
Open weekend ATELIERS PATAGONIA 
 
Dit weekend openen Ateliers Patagonia aan de Rivierstraat hun deuren. De 
vijf kunstenaars die hier werken laten zien waar ze mee bezig zijn. 
Uiteenlopende vormen van kunst zijn er te bezichtigen: keramiek, 
schilderkunst, tekeningen, wandtapijten… 
 
Vrijstaat 
“Patagonia is het gebied in het uiterste zuiden van Chili en Argentinië. De Portugees Ferdinand 
Magellaan was de eerste Europeaan die deze streken bezocht. Dat was in 1520. De reisverslagen 
die hij later publiceerde waren fantastisch: dit was het land van de grote mensen, het 
geheimzinnige Zuidland waar de bomen met de wortels in de lucht groeien. Het land waar alles 
omgekeerd gebeurt, waar alles mogelijk is – nog vele eeuwen na Magallaan werd Patagonia 
voorgesteld als een fantasieland, een soort vrijstaat. En dat is ook waar het bij Ateliers Patagonia 
om draait: al ruim vijfentwintig jaar werken hier verschillende kunstenaars in alle vrijheid aan hun 
fantastische projecten.” 
 
Ateliercomplex 
Aan het woord is Mels Dees, die vanaf 1982 zijn atelier heeft op dit wat achteraf gelegen 
bedrijventerreintje aan de Rivierstraat in Gestel. Eerst huurde hij, maar in 1998 kochten hij, zijn 
echtgenote Mariëlle van den Bergh en Paul Legeland het hele ateliercomplex op. “En nu zitten 
we hier met z’n vijven. Beïnvloeden we elkaar? Nee, ik geloof van niet – maar dat wil niet zeggen 
dat we niet betrokken zijn bij wat iemand anders doet. Ik vind het altijd weer spannend om te 
zien waar de anderen aan werken en hoe zij zich ontwikkelen. Ieder heeft zijn eigen atelier, en 
gaat z’n eigen gang. Vrijheid, blijheid.”  
 
Uiteenlopend 
In leeftijd lopen de vijf kunstenaars in Ateliers Patagonia nogal uiteen: van ergens in de twintig, 
tot begin zestig. Het resulteert in een spannende mix van zeer diverse stijlen en werk: Paul 
Legeland (http://www.legel.nl/) met zijn intrigerende portretten. Naast robuuste schilderijen 
maakt hij sinds een paar jaar ook driedimensionale portretten in klei; Guus Smeulders 
(http://guussmeulders.tumblr.com) met abstracte schilderijen die desalniettemin een grote 
ruimtelijkheid suggereren; Mariëlle van den Bergh (http://www.mariellevandenbergh.eu) met 
onder andere prachtig keramisch werk; Rogier Walrecht (http://www.rogierwalrecht.nl) met 
kleurrijke tekeningen die een raadselachtige fantasiewereld oproepen; en Mels Dees 
(http://www.melsdees.eu) zelf met werk in verschillende media, waaronder fraaie fotocollages en 
een serie ‘nieuwe fossielen’.  
 
Naar buiten treden 
Dat de kunstenaars die in Ateliers Patagonia werken zulk verschillend werk maken en geen 
gemeenschappelijk programma hebben, is er de reden voor dat ze weinig gezamenlijk naar buiten 
treden. “We hebben in het verleden weinig samen geëxposeerd. Ieder heeft zo zijn eigen circuit. 
Maar nu hebben we dus besloten tot een open-atelierweekend. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni 
zetten we onze deuren open voor het publiek. Van 11.00 tot 19.00 uur is iedereen welkom. En 
het belooft spektakel te worden. Met zo’n grote diversiteit, en zo’n hoge kwaliteit, want dat mag 
ook best eens gezegd worden, is er voor iedereen wel wat te beleven. We hopen dat we mooi 
weer treffen – kunnen we buiten zitten met een kop koffie of een borrel.” 
 
 
 



Ateliers Patagonia 
Rivierstraat 15A 
5615 KA Eindhoven 
De ateliers zijn op 9 en 10 juni opengesteld van 11.00 tot 19.00 uur.  
 
Tekst: Bart Assies 
Foto’s: tekening Rogier Walrecht 
 
 
De poort van Patagonia, 2014, aquarelpotlood op papier, 21 cm x 30 cm 

 


