Presentatie nieuw particulier initiatief met een nieuw werk van Christian Friedrich
9 February 2011, Art Rotterdam, 17.00 uur
Op een moment dat rijkssubsidies hoe langer hoe meer teruggeschroefd worden, heeft een
groep verzamelaars zich verenigd in de Stichting C.o.C.A. (Collectors of Contemporary Art) die
zich ten doel stelt het werk van jonge, veelbelovende kunstenaars in Nederland te stimuleren. Ze
doet dit door het beschikbaar stellen van een beurs om een nieuw werk voor de Stichting te
produceren. C.o.C.A. bestaat op dit moment uit vier verzamelaars van hedendaagse kunst en
zal zich in 2011 uitbreiden.
C.o.C.A nodigt ieder jaar iemand uit die goed de weg kent in het hedendaagse Nederlandse
kunstlandschap. Als curator stelt hij of zij een shortlist samen van kunstenaars die voldoen aan
het profiel van C.o.C.A. Eén van hen krijgt een geldbedrag om in volledige vrijheid een project
naar keuze te realiseren. Het resulterende werk (of een exemplaar van de editie daarvan) wordt
eigendom van C.o.C.A. Op die manier beoogd C.o.C.A. een interessante collectie op te bouwen.
C.o.C.A. streeft geen enkel commercieel doel na en richt zich uitsluitend op het stimuleren van
het werk van veelbelovende beeldend kunstenaars die in Nederland wonen en werkzaam zijn.
De eerste kunstenaar is Christian Friedrich (DE, 1977), die op basis van een voordracht van
curator Krist Gruijthuijsen door C.o.C.A. is uitverkoren. Christian Friedrich heeft de afgelopen
maanden intensief gewerkt aan een nieuw werk, een video, zonder titel.

Deze nieuwe productie zal worden getoond tijdens Art Rotterdam 2011. De perspresentatie van
C.o.C.A. en het nieuwe werk van Christian Friedrich zal tijdens de opening van Art Rotterdam
plaatsvinden op woensdagmiidag 9 februari a.s. om 17.00 uur in de Zapp Video Hall. Deze is
gesitueerd op de begane grond van Art Rotterdam, tussen de VIP-lounge en Café Rotterdam.
Op zondagmiddag 13 februari a.s. vindt om 15.00 uur op dezelfde locatie een
publiekspresentatie plaats.
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Alexander Ramselaar,
+31654320568 of ramselaar@stichtingcoca.nl of de website bezoeken www.stichtingcoca.nl
Met dank aan: Art Rotterdam en ZAPP Magazine	
  

