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Kathedraal van Doornen biedt innovatief programma na inspirende opening
WILLEMSTAD – Zinderend. Spectaculair. Een voorbeeld voor heel Curaçao. Dit waren enige
opmerkingen gisteravond na afloop van de officiële opening van de Kathedraal van Doornen bij
Landhuis Bloemhof. Tijdens de magistrale opening stond een performance van Curaçaose artiesten en
kunstenaars als Elia Isenia, Kirk Claes, Melanie Sloot en Swindey Helm, geregisseerd door een van
Curaçao's grootste maestros, Felix de Rooy, centraal.
Na deze speciale opening voor genodigden verwelkomt de Kathedraal de hele maand februari
bezoekers voor het programma Ode aan de Vrije Geest. Dit programma, waarbij het labyrinth van 25
miljoen sumpiña's open staat voor andere kunstenaars, wordt op dinsdag 4 en woensdag 5 februari
aftgetrapt door Studio Loos. Dit collectief biedt Curaçao iets geheels nieuws: De Kathedraal Zingt!
Door meeslepende en innovatieve technologie, laat Studio Loos de Kathedraal zingen via onnavolgbare
futuristische algoritmen. Deze bijzondere ervaring, waar het etherische met het aardse wordt
verbonden, is een must voor alle bezoekers die essentie van de Kathedraal van kunstenaar Herman van
Bergen willen doorgronden.
Van Bergen was gisteravond ontroerd door de diepgaande en kunstzinnige opening van 'zijn'
Kathedraal. “Ik schiet vol. Het is best emotioneel. Passie. Passie is de drijfveer waarmee we dit werk
hebben kunnen doen. Zonder passie was het nooit gelukt,” legde Herman van Bergen uit. Voorzitter
Daisy Casimiri van de Fundashon di Artista, naast Herman van Bergen de grote drijfveer achter de
Kathedraal, werd tevens geëerd voor haar cruciale bijdrage aan het kunstwerk.
Het project Kathedraal van Doornen is gedurende 5,5 jaar dat eraan is gewerkt ondersteund door
verschillende prestigieuze fondsen, waaronder het Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribbean en Reda Soshal. Herman van Bergen en Daisy Casimiri bedanken iedereen die hen door de
jaren heen heeft geloofd in de realisatie van het 20x20x10 meter hoge kunstwerk. “Ik heb dit zeker niet
alleen gedaan,” aldus Herman van Bergen tijdens de opening, “dit is iets van ons allemaal.”
Een ieder die van dichtbij naar de Kathedraal wil luisteren is van harte welkom op dinsdag 4 en
woensdag 5 februari van 6:30 tot 9 uur. Kaarten a ANG 15,- zijn beschikbaar bij Landhuis Bloemhof.
Vanaf dinsdag 4 februari is de Kathedraal ook dagelijks geopend van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's
middags.
Meer informatie is te vinden op de website cathedralofthorns.com en facebook.com/cathedralofthorns
-------Notitie voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Sluis door te
mailen naar cathedralofthorns@gmail.com of te appen naar nummer 672 1995

