‘Buiten’, Rob de Vries, 2020

Het provinciaal bestuur nodigt u uit, mits de corona-maatregelen het toelaten,
een bezoek te brengen aan de nieuwe tentoonstelling in de reeks Dreef-exposities in Paviljoen Welgelegen, Dreef 3 te Haarlem.

BUITEN
De tentoonstelling is te zien van 22 januari tot en met 2 april 2021.
In deze langdurige corona situatie, waarbij je vooral binnen moet blijven krijgt het BUITEN toch een andere lading!
Binnen blijven is maar beperkt houdbaar als leuk. Het BUITEN lokt.
Curator Rob de Vries kwam in de bundel ‘Toch’ met het nagelaten werk van Armando een gedicht tegen met de titel BUITEN.
BUITEN bleek een mooi uitgangspunt voor deze tentoonstelling waarbij in de gekozen kunstwerken de natuur de hoofdrol speelt.
De tentoonstelling is samengesteld door curator Rob de Vries, hij koos schilderijen, beelden en foto’s van:

ARMANDO, MARI BOEYEN, SJOERD BUISMAN, ADAM COLTON, KRIS VAN DESSEL,
JASPER VAN DER GRAAF, NAN GROOT ANTINK, ROBERT SMIT, PIET TUYTEL.

Vanwege de corona-maatregelen is er in de tentoonstelling plaats voor maximaal 10 bezoekers.
Houdt de website van de provincie Noord-Holland in de gaten of de tentoonstelling te bezoeken is.

BUITEN

Ga maar gauw naar buiten schuilen
denk aan een lange tocht,
het lampje binnen brandt niet meer.
Ga toch in de buitenlucht,
opdat er niemand is
die zich herkennen kan.
Blijf vooral onzichtbaar,
probeer de horizon te strelen
want de dreiging strompelt voorlopig door.
Ga maar vast,
de twijfel valt behoedzaam.

Armando
‘Buiten‘ uit Toch nagelaten werk.
Uitgeverij Augustus atlas/contact
2019 © Armando Stichting

Aan het einde van de 18de eeuw liet de Amsterdamse bankier Henry Hope aan
de rand van de Haarlemmerhout het buitenverblijf ‘Welgelegen’ bouwen. Het
imposante gebouw was bedoeld om er de omvangrijke kunstverzameling van
Hope in onder te brengen. Sinds 1930 dienen de grote museumvertrekken op de
bel-etage als vergaderzalen voor het provinciaal bestuur van Noord-Holland.
Op de begane grond (onder de Statenzaal) is een tentoonstellingsruimte waar
onafgebroken exposities zijn te zien.
In de reeks Dreef Exposities wordt o.a. aandacht besteed aan het werk van
Noord-Hollandse kunstenaars en werk uit de kunstcollectie van het Provinciaal
Bestuur. De tentoonstellingen zijn voor het publiek vrij toegankelijk op
werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Houdt de website van de provincie
Noord-Holland in de gaten of de tentoonstelling te bezoeken is.
De tentoonstelling is geproduceerd in samenwerking met Simone Memel.
Met dank aan: Slewe gallery | uitgeverij Augustus Atlas | Contact Amsterdam
Voor informatie omtrent de beschikbaarheid van de kunstwerken:
Rob de Vries M 06 290 888 01

Bezoekadres
Provinciehuis
‘Dreef Exposities’
Dreef 3
2012 HR Haarlem
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
Toegang gratis

