
CREATIVITEIT IN 

ALLE TOONAARDEN 

IN ARGENTAN 
 

We trekken naar het museum Fernand Léger dat hij deelt met zijn jeugdvriend 

André Mare. Twee stappen daarvandaan lunchen we in de Table de Fernand, 

het bistronomisch restaurant met hun geliefde gerechten. 

‘s Avonds vleien we ons aan tafel in La Renaissance,  bij de gevleugelde 

sterrenchef Arnaud Viel. 

Het lijdt geen twijfel: Argentan speelt in de eerste klasse! 
 

 

 
Musée Fernand Léger - André Mare, Argentan © J.E Rubio - Tourisme 61 
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Musée Fernand Léger - André Mare, Argentan 
 © C. Huchet– Tourisme61

Arnaud Viel © David Commenchal 

 

 

Het museum is ondergebracht in de vroegere 

woning van de familie van Fernand Léger, en 

brengt hulde aan de twee jeugdvrienden, die 

zich na hun collegetijd, in 1904, samen in Parijs 

installeerden in hetzelfde atelier. 
 

Het voor de avant-garde van de twintigste eeuw 

toonaangevende werk van Fernand Léger onder-

gaat heel vroeg de invloed van het kubisme, en dat 

zowel voor zijn schilderijen, beeldhouwwerken, 

weefsels als glasramen. 
 

André Mare, één van de stichtende kun-

stenaars van de Art Déco, wordt van zijn kant 

bekend als decorbouwer, binnenhuisarchitect 

en schilder. 

De Grote Oorlog wordt voor beide vrienden een 

bepalende periode met betrekking op hun kijk op 

de wereld en op de kunst. 
 

Via de getoonde werken ontdekken we de gezonde 

wedijver tussen de twee kunstenaars, hun 

beïnvloeding en artistieke keuzes ingegeven door 

hun geboortestreek: Normandië. 

In La Renaissance, met één Michelinster, leidt  

Arnaud Viel een creatieve keuken die  zowel de 

smaakpapillen als de ogen verwent. Voor ‘ver-

lichte gastronomen’ bespeelt hij potten en pan-

nen met ingrediënten van zijn terroir. 

Zijn ‘œuf de poule 63°C’ met witte truffel uit 

Alba, zijn fameuze blauwe kreeft uit Carteret, 

zijn traditionele millefeuille met vanille uit Ta-

hiti, zijn allemaal even onweerstaanbaar! 

Slapen doe je in één van de weelderige ka-

mers, eventueel na genoten te hebben in de 

spa, die voorzien is van een aangenaam zorg-

menu. 
 
Museum Fernand Léger - André Mare:  

Inkom 5 €, alle dagen behalve maandag 
 

La Table de Fernand: 

Lunchformule: 14 €, menu’s 26 € en 34 € 

www.latabledefernand.fr 
 

Hostellerie  de La Renaissance: 

Menu’s 58 € tot 94 €, tweepersoonskamer vanaf 98 € 

www.arnaudviel.com 

 

 

Perscontact: 

Balmoral Info Service / Claudine de Partz - T: (+32) 0475 74 68 68 - balmoral@skynet.be 

Tourisme 61: Carole Rauber - T: 02 33 28 83 66 - rauber.carole@orne.fr 

ww w.ornetourisme.com  
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