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Adopteer een echte William Sweetlove zeester 
Kasteeltuinen Arcen roept gasten op om hun ‘ster’ aan te dragen voor kunstexpositie 

ARCEN - Dit seizoen siert de kleurrijke beeldenexpositie van William Sweetlove de tuinen van 

Kasteeltuinen Arcen. Grote plastic pop-art beelden van dieren, mensen en groenten in een 

opvallende rode kleur. Het veranderde klimaat en hoe de natuur hiermee omgaat is een belangrijk 

thema in zijn kunst. Een thema dat steeds belangrijker wordt én iedereen aangaat. Om extra 

aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp en de bezoekers bij de kunstexpositie te 

betrekken, worden 500 zeesterren van William Sweetlove ‘ter adoptie’ aangeboden. De zeesterren 

krijgen een mooie plek in de expositie in Kasteeltuinen Arcen.  

Wie is er voor jouw een ster? Iemand uit de zorg, je opa die verderop woont, je beste vriend of je 

buurvrouw die zich altijd inzet voor anderen? Zet deze persoon in het zonnetje en adopteer een 

zeester. Via de website van Kasteeltuinen Arcen kan iedereen gratis een zeester adopteren voor een 

persoon die het verdient. Op 26 juni worden de eerste zeesterren in het water gelegd. Kunstenaar 

William Sweetlove zelf zal deze dag aanwezig zijn om persoonlijk de eerste zeesterren te water te 

laten in de Water- & Beeldentuin. De expositie van Sweetlove is het hele seizoen te bewonderen in 

deze tuin van Kasteeltuinen Arcen.  

Symbolische boodschap 

William Sweetlove (1949) is schilder en beeldhouwer en maakt op het eerste gezicht vrolijke pop-art 

kunstwerken. Zijn beelden hebben echter een duidelijk sociaal kritisch karakter. Bij Sweetlove komen 

de dieren in opstand tegen de klimaatveranderingen! Reusachtige rode honden met kaplaarsjes aan 

en een groep gekloonde ijsberen, trekken getooid met plastic flessen op de rug ten strijde. De 

beelden hebben laarzen of schoenen aan om hen te beschermen tegen het warme aardoppervlak en 

een rugzak met reservevoeding. Vele beelden dragen ook een petfles op de rug als symbool voor het 

tekort aan drinkbaar water dat ons in de toekomst te wachten staat. Het drinkwater raakt 

langzamerhand op door veranderingen in het klimaat, dat is de boodschap van Sweetlove. Met zijn 

werken wil hij belangrijke maatschappelijke problemen zoals massaconsumptie, global warming, de 

plastic soep en het verdwijnen van flora en fauna in de kijker zetten en de discussie aanwakkeren. 

Een universeel thema dat voor Stichting het Limburgs Landschap reden was om deze tentoonstelling 

in Kasteeltuinen Arcen te plannen. 

Wie verdient een ster?  

Meld uw ster aan via de website www.kasteeltuinen.nl/zeester. Geef bij uw aanmelding aan voor wie 

u de ster adopteert en uw motivatie om een zeester te adopteren. 

Over Kasteeltuinen Arcen 
In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van Noord-Limburg ligt 
Kasteeltuinen Arcen. Kasteeltuinen Arcen is een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken 
van Europa. Het park is 32 hectare groot en heeft meer dan 15 unieke tuinen en is een erkende  
‘historische buitenplaats’ met 17de-eeuws kasteel. 
 
Noot voor de redactie: 
Actie & meer informatie 

http://www.kasteeltuinen.nl/zeester


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 
Eefke Versteilen. Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Eefke 
bereiken via 06-30 06 27 26 of e.versteilen@kasteeltuinen.nl. 
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