Voortbestaan van Hedge House verzekerd
WIJLRE, 1 augustus 2012 – De afgelopen jaren hebben verzamelaars Jo en Marlies Eyck
onderzocht hoe de culturele buitenplaats in Wijlre, waaraan zij zoveel jaren met ziel en
zaligheid hebben gewerkt, ook in de toekomst voor publiek toegankelijk kon blijven. Op 1 juli
jl. hebben Jo en Marlies Eyck het kasteel, de tuinen en het paviljoen van architect Wiel Arets
definitief ondergebracht in een onafhankelijke stichting: de Bonnefanten Hedge House
Foundation. Hun grootste wens is in vervulling gegaan. De Bonnefanten Hedge House
Foundation wordt financieel verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van kasteel, tuinen
en paviljoen. Daarnaast zal de Foundation activiteiten organiseren (exposities, rondleidingen
etc.) in Wijlre, in nauwe samenwerking met het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Een harmonieus universum
De collectie Eyck is zeer recent overgedragen aan het Bonnefantenmuseum, dat teve ns
verantwoordelijk wordt voor de inhoudelijke programmering van de exposities in Wijlre. De collectie
zal in de toekomst voor publiek zichtbaar en toegankelijk blijven in Wijlre. In de loop van dertig jaar
hebben Jo en Marlies Eyck samen gebouwd aan een harmonieus universum. Een wereld waarin
natuur, architectuur en beelden kunst als gelijkwaardige partners werden beschouwd. Voor hen
beiden stond vanaf het begin vast dat het geheel meer moest zijn dan de som der delen. Jo Eyck:
“(…) Ik vind het zo bijzonder dat mensen hier naartoe komen en met verwondering aanschouwen

hoe de tuinen zijn aangelegd. Als een natuurlijke reactie op de architectuur van het kasteel. Net zo
goed als de beelden in het park weer een gevolg zijn van die omgeving. Dingen staan niet los op
zich zelf, maar vormen een intrigerend geheel. Juist in deze tijd is dat goed om te benadrukken:
verbanden te zien, relaties te leggen. Steeds opnieuw. Marlies en ik hebben het altijd een groot
voorrecht gevonden om die ervaring te mogen delen met anderen. Het is fantastisch dat dit in de
toekomst ook zo blijft.”

Andere ogen
Duizenden bezoekers wisten de afgelopen jaren hun weg te vinden naar het kasteelpark en de
tuinen, en naar de prachtige tentoonstellingen die werden georganiseerd – zowel in het koetshuis
als het Hedge House. Met de komst van de Bonnefanten Hedge House Foundation is het
voortbestaan van het privé-initiatief, waarmee Jo en Marlies Eyck in 1981 begonnen, verzekerd. De
Bonnefanten Hedge House Foundation krijgt geen overheidssubsidie. Zij is een geheel zelfstandige,
culturele instelling en voor haar activiteiten volledig afhankelijk van de financiële ondersteuning en
de giften van derden. Marlies Eyck: “(…) In mijn ogen is kunst niet elitair. Kunstenaars laten je met
andere ogen kijken. Als je de ranke bronzen boom van Penone hebt zien staan, die hij speciaal in
Wijlre heeft gemaakt, dan zul je vermoedelijk altijd anders naar een boom gaan kijken. Iets wat je je
hele leven doet, van kindsaf aan. Een heel fundamenteel gevoel. Dat ontroert me tot op de dag van
vandaag.”

Nieuwe tentoonstelling: A battle for narrative
Vanaf donderdag 30 augustus kunnen bezoekers in Wijlre niet alleen park en tuinen bezoeken. Zij
kunnen in het Hedge House ook kennis nemen van de nieuwe tentoonstelling A battle for narrative,
vernoemd naar een werk van Jesse Ash, een van de deelnemende kunstenaars. In A battle for
narrative zijn werken te zien die op het eerste gezicht een abstracte, minimalistische of conceptuele
kwaliteit bezitten. Bij nadere bestudering blijkt hoe zij, stuk voor stuk, in relatie tot én in contact
staan met hun omgeving. Deelnemende kunstenaars aan A battle for narrative zijn: Jesse Ash,
Gianni Caravaggio, Jan Dibbets, Ger van Elk, Aurélien Froment, David Jablonowski, Chaim van
Luit, Mario Merz, Navid Nuur, Thomas Raat, Joe Scanlan en Jorinde Voigt.
A battle for narrative is te zien tot en met 28 oktober 2012.
Openingstijden: donderdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur (en op afspraak)
Toegang: € 9,50
Adres: Kasteel Wijlreweg 1, 6321 PP Wijlre (ingang a/d zijkant)
Telefoon: 043 – 450 26 16 / 06 – 11 03 13 86 (Charles Bongaerts)
E-mail: hedge.house@hetnet.nl
Internet: www.hedgehouse.nl

Noot voor de redactie: press-preview
Voor de media is er de mogelijkheid de tentoonstelling, in bijzijn van Jo Eyck en Stijn Huijts
(directeur Bonnefantenmuseum), op zaterdag 25 augustus 2012 te bezichtigen: 11.00 – 13.00 uur.
Laat even weten of u komt en mail naar: hedge.house@hetnet.nl

Meer informatie?
Neem dan even contact op met:
Charles Bongaerts, voorzitter Bonnefanten Hedge House Foundation
M: 06 – 11 03 13 86
E: chbongaerts@hetnet.nl

