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Kunstweekend “Kunst Natuurlijk” haalt Maroesjka Lavigne 
naar Kasteeltuinen Arcen. 
 
 
 
Tijdens het weekend van 29 en 30 juli is Kasteeltuinen Arcen voor het vierde maal een 
weekend lang open atelier. Er zijn dan meer dan 40 kunstenaars, waaronder Maroesjka 
Lavigne,  aan het werk op bijzondere plekken in het park. Ook een aantal andere schilders, 
tekenaars, beeldhouwers, glaskunstenaars, edelsmeden, poëten en muzikanten doen 
inspiratie op in de tuinen en werken ter plaatse aan nieuwe kunstwerken.  
 
 
Maroesjka Lavigne,  
geboren in 1989, woont in Gent.  Ze  behaalde in 2012 een masterdiploma Fotografie aan de Universiteit 
Gent. Haar werk is internationaal tentoongesteld en is meerdere malen bekroond. Haar winnende serie “Land 
of Nothingness” was vorig  jaar te zien in de Robert Mann Gallery in New York. 
Ze  werd in april 2016 tevens uitgeroepen tot winnaar in de categorie Professionele Landschapsfotografie 
Sony World Photography Awards 2016. Meer info vindt u op www.maroesjkalavigne.be 
 
Geïnspireerd door het groen 
gaan Maroesjka en  diverse andere kunstenaars een heel weekend lang aan het werk in Kasteeltuinen Arcen. 
Bezoekers van het park hebben tijdens het Kunstweekend de mogelijkheid om de kunstenaars live aan het 
werk te zien en kunnen een praatje maken over hun werkwijze en inspiratie. Hoe komt een schilderij tot 
stand? Kan ik zelf misschien ook beeldhouwen? Waar moet ik beginnen? De kunstenaars geven graag inzicht 
in hun creatieve proces. 
 
Wildart workshop 
Een nieuwe toevoeging aan het programma is de WildArt Workshop die georganiseerd wordt door Dick Evers 
en Nina Bellen. Dick Evers, docent aan de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht geeft deze workshop. 
Onder het motto  'Niks moet, alles mag!’ gaan de deelnemers aan de slag met een wit doek, een roller in de 
ene en de graffiti spuitbus in de andere hand.  
 
Kunst exposities 
Bezoekers van het Kunstweekend kunnen ook de onlangs geopende kunstexpositie ‘Floating Japan’ in het 

Kasteel bezoeken, welke is samengesteld door Museum van Bommel van Dam en Galerie Wilms. De collectie 

Japanse kunst van Museum van Bommel van Dam vormt de basis voor de expositie waarin klassieke 

houtsnedes van Hokusai, Nobusada en Kunyoshi worden gecombineerd met moderne stukken van onder 

meer Yukio Namba en Shinkichi Tajiri. Galerie Wilms vult de selectie aan met werk van hedendaagse 

kunstenaars Yumiko Yoneda (Japan), Maroesjka Lavigne (België) en Jasper Groen (NL). De titel van de 

tentoonstelling verwijst naar Floating World (Ukiyo), een welvarende periode in het begin van de 17de eeuw.  

Op hun weg door de tuinen komen bezoekers in de Water- en Beeldentuin de expositie “Spiegelbeelden” 
tegen. Deze beeldenexpositie toont werken van Pieter Obels, Paul de Reus, Iris Le Rutte en Shinkichi Tajiri. 
 
 



 
Kinderactiviteiten 
Ook kinderen kunnen kunstzinnig aan de slag tijdens het Kunstweekend!  
Naast de dagelijkse kinderactiviteiten, waarbij ze ridderschilden en keien kunnen beschilderen, mogen de kids 
tijdens het Kunstweekend tevens de mandenvlechter helpen bij de uitoefening van zijn oude ambacht.  
Kinderen/jongeren  t/m 17 jaar hebben bovendien gratis toegang in de maanden juli en augustus (één kind 
per betalende volwassene of abonnementhouder).  
 

 
Noot voor de redactie: 
Actie & meer informatie 
Wij stellen redactionele aandacht meer dan op prijs. Wellicht kunnen we ook met u samenwerken middels 
een leuke voordeelactie voor uw lezers / kijkers / luisteraars. Neem gerust contact op met Vera Lenssen. 
Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Vera bereiken via 06-52310497 of 
v.lenssen@kasteeltuinen.nl  
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