Open Call 2021-2022
Van Gogh AiR

Treed in de voetsporen van Van Gogh
Van Gogh AiR nodigt kunstenaars uit een tijdlang te werken in Van Goghs geboortedorp
Zundert en zich te laten inspireren door de beroemde kunstenaar en de plek waar hij
opgroeide.

Hier zijn twee gastateliers:
• Kosterswoning naast het Van Goghkerkje. Kunstenaars verblijven een maand in de
oude kosterswoning en werken in het naastgelegen atelier. Na afloop exposeren ze de
resultaten van hun werkperiode in de Van GoghGalerie. Vlakbij het Van GoghHuis, in het
centrum van het dorp, is op deze plek met de weelderige moestuin tussen hoge bomen de
geest van Van Gogh goed voelbaar.
• Vlaamse schuur op Landgoed De Moeren. Kunstenaars verblijven en werken twee
maanden in de monumentale Vlaamse schuur op Landgoed De Moeren, in de nabijheid van
het landhuis en het trappistenklooster. Midden in de natuurgebieden, met bossen en heide,
waar Vincent treffend over schreef in zijn brieven en die hem als schilder veel inspiratie
boden. Dit landgoed maakt onderdeel uit van het toekomstig Van Gogh National Park. De
werkperiode wordt afgesloten met een Open Atelier weekend.

Deelnemers ontvangen een kunstenaarshonorarium en steun bij publicatie van hun werk. In
ruil doneren ze een werk aan de collectie van het Vincent van GoghHuis en een werk dat
wordt geveild ten bate van dit residentieproject. Het Van GoghHuis en de Van GoghGalerie
nodigen kunstenaars geregeld uit voor tentoonstellingen en bijzondere projecten.

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor een residentie van een maand in de
kosterswoning of een residentie van twee maanden in het atelier op Landgoed De Moeren in
2021 of 2022 door het sturen van een motivatie (max 1 A4) en portfolio aan
studio@vangoghhuis.com
Deadline: 27 september 2020
Info: vangoghair.com

Kosterswoning bij het Van Goghkerkje | The Sexton’s House, next to Van Gogh’s church

Vlaamse schuur op Landgoed De Moeren | Flemish Shed at estate De Moeren

Open Call 2021-2022
Van Gogh AiR

Follow in the footsteps of Van Gogh

Van Gogh AiR invites artists to come and work in Van Gogh’s birthplace Zundert for a period
of time, and to let the famous painter and the village he grew up in inspire them.
There are two guest studios:
•

The Sexton’s House, next to the Van Gogh church. Artists stay at the Sexton’s
House for a month, while working in the studio next door. After their residency, they
showcase the results of their time here in the Van Gogh Gallery. Located near the
Van GoghHouse, in the centre of Zundert, under high trees and overlooking a lush
vegetable patch, the spirit of Van Gogh is truly tangible.

•

Flemish Shed at estate De Moeren. Artists live and work in the monumental
Flemish Shed, near the country house and the Trappist abbey, for two months. The
shed is surrounded by nature, woods and heath, accurately described by Vincent in
his letters and something that inspired him enormously as a painter. This estate is
also part of the future Van Gogh National Park. The residency ends with an Open
Studio weekend.

Participants to the program receive an artist’s fee and support in publishing their work. In
exchange, they’re asked to donate one of their works of art to the collection of the Vincent
Van GoghHouse and one piece that will be auctioned for the benefit of the artist in residence
project. The Van GoghHouse and Van Gogh Gallery regularly invite artists for exhibitions and
special projects.
Artists can now apply for a residency of one month at the Sexton’s House or a residency of
two months at estate De Moeren in 2021 or 2022 by sending a motivation letter (1 page
max.) and their portfolio to studio@vangoghhuis.com
Deadline: 27 September 2020
Info: vangoghair.com

