14 april 2009

Het belooft een kleurige zomer te worden in Utrecht!

betreft:
aankondiging Paul McCarthy in de
Uithof, Utrecht

Vanaf 4 juli t/m 13 september 2009 vindt in de Botanische
Tuin Fort Hoofddijk van De Uithof, Utrecht een tentoonstelling plaats van de Amerikaanse kunstenaar Paul McCarthy. Deze tentoonstelling komt tot stand door een
samenwerking van de Gemeente Utrecht en de Universiteit
Utrecht.
Paul McCarthy (Salt Lake City, 4 augustus 1945) wordt beschouwd als een van de belangrijkste levende kunstenaars
en met zijn directe en confronterende aanpak is hij bijzonder invloedrijk voor een jonge generatie kunstenaars.
Sinds eind jaren ‘60 is hij actief in uiteenlopende media,
maar het is pas sinds het vorige decennium dat zijn werk
een breder kunstpubliek bereikte. Sinds enkele jaren
werkt McCarthy gestaag aan een oeuvre van grote opblaasbare sculpturen, de ‘inflatables’. Deze zijn gebaseerd op zijn typerende iconografie van ‘antisymbolen’
van Amerikaanse cultuur, zoals hij die de afgelopen 35
jaar heeft ontwikkeld vanuit zijn performancekunst. Een
voorbeeld van deze beeldtaal is de sculptuur Santa Claus,
in Nederland even berucht als befaamd vanwege de controverse over de bronzen versie ervan (bijgenaamd Kabouter
Buttplug) in Rotterdam. Minder bekend in Nederland is
echter het feit dat deze sculptuur ook is vereeuwigd in een
25 meter hoge, opblaasbare versie: een rozerode kerstman
die hoog boven de bomen uit zachtjes heen en weer wiegt
op de wind. Deze ‘Santa Claus with Plug’ (2007) is in juli
en augustus een van de werken die te zien zal zijn.
In het kader van deze tentoonstelling zal een uitgebreid
randprogramma worden georganiseerd met lezingen, rondleidingen en activiteiten in de botanische tuin.

Meer informatie over de tentoonstelling en de randprogrammering zal binnenkort beschikbaar zijn.
Noteer vast in de agenda:
Data: 4 juli t/m 13 september 2009 (opening op 3 juli)
Locatie: Botanische Tuin Fort Hoofddijk
Budapestlaan 17, Utrecht
Voor meer informatie over het project en/of beeldmateriaal
kunt u contact opnemen met Nienke van Beers, via 0648460546 of pers.mccarthy@utrecht.nl
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Paul McCarthy in de Uithof is een samenwerkingsproject van
de Gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht.

