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GALERIE VAN DEN BERGE
A R T R O T T E R D A M 2022
STAND / BOOTH 72
Wij nodigen u van harte uit de beurs en onze stand te bezoeken.

MIRJAM HAGOORT
FRANK HALMANS
INGRID VAN DER HOEVEN
HENRIËTTE VAN 'T HOOG
SHAWN STIPLING
COR VAN DIJK
MAURICE VAN TELLINGEN
DAVE MEIJER
JUS JUCHTMANS
P. B. VAN ROSSEM

GRATIS ENTREE VIA DE GALERIE
TICKET VOOR DE BESLOTEN OPENING
Woensdag 18 mei, 17.00 - 22.00 uur.
Deze kaart geeft uitsluitend toegang tot de besloten opening.
FREE ENTREE TICKET
Een Free Entree ticket geeft éénmalig gratis toegang op de opening óf een reguliere
beursdag (donderdag 19 t/m zondag 22 mei, steeds van 11.00 - 19.00 uur).
HOE KOMT U IN HET BEZIT VAN EEN VRIJKAART?
Ga naar het contactformulier van onze website (zie hieronder).
Vermeld uw keuze: OPENING óf FREE TICKET
Geef tevens aan of u één of twee kaarten wenst.
U ontvangt vervolgens van ons een e-mail met een link voor het boeken van uw
kaart(en), een datum en een tijdslot. Eenmaal op de beurs kunt u blijven zolang u wilt.
- Vrijkaarten zolang de voorraad strekt -

contactformulier

Een kleine preview

Shawn Stipling
Untitled [p] (2021)
Acryl op linnen op board, 30 x 23 cm

Shawn Stipling
Untitled Structure Painting [p] (2021)
Acryl op linnen, 40 x 40 cm

Cor van Dijk
Zonder titel (2022)
Tekening, potlood op papier
40,1 x 40,8 cm (incl. lijst)

Cor van Dijk
Zonder titel (2022)
Staal, 2 delen, 15 x 12 x 6 cm - (in deze
opstelling)
Nieuwe multiple, oplage 7 exemplaren.

Jus Juchtmans
20210610 (2021)
Acryl op linnen, 120 x 90 cm

Jus Juchtmans
20211216 (2021)
Acryl op linnen, 25 x 25 cm

Mirjam Hagoort
Zonder titel 2021-04 (2021)
Weefsel, katoen, olieverf, gips, bindstrip
20 x 17 cm

Mirjam Hagoort
Zonder titel 2021-21 (2021)
Tentdoek, olieverf
90 x 75 cm

Twee werken uit de serie 'gevonden beelden van de familie nalatenschap - De tent'.
Haar solotentoonstelling, 'De troost van een tent', is in de galerie te zien van 7 mei t/m 18 juni.

Henriëtte van ’t Hoog
‘Red, blue, yellow, gold’ (2018)
Aquarel (incl. lijst met museumglas), 70 x 60
cm

Henriëtte van 't Hoog
‘Wedge XVI’ (2020) - muurbeeld
Acryl op MDF, 45 x 29 x 11 cm

Maurice van Tellingen
'Putje'
Epoxyhars, alkydverf, 15 x 13 x 5 cm
Multiple, oplage 15

Maurice van Tellingen (NL)
Doucheputje (2021)
Epoxyhars, print, houten lijst + glas, 25 x 35 x
2 cm
Multiple, oplage 15

Dave Meijer (NL)
'Ergens onder een dak onder de blauwe lucht - Basis 1' (2021)
Acrylverf, linnen en katoen op paneel, 61 x 198 cm.
Een nieuw veelluik bestaande uit 12 panelen (elk 12 x 40 cm) waarbij de volgorde en
onderlinge afstanden zijn vastgelegd door de kunstenaar.

P. B. Van Rossem
Zonder titel (2019)
Assemblage, olieverf, lakverf, paneel, 30 x
20 cm

Dave Meijer
Zonder titel (2020)
Olieverf op doek op paneel, 29 x 24,5 cm

Frank Halmans
'Gebilde 14' - toilet met T-stuk riool - (2022)
Messing, staal, lak, 25 x 11 x 10 cm

Frank Halmans
'Gebilde 19’ - keuken - (2022).
Messing, staal, lak, 25 x 16 x 10,5 cm

Frank Halmans toont u het voor het oog verborgen leidingwerk (gas, water, elektra, riolering)
dat zich bevindt in de muren, vloeren en plafonds van vertrekken in gebouwen en woonhuizen.
Een wonderschoon lijnenspel op kleine planchetten voor de presentatie óp de muur.

Ingrid van der Hoeven
'Mijn familie is daar, ik ben geworteld hier # 05'
(2021)
Tekening, potlood op papier, 59,4 x 42 cm
(bladmaat). Ingelijst met museumglas.

Ingrid van der Hoeven
'Gaia - geven en ontvangen' (2022)
Berken multiplex, 63 cm hoog.

In het werk van Ingrid van der Hoeven spelen haar Nederlands-Indische achtergrond en
familiegeschiedenis van meet af aan een essentiële rol.
In 2021, tijdens haar verblijf in een 'Artist in residence' - ver van huis en in een onbekende
omgeving - kwam zij tot het inzicht dat de herkomst van haar familie en het opbouwen van een
nieuw bestaan in dit Vaderland een uitgeprokener plaats verdient in haar werk. Er ontstonden
nieuwe, zelfstandige tekeningen die tevens kunnen functioneren als basis voor komend
ruimtelijk werk.

Alle informatie over de beurs:
ART ROTTERDAM 2022

GALERIE VAN DEN BERGE
Tom van den Berge & Joyce van Elzakker
Albert Joachimikade 5, 4461 BG Goes (NL)
Tijdens tentoonstellingen open op vrijdag en zaterdag, 13.00 - 17.00 uur
Tevens op afspraak
During exhibitions open on Friday and Saturday, 1 - 5 pm
Also by appointment
Reacties of vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Stuur ons een e-mail via de contactpagina van onze website
Comments or questions about this newsletter?
Send us an e-mail via the contact page on our website
www.galerievandenberge.nl

Facebook

Website

Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@galerievandenberge.nl toe aan uw adresboek.

