PERSBERICHT
EXPOSITIE SIDI EL KARCHI IN BURGEMEESTER QUICX, COFFEE & MORE
Houthem-St. Gerlach, 26 februari 2020

Vanaf 2 maart a.s. tot en met 29 mei 2020 zullen schilderijen van Sidi El Karchi worden
geëxposeerd in Burgemeester Quicx, Coffee & More.
Indringende, psychologische portretten
Voor de achtste keer sinds de opening zal er een expositie in Burgemeester Quicx, Coffee &
More plaatsvinden. Dit keer zullen er 12 prenten en motieven van Sidi El Karchi (1975) worden
geëxposeerd. Sidi werkte de afgelopen jaren aan zijn oeuvre van indringende, psychologische
portretten. Zijn doeken zijn geïnspireerd op iconische werken van kunstenaars als Vermeer,
Whistler, Van Gogh en Michelangelo. Zijn psychologische portretten laten zich opvatten als een
“liefdesverklaring aan de kunstgeschiedenis, de schilderkunst en de mens”, aldus Stijn Huijts
(directeur Bonnefantenmuseum Maastricht).
Over Sidi El Karchi
De in Sittard geboren Sidi El Karchi studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht.
Zijn oeuvre bestaat uit kleurrijke schilderijen en tekeningen met een grafische uitstraling waar
abstractie en hyperrealisme elkaar afwisselen. In 2004 won hij de Van Bommel Van Dam-prijs en
in 2011 de Inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. Zijn werk is opgenomen
in tal van (museale) collecties, waaronder Bonnefantenmuseum Maastricht, Museum Van
Bommel Van Dam Venlo, Schunck Heerlen en DSM Collectie. Sidi El Karchi woont en werkt in
Maastricht. Voor meer informatie: www.sidielkarchi.nl
Over Château St. Gerlach
In het hart van natuurgebied Ingendael en op een steenworp afstand van Maastricht, ligt het
eeuwenoude Château St. Gerlach. Het hotel telt 113 hotelkamers en –appartementen. Op het
landgoed bevinden zich 3 eetgelegenheden: Restaurant Château St. Gerlach met een Frans
georiënteerde keuken, Bistrot de Liège met Franse gerechten met eigentijdse twist en het koffieen lunchconcept Burgemeester Quicx, Coffee & More. Verder beschikt het landgoed over een
eigen Spa & Wellness en 16 vergader- en banketzalen (tot 1.000 personen). Château St. Gerlach
maakt sinds 1997 deel uit van het Limburgse familiebedrijf Oostwegel Collection en is lid van
Relais & Châteaux. Voor meer informatie: www.stgerlach.nl
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