Rooms-Katholieke Bisschop opent kunstexpositie.
Het Nederlandse kunstbedrijf Margin (Art & Media) hield zijn
expositie "From the Psychedelic to the Vatican" in Ruigoord
op 1 en 2 september. De tentoonstelling liet de effecten zien
welke kunst heeft op populaire cultuur, zoals de
Psychedelische scene, tot aan instellingen zoals het Vaticaan.
Het liet internationale kunststijlen zien, gemaakt door
kunstenaars welke de beste zijn van hun generatie zoals Bruce
Atherton, Karl Ferris, Allen Barker en Nora Kastein.
De expositie werd geopend en ingezegend door de RoomsKatholieke bisschop Mgr. van Burgsteden SSS. Zijn
openingswoord was een moment van bezinning. Hierin had hij
o.a. aandacht voor de rol en het belang van kunstenaars in
deze tijd. "Kunstenaars hebben een gave. Met hun scheppende
kracht maken zij een verbinding tussen het spirituele en het
aardse leven." Deze woorden zetten de toon en bleven
resoneren gedurende de expositie.
In aanwezigheid en vertegenwoordigend de stad Amsterdam
was Nederlandse politicus Simion Blom. Hij verwelkomde de
expositie namens de stad en complimenteerde de individuele
kunstenaars.
De tentoonstelling duurde twee dagen in de salon en in de
kerk van Ruigoord. De volgende exposities zijn op 15
september in Woudrichem in de Sint Martinus kerktoren en op
21,22 en 23 september in de Statenzaal te Zwolle.
Teaser clip: https://vimeo.com/280539649
www.margin-am.nl
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