Marijke A. Deege
Tijdens de middelbare school (vroegere H.B.S.) en enkele jaren daarna het meester/geze leerproces in
boetseren en beeldhouwen bij Marcus Ravenswaaij, stadsbeeldhouwer van Gorinchem. Sinds 1970
zelfstandig, vrij kunstenares. Huwde in 1971 haar leermeester.

Studiereizen
•

Israël (1970-1971) museumwerk

•

Italië

•

Frankrijk.

Werken in natuursteen, hout, brons, terra cotta, enkele polyester beelden en mozaïeken.

Een selectie van uitgevoerde opdrachten:
•

Den Haag, hoofdkantoor ANWB: jubileumopdracht 100 jaar ANWB

•

Oegstgeest, winkelcentrum: bronzen beeldengroep

•

Ridderkerk, gevel fatgebouw: grote bronzen muurplastiek

•

Dordrecht, Kamer van koophandel: afscheidsplastieken in serie

•

Duiveland, centrum Nieuwerkerk: bronzen plastiek

•

Ouddorp, camping “De Klepperstee”: bronzen beeld

•

Sliedrecht, Hoofdkantoor Accountants De Heer & Co, grote bronzen plastiek in de hal

•

Hoornaar VIDEMA: bronzen beeld

•

Gorinchem, in Servicefats: mozaïeken

•

Gorinchem, Ziekengasthuis: bronzen tulpen op binnenplaats

•

Werkendam“Zevenhuizen”: bronzen beeld

•

Veenendaal, N.P.V. hoofdkantoor: bronzen plastiek in hal

•

Houten, winkelcentrum ’t Rond: bronzen plastiek

•

Leusden, Dienstencentrum: groot natuurstenen reliëf

•

Barneveld, bij scholengemeenschap: grote beeldengroep

•

Voorthuizen, in centrum: groot bronzen beeld

•

Ermelo, Bij en in het gemeentehuis: bronzen beelden

•

Ermelo, de blindenbibliotheek: notenhoutenleuningen

•

Ermelo, winkelcentrum De Enk: bronzen beeldengroep

•

Nunspeet, bronzen zit/speelplastiek

•

Nijkerk, sporthal; bronzen plastiek

•

Harderwijk, school voor M.S.P.O.: vitrine met kleine bronzen

•

Kampen T.H.: bronzen muurplastiek

•

Winschoten, bij de oude synagoge: Monument v.d.Klaagmuur met litanie

•

Winschoten bij het Cult.centrum “De Klinker”: bronzen plastiek

•

Zuidwolde: grote bronzen beeldengroep bij aanleunwoningen

•

Zuidwolde, bibliotheek: bronzen beeld

Exposities
Door geheel Nederland, in gemeentehuizen, kastelen en parken.
Voorheen veelal samen met haar man de beeldhouwer Marcus Ravenswaaij, zoals in het Philips
Ontspanningscentrum te Eindhoven.
Groepstentoonstellingen tot 1980 met de Caroluskring;
Innerwheel kunstenaars te Dronten;
Floriade te Rijnsburg;
In Parijs: Centre International d’Art Contemporain;
Bij Stutgart, Haus der Gemeinde Süssen;
In België, kasteeltuin baron van d’Oedekem d’Ácoz;
Luxembourg, tuin Vieux Moulin d’Ásselborn;
Biënnale te Florence.
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Prijzen
Int. Funeral Awardprijs 2004 “Gevoelens van nabestaanden verwoord ik in een monument.”
Literaire dichtwedstrijd ‘Beeldspraak’

Veel werk in particuliere verzamelingen.

Selectie uitgevoerde opdrachten voor bedrijven
•

AVAG, Den Haag: bronzen jubileumgeschenk in serie

•

BOAL, De Lier: exclusief notenhouten relatiegeschenk

•

Den Braven Sealants, Oosterhout: grote bronzen reliëfs op gevel kantoor

•

Bouwbedrijf Fraanje, Ridderkerk: diverse bronzen

•

Oertli Nederland: Notenhouten jubileumgeschenk

•

N.V. Waprog, Groningen: bronzen beeld in kantine

•

Apotheek Fokkesteeg, Nieuwegein: natuursteen met bronzen beelden

•

Koppert & Koenis architecten IJsselstein: personeelsgeschenk

•

Flushing Stevedoring Vlissingen: diverse beeldjes als relatiegeschenk

•

Accountantbedrijf De Heer, Sliedrecht, bronzen grootboek in hal;

Voorts werken in Israël, België, Luxembourg, Duitsland, Engeland, Tasmanië, Zuid- Afrika en de U.S.A.

Wordt genoemd in het supplement van de Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars van Pieter
Scheen en de Lexicon Beeldend Nederland van Jacobs.

Auteur
‘Marcus Ravenswaaij, beeldhouwer van nature’, biografe, uitgever Unique Sculptures
‘Chavah, moeder van alle levenden’, novelle, uitgever Gideon
‘Rasha', roman, uitgever Aspect

