
AVERECHTS

Barbara Broekman, Tien Hoofdculturen: Arabisch, 1998
handgeborduurd, 240 X 450 cm. Foto: Gert Jan van Rooij



Jenny Ymker, Bloemendeken

Itie Langeland, Berlin #3 Foto: Martin van Welzen

Averechts kennen we allemaal van de breisteek. Letterlijk betekent het: in de 

tegenovergestelde richting, de keerzijde, de ommezijde.

Een aantal keer per jaar wordt er in de serie Dreefexposities een 

tentoonstelling gerealiseerd die aansluit bij het Paviljoen en haar 

geschiedenis. In 1930 schonken Noord-Hollandse Gemeenten een zestal 

gobelins, ontworpen door Chris de Moor, aan de Provincie Noord-Holland,  

bij de ingebruikname van het Paviljoen. Door de blootstelling aan licht 

verdwenen de frisse kleuren geleidelijk van de prachtige wandtapijten. In 

2014 zijn de eerste twee gobelins gerestaureerd. Ze waren zodanig verkleurd 

dat de restaurateurs van Icat besloten om ze volledig te keren. Draadje voor 

draadje werd de oorspronkelijke kleur weer zichtbaar, zij het in 

“spiegelbeeld”.

De kunstenaars in deze tentoonstelling gebruiken allemaal textiel, in de 

ruimste zin van het woord, in hun werk. Zij onderzoeken de mogelijkheden 

van verschillende materialen en combineren ambachtelijke en hedendaagse 

technieken. 



Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland nodigt u uit een bezoek te brengen aan een nieuwe tentoonstelling in de reeks  

Dreef Exposities, in Paviljoen Welgelegen, Dreef 3, Haarlem.

Van 16 september tot en met 28 oktober 2016 is in het Paviljoen een tentoonstelling ingericht met de titel

AVERECHTS
Met werk van Barbara Broekman, Caroline de Bruijn, Chrystl Rijkeboer, 

Erna van Sambeek, Itie Langeland, Jenny Ymker, Leoniek Bontje

De feestelijke opening op vrijdag 16 september om 17.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 



Bezoekadres
Provinciehuis ‘Dreef Exposities’   

Dreef 3  2012 HR Haarlem  

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur  

Toegang gratis

Aan het einde van de 18e eeuw liet de 
Amsterdamse bankier Henry Hope 
aan de rand van de Haarlemmerhout 
het buiten verblijf ‘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 tentoon-
stellingsruimte waar onafgebroken 
exposities zijn te zien.

De tentoonstellingen zijn voor het 
publiek gratis toegankelijk op 
werkdagen van 09.00 uur tot  
17.00 uur.
De tentoonstellingen in de reeks 
Dreef Exposities worden voor de 
provincie Noord-Holland samen-
gesteld en geproduceerd door 
Willemijn Faber, 06 1058 3636 / 
infodreefexposities@gmail.com
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