
PERSBERICHT     Amsterdam, 1 december 2010 
 
 
Nederlandse natuur en (sub)cultuur -Ruigoord- in wandelgangen 
Europese Commissie. 
 
Van 25 november 2010 tot 31 januari 2011 is werk van de Nederlandse schilder 
Van der Vegt in combinatie met films van Mary Benjamins te zien in het 
conferentiecentrum van de Europese Commissie in Luxemburg. 
 
Het werk van Van der Vegt omvat levensgrote schilderijen van de Nederlandse natuur, 
zoals gebladerte en bloemen, op verschillende manieren afgebeeld. Soms is een 
schilderij een uitvergroot detail van een bloeiende boom, of een bloem die aan de rand 
van een zeer groot geschilderde vaas nog net zichtbaar is. Naast deze natuurportretten 
exposeert Van der Vegt ook zijn collectieve biografie Ruigoord bestaande uit 
schilderijen van 37 kunstenaars uit het kunstenaarsdorp. 
 
Ruigoord is als een groene oase ingesloten door de industriële haven van Amsterdam. 
 Veel van de natuur in Ruigoord is inmiddels verdwenen vanwege de zich nog steeds 
uitbreidende haven in Amsterdam. Van der Vegt heeft er sinds 15 jaar een atelier en 
maakt jaarlijks vier nieuwe portretten van daar werkende kunstenaars.  
 
De films van Mary Benjamins brengen die portretten tot leven. Te zien is o.a. hoe de 
kunstenaars, onder wie ook Van der Vegt zelf, verscholen in het riet aan het werk zijn.  
Zo’n kijkje achter de schermen in Ruigoord was nog niet eerder te zien. Zo werkt 
edelsmid Gea Schoenmakers aan gedenktekensieraden, beeldend kunstenaar Theo 
Kley aan zijn kunstwerk ‘De theetuin” en regisseur Rudolph Stokvis aan de 
voorbereiding van zijn jaarlijkse theatershow, een Gesamtkunstwerk, in Paradiso. 
 
U bent van harte welkom op de opening op woensdag 8 december 2010 om 18.00 
uur.  Adres: Jean Monnet Building, Conference Centre, Rue Wehrer, Kirchberg, 
Luxemburg. 
 
De expositie wordt geopend door de Nederlandse Ambassadeur Zijne Excellentie Ed 
Hoeks. Mevr. Marian O'Leary, Director of the Office for Infrastructure and Logistics in 
Luxembourg en Mevr. Annemarie de Wildt, conservator van het Amsterdams Historisch 
Museum. 
 
 (Einde persbericht)    
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
Please contact for visits in Luxemburg: European Commission, Events manager-OIL, 
Maria-Pia.corti@ec.europe.eu. 
Voor meer informatie over Van der Vegt kunt u contact opnemen met Mary Benjamins + 
31 (0) 6 21 22 48 47. Ook is het mogelijk via haar een afspraak te maken voor een 
bezoek aan zijn atelier in Ruigoord of de Jordaan te Amsterdam. 
 
www.vandervegt-schilderijen.nl    www.marybenjamins.nl 


