
Het eeuwenoude Vlaamse ambacht van het wandtapijt herleeft dezer dagen in het prachtige Museum Elburg, 
het voormalige Agnietenklooster te Elburg, waar de Hongaarse kunstenares Marianne Benkö enkele van haar 
‘Verdures’, want zo heet haar specialisatie, tentoonstelt.
 
De expositie bevat reusachtige wandtapijten met prachtige indrukken van haast impressionistische 
natuurbeelden, die tegelijkertijd een weerspiegeling vormen van de expressieve ziel van de kunstenares, die 
sterke gevoelens van vrijheid en liefde voelt in de natuur. Emoties die ze graag wil delen, want ze ziet 
zichzelf als spreekbuis van die natuur, en wil haar geluksgevoel dat ze krijgt bij het zien van levenskrachtige 
bomen en landschappen, onder de mensen verspreiden.
 
Niet dat Benkö een modieuze allemansvriend is, integendeel: ze koestert ook de eenzaamheid van haar 
atelier, waar ze, net als haar vader, een beroemde Hongaarse ontwerper, haar arbeidsintensieve ambacht 
beoefent: het allereerst vervaardigen van een enorm schilderij, dat ze daarna op een weefgetouw in tapijt 
omzet. Ooit zelf diepgaand getraind aan de prestigieuze Kunstacademie in Budapest volgde ze, lang geleden, 
haar hart naar Nederland. Ze strijdt tegen de oppervlakkigheid van de moderne wereld, en is nooit modieus. 
Ze ‘hoort nergens bij’ en ‘volgt haar roeping, want: schoonheid is de basis.’

Peter Schlamilch, journalist
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Museum Elburg nodigt u van harte uit voor de opening van de expositie “Geweven natuur. 
Textielkunst van Marianne Benkö” op vrijdag 13 maart om 15.00 uur in de refter van 
Museum Elburg.

In Museum Elburg is van 13 maart t/m juni 2020 werk te zien van de Hongaarse Marianne Benkö.
De opening zal worden verricht door burgemeester van Elburg Jan-Nathan Rozendaal. Tevens wordt 
er door Irene van der Horst een inhoudelijke toelichting gegeven op het werk en de techniek van de 
‘Verdures’ van Marianne Benkö. Textiel en met name het zelf maken van textiel fascineert Irene van 
der Horst al haar hele leven. Zij bekleedde diverse bestuursfuncties in de weeforganisatie en is  
onder andere hoofdredacteur geweest van WEVEN, het tijdschrift van en voor de Nederlandse wever 
en weefster. 

U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom in het Museumcafé bij de Refter, ingang via de 
Zuiderwalstraat. Graag zien wij uw aanmelding voor de opening tegemoet voor 5 maart. U kunt 
reageren via info@museumelburg.nl of door te bellen naar 0525 68 13 41.
U kunt uw auto parkeren op Het Schootsveld, de grote gratis parkeerplaats aan de kop van de 
Zwolscheweg op 2 minuten lopen van Museum Elburg. 

Anne-Marie van Hout
directeur Museum Elburg

De natuur wil liefde verspreiden 

Jufferenstraat 6-8
8081 CR  Elburg

info@museumelburg.nl

Openingstijden:
di t/m za 11.00 tot 17.00 uur
www.museumelburg.nl


