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Oesters en citroenen
Hedendaagse stillevens van Louise te Poele
1 september -14 november 2022
Dit najaar presenteert Rijksmuseum Muiderslot een bijzondere selectie hedendaagse
stillevens van Louise te Poele. Haar werk doet denken aan de zeventiende-eeuwse
stillevens die te zien zijn in het kasteel. Daarop zie je bekende symbolen als
citroenen, oesters, glazen roemers, kaas, brood en het spel van licht en donker. Als
je langer naar het werk van Te Poele kijkt, zie je verrassende composities.
Ogenschijnlijk dagelijkse objecten krijgen een geheimzinnig uitvoorkomen. De
presentatie Oesters en Citroenen gaat in op de inspiratiebronnen van Te Poele. Aan
de hand van de 17e eeuwse symbolen op de foto’s en de stillevens uit het museum
kom je meer te weten over het leven op het Muiderslot.
Audiotour en evenementen
In de speciale audiotour bij deze expositie vertelt Louise te Poele zelf over haar werk.
Ook neemt ze de bezoeker mee in de culinaire geschiedenis van het Muiderslot waar
zeker ook oesters en citroenen zijn gegeten. Tijdens de looptijd van de tentoonstelling
vinden regelmatige speciale evenementen plaats, zoals een stillevenworkshop met de
kunstenaar en proeverijen met oesters en citroenen.
Culinaire geschiedenis Muiderslot
Het Muiderslot kent een smakelijke culinaire geschiedenis. Dat is niet alleen te zien op
de schilderijen in het kasteel, maar ook aan de gebruiksvoorwerpen in de slotkeuken en
in de kasteeltuinen. De tuinen staan vol (vergeten) groenten, kruiden, vruchten en
(eetbare) bloemen. Regelmatig zijn er historische proeverijen onder leiding van de
kasteelkok. Daarin proeven deelnemers het verleden en horen ze meer over de verhalen
achter de smaken. Meer informatie over en kaartjes voor de Muiderslot tastings zijn te
vinden op muiderslot.nl/agenda.
Over de kunstenaar
Louise te Poele (1984) is een beeldend kunstenaar die in Nederland woont en werkt en is
opgeleid aan Artez Hoge School voor de Kunsten in Arnhem. Ze werkt met het medium
fotografie en maakt ruimtelijke sculpturen. Haar werken zijn wereldwijd tentoongesteld
in plaatsen als Parijs, New York, Miami, Hongkong, Berlijn en Istanbul. Werk van Louise
te Poele maakt deel uit van de collecties van Museum Arnhem, Museum Villa Mondriaan,
de Nederlandse ambassades in Japan en Frankrijk en diverse particuliere
kunstcollecties.
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Noot voor de redactie:
Fotomateriaal: zie bijlage. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de persvoorlichter van
het Muiderslot, Martine Willekens: martine.willekens@muiderslot.nl /tel. 06-53600431.

