Comunicat de presă
REMBRANDT VAN RIJN– IAȘI– 26.09.2014.

Vom expune colecția noastră privată la Muzeul Literaturii Române Iași, cu un
număr de 74 de gravuri originale Rembrandt van Rijn. Colecția conține ilustrații
Biblice și portrete cu sfinții.
Colectia va putea fi vizitată până in data de 18 Noiembrie 2014.
"Expunem această colecție in România, pentru că este firesc să expunem artă de clasă
Mondială și in Romania, fiind o țară cu aceleași drepturi ca oricare din Europa de Sud, unde
oamenii ar trebui să aibă posibilitatea de a vedea această artă mondială la domiciliu, nu să se
deplaseze în mod necesar la Londra, Paris sau Amsterdam ", a declarat Thomas Emmerling,
reprezentant al colecționarului în România.
"Iași, este un oraș cultural și un centru important în această regiune. Am dori să sprijinim
orașul să devină Capitală Culturală Europeană in anul 2021. Patrimoniul cultural de aici este
enorm!"
Expoziția a fost expusă înainte în Cluj-Napoca si Campulung Muscel, iar după Iași va continua
la Timisoara, posibil Ploiești și București.
"Motivul pentru care la Iași expunem doar ilustrațiile religioase, este pentru că dorim să
onorăm vizitatorii cu ocazia zilei de Sfânta Paraschiva in Iași."
Gravurile lui Rembrandt van Rijn au fost restaurate de câtre Amand Durand
aproximativ in anul1865 și publicate de câtre curatorul-șef al cabinetului de ștampe de la
Luvru inParis, George Duplessis.Un exemplar al gravurilor restaurate sunt încă păstrate în
Biblioteca Națională Franceză la Muzeul din Luvru, celălalt exemplar se află în colecția
noastră privată, din care expunem acum o parte în Iași.
Euro Art Luxemburg are aproximativ 5.000 de opere de artă, astfel fiind unul dintre cei mai
mari colecționari de artă privată, având sediul la Luxemburg. Aproape de 20 de ani expunem
colecția noastră în Muzee și galerii în mai mult de 120 de țări din întreaga lume.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm sunați reprezentantul nostru în România,
firma SC. Merkur Plus SRL, situat in orașul Cluj-Napoca.
Tel. 0751-455.851
De asemenea, vă invităm să vizitați site-ul nostru http://www.rembrandt-in-romania.ro/

