Comunicado de Imprensa
Paris, junho de 2016

O Château de la Messardière celebra Nova York
de 20 de junho a 30 de outubro de 2016
Quer sejam impressionistas, pós-impressionistas ou modernos, os artistas do século XX
sempre pintaram paisagens urbanas. A arquitetura ultramoderna e a atmosfera única de
Nova York, especialmente do bairro de Manhattan, sem dúvida não é exceção.
À semelhança de sua agitação frenética, a cidade que nunca dorme sempre foi uma fonte de
inspiração e um verdadeiro ícone comemorado por artistas contemporâneos.
É em uma Galeria Victoire completamente reformada que Alexander DURAND-VIEL, Diretor
Geral do Château de la Messardière, em St Tropez, irá receber, de 20 de junho a 30 de
outubro de 2016 uma seleção de obras originais da galeria Bel-Air Fine Art sublimando a big
apple. Ideia de François Chabanian, seu diretor: apresentar um tema (a cidade de Nova York)
por diferentes artistas, em vez de artistas com diferentes temas.

Além disso, nada menos do que cinco artistas de renome internacional contemporâneos
serão expostos no Château de la Messardière:

Marc Taraskoff, que morreu no ano passado e por isso será a primeira exposição tributo,
Ronald Dupont e Inis, ambos mestres da pintura em óleo e acrílico sobre tela,
Serge Mendjisky e suas composições - colagens de imagens recortadas e montadas sobre
tela,
Joseph Klibansky e suas composições digitais - fotos em alumínio acentuadas com a mão.

Inis - Atmosfera em New York - 120 x 120 cm - óleo sobre tela
obra original, peça única

Joseph Klibansky - On the Move - 120 x 230 x 2 cm
fotografia - edição original 7 ex + 4 AP

Marc Taraskoff - Light - 97 x 130 x 2 cm - acrílica sobre tela
obra original, peça única

Ronald Dupont - NYC 8 - 80 x 100 cm - óleo sobre tela
obra original, peça única

Serge Mendjisky - Twins Night 97 x 146 x 4 cm
recorte de fotografias coladas sobre tela
edição monótipo de 8 ex + 4 EA

BEL-AIR FINE ART – 19 rue Joseph Quaranta 83990 Saint-Tropez – 04 94 43 71 43
Erguido no topo de sua colina, como um tesouro no centro do vilarejo de Saint-Tropez, o
castelo é, há muitos anos, o ponto de encontro dos apaixonados pela atmosfera serena e
luminosa que impregna esse local imprescindível carregado de história.
Hotel de luxo com distinção de "Palace" desde junho de 2012, compreende 57 suítes e 60
quartos, cada um dispondo de um terraço ou um jardim privativo para que os hóspedes
desfrutem dos sublimes panoramas.
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