats

Ontwerper Thomas Trum (1989) presenteerde de video
Duckweeddrawings. De video laat de pogingen zien van de kunstenaar
om te tekenen op de oppervlakte van een vijver die gevuld is met kroos.
Met behulp van een op afstand bestuurbaar speelgoedbootje creëert
hij een lijnenspel terwijl het water onvermijdelijk de gemaakte tekening
weer tenietdoet. Trum studeerde in 2014 af aan Design Academy in
Eindhoven. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van kunst en design.
Trum is met name bekend vanwege zijn interesse in verf en haar fysieke
eigenschappen, in kleurvlakken en het effect daarvan op de ruimte.

Programma

en zijn verlangen deze te beheersen. De afgelopen jaren richtte haar
fascinatie zich vooral op de dynamiek van de delen van planten die zich
ondergronds bevinden, het wortelstelsel.

buitenplaats

Programma
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op de taxusboom als onderwerp. Na 2000 jaar splitst de stam van de
taxusboom zich in twee helften, om nooit meer samen te zijn. Van elke
helft van een 5.500 jaar oude taxusboom werden samples genomen.
Beide samples werden een jaar in een oplossing van ethanol en water
geplaatst. Het biologische materiaal van beide helften werd in de
vloeistof opgenomen en voor het eerst in 3.500 jaar vermengd. De
herenigde materie zal in stasis blijven, voor altijd bewaard. Het werk
Carapace is deel van de serie die Whelan maakte bij de Global Seed
Vault in Spitsbergen (Noorwegen), waarin hij thema’s adresseert als
tijdsverloop, geometrie en ruimte. Hij documenteerde de uitgestrekte
zadenbanken en het landschap rondom deze monumentale poging om de
biodiversiteit en voedselzekerheid te beschermen. In zijn serie bevraagt
de kunstenaar de poging van de mensheid en de zelfopgelegde taak de
natuurlijke wereld te behouden, waarmee hij bijvoorbeeld de gespannen
relatie tussen wetenschap en natuur blootlegt. De fotoserie Carapace
bevat negen close-ups van de met ijs beklede muren in de Global
Seed Vault. Deze wereldzadenbank heeft een constante temperatuur
van -18 °C en werd gebouwd 120 meter binnenin de zandstenen berg
Platåberget, op het eiland Spitsbergen, ver van tektonische activiteit,
oorlog en de stijgend zeespiegel. Er zijn drie gewelven in deze structuur,
waarvan er slechts één operationeel is; de andere gewelven, met
een maximale capaciteit van 2,25 miljard zaden, zijn voor toekomstig
gebruik. Voor dit fotografieproject werden alleen de muren van een
lege kluis gefotografeerd, waarmee de aandacht werd gevestigd op
zowel de afwezigheid van de beoogde functie als opslag en de potentie
voor de toekomst. De beelden bestaan als abstracte representaties en
als documentatie van het kristallisatieproces dat binnen deze extreme
omgeving plaatsvindt.

					pagina 14

					pagina 14

estate

Verspreid door het Hedge House lagen de Weeds van Tony
Matelli (1971, Chicago, USA). Matelli verheft onkruid tot kunst in
zijn doorlopende serie Abandon. Voor deze serie vervaardigde hij
doodgewoon onkruid in brons en beschildert de kleine sculpturen
natuurgetrouw. Voor Matelli is onkruid een symbool van verzet, van iets
dat tegen alle verwachtingen in op de meest onherbergzame plekken
kan opbloeien, ondanks uitputting of verwaarlozing door menselijke

buitenplaats

buitenplaats
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De Franse kunstenaar Jean-Marc Bustamante (1952, Toulouse, FR)
houdt zich al sinds eind jaren zeventig bezig met het vastleggen van
ongedefinieerde landschappen aan de stadsrand en kan een voorloper
van de Duitse school genoemd worden. Hij fotografeerde talloze
bouwterreinen, nieuwbouwwijken, voetbalveldjes in voorsteden en
heuvellandschappen die doorsneden worden door elektriciteitsdraden.
Waar de foto’s precies genomen zijn, wordt nooit helemaal duidelijk.
Bustamante maakt foto’s van plekken die inwisselbaar zijn en die
iedereen, waar ook ter wereld, zal herkennen. Het werk T.7.01 was
onderdeel van Traces en toonde een verlaten zwembad met een rode
glijbaan, verlaten door de mens en overgroeid met onkruid en mos.
Het tafereel zou kunnen worden gezien is een modern sculptuur.
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Giuseppe Penone (1947, Garessio, IT) is nauw verbonden met de
buitenplaats. Zijn werk bevindt zich in de Tuin en het Kasteel. Maar
voor het eerst tijdens de tentoonstelling Traces ook in het hedge House
met een niet eerder vertoond werk. Penone groeide op als boerenzoon

KASTEEL WIJLRE

Met haar sculpturen refereert de Noord-Ierse Siobhán Hapaska
(1963, Belfast, UK) vaak aan de notie van verlies in een wereld van
constante verandering. Haar werk streeft ernaar een positie van balans
en een gevoel van evenwicht te creëren te midden van de conflicten
en tegengestelde krachten in onze realiteit. In haar sculpturen benut
Hapaska vele soorten materialen, die elk beladen zijn met geschiedenis
en voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Vaak worden niet voor de
hand liggende media gecombineerd tot een nieuw geheel. In het werk
Untitled (2016) dat zij in het Hedge House toonde, worden natuurlijke
materialen als eik en marmer samengebracht met aluminium en omgezet
in een nieuwe onverwachte vorm.

buitenplaats

buitenplaats
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aanwezigheid. Een in brons gegoten paardenbloem boeit door de
bijzondere detaillering, die voor een schoonheid en complexiteit
zorgen waar zo’n alledaags verschijnsel doorgaans niet mee wordt
geassocieerd. De aandacht en tijd die in de sculptuur zitten, staan in
schril contrast met dat wat het uitbeeldt: iets wat zo onder de voet
wordt gelopen.

In het Koetshuis toonde Michel François zijn Paardenbloemen atelier
1999 – 2005 dat hij eerder maakte voor de tentoonstelling A Ghost is a
Host in 2005 bij buitenplaats Kasteel Wijlre. Zijn paardenbloemen atelier
bestaat uit staande plexiglas vitrine met paardenbloemen en laat ons een
voorstelling zien van het moment vlak voordat iets oplost of verdwijnt.
Michel François (1956, Sint-Truiden, BE) ontwikkelt sinds de jaren
tachtig een hybride en fluïde oeuvre, dat aan elke onderverdeling in
stijl- en genrecategorieën ontsnapt. Hoewel hij zichzelf beeldhouwer
noemt, bestaat zijn oeuvre uit verschillende media, waaronder fotografie,
videokunst en installaties. De kunst van François is nauw verbonden
met het leven in al zijn verschijningsvormen (het menselijke, het
plantaardige, het minerale, het organische). Zoals een antropoloog
verzamelt hij objecten en materialen. François laat ons zien hoe je
het bestaan in kritieke en delicate momenten kan plukken. Hij haalt
momenten, situaties uit de realiteit, verplaatst ze, confronteert ze met
elkaar, vergoot ze in en zet ze stil, om een gevoelsmatige en minder saaie
ervaring van het dagelijkse leven op te wekken. François studeerde aan
de toneelacademie Institut National Supérieur des Arts du Spectacle
(INSAS) en beeldhouwkunst aan École de Recherche Graphique (ERG)
in Brussel.

estate

Op de zolder van het Koetshuis presenteerde kunstenaar en filmmaker
Anne-Charlotte Finel (1986, Parijs, FR) het videowerk Jardins (2017).
Finel toont werelden zonder mensen maar waarin de sporen van onze
aanwezigheid wel degelijk merkbaar zijn. De onbestemde omgevingen in
de vaak mysterieuze en hypnotiserende films houden het midden tussen
stedelijk landschap en bos, tussen licht en donker en tussen fictie en
realiteit. Het lijkt alsof alles ‘on hold’ staat: verleden en toekomst zijn
uitgeschakeld en voor de kijker resteert een gevoel van onbehagen,
vervreemding en onzekerheid. Op deze manier dwingt Finel de kijker om

KASTEEL WIJLRE
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centraal staan. In haar video’s, performances en installaties onderzoekt
ze de verschillende vormen en eigenschappen die een beweging of
verplaatsing kan aannemen en probeert deze vast te leggen. Ze speelt
met de werkelijkheid waarin we leven, en de vastgestelde symbolen en
tradities die we creëren.

buitenplaats

In het Koetshuis werd tijdens Traces het werk getoond van drie
kunstenaars: Michel François, Sanne Vaassen en Anne-Charlotte Finel.
Hun werk bestreek ieder een eigen ruimte in het historische huis. Op de
begane grond presenteerde beeldend kunstenaar Sanne Vaassen (1991,
Sittard, NL) haar installatie Fractals. Fractals is een portret van een
boom. Zij heeft gedurende een herfst dagelijks de bladeren opgeraapt
van één boom. Dit archief van bladeren toont een vastlegging van tijd en
van het natuurlijke proces waaraan de boom onderhevig is. Tegelijkertijd
doorbreekt Vaassen met deze ingreep de natuurlijke cyclus van de boom
en wordt in alle verscheidenheid van vormen, texturen en kleuren haar
vergankelijkheid zichtbaar. Een uitgangspunt voor het werk van Vaassen
is de natuur waarbij de krachtmeting tussen controle en krachten

Programma

op het Italiaanse platteland in de buurt van Turijn. Veel van zijn werk
is gebaseerd op ecologische processen en geeft uitdrukking aan een
innige verbondenheid met de natuur en haar krachten. Penone wordt
gerekend tot de Arte Povera en is geïnteresseerd in natuurlijke groeien veranderingsprocessen. Hij maakt in zijn werk veelal zichtbaar wat
in werkelijkheid niet tastbaar is. Bomen vormen in zijn oeuvre een
belangrijk en steeds terugkerend element. De tentoonstelling Traces
toonde twee werken van Giuseppe Penone: de permanente sculptuur
de omgevallen en bronzen boom en de niet eerder getoonde tekening
Three Mountains uit de collectie van Jo en Marlies Eijck. In 1997 plaatste
Penone de omgevallen en bronzen boom in het bos van Kasteel Wijlre.
Het werk bestaat uit haagstructuur met drie verschillende ‘takken’ waar
je doorheen kunt lopen. Aan het einde van een van de paden reikt een
tien meter hoge bronzen afgietsel van een boom naar de hemel. De
haag heeft de vorm van een omgevallen boom maar is in werkelijkheid
gebaseerd op een klein takje van een boom. De mal van dit takje bevond
zich tijdens de tentoonstelling in de ontvangstruimte van het Hedge
House. Het werk Three Mountains in de tentoonstellingszaal van het
Hedge House bestaat uit drie afdrukken van een duim die uitwaaieren
en de vorm aannemen van een rivier of landschap. Voor Penone is de
hele wereld dooraderd en stroomt het leven evengoed door een roerloze
steen als door ons lichaam of door de bedding van een rivier.
De beeldhouwer zoekt de sporen die de tijd in de materie nalaat.

buitenplaats

Programma

verborgen werelden op te roepen. In haar eigen woorden: “Duisternis
maakt het mogelijk beter te zien”. Ook in het werk Jardins wordt
een obscure wereld gecreëerd waarbij de kunstenaar zo dichtbij als
ze maar kan haar onderwerpen filmt en veel aan de verbeelding van
de kijker wordt overgelaten. De met opzet veroorzaakte technische
onregelmatigheden geven de pixels haast een materiële kwaliteit en
benadrukken de subtiliteit van de gefilmde objecten.
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Gelijktijdig met de tentoonstelling Traces bij buitenplaats Kasteel
Wijlre presenteerde Lismore Castle Arts een solotentoonstelling van
beeldend kunstenaar Rashid Johnson. De thematiek van het werk van
Rashid Johnson en het centrale thema van zijn solotentoonstelling sloten
naadloos aan op het project Traces. In 2020 zal de tentoonstelling Traces
verder worden ontwikkeld tot een nieuwe project bij Lismore Castle Arts.
Opnieuw zal daar het thema van natuur en kunst centraal staan en zullen
Ierse en Nederlandse kunstenaars zij aan zijn worden gepresenteerd.

buitenplaats

buitenplaats
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Gedurende de looptijd van het programma Binnen/Buiten, vonden er
verschillende events plaats bij buitenplaats Kasteel Wijlre. Tijdens het
lopen van routes en picknicks werd er gesproken met deelnemende
kunstenaars uit de groepstentoonstelling Traces over hun visie op de
relatie tussen natuur en kunst, stad en landschap en de steeds fluïder
geworden praktijk van beeldend kunstenaars. Daarnaast vonden er
voorafgaand aan de tentoonstellingen publieke openingen plaats voor
bezoekers en werd er tijdens een lunches voor genodigden gesproken
over het belang van een netwerk voor en de rol van privéverzamelaars in
de ontwikkeling van kunstenaars.
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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 programma Binnen/Buiten
bood aanleiding om samen met kinderen te spreken over de betekenis
van kleur in de beeldende kunst en de natuur. Maar ook over wat echt
is, en wat niet. Ook werd er met kinderen gesproken over de rol van
architectuur in een stad en het landschap. De werken van Gordon Matta-

KASTEEL WIJLRE

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.

buitenplaats

buitenplaats
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Naast de educatie-activiteiten ontwikkelde tevens een route ontwikkeld
en gelanceerd door beeldend kunstenaar Oscar Lourens. Lourens heeft
op basis van het idee van de Cyanometer – een 18e eeuwse uitvinding
om in 53 kleurenvakken verschillende blauwtinten van de lucht te
meten – de Greyometer ontwikkeld om de grijsintensiteit te meten van
verschillende objecten. Hij verbindt hiermee zijn interesse voor ordening
van en grip op de werkelijkheid, en de kritiek op de haalbaarheid
daarvan. In eerdere werken van Oscar Lourens staat de kleur grijs voor
eenzelfde ambivalentie: door een collectie van verschillende linialen,
geodriehoeken en gradenbogen aan de achterkant grijs te verven
worden ze allemaal gelijk, en tegelijkertijd allemaal verschillend. De route
van Lourens dwingt bezoekers op een nieuwe manier te kijken naar de
natuur, architectuur en de invloed van onze waarneming op de wijze
waarop wij onze omgeving vormgeven.

KASTEEL WIJLRE

De persoonlijke benadering van het programma en de buitenplaats in de
verschillende tentoonstellingen, het educatieaanbod en de rondleidingen
bood het publiek - van jong tot oud, van leek tot professional - een unieke
kans het Gesamtkunstwerk waarin het thema Binnen/Buiten als rode
draad loopt, te ontdekken.

		Route Oscar Lourens

buitenplaats

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.

Educatie, Events en Routes

Clark en Tim Eitel gaven hiervoor de ideale context. In de vorm van
een steeds wisselend parcours hebben de kinderen de werken van
de tentoonstelling en de buitenplaats leren kennen.

KASTEEL WIJLRE

Voor de wete
en een uitdag
Horace-Béné
18e eeuwse n
die beschouw
van het alpini
ontdekkingen
geologie, sch
bracht de nat

Hedge House / Hedge House
Tuin / Garden

Kijken met de Greyometer /
Looking with the Greyometer

De Greyometer van Oscar Lourens is
gebaseerd op een 18e eeuws instrument
waarmee de kleur blauw in de lucht werd
gemeten. Met de grijze variant is het mogelijk
de grijsintensiteit te meten van verschillende
objecten.
Al wandelend over buitenplaats Kasteel
Wijlre word je uitgenodigd te kijken naar
de kunst, architectuur, natuur en de tuinen.
De wandeling volgt geen vaste route en
onderwerp, maar biedt alle ruimte om te
kijken en te observeren naar het landgoed
waar vijf eeuwen samenkomen; het kasteel
uit de zeventiende eeuw, het Koetshuis uit
de achttiende eeuw, het ontwerp van de
kasteeltuinen uit de negentiende eeuw, de
permanente kunstwerken in het park uit de
twintigste eeuw, het kunstpaviljoen Hedge
House en de hedendaagse kunsttentoonstellingen uit de eenentwintigste eeuw.
Houd de greyometer tussen jezelf en het
onderwerp en zoek waar de grijstinten van de
ring overeen lijken te komen met het uitzicht.
Het gaat hier om kijken en zien. We weten
dat water transparant en doorzichtig is, maar
vaak ziet een vijver eruit als een spiegelend
zwart vlak. Kijk dus met je ogen en niet met
je hoofd.

The Greyometer by Oscar Lourens is
based on an eighteenth-century
instrument for measuring the blueness
of the air. With the grey variant, one can
measure the grey intensity of different
objects.
While walking around Kasteel Wijlre,
you are invited to look at the art,
architecture, nature, and gardens. Rather
than follow a fixed route or subject, the
walk offers a way of looking at and
observing the estate, where five centuries
meet: the seventeenth-century castle,
the eighteenth-century Coach House,
the design of the nineteenth-century castle
gardens, the permanent artworks in the
park from the twentieth century, and the
twenty-first-century Hedge House and
contemporary art exhibitions.
Hold the greyometer between you
and an object, matching it to a shade of
grey on the ring. This is about looking and
seeing. We know that water is transparent
and see-through, but a pond often looks
like a reflective black surface. So look
with your eyes and not with your head.

Greyometer Instructie /
Greyometer Instruction

Stap 1
Houd de greyometer op een armlengte van je af.
De smartphone houd je in je rechterhand
maar probeer tegelijkertijd je wijsvinger vrij
te houden.
Stel scherp op de greyometer.

Step 1
Hold the greyometer awa
at arm’s length.
Hold a smartphone in you
and try to keep your inde
Focus the camera on the

Stap 2
Maak met je wijsvinger een foto.
En maak er direct nóg eentje.

Step 2
Take a picture with your i
Immediately take another

Stap 3
Selecteer één van de beide foto’s in het
album op de smartphone, wijzig de kleur
en kies voor zwart-wit filter.

Step 3
Select one of the two pho
smartphone and change
the black and white filter.

Plaats de beide foto’s op Instagram of
Facebook zodat er een rijke verzameling
observaties ontstaat van diverse mensen over
uiteenlopende onderwerpen van buitenplaats
Kasteel Wijlre door de seizoenen heen.

Posting both photos to In
Facebook adds to a rich
various people’s observa
throughout the seasons,
of subjects at the Kasteel

#kasteelwijlre
#greyometer
#oscarlourens

#kasteelwijlre
#greyometer
#oscarlourens

estate

estate

Kasteel / Castle
Koetshuis / Coach House
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Buitenplaats Kasteel Wijlre ging in 2018 voor het eerst een
samenwerking aan met het muziek- en kunstfestival Musica Sacra
Maastricht. Op zondag 23 september vond in de Tuin van Kasteel Wijlre
en de kerk van Wijlre de voorstelling Koerikoeloem plaats. Componiste
Miranda Driessen schreef een nieuw muziektheaterwerk Koerikoeloem
voor zangers, blokfluiten en de sho: een Japans rietinstrument uit de 8e
eeuw, bestaande uit 17 bamboe pijpen. Het prozagedicht Koerikoeloem
van dichteres Tjitske Jansen geeft de lezer in 160 verzen een beeld van
een getroebleerde jeugd gekenmerkt door verwaarlozing, eenzaamheid,
mishandeling en veronachtzaming. Hoewel Jansen soms ronduit pijnlijke
ervaringen en inzichten beschrijft, doet ze dit zonder te oordelen, met
de distantie van een buitenstaander, en soms ronduit humorvol. Musica
Sacra Maastricht organiseerde bij dit concert een voettocht van het
Theater aan het Vrijthof naar buitenplaats Kasteel Wijlre. Het concert
werd bezocht door 300 bezoekers.

Educatie, Events en Routes

		Voorstelling Musica Sacra

For science, the sky was a puzzle and
a challenge, not least for HoraceBénédict de Saussure, an eighteenthcentury Swiss naturalist and surveyor,
who is considered one of the founders
of alpinism. He made various discoveries
in botany, meteorology, geology,
chemistry, and physics and mapped
nature in the Alps.

His collections and observations
quickly paid off when, aged 22, his
academic career took a fortuitous turn,
and he was appointed Professor of
Natural Philosophy at the University of
Geneva. However, he shuddered at the
prospect of teaching students just a few
years younger than himself. But thanks to
his brilliant lectures in mathematics,
physics, geology, natural history – even
philosophy – and his experiments, he was
soon admired. He measured whatever he
could and designed new instruments for
things he couldn’t measure. He invented a
fast and sensitive horsehair moisture
meter, a magnetometer, and an
anemometer.
When climbing peaks and high
passes, he took barometers and
thermometers to measure the humidity,
temperature, air pressure, solar radiation,
and atmospheric composition. He saw the
advantage of synchronous measurements

Horace-Bénédict de Saussure
Hygrometer, eind 18e eeuw
messing, verzilverd koper, paardenhaar,
325 x 98 mm
Collectie Museo Galileo, Florence

GREYOMETER –
Oscar Lourens

Horace-Bénédict de Saussure
Cyanometer, 1760
Pruisisch blauw
en inkt op papier
Collectie Bibliothèque
de Genève, Genève

verschillende hoogtes. Terwijl zijn reizen hem
steeds hoger brachten, verbaasde hij zich
over de kleur van de lucht. De lokale legende
zei dat als iemand hoog genoeg klom, de
lucht zwart werd en men de leegte zou zien,
of zelfs in de leegte zou vallen - dergelijke
verschrikkingen hielden gewone mannen uit
de buurt van de toppen. Maar voor Saussure
was de blauwe kleur een optisch effect. En
omdat op sommige dagen het blauw van de
lucht onmerkbaar in het wit van de wolken
vervaagde, concludeerde Saussure dat de
kleur het vochtgehalte moet aangeven.
Maar hoe ‘blauwheid’ meten? Met behulp
van mengsels van Pruisisch blauw kleurde
Saussure papiervierkanten in vele gradaties
die hij kon onderscheiden tussen wit en
zwart. Deze werden samengevoegd tot een
genummerde kleurencirkel die op een
standaardafstand van het oog tot het zenit het hoogste punt van de sterrenhemel - kon
worden gehouden. Het overeenkomende
vierkant bepaalde de mate van blauw.
Met een bediende en 18 gidsen om zijn
uitrusting te sjouwen, vertrok hij in de zomer
van 1787 en bereikte de top van de Mont
Blanc in 3 dagen. Het was een opwindend
moment - buiten adem, hij mat alles wat hij
kon, inclusief de kleur van de lucht - de
diepste die hij ooit had gezien was 39 graden
blauw. Na 3 uur gingen ze naar beneden. Hij
zou de volgende zomer terugkeren voor een
week van metingen aan de nabijgelegen Col

Oscar Lourens
Grey Measurements,
2012-2014
grondverf op kunststof
en glas, 342 stuks
Collectie Museum
Voorlinden, Wassenaar

Oscar Lourens
Cabinet of Metrical
Curiosities, 2011-2017
grondverf op kunststof,
256 stuks

du Géant, terwijl zijn zoon en een vriend
hetzelfde deden in de vallei beneden en in
Genève. Het was een eerste voorbeeld van
gecoördineerde, kwantitatieve meteorologie.
De cyanometer lijkt nu een bijzonder
simpel apparaatje, maar was eigenlijk
vergelijkbaar met lakmoes-, loodacetaaten zetmeeljodidepapier. En misschien ook
met de nanochemische kleurentests die
nu onze tijdschriften vullen. Het raadsel van
de blauwe lucht zou niet worden opgelost
voordat John Tyndall’s ingevingen (opgedaan
in de Alpen) Lord Rayleigh en vervolgens
Gustav Mie naar de wiskunde van
lichtverstrooiing brachten. Maar de
kwantitatieve schaal van Saussure was
niettemin een objectieve les in
wetenschappelijke striktheid.

at different altitudes. As his travels
brought him higher ever higher, he
became amazed at the colour of the sky.
Local legend had it that if someone
climbed high enough, the sky would turn
black and people would see only
emptiness, or even fall into a void – such
horrors kept ordinary men away from the
mountain tops. But Saussure believed the
blue colour to be an optical effect. And
since the blue of the sky faded
imperceptibly into the white of the clouds
on some days, Saussure concluded that
the colour indicates moisture content.
But how can one measure ‘blueness’?
Using mixtures of Prussian blue, Saussure
coloured paper squares in as many grades
between white and black as he could
distinguish. These were collected into a
numbered colour circle that could be held
at a standard distance from the eye to the
zenith – the highest point of the sky. The
corresponding square determined the
measure of blue.
With a servant and 18 guides carrying
his equipment, he left in the summer of
1787 and reached the summit of Mont
Blanc in three days. It was an exciting
moment – breathless, he measured
everything he could, including the colour
of the sky – the deepest blue he had ever
seen was a grade 39 blue. After 3 hours
he made the descent. He returned the

Plattegrond /
Floor plan

following summer to the nearby Col du
Géant for a week of measuring, while
his son and a friend did the same in the
valley below and in Geneva. It was the
first example of coordinated quantitative
meteorology.
The cyanometer now appears to
be a particularly simple device, but it was
comparable to litmus-, lead acetate-, and
starch-iodide paper. And maybe also with
the nano chemical colour tests that now
fill our magazines. The riddle of the blue
sky would not be resolved until John
Tyndall’s promptings (gained in the Alps)
led Lord Rayleigh and then Gustav Mie
to the mathematics of light scattering.
But the quantitative scale of Saussure
was nevertheless an objective lesson
in scientific rigour.

4
7

3

5

2

8

1

6
B

A

11

9

10

C

Prent van de tocht van
Horace-Bénédict de Saussure
Collectie Teylers Museum,
Haarlem

A. Kasteel
B. Koetshuis
C. Hedge House

1.

Ad Dekkers
Van Kubus naar Cilinder, 1968

5. Carel Visser
Salami, 1964

2. Leo Vroegindeweij
Zonder Titel, 1993

6. Ad Dekkers
Gebroken Cirkel, 1971

3. Peter Struycken
Kleuren van Tuinhuisje naar
Goudreinet appel, 1993

7.

4. Torenhaan

Pepijn Lambermont
Kubus in Boom, 2010

8. Giuseppe Penone
Afdruk omgevallen Boom in
hagen en Bronzen Boom, 1997

9. Peter Struycken
Piet 5, 1984
10. Irene Fortuyn
Portret van Huis en Tuin met
Winteras en Snoeihout, 2005
11. Carel Visser
Plantaardig, 1989
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e wetenschap was de lucht een puzzel
uitdaging, niet in het minst voor
e-Bénédict de Saussure, een Zwitserse
uwse natuuronderzoeker en landmeter
schouwd wordt als een van de stichters
alpinisme. Hij deed verschillende
kingen in de botanie, meteorologie,
ie, scheikunde en natuurkunde en
de natuur van de Alpen in kaart.

Zijn verzamelingen en observaties
wierpen snel hun vruchten af en zijn
academische carrière nam een vogelvlucht.
Op 22-jarige leeftijd werd hij benoemd tot
hoogleraar natuurfilosofie aan de universiteit
van Genève. Hij huiverde echter bij het
vooruitzicht studenten te moeten onderwijzen
die maar een paar jonger waren dan hijzelf.
Maar door zijn briljante lezingen in wiskunde,
natuurkunde, geologie, natuurlijke
geschiedenis - zelfs filosofie - en zijn
experimenten, werd hij al snel bewonderd.
Hij mat hoeveel hij kon, en wanneer hij niet
kon meten, ontwierp hij nieuwe instrumenten
om dat te kunnen doen. Hij vond een snelle
en gevoelige paardenhaarvochtmeter, een
magnetometer en een anemometer uit.
Bij de beklimming van toppen en hoge
passen nam hij barometers en thermometers
mee, om de vochtigheid, temperatuur,
luchtdruk, intensiteit van de zonnestraling en
samenstelling van de atmosfeer te meten. Hij
zag het voordeel van synchrone metingen op

buitenplaats

buitenplaats

CYANOMETER –
Horace-Bénédicte de Saussure

Tekst / Text
Oscar Lourens in samenwerking met Dirk Hilbers
Oscar Lourens in collaboration with Dirk Hilbers
Vertaling / Translation
Jason Coburn
Ontwerp / Design
Maarten Kanters – Agency Agency
Print en lithografie / Print and lithography
robstolk®
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The eighteenth-century cyanometer was
an invention of naturalist and inventor
Horace-Bénédict de Saussure. With 53
colour swatches in various shades of
blue, he measured the colour intensity
at different altitudes to prove it depends
on the amount of water vapour in the air.
Based on the cyanometer, Oscar
Lourens’ Greyometer measures the grey
intensity of different objects. He connects
his passion for organising and controlling
reality to a critique of its feasibility.
In earlier works by Oscar Lourens,
the colour grey has a similar ambivalence.
By painting a collection of different rulers,
set squares, and protractors on their
reverse side, they all become equal and
different at the same time. In another
work, glass and plastic measuring cups
are painted grey on the inside.
Consequently, the outside dimensions
become more readable, but paradoxically
enough, the measuring cups have
simultaneously been stripped of their
functionality. The work Grey Measurements symbolises the inability to control
life.
Lourens’ Greyometer goes one step
further: it is an instrument that, through
its use, manipulates the measured object.
Unwelcome objects, such as colourful

flower fields, are first greyed-out before
being measured. Oscar Lourens plays
with the idea, promoted by science critics,
that science primarily measures itself. In
other words, as the philosopher
Santayana said: The empiricist thinks he
only believes what he sees, but he is much
better at believing than at seeing.

Kasteel Wijlre is een buitenplaats voor cultuur en landschap. De buitenplaats
presenteert tentoonstellingen, projecten, events en educatieve activiteiten in
het hedendaagse kunstpaviljoen Hedge House, het historische Koetshuis en
de Tuin.
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 Garden.
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De 18e eeuwse cyanometer was een
uitvinding van Horace-Bénédict de Saussure,
natuuronderzoeker en uitvinder. Met 53
kleurenvakken in verschillende blauwtinten
heeft hij de kleurintensiteit gemeten op
verschillende hoogtes om aan te tonen dat
kleurintensiteit afhangt van de hoeveelheid
waterdamp in de lucht.
Oscar Lourens heeft op basis van de
Cyanometer zijn eigen Greyometer gemaakt,
om daarmee de grijsintensiteit te meten van
verschillende objecten. Hij verbindt hiermee
zijn liefde voor ordening van en grip op de
werkelijkheid met de kritiek op de
haalbaarheid daarvan.
In eerdere werken van Oscar Lourens
staat de kleur grijs voor eenzelfde
ambivalentie: door een collectie van
verschillende linialen, geodriehoeken en
gradenbogen aan de achterkant grijs te
verven worden ze allemaal gelijk, maar zijn
tegelijkertijd allemaal verschillend.
De verzameling maatbekers van glas en
kunststof zijn aan de binnenkant beschilderd
met een laag grijze grondverf. Daardoor zijn
de inhoudsmaten van buiten beter leesbaar
geworden, maar paradoxaal genoeg zijn de
maatbekers tegelijkertijd ontdaan van hun
functie. Grey Measurements staat symbool
voor de onmogelijkheid controle op het leven
te krijgen.

Met de Greyometer gaat Lourens een
stap verder: het is een instrument dat in zijn
gebruik het te meten object manipuleert.
Onwelgevallige objecten als kleurige
bloemenvelden worden eerst grijs gemaakt
om vervolgens gemeten te kunnen worden.
Hierin speelt Oscar Lourens met de
gedachte van wetenschapscritici die stellen
dat de wetenschap vooral zichzelf meet.
Oftewel, met de woorden van filosoof
Santayana: The empiricist thinks he believes
only what he sees, but he is much better at
believing than at seeing.

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontving in 2018 16.000 betalende en nietbetalende bezoekers. De niet-betalende bezoekers waren genodigden
bij de openingen van de tentoonstellingen en projecten, zijn Vriend of
Patroon van de buitenplaats of kwamen als introducee of relatie mee met
partners of medewerkers.

Buitenplaats Kasteel Wijlre heeft naast grote aandacht in de geschreven
pers tevens een groot publiek bereikt middels 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 7000 mensen
de maandelijkse digitale nieuwsbrief, groeide het aantal fans van de
Facebookpagina en Instagram van de buitenplaats naar respectievelijk
1100 en 1300.
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Bij iedere tentoonstelling werd een publicatie gemaakt die bezoekers
als gids mee konden nemen om meer te lezen over de kunstwerken, het
programma en de buitenplaats. De publicatie werd aan iedere bezoeker
gratis meegegeven. De publicaties en alle communicatie-uitingen zijn
vormgegeven door grafisch ontwerper Maarten Kanters.

KASTEEL WIJLRE

Marketing en communicatie is een van de belangrijkste aandachtsgebieden
van buitenplaats Kasteel Wijlre. In- en externe communicatie en strategisch
marketingbeleid zijn belangrijke speerpunten voor het succesvol opereren
van de buitenplaats. Voor het programma van tentoonstellingen, events
en projecten in 2018 is een marketing- en communicatieplan opgesteld
met daarin een beschrijving van de activiteiten, de beoogde doelgroep,
media- en pr-inzet. 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 website,
digitale nieuwsbrief, social mediakanalen als Facebook, Instagram en
Linkedin en externe online agenda’s. Waar mogelijk werd de verbinding
gezocht met relevante samenwerkingspartijen als Lismore Castle Arts om
extra activiteiten te ontplooien en elkaar te versterken.

buitenplaats

buitenplaats
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Lismore Castle Arts heeft eveneens een haar grote groep volgers
geïnformeerd over de samenwerking en tentoonstelling op haar
online platforms. Zo heeft de tentoonstelling en samenwerking geleid
tot verschillende krantenartikelen in binnen- en buitenland. Naast
de publicaties in kranten en tijdschriften maakte L1 een uitgebreide
radioreportage over het project.
De stapeling van communicatie-uitingen en activiteiten heeft ervoor
gezorgd dat de tentoonstelling Traces bij een breed en nationaal publiek
onder de aandacht is gebracht en een grote groep bezoekers heeft
geïnspireerd.
		Fondsenwerving
Fondsenwerving heeft zich vanaf 2015 steeds meer tot een volwaardig
taakveld van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkeld. De in
de periode 2015 – 2018 aangeschreven fondsen zijn allemaal positief
beoordeeld. Het betreft hier fondsenwerving gericht op het ondersteunen
van specifieke tentoonstellingen. In 2018 ontving buitenplaats Kasteel
Wijlre onder meer ondersteuning van het Mondriaan Fonds voor het
programma Binnen & Buiten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de
Provincie Limburg en de Gemeente Gulpen-Wittem droegen eenmalig bij
aan de tentoonstellingen Traces en Tim Eitel - Resident.

estate

De tentoonstelling Traces richtte zich enerzijds specifiek op het
(inter-)nationale kunstpubliek en anderzijds zocht het aansluiting bij
de interesses van de grote groep studenten en cultuurliefhebbers
die in Europa en de Euregio wonen en werken. De internationale en
toonaangevende groep kunstenaars die tijdens Traces werden getoond
boden de mogelijkheid een verregaande samenwerking aan te gaan met
galeries en kennis- en onderzoeksinstituten als Maastricht University,
Faculty of Arts van de Hogeschool Zuyd en de Van Eyck Maastricht. De

Voorafgaand en tijdens de tentoonstelling Traces werd een actieve
online-campagne geïntroduceerd. Zo werden er tijdens de opbouw
verschillende korte video’s gemaakt die via Vimeo werden verspreid op
online kanalen als Twitter, Facebook, Instagram. Deze video’s zorgden
ervoor dat de tentoonstelling op verschillende websites als Artnet en
World Art Foundation werd aangekondigd.

KASTEEL WIJLRE

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontwikkelde voor Traces een passende
communicatiestrategie in samenwerking met Lismore Castle Arts. Zij
hebben een groot internationaal netwerk en publiek die goed aansluiten
op de huidige achterban van buitenplaats Kasteel Wijlre. Daardoor was
het mogelijk een groot en breed publiek in Europa voor de tentoonstelling
aan te spreken.

relatie met deze instellingen zijn sterk door onder meer samenwerking in
het verleden. Zij werden nauw betrokken bij de organisatie van de routes
van Sanne Vaassen en Oscar Lourens en de communicatie richting hun
achterban en studenten.

buitenplaats

De overzichtstentoonstelling van Tim Eitel kreeg veel positieve
belangstelling van de internationale, nationale en regionale pers. Zo
schreef Paola van der Velde in de Telegraaf: ‘Tim Eitel laat net als op
de buitenplaats het alledaagse samenvallen met de kunst. De stilte en
liefdevolle aandacht die Kasteel Wijlre tot in elke hoek van het landgoed
ademt, kenmerkt ook het werk van de Duitser.’ Recensente Kim
Noach schreef in dagblad De Limburger de tentoonstelling: ‘Het vele
voorwerk heeft wel een mooi compleet verhaal opgeleverd in Wijlre.
Een verfrissende kennismaking met het werk van Tim Eitel, waarin stilte
een sleutelwoord is. (..) met zwart-wit tinten schetst Eitel een scène, zo
puur, zo mooi. Dat is stil genieten.’ En Pascalle Masvelders schreef in het
BeeldenMagazine over de tentoonstelling Tim Eitel - Resident: ‘Blijf lopen’
lijkt Gesamtkunstwerk Wijlre en de tentoonstelling Resident, te zeggen.
Blijf lopen op je eigen weg. Sluit soms een deur, open een nieuwe, alles
heeft verband met elkaar. Voor wie een beeld wil krijgen van Utopia: ga
naar Wijlre deze lente. Van hoever je ook moet komen. Oké, het hoeft niet
te voet. Maar ik zou er niet van opkijken als iemand het ervoor over had.’

Communicatie en Publiek

Onderstaand geven we een korte terugblik op de reacties van de pers
en het publiek op de tentoonstellingen in 2018:

buitenplaats
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Sinds 2012 heeft de stichting een Club van 100. Deze Club bestaat uit
particulieren die jaarlijks 1000 euro doneren. In 2018 had de stichting
21 leden. Sinds 2018 heeft de Club van 100 een bredere opzet.
De naam voor donateurs van de stichting is veranderd in Patronen.
Hiermee is naast de mogelijkheid om 1000 euro te doneren tevens
de mogelijkheid om andere bedragen te schenken en op een andere
wijze verbonden te zijn aan de buitenplaats. Speciaal voor de Patronen
organiseerde de stichting een preview van de tentoonstelling van P.
Struycken – Kleur: Weelde en Veranderlijkheid. Conservator Moderne
Kunst van het Groninger Museum hield een inspirerende inleiding over
het werk beeldend kunstenaar Peter Struycken. De Patronen kregen
tevens een uniek kunstwerk van de hand van Peter Struycken. Zij
ontvingen daarnaast persoonlijke uitnodigingen voor alle previews van
tentoonstellingen en hadden in het voorjaar, de zomer en herfst gratis
toegang tot de kasteeltuinen en tentoonstellingen in het Hedge House
en het Koetshuis.

Communicatie en Publiek

Buitenplaats Kasteel Wijlre ontving in 2018 structurele financiële
ondersteuning van familie Eyck, en de Gemeente Gulpen-Wittem voor
de exploitatie van het landgoed. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
draagt bij aan het onderhoud van de historische tuin. Bureau voor
landschapsarchitectuur, Verbeek, doneert eveneens jaarlijks als sponsor
de tuin.

De stichting heeft naast haar Patronen tevens een grote groep Vrienden.
In 2018 groeiden zij in aantal naar 155. Ook voor de Vrienden werd een
aan speciaal programma georganiseerd. Zij liepen onder leiding van
beeldend kunstenaar Oscar Lourens de route Greyometer, ontvingen
korting op de voorstelling Koerikoelem van het Musica Sacra festival
en hadden evenals de Patronen gratis toegang tot de buitenplaats
gedurende openingstijden.
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In 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 sociaal-maatschappelijke
en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling.

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 doet
het Elisabeth Strouven Fonds jaarlijks een gift 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.
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Het Elisabeth Strouven Fonds verplichtte 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

KASTEEL WIJLRE

Het echtpaar Jo en Marlies Eijck 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.
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Partnership Elisabeth Strouven Fonds

is opgesteld door Satijnplus Architecten. De eerste werkzaamheden
werden in 2018 uitgevoerd aan het Hedge House. De lekkages aan
binnenwanden werden hersteld. Tevens kreeg het dak een nieuwe
coating waardoor het Hedge House in de toekomst beschermd is tegen
verdere vochtproblemen.

		Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre bestaat uit een directeur-bestuurder, Brigitte Bloksma.

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

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 2018 viermaal. Tijdens deze bijeenkomsten werd onder meer het toekomstige tentoonstellingsprogramma besproken en de samenwerking met het Elisabeth Strouven Fonds.
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		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:
					pagina 31
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		ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder van buitenplaats Kasteel
Wijlre volgde in 2018 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.

buitenplaats

		Cultural Governance

Organisatie en Bedrijfsvoering

de raad van toezicht beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch en keurt
het jaarverslag goed.

		Team

KASTEEL WIJLRE

De breedte van het inhoudelijke perspectief van buitenplaats Kasteel Wijlre
werd ook in 2018 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 2018 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 2018 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 freelance cultureel producenten.
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.
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Het team van buitenplaats Kasteel Wijlre wordt geleid door Brigitte Bloksma,
directeur-bestuurder van de stichting. Het vaste team van stichting buitenplaats Kasteel Wijlre telde in 2018 totaal 1,20 fte aan vaste medewerkers.
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Brigitte Bloksma
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		Fotografie
Peter Cox
Oscar Lourens
Carl Visser
		Ontwerp
Maarten Kanters
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+31 43 450 2616
info@kasteelwijlre.nl
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Kasteel Wijlreweg 1
6321 PP Wijlre
the Netherlands

