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ABN AMRO is diepgeworteld in de Nederlandse samenleving. 
Samen met onze klanten gaan we de uitdagingen van onze tijd 
aan en geven we vorm aan de toekomst. Banking for better,  
for generations to come. Oftewel, doen waar we goed in zijn  
en daarmee een positieve impact maken op de wereld om  
ons heen, ook voor de generaties na ons, onze kinderen en 
kleinkinderen. 

Ook kunst en cultuur hebben een positieve impact op onze 
samenleving. Daarom begon ABN AMRO ruim veertig jaar 
geleden met het aanleggen van een collectie hedendaagse 
kunst die inmiddels tot de grootste bedrijfscollecties van 
Nederland behoort. De collectie geeft een mooi overzicht  
van de naoorlogse beeldende kunst in Nederland. 

In de nieuwe ABN AMRO Kunstruimte op de Zuidas delen we 
vanaf nu onze collectie in wisselende presentaties met een 
breed publiek. En we geven daar een podium aan kunstenaars, 
met tentoonstellingen van jong en aankomend talent, onder 
meer als onderdeel van de ABN AMRO Kunstprijs.

Kunstenaars leggen onconventionele verbindingen, durven  
te dromen en voelen als seismografen vroegtijdig aan wat er  
in de wereld speelt. Dat zien wij als een belangrijke inspiratie, 
voor ABN AMRO en voor de samenleving.

Dus kom genieten van onze collectie en van de eerste 
presentaties in onze ABN AMRO Kunstruimte: de groeps
tentoonstelling Power of Art en Eleven Women, and More…. 
We hopen u daar te zien!

Robert Swaak, CEO ABN AMRO en 
voorzitter van het bestuur van 
ABN AMRO Art & Heritage Foundation
 



Kunst kan de tijd even stilzetten en reflecteren op de 
wereld waarin we leven. De werken in de tentoonstelling 
Power of Art, waaronder nieuwe aanwinsten uit de ABN 
AMRO Kunstcollectie, zijn een prachtig voorbeeld van de 
uiteenlopende manieren waarop kunstenaars daarmee 
omgaan. Soms gebeurt dat heel direct. Zo reageerden 
Tasio Bidegain en Daniëlle van Ark via hun werk op de 
recente pandemie die ons leven ontwrichtte. De aan huis 
gekluisterde Bidegain reeg als het ware de lockdown
beelden aaneen in tekeningen. Van Ark gebruikte de 
facturen die zij in die periode ontving, letterlijk als de basis 
voor haar werk en verkocht dat via Instagram voor de prijs 
van de factuur. Zo stelde ze met een knipoog de nijpende 
situatie van kunstenaars aan de kaak.
 
Ook actuele thema’s als duurzaamheid en klimaat vormen 
voor kunstenaars—direct of indirect—een vertrekpunt. 
Krištof Kintera levert met zijn bloemen van afval van elektri
citeitsspullen een speels commentaar op de consumptie
maatschappij en Cristina Lucas legt een verband tussen 
kleurgebruik en marketing. Melanie Bonajo stelt vragen  
over de vooruitgangsideologie, terwijl Abel Rodríguez met 
verleidelijke tekeningen van bomen in de Amazone de 
aandacht vestigt op dit bedreigde gebied.
 
Maar kunst is ook een stimulans om het leven juist op een 
ándere manier te benaderen of er zelfs aan te ontsnappen  
en aanspraak te doen op de kracht van de verbeelding.  
Het komische werk van Folkert de Jong zet bijvoorbeeld aan 
tot relativering. Esther Tielemans en Jan Roeland laten je 
genieten van de schoonheid en speelsheid van abstractie, 
terwijl Gabriel Lester van planten, die altijd weer naar het 
licht groeien, symbolen maakt van de veerkracht van het 
leven. Dat kunst ook zelf nieuw werk uitlokt, bewijzen  
Marcel van Eeden en Saskia Noor van Imhoff. Van Eeden 
maakt tekeningen op basis van de collectie van het 
Rijksmuseum. Van Imhoff incorporeerde in haar werk 
grafiek die vroeger tot de ABN AMROcollectie behoorde.
 
Daarmee heeft kunst ook een eigen cyclus. Hoe die de onze 
voortdurend verrijkt, is de rode draad in deze presentatie.

Danila Cahen, curator ABN AMRO Kunstcollectie

Krištof Kintera 

Hoe zou er natuur kunnen groeien uit 
de afgedankte materialen van onze 
tijd? Krištof Kintera poogt in zijn werk 
een antwoord te vinden op deze vraag. 
Hij beschouwt het huidige digitale 
tijdperk als een nieuwe Kopertijd. 
Tijdens de ‘eerste’ Kopertijd (5500–
3300 v. Chr.) was de mens veelal 
onderworpen aan de grillen van de 
natuur. Vandaag de dag zijn de rollen 
omgedraaid. Technische innovaties 
beteugelen en beperken de natuurlijke 
verschijnselen. Omringd door elektro
nica en ‘gecontroleerde natuur’ ziet 
Kintera gelijkenissen tussen stroom
kabels en wortels van bloemen en 
planten. Met de hidden beauty van 
elektronica, die volgens hem pas 
zichtbaar is wanneer je een apparaat 
demonteert, creëert hij een fictieve 
plantensoort. Zo is Brassica oleracea 
de Latijnse naam van wilde kool. 
Alessandro Volta was de elektro
chemicus die rond 1800 de moderne 
elektrische batterij uitvond. Aan de 
basis van de fantasierijke sculpturen 
van Kintera staat de intrinsieke 
tegenstelling tussen het natuurlijke  
en het artificiële.

Krištof Kintera
Praag, Tsjechië 1973

Postnaturalia – Resistor Minimalist
2018
gemengde techniek op houten paneel
103 x 73 cm

Brasiga Oleracea Volta 
2018
gemengde techniek op houten paneel
103 x 73 cm

Cerebra Nera
2017
Acrystal en metaal
135 x 65 x 75 cm

Abel Rodríguez 

Zijn leven lang observeerde Abel 
Rodríguez de flora en fauna in zijn 
geboortestreek, de regio van de 
Nonuya in het Colombiaanse 
Amazonegebied. Rodríguez, die van 
huis uit Mogaje Guihu heet, heeft zijn 
kennis verkregen door de mondelinge 
overlevering van eeuwenoude 
verhalen. Als ‘benoemer van planten’ 
gidste hij in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw westerse botanische 
onderzoekers door ‘zijn’ gebied en 
hielp hen bij het identificeren van de 
tropische planten en dierensoorten. 
Toen hij later moest vluchten voor  
de FARC en terechtkwam in de stad, 
maakte hij op verzoek van de 
onderzoekers tekeningen waarin hij 
zijn kennis visualiseerde. Dat doet  
hij volledig uit zijn hoofd. Sommige 
tekeningen, zoals deze, verbeelden 
een dwarsdoorsnede van een stuk 
oerwoud. Andere tonen hoe over
stromingen het gebied irrigeren. Soms 
zijn ze voorzien van teksten met veel 
wetenswaardigheden. Samen vormen 
ze een belangrijke en blijvende ver
slaggeving van een ecosysteem dat 
door klimaatverandering, militair 
geweld en ontbossing snel aan het 
verdwijnen is.

Abel Rodríguez
Cahuinarí regio, Colombia 1944

Terraza Alta
2020
waterverf en inkt op papier
70 x 100 cm

Terraza Vaja
2020
waterverf en inkt op papier
70 x 100 cm



Tasio Bidegain

Hallucineren, hartkloppingen en 
overmatig zweten: het zijn allemaal 
symptomen van het Parijssyndroom. 
Deze fysieke shocktoestand komt voor 
bij toeristen die de Franse hoofdstad 
bezoeken en daar ervaren dat de 
werkelijkheid niet overeenkomt met 
het romantische beeld dat hun is 
voorgehouden. Tasio Bidegain ziet 
hierin een gelijkenis met het jaar 2020, 
waarin een pandemie de wereld in 
haar greep had en het beeldscherm of 
het raam de enige verbinding vormde 
met de buitenwereld. De installatie 
van Bidegain is als het ware een 
tijdcapsule. Tijdens de drie maanden 
die hij zelf in lockdown in Parijs 
doorbracht, tekende hij wat we 
maandenlang voorbij zagen flitsen: 
livebeelden van mensenrechten
protesten, statistieken van ziekenhuis
opnames en reclames van bezorg
diensten. Zo vertaalde hij zijn virtuele 
ervaring van de pandemie naar papier. 
In de muurtekening voegt Bidegain de 
drie thema’s in zijn scherp gedetail
leerde beelden—dagelijkse scènes, 
verbeeldingen van het onzichtbare 
virus en schematische tekeningen van 
augmented reality—samen. Geïnspi
reerd door foto’s van een ondergrondse 
deeltjesversneller creëert hij een 
machine die zijn tekeningen meevoert 
in een spel tussen het organische en 
het mechanische en tussen techno
logie en spiritualiteit.

Tasio Bidegain 
Minorca, Spanje 1996

Paris Syndrome
2020
installatie met 18 tekeningen
potlood op papier
460 x 260 cm

Rodrigo Hernández 

De Mexicaanse kunstenaar Rodrigo 
Hernández wordt gefascineerd door 
taal, literatuur en geschiedenis en 
vernoemt zijn sculpturen naar 
ongebruikelijke of zelfs onbestaande 
woorden. Zo is het woord ‘dampcloot’ 
bedacht door de zeventiendeeeuwse 
natuurkundige Simon Stevin; het is 
een samengesteld woord om de 
atmosfeer of dampkring mee aan te 
duiden. Ook Hernández heeft een 
voorkeur voor samenstellingen. Die 
representeren iets wat in beweging  
is. Net als de aarde zelf. Ook deze 
sculptuur van felgekleurd papier
maché lijkt in beweging. Met ronde  
en hoekige vormen die moeiteloos in 
elkaar overgaan, lijkt ze voortdurend 
te veranderen. Je kunt er een appel  
in zien, of een soort vogel, en 
tegelijkertijd een abstract beeld dat 
herinnert aan een ZuidAmerikaanse 
esthetiek. Maar er bestaat geen 
onderscheid tussen de verschillende 
onderdelen. Het werk nodigt je uit om 
in beweging te komen, om het werk 
heen te lopen en verschillende per
spectieven op deze ‘dampcloot’ in  
te nemen.

Rodrigo Hernández
MexicoStad, Mexico 1983

Dampcloot 3
2020
olie en acryl op papiermarché  
en karton
25 x 26 x 12 cm

Esther Tielemans

Een overweldigende indruk van een 
grandioos uitzicht of het nietige gevoel 
dat je hebt in een immens bos…  
De herinnering aan zulke sublieme 
natuurervaringen probeert Esther 
Tielemans te vangen in haar kleurrijke 
schilderijen. Ooit begonnen als 
landschapsschilder is ze in de loop 
der jaren steeds abstracter gaan 
werken. Maar de natuur en haar 
veelzijdigheid spelen nog steeds de 
hoofdrol in haar werk. De land schap
pen uit haar herinneringen brengt ze 
terug tot verschillende verflagen op 
een plat vlak. Kijk je vanaf een afstand 
naar het werk, dan ervaar je een 
onmetelijke ruimte; van dichtbij lijken 
de in elkaar overvloeiende kleuren je 
op te zuigen. Het warme oranje steekt 
af tegen moerassige groen en 
blauwtinten: zou het een bosbrand 
voorstellen, of misschien de reflectie 
van het zonlicht in het water? De losse 
en dikke panelen waaruit het werk 
bestaat, geven het een sculpturale 
uitstraling. Zo benadrukt Tielmans  
dat het deel uitmaakt van een groter 
geheel, een ruimte waartoe ook de 
toeschouwer behoort. Net als in  
de natuur.

Esther Tielemans
Helmond 1976

zonder titel 12
2018
acryl op multiplex
80 x 100 cm 

Cristina Lucas 

Kleuren representeren een gevoel en 
een sfeer en je kunt er een specifieke 
artistieke beleving mee oproepen. 
Dat was de bedoeling van de avant
gardekunstenaars van het begin van 
de twintigste eeuw. Cristina Lucas  
laat in haar werk zien dat de kleuren 
en hun betekenis als het ware door 
bedrijven zijn gegijzeld. Zij zetten 
doelbewust kleuren in voor hun 
marketingstrategieën en sturen op 
deze subtiele wijze onze alledaagse 
beleving. Lucas verzamelde talloze 
bedrijfslogo’s, sorteerde ze op kleur en 
printte ze in haar serie Monochromes 
naast en over elkaar heen. In de 
omlijsting verwerkte ze woorden die 
de waarden aanduiden die met deze 
kleuren worden geassocieerd. Paars 
staat voor eerlijkheid, rood voor seks, 
oranje voor geluk. Het groen in 
Monochrome (Green) wordt in het 
algemeen geassocieerd met natuur, 
vitaliteit of groei, maar ook met af
gunst, geld of hoop. Door die begrip
pen te combineren met een eindeloze 
reeks groene bedrijfslogo’s, zoals die 
van Alitalia, Heineken en Campina, 
toont Lucas hoe onze perceptie 
voortdurend wordt beïnvloed.

Cristina Lucas
Jaén, Spanje 1973

Monochrome (Green)
2016–2017
digitale druk op methylacrylaat, 
houten lijst (oplage 2/3 + 1AP)
200 x 150 cm



Melanie Bonajo 

In haar films en foto’s stelt Melanie 
Bonajo vraagtekens bij het 
kapitalistische vooruitgangsdenken. 
Zo stelt ze zich bijvoorbeeld een leven 
voor waarin we dichter bij de natuur 
staan en meer vertrouwen op onze 
oergevoelens. In de film Progress vs 
Regress wordt de vraag gesteld of de 
technologische ontwikkelingen van 
de laatste honderd jaar ons echt 
vooruit hebben geholpen. De bejaar
den die in deze filmstill poseren met 
borden waarop uitvindingen staan als 
rolstoel, Prozac en walkman, lijken te 
twijfelen. Hebben we ons uitgeleverd 
aan de industrie en onze sociale 
vaardigheden en spiritualiteit inge
ruild voor gemak? Bonajo beschouwt 
vooruitgang als een mythe en spreekt 
ons aan op de verantwoordelijkheid 
die wij hebben voor onze omgeving. 
Wat zijn we bereid op te geven om 
een ander te redden?

Melanie Bonajo
Heerlen 1978

Progress vs Regress I
2011
cprint (oplage 1/5 + 2ap)
50 x 75 cm

Saskia Noor van Imhoff 

In het werk van Saskia Noor van 
Imhoff speelt het proces van ordenen 
en tentoonstellen een centrale rol.  
Ze probeert te analyseren hoe en 
waarom we iets presenteren en 
onderzoekt de ontstaansgeschiedenis 
van objecten en alledaagse voor
werpen. Zout vormt een belangrijk 
onderdeel van haar sculptuur, die zij 
maakte voor de tentoonstelling die 
haar als winnaar van de ABN AMRO 
Kunstprijs in 2017 werd aangeboden. 
Zout, dat in de huidige tijd kan dienen 
als duurzaam isolatiemateriaal, is van 
oudsher een conserveringsmiddel en 
een smaakversterker en was ooit, in 
de Romeinse tijd, een betaalmiddel. 
Maar zout veroorzaakt ook erosie, 
waardoor schijnbaar onaantastbare 
voorwerpen van vorm kunnen ver
anderen. Van Imhoff vergelijkt deze 
natuurlijke processen met de opbouw 
en dynamiek van een kunstcollectie, 
die door het aan trekken en afstoten 
van werken met de tijd verandert. In 
het zout plaatst Van Imhoff kunst
werken die voorheen deel uit maak ten 
van de ABN AMRO Kunstcollectie en 
door haar op een veiling werden 
gekocht. Zo vormt haar werk een 
soort tijdcapsule, waarin heden en 
verleden zijn stilgezet.

Saskia Noor van Imhoff 
Mission, British Columbia, Canada 
1982

#+32.04
2018
gezandstraald en met laser gesneden 
roestvrij staal, plexiglas, zout en 15 
prenten uit de ABN AMRO collectie
180 x 210 x 70 cm

Jan Roeland 

De schilderijen van Jan Roeland 
bevinden zich op het snijvlak van 
figuratieve en abstracte kunst. 
Planten, vogels, hamers en potloden: 
Roeland gaf uiteenlopende alle
daagse objecten in een spel van licht, 
kleur en vorm een ander uiterlijk.  
Hij maakte eindeloze variaties van 
hetzelfde object, net zolang tot hij 
tevreden was over de kleuren en 
verhoudingen. De stralend gele bloem 
lijkt in eerste instantie alle aandacht 
te trekken tegen de sobere achter
grond. Maar volgens Roeland ‘maakt 
de gele bloem het grijs ook mooier’. 
Het vrolijke geel en het sobere grijs 
spelen samen in het platte vlak. Het 
witte vierkant in de hoek brengt het 
tot een gebalanceerd geheel. Door  
de uitgemeten precisie waarmee de 
autodidactische Roeland de objecten 
om ons heen vereenvoudigt, krijgen 
ze bijna iets komisch.

Jan Roeland 
IJsselmuiden 1935 – Amsterdam 2016

Compositie met bloem en tak
2014
olieverf op doek 
170 x 100 cm 

Gabriel Lester

In het werk van Gabriel Lester, die 
zowel in film als beeldende kunst is 
opgeleid, speelt het verhaal vaak een 
grote rol. Voor Pots Trauma (Tropism) 
liet hij zich inspireren door een ver
haal waarin een vrouw gecon fron
teerd wordt met grote verande ringen 
en zich realiseert dat ze verder moet. 
Zoals beschreven in het verhaal 
beseft ze ‘dat niets zo veranderlijk is 
als de mens. Iedere natuur past zich 
aan naargelang de omstandigheden’. 
Tropisme is het mechanisme van 
planten om altijd naar het licht toe te 
groeien. Ook onder de meest erbar
melijke om standigheden piepen ze 
weer ergens naar boven. Je kunt dit 
werk dan ook lezen als een hoopvol 
over levings mechanisme, de mens die 
in staat is om zich steeds weer aan 
te passen aan veranderingen om hen 
heen.

Gabriel Lester
Amsterdam 1972 

Pots Trauma (Tropism)
2018
zand, epoxy, aluminium (3D print)
51 x 33 x 43 cm



Folkert de Jong

Folkert de Jong stelt in zijn werk de 
absurditeit van het leven centraal. 
Dat is te zien in de sculptuur 
Problemen van bergen (de pelgrim), 
een stel voeten met lichtgevende 
Birckenstocksandalen dat pardoes 
uit de muur steekt. Het werk is tege
lijkertijd absurd en grimmig. Dat zijn 
ook precies de twee polen die De 
Jong in zijn werk verenigt. Enerzijds 
heeft zijn werk iets komisch en 
lichtvoetigs alsof het rechtstreeks uit 
een stripverhaal komt—niet voor 
niets één van De Jongs inspiratie
bronnen. Anderzijds roept het asso
ciaties op met gruwel en verdriet. 
Twee kanten van het leven die De 
Jong in balans probeert te brengen 
om de onmacht en het noodlot te 
accepteren. Zijn unieke materiaal
gebruik versterkt dit idee. Met goed
koop isolatiemateriaal als styrofoam 
en purschuim transformeert hij 
herkenbare beelden tot vervreem
dende en surrealistische sculpturen. 

Folkert de Jong
Egmond aan Zee 1972

Problemen van bergen (de pelgrim)
2021
was, epoxyhars, pigmenten,  
staal en polyurethaanschuim
32 x 33 x 46 cm (2 delen)

Daniëlle van Ark

Daniëlle van Ark stelt in haar werk de 
kwetsbare positie van de kunstenaar 
centraal. Van Ark is opgeleid als 
fotograaf, ook maakt ze tekeningen 
en collages over onder meer waarde
bepaling en authenticiteit van foto
grafie. De reeks Bills ontstond tijdens 
de pandemie toen kunstenaars geen 
mogelijkheden hadden hun werk te 
tonen en te verkopen. Terwijl de vaste 
lasten, zoals de huur van een atelier 
en het aanschaffen van materialen, 
doorliepen, bleven de inkomsten uit. 
Van Ark gebruikte haar inkomende 
facturen als basis voor haar tekeningen 
en collages. Het bedrag van de factuur 
werd zowel de titel als de prijs waar
voor ze het werk vervol gens via 
Instagram verkocht. Daar mee gaf ze 
met een ironische knipoog, commen
taar op de kwetsbare positie van de 
kunstenaar tijdens de pandemie. ABN 
AMRO kwam in 2020 met de kunste
naar overeen de Bills van september 
2020 tot september 2021 als serie aan 
te kopen. Van Ark gaat in deze serie 
een dialoog aan met kunstwerken uit 
de ABN AMROcollectie, maar ook 
met (delen van) andere beroemde 
kunstwerken die ze vond in veiling
catalogi en kunsthistorische boeken.

Daniëlle van Ark
Schiedam 1974

Bills 
2020–2021
gemengde techniek op papier 
  (1 uit een serie van 62 werken)
29,7 x 21 cm (elk)

Marcel van Eeden

Marcel van Eeden baseert zijn 
tekeningen op foto’s en tekstfrag
menten uit boeken, kranten en tijd
schriften van vóór 1965. Van Eeden 
noemt deze periode het ‘hiervoormaals’, 
de tijd waarin hij nog niet was 
geboren. Daarom is het merendeel 
van de tekeningen ook in zwartwit 
uitgevoerd. Kleur doet vooral zijn 
intrede wanneer hij zich baseert op 
advertenties uit die tijd, meestal als 
het om eten gaat. Aanvankelijk 
stonden Van Eedens tekeningen op 
zichzelf. Sinds 2006 gebruikt hij alle 
losse tekst en beeldfragmenten als 
bouwstenen voor nieuwe, zelfverzon
nen beeldverhalen. De raadsel
achtige vertellingen hebben vaak een 
onderhuidse spanning. Dat geldt ook 
voor de serie zonder titel, Ryksmuseum, 
waarin Van Eeden een verhaal sug
gereert over een kunstroof uit het 
Rijksmuseum waarin Rembrandts 
‘Joodse Bruidje’, een landschap van 
Jacob van Ruisdael, en de fictieve 
inspecteur Hein Postma de hoofdrol 
spelen. De serie is gelieerd aan Van 
Eedens reeks De Rijnbar waarin 
gestolen schilderijen dienen als basis 
voor het opwekken van energie in 
een bar in de Rijnstraat.

Marcel van Eeden 
Den Haag 1965

zonder titel, Ryks Museum 
2019
nero krijtpotlood op papier 
  (1 uit een serie van 11 werken)
19 x 28 cm
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