
1

ABN AMRO cOllectie

ANOtHeR DAY:
Nieuwe AANkOpeN ABN AMRO 
cOllectie 2014—2015

DANiËlle VAN ARk 
NAtHAN AZHDeRiAN 
AMie Dicke 
elSpetH DieDeRiX 
eD VAN DeR elSkeN 
ZAcHARY FORMwAlt 
ARJAN VAN HelMOND 
JuliA HeRSkOVitS 
cARlA kleiN 
MARiJN VAN kReiJ 
GeRMAiNe kRuip 
AleXANDRA leYkAuF 
eRik VAN lieSHOut 
peRe llOBeRA 
DAViD MAlJkOVic 
kAtJA MAteR 
NeMANJA NikOlic 
SASkiA NOOR VAN iMHOFF 
liSA OppeNHeiM 
ANtONiS pittAS 
FlORiAN eN MicHAËl QuiStReBeRt 
tHOMAS RAAt 
kAReN SARGSYAN 
DANiel VAN StRAAleN 
MARiJke VAN wARMeRDAM 



2 3

ABN AMRO cOllectie ABN AMRO cOllectie

Voorwoord

de kunstcollectie van ABN AMro is altijd een 
afspiegeling van hedendaagse kunstontwikke-
lingen geweest en is, met bijna veertig jaar, 
een van de oudste bedrijfscollecties van  
Nederland.
 In 2010 werden, door de fusie van ABN  
AMro met Fortis Bank Nederland, twee kunst-
collecties samengevoegd. de collectie werd 
zorgvuldig in kaart gebracht en geïnventari-
seerd. Hieruit bleek dat er een groot aantal 
dubbele werken was. Bovendien is de bank de 
afgelopen jaren kleiner geworden waardoor er 
minder ruimte beschikbaar is om kunst tentoon 
te stellen. Vandaar dat 2010 een goed moment 
was om de collectie te herijken. Het uit-
gangspunt is om een kleinere collectie te 
behouden, met een nadruk op unieke hoogwaar-
dige stukken. Een deel van de collectie, 
voornamelijk grafiek en dubbele exemplaren,  
is inmiddels geveild. 
 Sinds 2008 hebben we bewust niets meer 
aangekocht. Het bestuur van de stichting 
besloot in 2014 een bescheiden maar belang-
rijke nieuwe impuls te geven aan de collectie 
en vanuit haar eigen middelen, waaronder de 
opbrengsten van de veilingen, een start te 
maken met het actualiseren van de collectie. 
 daarnaast werd in 2015 de ABN AMro Kunst-
prijs weer in het leven geroepen. de prijs-
winnaar van dit jaar, de Nederlandse kunste-
naar Melvin Moti, krijgt in november 2015,  
als onderdeel van de prijs een tentoonstelling  
in de Hermitage Amsterdam met een bij-
behorende catalogus. de prijs sluit aan bij 
het nieuw gelanceerde ‘ABN AMro Partner van 
de Toekomst’ programma. de bank investeert 
in talentvolle mensen die iets willen bereiken 
binnen sport, ondernemerschap, educatie of 
kunst & cultuur.
 Het doet ons goed dat we na moeilijke 
jaren de draad weer hebben opgepakt. Kunst 
kan kwaliteit, verbeeldingskracht en eigenheid 
toevoegen aan een kantooromgeving. Kunst is 
eigenzinnig. Het roept vragen op, het spie-
gelt, confronteert en inspireert. Het kijkt 
over grenzen heen en haalt de wereld binnen 
in ons bedrijf. Juist in deze tijd kan de  
ABN AMro kunstcollectie daarom een bron van 
inspiratie zijn voor klanten, bezoekers en 
medewerkers. de kunst van Another Day vertelt 
een verhaal.

 Joop wijn
 Lid raad van Bestuur
 Voorzitter Stichting Kunst en Historisch Bezit ABN AMro

iNtRODuctie 

In de tentoonstelling Another day, naar de 
gelijknamige recent aangekochte serie werken 
van kunstenaar Marijke van warmerdam,  
worden de aankopen 2014-2015 uit de ABN AMro  
collectie gepresenteerd. Net als in het  
verleden richt het verzamelbeleid van de bank 
zich hoofdzakelijk op werk van Nederlandse en 
in Nederland wonende en werkende buitenlandse 
kunstenaars. Bij het opbouwen van een breed 
overzicht van naoorlogse kunst in Nederland 
is bovendien altijd speciale aandacht geweest 
voor jong talent. dit accent in de collectie 
wordt voortgezet. Met werken van kunstenaars 
als daniel van Straalen, Julia Herskovits, 
Saskia Noor van Imhoff of Nathan Azhderian is 
het jongste talent van dit moment weer in  
de collectie vertegenwoordigd. Nieuwe posities 
zijn aangekocht van kunstenaars die de afge-
lopen jaren furore maakten in de kunstwereld, 
maar nog niet in de collectie opgenomen waren, 
zoals het werk van Germaine Kruip, david 
Maljkovic, Karen Sargsyan of Pere Llobera. 
Tevens is er werk aangekocht van kunstenaars 
die al in de collectie zaten, kunstenaars  
die de afgelopen jaren consequent werk heb-
ben gemaakt van uitzonderlijk hoge kwaliteit 
en zich op een interessante manier zijn  
blijven ontwikkelen. Marijke van warmerdam, 
Arjan van Helmond, Carla Klein, Elspeth  
diederix, Erik van Lieshout of Amie dicke zijn 
daar goede voorbeelden van. daarnaast is er 
gekeken naar belangrijke nieuwe ontwikkelingen 
in de kunst. Een tendens wordt zichtbaar van 
geëngageerde kunstenaars die zich verhouden 
tot de wereld, met werken die ingaan op 
sociaal maatschappelijke onderwerpen en de 
tijd waarin we leven. dit is te zien bij  
Antonis Pittas, Zachary Formwalt of Nemanja 
Nikolic. Verder valt op dat veel jonge heden-
daagse kunstenaars inspiratie halen uit 
(kunst)geschiedenis, spelen met iconische 
kunstwerken of -stromingen uit het verleden, 
deze hergebruiken en veelal ook de positie 
van de kunstenaar als maker onderdeel laten 
zijn van hun werk, zoals bij de gebroeders 
Quistrebert, Marijn van Kreij, Saskia Noor  
van Imhoff, Thomas raat of daniëlle van Ark. 
Nieuwe fotografische posities worden zichtbaar 
met kunstenaars die een onderzoekende hou-
ding ten opzichte van het medium fotografie 
aannemen, spelen met de relatie tussen foto-
grafie en schilderkunst en het reproduceren 
en vervormen van bestaande beelden centraal 
stellen; Alexandra Leykauf, Lisa oppenheim  
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of Katja Mater laten dit mooi zien. Met de 
aankoop van het werk van deze kunstenaars 
krijgt de ABN AMro collectie verdieping en 
sluit het weer aan bij het heden; lijnen in 
de collectie worden voortgezet, nieuwe ont-
wikkelingen krijgen een plek en jong talent 
wordt zichtbaar.

 danila Cahen
 Curator kunst ABN AMro 
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daniëlle van Ark is zowel geïnteresseerd in 
het medium fotografie en de ‘ready made’ – 
gebuikte objecten – als in kunstwerken met 
een meer vluchtig karakter. Thema’s als  
vergankelijkheid, sterfelijkheid en tijd staan 
centraal in haar oeuvre, evenals Van Arks  
eigen positie als kunstenaar. 

Het werk traces of another world were found 
on the moon in de ABN AMro collectie toont 
honderden vingerafdrukken van Van Ark op  
een groot vel papier. Naarmate haar vingers 
zich naar de bovenzijde van het papier be-
wegen, plaatst Van Ark haar afdruk vaker en 
wordt het werk langzaam donkerder – en haar 
vingerafdrukken zichtbaarder. Het is alsof 
ze stapsgewijs dichter bij haar doel komt en 
haar sporen steeds nadrukkelijker achter-
laat. Het resultaat is een werk dat onlosma-
kelijk met het lichaam van de kunstenaar is 
verbonden en tegelijkertijd – vooral van een 
afstand – een zekere abstractie bezit waar-
in men van alles kan zien: de sporen van een 
andere wereld, bijvoorbeeld. 

DANiËlle VAN ARk
Schiedam 1974

traces of another 
world were found 
on the moon 
2015
vingerafdrukken op 
papier 
140 × 100 cm

No 

1

Traces of another world were found on the moon 
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Nathan Azhderian maakt verleidelijke kunst, 
kunst die appelleert aan onze visuele zin-
tuigen. Vaak doet hij dit met alledaagse 
en herkenbare voorwerpen, zoals gebroken 
spiegels, polyester of aluminiumfolie. door 
het ‘goedkope’ sentiment te benadrukken van 
dit soort materialen en hier op ambachte-
lijke wijze visueel aantrekkelijke werken  
mee te maken, speelt hij met het idee van  
een kunstwerk als waardevol object. 

Floating Signifier ii (the image of Flowers) 
en Floating Signifier iii (the image of  
Flowers) uit de ABN AMro collectie presen-
teren twee bloemen van aluminiumfolie tegen  
een knalrode achtergrond. de werken lijken  
op gedroogde bloemen die men bewaart in 
een boek of in een lijstje aan de muur.  
In Azhderians werk is het rood van de roos  
echter naar de achtergrond verschoven en 
wordt het object zelf verbeeld door een 
stuk uitgesneden aluminiumfolie. Het is een 
vervreemdend beeld dat de liefdevolle be-
tekenis van de bloem niet weergeeft, maar 
imiteert. 

NAtHAN AZHDeRiAN
Santa rosa, V.S. 1982

Floating Signifier ii 
(the image of Flowers)
2015
aluminiumfolie op  
autolak op paneel
64 × 49,5 cm

Floating Signifier iii 
(the image of Flowers)
2015
aluminiumfolie op  
autolak op paneel
64 × 49,5 cm

Foto’s: Sander Tiedema

Floating Signifier II (The Image of Flowers)

Floating Signifier III (The Image of Flowers)
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AMie Dicke
rotterdam 1978

crystal 
2013
lege BIC-pennen, 
spanband 
34 × 30 × 110 cm

Foto: Sander Tiedema

Amie dicke gebruikt persoonlijke en gevonden 
afbeeldingen en objecten en assembleert deze 
tot nieuwe sculpturen en werken op papier.  
In haar vroegste werk gebruikt dicke materia-
len als kaarsen, haar en nagels om door 
middel van maskering, verbranding, of ver-
vorming gelaagde, nieuwe beelden te laten 
ontstaan. de betekenis en vorm van lichamelijk 
verval stond centraal in haar vroege werk dat 
onder andere tot uiting kwam in de rigoureuze 
transformatie van afbeeldingen van hedendaag-
se iconen. In recent werk engageert dicke 
zich onder meer met de wijze waarop specifie-
ke beelden, ideeën en ruimtes als het ware 
naleven. 

crystal in de ABN AMro collectie is een 
sculptuur van lege BIC-pennen die door een 
spanband bijeen worden gehouden. Het werk is 
een voortzetting van dicke’s interesse in de 
oorsprong van beelden en de manier waarop 
men zich tot beelden verhoudt – en deze ook 
altijd weer kan herzien, bijvoorbeeld door ze 
met een BIC-pen te bewerken (Butterflies
2006, (corrected Artwork), 2011). Met crystal 
laat dicke zien dat overblijfselen niet het 
einde, maar het begin kunnen vormen van een 
nieuwe cyclus. Ieder onderdeel van de pen  
is hergebruikt: door het puntje van de pen  
af te halen, blies dicke de inkt op platen  
en maakte er zo tekeningen van, en de legen 
hulzen vormden een perfecte open cirkel – een 
sculptuur. de restjes blauwe inkt creëerden 
aan weerszijden van de sculptuur een prachtig 
patroon dat doet denken aan krioelende  
organismen. 

No 

3

Crystal 
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elSpetH DieDeRiX
Nairobi, Kenya 1971

utah (post-it)
2001
C-print, oplage 1/5
134 × 102 cm

Elspeth diederix is geïnteresseerd in de 
verhouding tussen natuurlijke en onnatuurlijke 
materialen, en de wijze waarop de mens de 
natuur beïnvloedt. de kunstenaar wordt wel 
beschouwd als de rené Magritte van Nederland 
vanwege het surrealistische karakter van haar 
werk. diederix toont in haar fotografische 
stillevens alledaagse objecten – variërend van 
waterflessen tot cassettebandjes en kaarsen 
– die ze middels bijzondere belichting of 
cameraperspectief transformeert tot een 
onwerkelijk beeld. 

Het werk utah (post-it) in de ABN AMro col-
lectie toont een berkenbos in een besneeuwd 
landschap in de Amerikaanse staat Utah. 
Echter, twee boomstammen zijn voorzien van 
een fuchsia post-it en één van de bomen is 
bewerkt met een marker. Het witte landschap 
in combinatie met de blauwe hemel, het  
berkenbos, en de felroze post-it werkt be-
vreemdend en dwingt de beschouwer na te 
denken over de relatie tussen de natuur en  
de mens. door het gebruik van een banaal 
gebruiksvoorwerp in haar compositie, de post-
it, verstoort diederix de esthetiek van de 
natuur en ontstaat een surreëel beeld; die 
van een ‘eureka’ moment midden in een onge-
rept landschap, van de mens die zijn sporen 
overal in de natuur achterlaat. 

No 

4

Utah (post-it)
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Ed van der Elsken is een van de meest 
bekende en belangrijke Nederlandse fotografen 
van de twintigste eeuw. Gedurende ruim veer-
tig jaar gaf hij zijn ontmoetingen met mensen 
vorm in foto’s, fotoboeken en films. In 1956 
debuteerde hij met zijn fotoboek een liefdes-
geschiedenis in Saint Germain des prés, dat 
hem op slag beroemd maakte. daarna volgden 
nog ruim twintig fotoboeken. reizend door 
wereldsteden als Parijs, Tokio, Hong Kong en 
Amsterdam of rondtrekkend door Afrika en 
Japan richtte hij zijn camera bij voorkeur op 
karaktervolle en opvallende individuen. Zijn 
persoonlijke, poëtische benadering van mensen 
en zijn bijna theatrale beeldtaal was nieuw 
voor de Nederlandse documentaire fotografie. 
Nog steeds is het werk van de overleden 
fotograaf een inspiratiebron voor veel heden-
daagse fotografen, vanwege zijn directe stijl 
van fotograferen, zijn bijzondere manier van 
afdrukken en zijn persoonlijkheid. 

Voor de ABN AMro collectie werden meerdere 
kleurenfoto’s aangekocht van Van der Elsken 
die hij maakte tijdens zijn reizen naar 
Marseille, Londen, Cuba, Amsterdam, New 
York, IJsland en Tanzania. Alhoewel de foto’s 
bijna veertig jaar oud zijn en een tijdsbeeld 
geven van perioden die al lang voorbij zijn 
(zoals de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw), hebben de foto’s allesbehalve 
een ouderwetse uitstraling. Het intense  
kleurgebruik, de intimiteit tussen de foto-
graaf en zijn onderwerp alsook de compositie 
van het beeld, zijn karakteristieke kenmerken  
van Van der Elskens oeuvre. Ze geven de  
foto’s niet alleen hun eigenheid, maar ook een  
eigentijdsheid die niet lijkt te dateren.

eD VAN DeR elSkeN
Amsterdam 1925 – Edam 1990

Beethovenstraat ii 
1967 (afdruk 2014)
Lambda afdruk, 
oplage 3/12
40 × 60 cm

tanzania 
1970 (afdruk 2000)
kleurenfoto, 
oplage 1/12
51 × 61 cm

Marseille 
1975 (afdruk 2000)
kleurenfoto, 
oplage 3/12
40 × 60 cm

42nd street NY  
1969 (afdruk 2003)
kleurenfoto, 
oplage 6/12
50,7 × 61 cm

iJsland (twins) 
1968 (afdruk 2003)
kleurenfoto, 
oplage 1/12
30 × 40 cm

let it Rock teddy 
Boys, london 
1972 (afdruk 2005)
kleurenfoto, 
oplage 4/12
50,7 × 61 cm

cuba
1967 (afdruk 2012)
C-print, 
oplage 6/12
50 × 60 cm

alle foto’s:  
© Ed van der Elsken / 
Nederlands Fotomuseum, 
courtesy Annet Gelink 
Gallery, Amsterdam

Cuba

Tanzania 

Marseille

Let It rock Teddy Boys, London 

42nd street NY  

Beethovenstraat II IJsland (Twins) 

No 

5 a

5 b

5 c

5 d

5 e

5 f

5 g



16 17

ABN AMRO cOllectie ABN AMRO cOllectie

de fotografie en video-installaties van de 
in Nederland gevestigde Amerikaanse kunste-
naar Zachary Formwalt gaan in op de complexe 
relaties tussen geschiedenis, kapitalisme 
en beeldproductie. Formwalts recente werk 
stelt de wereldwijde kredietcrisis en de  
gevolgen daarvan op onze economie en ons 
sociale leven centraal. In 2009 - op het 
hoogtepunt van de financiële crisis - foto-
grafeerde Formwalt boeken in een economisch 
antiquariaat. Tijdens de financiële crisis 
bleek het antiquariaat aan populariteit te 
hebben gewonnen. waar de boeken in voor-
gaande jaren weinig werden gelezen, bleken  
de economische verhandelingen nu immens 
gewild te zijn. de boekenkast begint met een 
commentaar op het Kapitalistisch Manifest  
van Karl Marx en bevat boeken over het com-
paratief voordeel, over de Gouden Standaard 
en The General Theory van Keynes. 

de basis van het werk is een heel simpel 
gegeven: het toont het menselijk verlangen 
om ten tijde van onzekerheid grip te krijgen 
op onzichtbare processen, zoals die van  
de economie. In een serie van zestien foto’s 
worden fragmenten getoond van de boekenkast 
van dichtbij. de boeken in de serie economic 
History at the Antiquariat zijn iets groter 
dan levensecht weergegeven. Ze zijn haar-
scherp gefotografeerd, waardoor de publi-
caties een bijna tastbare kwaliteit krijgen. 
Het werk roept vragen op over deze tijd, over 
economische processen en spiegelt hedendaagse 
maatschappelijke ontwikkelingen.

ZAcHARY FORMwAlt
Albany, V.S. 1979 

the economic History 
at the Antiquariat 
2009
serie van 16 foto’s,
oplage AP1/2AP 
50 × 33,5 cm elk
Installatiefoto van 
Economic History at 
the Antiquariat tijdens 
de tentoonstelling 
in de Kunsthalle Basel 
in 2009. 

Foto: Serge Hasen-
böhler © Kunsthalle  
Basel, 2009

No 

6

The Economic History at the Antiquariat
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de nachtelijke aanblik van een huis, een 
roerloze woonkamer of het verlaten  
interieur van een kantine: het zijn 
onderwerpen voor de schilderingen op papier 
met gouache of acrylverf van Arjan van 
Helmond zoals het werk Atelier #2 uit 2006 
uit de ABN AMro collectie. Met een ingetogen 
kleurenpalet verbeeldt de kunstenaar binnen- 
en buitenruimtes op een manier die doet denken 
aan Edward Hopper. Eenzelfde verstilling en 
tijdloosheid brengt hij voor het voetlicht, 
maar zonder menselijke hoofdfiguren. die rol 
bedeelt Van Helmond toe aan dingen: aan een 
scheur in de vloer, meubels of aan een 
geblokt tafelkleed. Van Helmond: “In eerste 
instantie waren het meer portretten van 
huizen, waaraan ik van buitenaf een soort 
menselijke eigenschappen wilde toedichten. 
In mijn recente werk gaat het meer over de 
blik en de emotie die daaraan verbonden kan 
zijn. (…) de tijd kun je niet vasthouden, 
maar de plek waar iets heeft plaatsgevonden, 
herinner je je wel altijd heel levendig, tot 
in de kleinste details.”

Het nieuwe werk classroom #1 toont een leeg 
klaslokaal. Het schilderij is opgebouwd uit 
tien losse vellen, die samen één geheel 
vormen. Hierdoor ontstaat een complex en 
fascinerend beeld. de losse vellen zijn op 
verschillende manieren beschilderd: sommige 
hebben een dikke verftextuur, anderen meer 
een transparant karakter. Sommige onderdelen 
tonen een realistische afbeelding, anderen 
zoomen in op een detail en geven slechts 
abstracte lijnen en vormen weer. Er lijkt ook 
een tijdsverloop in het werk te zitten: een 
openstaande deur wordt herhaald; de ene keer 
met, de andere keer zonder verjaardagslinger. 
Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat 
verschillende momenten tegelijkertijd worden 
afgebeeld en creëert de kunstenaar een 
filmisch effect. 

ARJAN VAN HelMOND
deurne 1971

classroom #1
2014
inkt, acryl en gouache 
op papier
246 × 207 cm

Atelier #2 
2006 
acryl en gouache op 
papier 
120 × 120 cm

Foto’s: Sander Tiedema

No 

7 a

7 b

Classroom #1

Atelier #2
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Het oeuvre van de nog jonge kunstenaar Julia 
Herskovits kenmerkt zich door een speelse 
omgang en omarming van het artistieke proces. 
Haar schilderijen ogen als kinderlijke 
vingeroefeningen van een kunstenaar die haar 
weg nog moet bepalen, maar het tegen-
overgestelde is waar: haar werk kent een 
sterk eigen karakter dat het lef heeft om 
simpelweg te zijn wat zij verbeeldt. 

ook het werk in de ABN AMro collectie,  
cactus painting, is op het eerste gezicht een 
eenvoudig schilderij van een cactus. Het doek 
is echter beklad; over de plant is een dik 
kruis aangebracht dat met extra verfstreepjes 
is aangezet. Herskovits maakt het werk als 
het ware ongedaan, waarmee zij zichtbaar  
haar eigen handelen becommentarieert. Het 
resultaat is tegelijkertijd een speels en 
kritisch doek dat laat zien dat kunst bij 
uitstek een proces van ‘trial-and-error’ is.

JuliA HeRSkOVitS
Stockholm, Zweden 1988

cactus painting 
2014
acryl op doek
120 × 90 cm

No 

8

Cactus Painting 
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Carla Klein schildert landschappen, industrie-
gebieden en verstilde stadsgezichten geba-
seerd op fotomateriaal. In het werk van Klein 
worden foutjes in de fotografie – een vlek in 
het beeld, een scheur in het negatief, grove 
pixels – juist uitvergroot waardoor er een 
grote mate van abstractie ontstaat. In het 
begin van haar carrière schilderde de kunste-
naar voornamelijk lege interieurs in een 
typerend grijsblauw kleurenpalet. de laatste 
jaren richt zij haar blik op het landschap. 
Bij Klein is het landschap groots en ondoor-
grondelijk. de ongrijpbaarheid van de natuur, 
maar ook die van gecultiveerde landschappen, 
resoneert in monumentale doeken. 

recentelijk heeft kleur zijn intrede gedaan  
in haar schilderijen: diep rood, oranje en 
gele partijen worden afgewisseld met blauwe 
kleurschakeringen. Het schilderij Zonder titel 
uit de ABN AMro collectie toont een beeltenis 
van een luchtpartij, gezien vanuit het raam 
van een vliegtuig. Met enkele kleuren zet 
Klein een krachtig beeld neer; de donkerblau-
we lucht zet ze af tegen het dieprood van de 
vleugel van het vliegtuig waardoor er een 
prachtig effect ontstaat. door de grote mate 
van abstractie is de afbeelding niet duidelijk 
herkenbaar. Het zou ook een uitgestrekt 
landschap kunnen voorstellen met kavels 
grond. de daadwerkelijke betekenis van de 
afbeelding doet er niet toe in het werk van 
Klein. de kunstenaar speelt met de grens 
tussen figuratie en abstractie, met de relatie 
tussen fotografie en schilderkunst en laat 
schilderijen ontstaan die vooral door hun 
schilderkunstige kwaliteit en kleurgebruik 
diepe indruk maken.

cARlA kleiN
Zwolle 1973

zonder titel
2015
olie op doek
130 × 200 cm

Foto: Job Janssen

No 

9

zonder titel



24 25

ABN AMRO cOllectie ABN AMRO cOllectie

MARiJN VAN kReiJ
Middelrode 1978

zonder titel (picasso, 
Some painters)
2015
collage, gouache, 
potlood en laserprint 
op papier
21 × 29.7 cm

zonder titel (twohy,  
instead of ‘it Sucks’)
2015
gouache en offsetdruk 
op papier
29.7 × 42 cm

Foto’s: wytske van  
Keulen

zonder titel (Picasso, Some Painters)

zonder titel (Twohy, Instead of ‘It Sucks’)

“Uiteindelijk hoop ik dat vragen over eigen-
dom onbelangrijk worden, alles is afkomstig 
uit de wereld waarin we leven, of het nu een 
bestaand beeld is of een beeld in mijn hoofd.” 
Het is een typische uitspraak voor de kunste-
naar Marijn van Kreij die in zijn werk thema’s 
als authenticiteit, originaliteit en appropria-
tie – artistieke toe-eigening – onderzoekt. 
Speelse referenties naar de populaire beeld- 
en popcultuur zijn bovendien kenmerkend voor 
het oeuvre van Van Kreij dat bestaat uit 
tekeningen, schilderijen, video’s, objecten en 
installaties.  

Beide collages van de kunstenaar in de ABN 
AMro collectie bestaan uit een aantal eenvou-
dige elementen: gekleurde, ronde vlekken,  
een potloodlijn, een vierkant, een gele stip. 
op één werk staat “Instead of ‘It Sucks’ you 
could say, ‘It doesn’t speak to me’” – een 
tekst die Van Kreij van Mike Twohy’s cartoon 
in de New Yorker heeft overgenomen. de  
cartoon toont een kind en zijn moeder in het 
museum, waarbij de moeder het kind vertelt 
hoe hij op kunst kan – of moet – reageren. 
door de tekst in zijn werk te incorporeren, 
drijft Van Kreij als het ware de spot met zijn 
eigen werk en relativeert het feit dat de 
toeschouwer kunst niet altijd direct hoeft te 
begrijpen. Het andere werk, zonder titel 
(picasso, Some painters), bevat een quote van 
Picasso, namelijk: “Some painters transform 
the sun into a yellow spot, others transform 
a yellow spot into the sun.” de ironie is dat 
de collage van Van Kreij misschien zowel het 
eerste als het tweede deel van de zin ver-
beeldt, en het aan de toeschouwer is om te 
bepalen of de gele vlek méér voorstelt – een 
zon, bijvoorbeeld. 

No 

10 a

10 b
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GeRMAiNe kRuip
Castricum 1970

counter Movement
(Black)
2013 
mechaniek, glasvezel en 
zwart gecoat aluminium, 
oplage 2/3
200 × 50 × 60 cm

Foto’s: Maxime  
Fauconnier

de werken van Germaine Kruip zijn subtiel van 
aard. Haar werk – waaronder sculpturen, in-
stallaties, films en performances - draait om 
licht en schaduw, om natuur versus cultuur, 
om het verstrijken van tijd en om het belang 
van schoonheid. Kruip maakte in 2000 een 
overstap van theater naar beeldende kunst. 
In haar werk is theater van invloed gebleven: 
in de enscenering van licht en omgeving en in 
haar omgang met het publiek, dat een belang-
rijke rol speelt in haar werk als waarnemer, 
maar er vaak ook onderdeel van is. Kruip 
maakt het publiek op subtiele wijze bewust 
van het eigen waarnemingsproces. Ze stileert 
alledaagse verschijnselen tot een kunstwerk 
en toont zo de grens tussen kunst en de 
dagelijkse realiteit. 

In haar werk onderzoekt de kunstenaar onder 
andere verschillende betekenissen die aan  
geometrische vormen worden toegedicht. In 
het werk counter compositions, neemt ze bij-
voorbeeld een schilderij van de beroemde Stijl 
kunstenaar Theo Van doesburg als uitgangs-
punt. In een constructie van vrij zwevende 
geometrische vormen laat Kruip door middel 
van belichting, door een spel van geometri-
sche schaduwvlakken, een abstract schilderij 
van Van doesburg - een van zijn counter  
compositions - op de wand ontstaan. de  
mobiele sculptuur counter Movements (Black) 
uit de ABN AMro collectie bestaat uit twee 
driehoekige constructies die om elkaars as 
draaien. Het werk is rustgevend en bijna  
hypnotiserend. Als een oregami van gevouwen 
papier leidt de geometrie tot abstractie. 
door de beweging van de driehoeken ontstaan 
voortdurend nieuwe abstracte beelden.

No 

11

Counter Movement (Black)
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Alexandra Leykauf onderzoekt in haar werk 
de positie en betekenis van het historische 
en hedendaagse fotografische beeld. In haar 
installaties presenteert Leykauf zelfgemaak-
te foto’s van gevonden afbeeldingen. Leykaufs 
installaties zijn een soort ruimtelijke beeld-
collages waarin ook de architectuur van de 
ruimte een belangrijke rol speelt. 

Leykaufs werk in de ABN AMro collectie,  
Reception, maakt onderdeel uit van de serie 
candid etui waarin de kunstenaar handgekleur-
de foto’s combineert met zwart-wit afdrukken. 
de foto van het interieur staat in scherp 
contrast met de (onscherpe) reproductie van 
het landschapsschilderij dat de achtergrond 
van Reception vormt. Het exotische tapijt  
in de afbeelding refereert aan de koloniale  
tijd waarin dit soort gebruiksvoorwerpen 
geïmporteerd werden. In de beeldende kunst 
functioneerden de tapijten als verplaats-
bare stukjes landschap; de kleden waren  
immers geïnspireerd op de oriëntaalse tuin. 
Leykauf verbindt het artistieke gebruik van 
tapijten met ontwikkelingen in de landschaps-
schilderkunst, namelijk de verschuiving van 
het landschap naar het centrale thema van 
het doek. door het tapijt in te kleuren wekt 
Leykauf het landschap opnieuw tot leven. 

AleXANDRA leYkAuF
Neurenberg, duitsland 1976

Reception 
2013
gekleurde 
gelatinezilverdruk
130 × 90 cm

No 

12

reception 
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de schilderijen, tekeningen, videofilms en 
-installaties van Erik van Lieshout zijn vaak 
provocerend, grappig en energiek. In zijn 
kunstwerken gaat Van Lieshout in op heden-
daagse sociaal-politieke vraagstukken zoals  
de moderne consumptiemaatschappij, de multi-
culturele samenleving of rechtse politieke  
polarisatie. Subculturen en het rauwe groot-
stedelijke leven vormen de bron van zijn werk. 

Van Lieshout – die wel vaker films maakt 
waarbij hij gemeenschappen van binnenuit ob-
serveert – maakte in 2014 voor zijn deelname 
aan de kunsttentoonstelling Manifesta in de 
Hermitage in Sint Petersburg een film getiteld 
Basement, over vrijwilligsters die in de kel-
ders van de Hermitage zwerfkatten opvangen. 
Het verzorgen van katten door het museum 
gaat terug tot de 17e eeuw; destijds plaatste 
tsarina Elisabeth de dieren in de kelder om 
ongedierte tegen te gaan. In de film begint 
Van Lieshout de vrouwen te helpen bij hun 
werk, terwijl zijn twijfels over zijn deel-
name aan het kunstevenement groeien naarmate 
de politieke spanningen tussen west-Europa 
en rusland toenemen. de film heeft geen een-
duidige politieke boodschap. Het toont Van 
Lieshouts hilarische pogingen goed te doen en 
de kunst nuttig te maken voor mens en dier. 

de drie werken op papier die aangekocht  
zijn voor de ABN AMro collectie komen uit de 
filminstallatie Basement. In een krijt-, een 
inkttekening en een collage weet Van Lies-
hout indringende portretten van katten neer 
te zetten. Het toont de virtuositeit van de 
kunstenaar als schilder en tekenaar. In een 
van de tekeningen staat de tekst “Chto de-
lat”, hetgeen in het russisch “wat moet er 
gebeuren?” betekent. deze filosofische vraag 
is open, maar heeft ook een politieke lading. 
Het verwijst naar het russische kunstenaars-
initiatief CHTo dELAT, dat zich terugtrok uit 
de Manifesta tentoonstelling vanwege hun  
kritiek op rusland in de oorlog met oekraïne. 
In de werken zitten ook verwijzingen naar de 
russische kunstgeschiedenis, zoals de collage 
van een advertentie van de audio-multi-
national Bose met een kat in de hoofdrol die 
Van Lieshout combineert met een rood-zwart 
kruis van afplaktape, als een hedendaagse
versie van het beroemde schilderij van de 
russische constructivist Kazimier Malevic. 

eRik VAN lieSHOut
deurne 1968

chto Delat 
2014
gemengde techniek op 
papier 
29,7 × 42 cm

zonder titel
2014
gemengde techniek op 
papier
42 × 29,7 cm

zonder titel 
2014
collage
42 × 51 cm

zonder titel 

Chto delat 

zonder titel

No 

13 a

13 b

13 c
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de schilderijen van Pere Llobera zijn 
realistische weergaven van absurde of sur-
realistische gebeurtenissen. Het onderwerp 
van Llobera’s doeken is soms heel persoonlijk  
– bijvoorbeeld een jeugdherinnering – maar 
kan ook betrekking hebben op de sociaal-
politieke omstandigheden in het Spanje van
zijn jeugd of zijn positie in de kunstgeschie-
denis. de schilder Francisco de Goya is een 
belangrijke inspiratiebron voor Llobera, en de 
stijl van deze meester is bijvoorbeeld terug 
te vinden in het kleurgebruik en de dramatiek 
van sommige schilderijen.

Llobera’s werk Flying away from Queens in de 
ABN AMro collectie verbeeldt een groep vogels 
die er vandoor gaan met een kooi waarin een 
mens lijkt opgesloten. de contouren van de 
donkere metropool steken af tegen de lichte 
hemel en het wit-blauw van de vogelsnavels. 
de vogels lijken op de vlucht geslagen voor 
dreigend onheil in de stad, of is er iets an-
ders aan de hand? Flying away from Queens is 
een bevreemdend, droomachtig doek waarover 
de kijker eindeloos kan fantaseren.  

peRe llOBeRA
Barcelona, Spanje 1970

Flying away from 
Queens
2010
olie op doek op hout
81 × 100 cm

Foto: Gert Jan van 
rooij

No 

14

Flying away from Queens 
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david Maljkovic probeert in zijn werk voort-
durend een nieuwe relatie (of zelfs een span-
ning) te creëren tussen hoe wij de wereld om 
ons heen bekijken, herinneren en begrijpen. 
In eerdere werken deed hij dit door de lens 
van zijn geboorteland Kroatië en haar ge-
schiedenis als onderdeel van het voormalige 
socialistische Joegoslavië. Flarden van het 
modernisme – op zowel politiek als esthetisch 
vlak – doemen op in zijn veelzijdige werk  
dat bestaat uit beeldhouwkunst, collages, 
schilderijen, tekeningen en architectonische 
mises-en-scènes. Voor Maljkovic is terugkijken 
naar het verleden een manier om een beter 
inzicht in de huidige situatie te verkrijgen. 

de twee collages uit de serie Shadow Should 
not exceed tonen beiden een staand figuur 
waarbij de schaduw een eigen leven lijkt 
te leiden. Een vreemde auto doemt op uit de 
wolk van de schaduw. de knipsels die  
Maljkovic in deze serie collages gebruikt, 
komen uit architectonische tijdschriften en 
financiële overzichten uit de jaren zestig van 
de vorige eeuw, die een beeld geven van de 
economische vooruitgang in die tijd. de com-
binatie van de figuren, de verknipte auto’s  
en het getekende schaduwspel, levert een 
vervreemdend futuristisch beeld op. Het werk 
untitled is een simpele houtskooltekening van 
een paar palmbladeren. Met minimale middelen 
– een simpele houtskoollijn die afgezet is 
door een paar rode ronde stikkers die ge-
bruikt worden door galeries om aan te geven 
dat een kunstwerk verkocht is – zet de kun-
stenaar een prachtig en iconisch beeld neer, 
met een knipoog naar de kunstwereld en de 
commerciële waarde van kunst.

DAViD MAlJkOVic
rijeka, Kroatië 1973

Shadow Should Not 
exceed 
2009
collage
63,5 × 44,5 cm

Shadow Should Not 
exceed 
2009
collage
63,5 × 44,5 cm

zonder titel
2012
gemengde techniek 
op papier 
59,3 × 41,9 cm

Foto’s: Ilya rabinovich

zonder titel

Shadow Should Not Exceed Shadow Should Not Exceed 

No 

15 a

15 b

15 c
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Katja Mater onderzoekt zowel de grenzen van 
het medium fotografie als de grenzen van onze 
waarneming. Zij creëert imaginaire ruimtes  
die door middel van fotografie, film, tekenen 
of installatie tot stand komen – of een  
combinatie van deze media. de kunstenaar legt 
nauwkeurig het proces van haar abstract geo-
metrische composities vast door de verschil-
lende stadia en de opbouw van de bewerking in 
beeld te brengen. Haar interesse in de tech-
nische kant van het medium fotografie is dan 
ook onderdeel van het werk.

ook in parallel planes 19 uit de ABN AMro 
collectie staat de werking van fotografie 
centraal: Mater volgt het maakproces van de 
tekening door iedere stap te fotograferen met 
hetzelfde negatief. Het resultaat is een werk 
dat het midden houdt tussen een schilderij  
en een foto, waarbij de laatste stap tot een 
bijna volledig gekleurd beeld leidt. parallel 
planes 19 is een prachtig document waarin het 
verloop van tijd is vastgelegd. 

kAtJA MAteR
Hoorn 1979

parallel planes 19 
2013
acryl op doek en twee 
momentopnamen tijdens 
het maken van het 
schilderij, blauw acryl 
op geel papier en twee 
c-prints 
23,4 × 27,6 cm elk

No 

16

Parallel Planes 19 
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In het jonge oeuvre van de Servische 
kunstenaar Nemanja Nikolic worden film, 
animatie en tekeningen op speelse en 
intelligente wijze verenigd. Nikolic refereert 
niet alleen aan belangrijke filmregisseurs, 
waaronder Hitchcock, maar voorziet bestaand 
artistiek materiaal van een nieuwe context. 

Voor de installatie panic Book, die bestaat 
uit 62 tekeningen, gebruikte de kunstenaar 
tientallen pagina’s uit boeken die het 
sociaal-politieke denken in het voormalig 
Joegoslavië ten tijde van het communisme tot 
onderwerp hebben. Per pagina is de afbeelding 
van een man te zien, die door de herhaling 
en kleine onderlinge verschillen zich voort 
lijkt te bewegen. de beeltenis van de man 
verwijst naar een scène uit de film ‘North 
by Northwest’ uit 1959 van Hitchcock en ook 
de installatie met tekeningen heeft een sterk 
filmisch karakter. Het moment van ‘suspence’ 
– waar Hitchock beroemd om was – wordt in 
het werk van Nikolic eindeloos vertraagd: 
de man beweegt zich ‘frame by frame’ over 
pagina’s. door de filmscène te deconstrueren 
en met de hand na te tekenen, is de angst 
van de vluchtende man nog beter invoelbaar.

In de animatiefilm panic Book, die naast de 
tekeninstallatie wordt getoond, zien wij op de 
pagina’s van de communistische verhandelingen 
mensen vluchten, een massa in paniek en 
angstaanjagende scènes uit diverse Hithcock-
films. In de film wordt de psychologie van 
de massa, van het individu ten opzichte van 
collectief gedrag en een spanning tussen orde 
en chaos, centraal gesteld. Nikolic geeft met 
beide werken geheel nieuwe invulling aan de 
beelden van Hitchcock – ‘master of suspense’ 
– waarbij de pagina’s van de boeken méér 
zijn dan een decor: ze vormen de historische 
achtergrond waartegen nieuwe verhalen gevormd 
worden en vragen worden opgeroepen over 
onze eigen verantwoordelijkheden als individu 
binnen de samenleving. 

Panic Book, tekeningen

Panic Book, animatievideo

NeMANJA NikOlic 
Valjevo, Servië 1987 

panic Book 
2015
installatie van 
62 tekeningen, inkt 
en krijt op papier 
26,4 × 19,3 cm elk 

panic Book 
2015 
animatievideo, 
oplage 3/4 
duur: 5’ 48’’ (loop) 

No 

17 a

17 b
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In de ruimtelijke installaties van de Neder-
landse kunstenaar Saskia Noor van Imhoff 
speelt het proces van ordenen, tentoonstel-
len en archiveren van kunst een centrale rol. 
door objecten te herschikken en te presente-
ren in een non-hiërarchische opstelling, on-
derzoekt ze de wijze waarop kunstwerken zich 
tot elkaar verhouden. Van Imhoff presenteert 
onder meer werken uit (museum)collecties in 
combinatie met eigen werk. waarom is een doek 
van Marlene dumas bijvoorbeeld belangrijker, 
of meer waard dan een ander kunstwerk?

Bovendien is Van Imhoff geïnteresseerd in 
de vraag wat een origineel kunstwerk is, en 
waarom. deze vraag keert ook terug in haar 
werken in de ABN AMro collectie. de sculptuur 
en de foto verwijzen naar een van de eer-
ste radicale conceptuele daden, namelijk de 
erased de kooning Drawing (1953) van robert 
rauschenberg. door een tekening van willem de 
Kooning uit te gummen en te presenteren als 
kunstwerk, luidde rauschenberg een nieuwe
periode in de kunst in. Van Imhoff neemt 
deze daad als uitgangspunt voor haar werk. 
de C-print 1After ‘erasing De kooning’ toont 
een assemblage van computerschermen waarop 
de uitgegumde tekening van de Kooning is te 
zien. de computerschermen liggen over elkaar 
als een soort hedendaagse google search. 
de sculptuur die dezelfde titel draagt, is een 
constructie van stalen frames waar een bron-
zen object aan is bevestigd; een afgietsel 
van een ingepakt kunstwerk. In het brons zijn 
de vormen van het bubbeltjesplastic en de 
tape waarmee het kunstwerk is ingepakt dui-
delijk te zien. Van Imhoff speelt dan ook met 
deze beroemde gebeurtenis in de kunstgeschie-
denis door een kunstwerk te presenteren – en 
wederom te laten verdwijnen. 

SASkiA NOOR VAN iMHOFF
Mission, Canada 1982

#+18.021
1After ‘erasing 
De kooning’
2015
brons, stalen frames, 
oplage 2/3 
44 × 33 × 6 cm 
(brons), 
217 × 35 × 58 cm 
(frames)

#+18.061
1After ‘erasing 
De kooning’
2015
c-print op aluminium, 
oplage 1/5
59,4 × 42 cm

No 

18 a

18 b

links: #+18.021 1After ‘Erasing de Kooning’ rechts: #+18.061 1After ‘Erasing de Kooning’
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In het werk van Lisa oppenheim staat de 
technologische ontwikkeling van het medium 
fotografie alsook het fotografisch proces 
centraal. oppenheim combineert historische 
fotografische tradities – zoals het fotogram: 
foto’s die zonder camera worden gemaakt – 
met hedendaagse technologieën. 

Het werk Man holding large camera photo-
graphing a cataclysmic event, possibly 
a volcano erupting 1908/2012 (Version X)  
in de ABN AMro collectie is onderdeel van  
oppenheims Smoke serie. In het onderzoek 
voor deze serie richtte de kunstenaar zich  
op afbeeldingen van rook en vuur die zij 
zowel online, op populaire websites als  
Flickr, als in historische archieven vond.  
oppenheim creëerde van segmenten van de 
afbeeldingen digitale negatieven die vervol-
gens met een speciale ontwikkelingstechniek 
zijn bewerkt waardoor licht en donker in  
de foto zijn omgedraaid. Het resultaat refe-
reert enerzijds duidelijk aan een historische 
gebeurtenis – benadrukt door de titel – en  
is anderzijds louter een abstracte weergave 
van een natuurfenomeen.

liSA OppeNHeiM
New York, V.S. 1975

Man holding a large 
camera photographing 
a cataclysmic event, 
possibly a volcano 
erupting 1908/2012 
(Version X)
2012
unieke zwart-wit 
gesolariseerde 
fotogram
61 × 50,8 cm

Foto: Sander Tiedema

No 

19

Man holding a large camera photographing a cataclysmic event, 
possibly a volcano erupting 1908/2012 (Version X)
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de in Nederland gevestigde Griekse kunstenaar 
Antonis Pittas creëert ruimtelijke installa-
ties, sculpturen en performances. In zijn werk 
onderzoekt Pittas de relatie tussen heden  
en verleden. Pittas gaat vaak in op actuele 
sociaal maatschappelijke en politieke onder-
werpen. Hij weet deze te vertalen tot sterke 
monumentale en poëtische installaties. In een 
recente serie werken neemt Pittas als uit-
gangspunt het geweld, dat geassocieerd wordt 
met protestbewegingen die de laatste jaren 
door het (merendeel van Zuid) Europa razen. 
de kunstenaar creëert cirkels van marmer,  
als symbolen van verzet, die refereren aan 
autobanden die bij protesten en rellen door 
demonstranten worden verbrand om de werking 
van traangas tegen te gaan. Pittas combineert 
deze sculpturen met citaten uit kranten. de 
teksten zijn in potlood uitgevoerd, lopen over 
muren, wanden en over objecten en worden  
op deze manier één geheel. 

de sculptuur untitled (i want us to stop 
talking tactics and stop putting each other 
down and stop getting personal) is een  
installatie die bestaat uit twee marmeren  
cirkels, een halve marmeren cirkel en een 
tekst. de tekst en titel van dit werk zijn 
een citaat van Xavier Bettel, de premier van 
Luxembourg, uitgesproken tijdens een bijeen-
komst van de Europese Unie over de Griekse 
economische crisis, kort nadat Alexis Tsipras 
gekozen was als premier van Griekenland.  
Het werk is geïnstalleerd in een herdenkings-
ruimte voor gesneuvelde werknemers van de 
bank tijdens de Tweede wereldoorlog. door 
deze zin van Bettel uit te lichten en vijf 
meter een wand op te laten lopen, laat de 
kunstenaar ons een moment stilstaan bij  
de effecten van een wereldwijde economische 
crises en de ontwrichtende politieke dynamiek 
die kan ontstaan tussen landen wanneer ge-
voelens van miskenning en wantrouwen tijdens 
diplomatieke onderhandelingen hun intrede doen. 
Pittas doet geen uitspraak over de recente 
ontwikkelingen rondom Griekenland binnen de 
EU. Zijn teksten refereren aan actuele ge-
beurtenissen, maar hebben veelal ook een 
poëtische lading, die toepasbaar is op vele 
situaties, net als bij dit werk uit de ABN 
AMro collectie.

ANtONiS pittAS
Athene, Griekenland 1973

untitled 
(i want us to stop 
talking tactics and 
stop putting each 
other down and stop 
getting personal)
2014—2015
marmer en grafiet
twee cirkelvormen, 
diameter 60 cm en 
diameter 45 cm
halve cirkelvorm, 
diameter 49 cm 

Foto: Michel Claus

No 

20

untitled (I want us to stop talking tactics and stop putting 
each other down and stop getting personal)

detailaanzicht
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de twee broers Florian en Michaël Quistrebert 
maken gezamenlijk collages, schilderijen en 
video’s in een geometrische en abstracte 
vormentaal. de werken van dit kunstenaarsduo 
worden geschaard onder de term ‘opt-art’, 
oftewel kunst met optische vertekeningen. 
deze kunstvorm vindt zijn oorsprong in de 
jaren zestig en wint de laatste jaren opnieuw 
aan populariteit. de gebroeders Quistrebert 
weten echter een nieuwe draai te geven aan 
deze historische stroming. In tegenstelling 
tot eerdere ‘opt-art’ werken zijn de doeken 
van de Quistreberts uitgevoerd met een 
zekere imperfectie; wanneer de toeschouwer 
zorgvuldig kijkt, kan worden waargenomen dat 
deze door mensenhanden zijn vervaardigd. 
Klodders, krassen en rafelachtige randen 
geven een bijzondere draai aan het spel van 
optische illusies. 

Het werk Zonder titel 2 (Sand Splash) is een 
abstract zilverkleurig schilderij. Het toont 
een verfklodder die op het doek is gesmeten 
en midden in de beweging is bevroren. de 
dikke textuur en dynamiek van de verf geeft 
het schilderij een bijzonder soort diepte; de 
toeschouwer ervaart haast lijfelijk hoe het 
materiaal op het doek is aangebracht. 

FlORiAN eN MicHAËl 
QuiStReBeRt 
Florian Quistrebert:
Nantes, Frankrijk 1982 
Michaël Quistrebert:  
Nantes, Frankrijk 1976

zonder titel 2 
(Sand Splash) 
2014
modelleerpasta met 
zand en chroom 
op jute, op houten 
paneel
140 × 100 cm

Foto: Sander Tiedema

No 
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zonder titel 2 (Sand Splash) 
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Het oeuvre van Thomas raat valt op door zijn 
intelligente onderzoek naar het hedendaagse 
gebruik van (kunst)historische thema’s. Lei-
draad in het werk is het kantelmoment waar 
een historische beeldtaal en haar bijhorende 
idealen en utopieën opeens een praktische 
toepassing ervaart. In zijn werk gebruikt raat 
de vormgeving van bestaande objecten; zo-
als een boekomslag, een stoel of platenhoes. 
Zijn kleurrijke, abstracte schilderijen ogen 
eenvoudig – vaak bestaan zijn doeken enkel 
uit kleurvlakken – in relatie tot de complexe 
vraag die aan de werken ten grondslag ligt, 
namelijk: wanneer wordt een aanvankelijk  
radicale, nieuwe beeldtaal en de daarmee  
samenhangende politieke en maatschappelijke 
ideeën, conventioneel? wanneer wordt ‘avant-
garde’ huiselijk? *

Het schilderij knowledge and Belief van raat 
in de ABN AMro collectie neemt als uitgangs-
punt een (uitvergrootte) reproductie van de 
omslag van een gelijknamig boek uit de jaren 
zestig van de Finse filosoof Jaakko Hintikka; 
deze publicatie werd gezien als kernwerk  
over het gebruik van logica in speltheorie.  
door de vormgeving van de publicatie uit te  
vergroten en zonder typografie weer te geven, 
abstraheert raat de historische beeldtaal  
en geeft het opnieuw betekenis. Er ontstaat  
een prachtig beeld van een rechthoek, een 
vierkant en cirkel, in perfecte balans. 

tHOMAS RAAt
Leiderdorp 1979

knowledge and Belief
2013
olie op MdF 
60 × 38,5 cm

Foto: Sander Tiedema

* Tekst van de website van Schunck, Glaspaleis Museum

No 
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Knowledge and Belief
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kAReN SARGSYAN
Yerevan, Armenië 1973

Small Drama 1
2014
papier, hout en 
ijzerdraad
47 × 46 × 58 cm

Small Drama 2
2014
papier, hout en 
ijzerdraad
48 × 54 × 67 cm

Small Drama 3
2014
papier, hout en 
ijzerdraad
54 × 55 × 62

Small Drama 4
2014
papier, hout en 
ijzerdraad
47 × 40 × 45 cm

Small Drama 5 
2014
papier, hout en  
ijzerdraad
54 × 65 × 83 cm

Foto’s: Sander Tiedema

No 

23 a

23 b

23 c

23 d

23 e

de in Nederland gevestigde Armeense kunste-
naar Karen Sargsyan maakt levensgrote papie-
ren poppen (mensfiguren). Zoals een beeld-
houwer figuren uit steen hakt of modellen van 
klei boetseert, zo laat Sargsyan menselijke 
figuren tevoorschijn komen uit het papier.  
de papieren installaties ogen enerzijds kwets-
baar en fragiel, maar tegelijkertijd zijn  
het krachtige, dynamische – en misschien wel 
heldhaftige – karakters. Verhalen en mythes 
vormen vaak de basis van zijn ontwerpen. 
Sargsyan ziet zijn installaties als een symbo-
lische vertaling van de complexe, gelaagde 
invloed van de maatschappij op de mens. 

de vijf sculpturen Small Drama, die zijn 
aangekocht voor de ABN AMro collectie, zijn 
als een tableau vivant waarin verschillende 
figuren samenkomen. de beelden waren onder-
deel van de tentoonstelling temple of Science 
van Sargsyan in dordtYart in dordrecht uit 
2014. de kunstenaar liet zich in deze tentoon-
stelling inspireren door mythes, verhalen, 
krantenberichten en de Bijbel. In de tentoon-
stelling verbeeldde de kunstenaar de gang van 
de mensheid, van de tempel van het religieuze 
bewustzijn naar de tempel van wetenschap en 
technologie en stelde hij de vraag wat weten-
schap de mensheid heeft gebracht. de vijf 
beelden tonen een clowneske figuur, een  
figuur die balanceert met een vlam alsof hij 
de ontdekking van het vuur presenteert,  
een ridderachtig figuur, een dansend figuur 
met een kanon en een zittend, gemaskerd 
figuur die als denker achteroverleunt. temple 
of Science was te zien als een theatrale 
verbeelding van het verlangen naar de troos-
tende schoonheid die kunst kan bieden.  

Small drama 3

Small drama 4

Small drama 2
Small drama 5

Small drama 1
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In het oeuvre van de nog jonge de kunstenaar 
daniel van Straalen spelen vragen over au-
teurschap en appropriatie een centrale rol. 
Zijn beelden, foto’s en ruimtelijke installa-
ties verwijzen naar belangrijke figuren uit  
de kunst-geschiedenis, zoals de conceptuele 
kunstenaar John Baldessari of de david van 
Michelangelo. Van Straalen maakt deze beelden 
zich eigen door ze te presenteren in een 
nieuwe opstelling, aangevuld met zelfgemaakte 
of reeds bestaande objecten. 

ook Four Marlons in de ABN AMro collectie 
refereert aan een icoon in de kunst-
geschiedenis: Andy warhol. Van Straalen 
gebruikt de gelijknamig getitelde zeefdruk 
van warhol uit 1966 als uitgangspunt voor dit 
werk. Net als warhol herhaalt Van Straalen 
de beeltenis van de beroemde Amerikaanse 
acteur Marlon Brando. Aangezien Van Straalen 
de beeltenis van de acteur echter afdrukt op 
badstof oogt het portret – meer nog dan bij 
warhol – nostalgisch.

cowboy verwijst naar een werk van de  
Amerikaanse kunstenaar richard Prince. Prince 
baart aan het begin van de jaren tachtig 
opzien door foto’s van Marlboro man-adverten-
ties als kunst te vertonen. Met zijn werk 
becommentarieerde Prince de populaire visuele 
cultuur, waarin beelden zodanig worden ge-
construeerd en gemanipuleerd dat ze niets 
meer met de realiteit van doen hebben. door-
dat de Marlboro-man door Prince onder de 
noemer kunst opnieuw in de markt werd gezet, 
werd de aard en de waarde van zijn beeltenis 
ter discussie gesteld. Van Straalen herge-
bruikt deze bestaande afbeelding om vervol-
gens weer een eigen beeld te creëren. Hij 
plaatst gekleurde stippen op de Marlboro man 
– een verwijzing naar het werk van een andere 
beeldend kunstenaar, namelijk John Baldassari 
– waardoor de kijker wordt gedwongen zich op 
andere, minder voor de hand liggende aspecten 
van de foto te richten. Van Straalen her-
gebruikt aldus op eigentijdse, speelse wijze 
artistieke strategieën uit de geschiedenis  
van de kunst. 

DANiel VAN StRAAleN
woubrugge 1987

cowboy 
2013
c-print, oplage 2/3
110 × 80 cm 

Four Marlons 
2015
digitale collagedruk 
op doek, oplage 1/1
180 × 140 cm

Foto: Sander Tiedema

Cowboy

Four Marlons 

No 

24 a

24 b
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Marijke van warmerdam heeft een eigenzinnig 
oeuvre opgebouwd dat bestaat uit films, fo-
to’s, schilderijen, installaties en sculpturen. 
Vaak kiest de kunstenaar alledaagse onder-
werpen, variërend van een rond dwarrelende 
veer tot een druppel melk die oplost in een 
glas water of een meisje dat de handstand 
doet. de kunstenaar vertelt geen verhalen. 
Het werk kenmerkt zich door verstilling. 

Van warmerdam is in staat met minimale ingre-
pen, zoals kantelen, verdubbelen of spiegelen, 
een nieuwe manier van kijken te bewerkstelli-
gen. de foto Now (2002), die in 2003 is ver-
worven voor de ABN AMro collectie, toont een 
bloeiende Magnoliaboom. door de toevoeging 
van een wit vel achter de bloesem, kadert  
ze een simpel element in de natuur en laat  
ze ons op een verrassende nieuwe manier naar 
de wereld kijken.

In de serie unieke zeefdrukken Another day, 
die dit jaar zijn aangekocht voor de ABN AMro 
collectie, toont Van warmerdam verschillende 
zonsondergangen die zij tijdens een reis 
naar Zuid-Afrika fotografeerde. Iedere print 
is tijdens het drukproces handmatig met kleur 
bewerkt. Sommigen zijn onrealistisch en  
fictief van karakter, anderen tonen de natuur  
in al haar overdonderende schoonheid. door 
de herhaling van beelden, waarbij de kijker  
in het ongewisse wordt gelaten of het ochtend 
of avond is en de toevoeging van de simpele 
tekst ‘another day’, toont het werk het  
unieke karakter van natuurcycli, maar tevens 
de uniformiteit van voorbijgaande dagen en 
belicht de kunstenaar de vanzelfsprekende 
schoonheid van het alledaagse. 

MARiJke VAN wARMeRDAM
Nieuwer-Amstel 1959      

   
Another day
2011
7 unieke zeefdrukken, 
serie van 50, 
nrs. 2, 3, 6, 11, 
13, 43 en AP 1/20 
110 × 80 cm elk

Foto: Michel Claus 

Now
2002
kleurenfoto op dibond, 
perspex, oplage 2/5

Another day 2

Another day 11 Another day 43

Now

Another day 3

Another day 13

Another day 6

Another day AP

N) 

25 a

25 b
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