Maastricht, 1 maart 2011

Persbericht

PARAGONE
Finissage tentoonstelling Alexander Taratynov and friends
Experimentele samenwerking tussen Château St. Gerlach en het Arcus College Heerlen
Als afsluiting van de tentoonstelling Alexander Taratynov and friends in de tuinen van Château St. Gerlach in Houthem zal
zaterdag 9 april een exclusief theaterdiner worden georganiseerd.
Dit diner staat in het teken van de Nachtwacht in drie dimensies van Alexander Taratynov en de vier andere driedimensionale versies van beroemde schilderijen van Dürer, Brueghel, Klimt en Matisse die deel uitmaken van deze
expositie.
Voorafgaand aan het diner bestaat de gelegenheid de sculpturen een laatste keer te bezichtigen, vóór hun vertrek naar
Rusland waar zij de komende jaren in de tuinen van de paleizen Peterhof en Tsarskoje Selo in St. Petersburg zullen worden
tentoongesteld. De kunstenaar zelf zal aanwezig zijn en toelichting geven op zijn werk.
Tijdens het aperitief wordt een korte kunsthistorische appreciatie van het werk van Taratynov verzorgd, en vervolgens zal
bij toerbeurt, letterlijk tussen de gangen door, elk van deze vijf beelden in een kort theaterstuk aan het publiek worden
gepresenteerd.
e

Deze stukken worden geschreven en gespeeld door de 2 jaars studenten van de opleiding Artiest / drama van het Arcus
College in Heerlen. Met als uitgangspunt de sculpturen zelf en de schilderijen waarop deze geïnspireerd zijn geven zij een
eigenzinnige en persoonlijke interpretatie van de diepere betekenis die zij erin lezen.
Het is de eerste keer dat een evenement als dit wordt georganiseerd in samenwerking met de afdeling Kunst Theater en
Media van het Arcus College. Een samenwerking die overigens goed past in het profiel van de Camille Oostwegel
ChâteauHotels & -Restaurants, waar een hoogwaardige hospitality en uitstekende keuken altijd samengaat met een
stijlvolle ambiance waar de kunst een belangrijke bijdrage aan levert.
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