PERSBERICHT

DE ZEVEN HOOFDZONDEN

Kunst in Quarantaine is het samenwerkingsverband van de kunstenaars Regina Jacometti, Brigitta Ruven en Pim
Jonker.
Na jaren een werkruimte te hebben gedeeld voor ieders eigen werkzaamheden, die besproken en beoordeeld werden,
werd 2 jaar geleden het plan opgepakt om gezamenlijke producties uit te gaan voeren. Dit gebaseerd op
overeenkomende ideeën en tegenstrijdige uitgangspunten. Maar niet alleen ter verdieping en verrijking van ieders
individuele gedachtengoed en creativiteit, bovenal omdat de mening leeft dat er mogelijkheden aanwezig zijn om
samen tot een bijzonder en uniek eindresultaat te komen.
De gemeenschappelijke basis van onze interesse bleek o.a. religie, vertaalt naar de huidige tijd. Het thema dat we
besloten uit te werken was - misschien clichématig, maar naar ons oordeel nog steeds actueel - de 7 hoofdzonden. De
hoofzonden komen niet alleen voor in het christendom, maar worden ook vermeld bij diverse andere godsdienstige
stromingen. Vier voorbeelden van hoe de zonden vertaald kunnen worden naar het hedendaagse:
Hoofdzonde vraatzucht uit zich in de toename van obesitas. Wellust. Wie ziet geen softe tvsex, computerporno of 50
tinten grijs. Hebzucht. Welke bank heeft U? Hoogmoed. Moszkowicz, Verheijen, vriend Rutte, DSK, Poetin en zo
kunnen we nog wel even doorgaan.
Wij willen de 7 hoofdzonden van Kunst in Quarantaine afronden met een expositie in
Kunstcafé de Cantine, Rietlandpark 373, 1019 EM Amsterdam, 21 maart t/m 4 april 2015
dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, za/zo 12.00 uur tot middernacht.
De voorstudie ‘Hoofdzonde nummer 2: hebzucht’, die tijdens de overzichtsexpositie van 90 deelnemers aan de Open
Atelierroute 2013 ‘Oost, Grensverleggend’ in het CBK te zien was, werd door de vakjury als 1 van de 10 kunstwerken
genomineerd voor de Kunstprijs.
Waarschijnlijk begrijpt u dat een onderwerp als de 7 hoofdzonden zwaar op de maag ligt voor een klein collectief als
Kunst in Quarantaine . Daarom ronden wij af.
Voor het verkrijgen van meer informatie, Brigitta Ruven.
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