Persbericht

Daan Roosegaarde toont WATERLICHT op UNESCO Werelderfgoed
locatie Slot Loevestein
22 maart 2022 - Na een wereldtournee keert WATERLICHT terug naar Nederland.
WATERLICHT is het droomlandschap van kunstenaar Daan Roosegaarde over de kracht
en kwetsbaarheid van het leven met water. WATERLICHT vormt de aftrap van de
tentoonstelling Denkend aan water over de eeuwenlange relatie die Slot Loevestein heeft
met water. In samenwerking met de Wereld Water Dag van de Verenigde Naties gaat de
nieuwe film van WATERLICHT vandaag in première. Het kunstwerk zelf kan worden
ervaren op 25 en 26 maart aanstaande op Slot Loevestein.
Nederland is onlosmakelijk verbonden met water, bijna een derde van Nederland ligt onder
zeeniveau en de dijken en duinen maken een groot deel uit van de Nederlandse cultuur. Toch
wordt het leven onder zeeniveau soms als vanzelfsprekend beschouwd. WATERLICHT is een
combinatie van LED’s en lenzen die golven van licht creëren die worden beïnvloed door de wind
en regen. Het kunstwerk creëert een collectieve ervaring om ons te herinneren aan het belang
van waterinnovatie en de impact van klimaatverandering. De filmpremière van WATERLICHT is
vanaf vandaag te zien op https://studioroosegaarde.net/project/waterlicht om de missie van
Wereld Water Dag van de Verenigde Naties te ondersteunen.
“WATERLICHT bij Slot Loevestein activeert men om een betere toekomst te creëren. Ervaar de
kwetsbaarheid en kracht van leven met water.” Daan Roosegaarde, kunstenaar
Slot Loevestein en zijn bewoners strijden al meer dan zeven eeuwen met en tegen het water.
Veel mensen kennen Slot Loevestein door de spectaculaire ontsnapping van Hugo de Groot in
een boekenkist. Veel minder bekend, maar van groot belang, is het gedachtegoed dat hij naliet.
Op Slot Loevestein ontwikkelde hij zijn ideeën over vrede, vrijheid en rechtvaardigheid, die de

wereld veranderden. Vanuit deze nalatenschap is Slot Loevestein een logische plaats om na te
denken over wat er nodig is om in de toekomst op een harmonieuze manier te leven met elkaar.
Onderdeel van de tentoonstelling Denkend aan water op Slot Loevestein is dat de nabijgelegen
rivier de Maas het recht moet hebben om schoon te zijn en vrij te kunnen stromen. Dit is van
belang voor de hedendaagse en de toekomstige generaties.
Ontdek meer over het gevaar en het potentieel van water en luister naar de WATERLICHT
podcast op www.waterlichtradio.com waarin verhalen worden verteld over het gevaar en
potentieel van water door o.a. Daan Roosegaarde (kunstenaar), Kathleen Ferrier (voorzitter van
de Nederlandse Unesco Commissie), Jessica den Outer (specialist op het gebied van de rechten
van de natuur), Susan Lammers (Algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en
Henk Ovink (speciaal Watergezant van Nederland). Henk Ovink stelt: “Meer dan 2 miljard
mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater, we moeten water meer gaan waarderen. Met
WATERLICHT vieren we hoe belangrijk water is voor ons allemaal.”
WATERLICHT is de winnaar van de IESNYC Lumen Award New York 2020, Global Future
Design Award 2019, LIT 2017 Lighting Designer of the Year USA en The Best Lighting
Environment Design China. De WATERLICHT film is gemaakt i.s.m. Media.Monks, regie door
Jan Kooyman.
Bezoekersinformatie Slot Loevestein:
Loevestein 1
5307 TG Poederoijen
T: +31 183 44 71 71
Datum: 25 en 26 maart 2022, 19:00 - 00:00 uur
Gratis kaarten zijn te reserveren op:
https://www.eventbrite.nl/e/registratie-waterlicht-232053988727
Tickets zijn gelimiteerd wegens de grote belangstelling en uit respect voor de omliggende natuur.
Over Studio Roosegaarde
Als een design lab verbinden ontwerper Daan Roosegaarde en zijn team, mensen en technologie
om landschappen te verbeteren en de verbeelding te prikkelen. Internationaal bekende ontwerpen
zijn: WATERLICHT (een virtuele overstroming die de kracht van water laat zien), SMOG FREE
PROJECT ('s werelds eerste grootste luchtzuiveraar die smog in juwelen verandert), SMART
HIGHWAY (wegen die overdag opladen en 's nachts gloeien), SPACE WASTE LAB (visualiseren en
upcyclen van ruimteafval) en URBAN SUN (maakt openbare ruimtes schoner van het coronavirus).
https://www.studioroosegaarde.net
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