
ABN AMRO 
COLLECTIE 
IN CIRCL
Kunst is voortdurend in beweging. Kunstenaars weten 
onconventionele verbindingen te leggen, durven te 
dromen en voelen als seismografen van onze tijd eerder 
aan wat er in de wereld speelt. Een vooruitziende blik en 
een vrije manier van denken liggen aan de basis van de 
circulaire economie. Kunst en historisch erfgoed spelen in 
Circl een verbindende en inspirerende rol. 

In het souterrain van Circl is een groepspresentatie te zien 
met werk uit de ABN AMRO-kunst en historische collectie. 
In deze presentatie is werk van jong en aankomend talent 
gecombineerd met dat van meer gevestigde kunstenaars. 
De keuze van de werken is losjes gebaseerd op het thema 
‘circulariteit’ en de voortdurende spanning tussen natuur 
en cultuur. Dat varieert van hergebruik en artistieke toe-
eigening in het werk van Marijn van Kreij en het gebruik 
van bestaande materialen in de Communication tree 
van Remy Jungerman tot beweging en circulatie in het 
kinetische werk van Zoro Feigl. En van de documentaire 
foto’s van Henk Wildschut, die op liefdevolle wijze de 
noodgedwongen oervorm van het circulaire bouwen 
in beeld brengt, tot het werk van Roland Schimmel, die 
natuurverschijnselen naar zijn hand zet. 

De kunstpresentatie in Circl wordt gecombineerd met 
verschillende objecten uit het bankverleden die op een 
creatieve manier zijn ingezet, of gerecycled, geheel in 
lijn met de duurzame uitgangspunten van Circl: tot balies 
omgevormde tombstones of archiefkisten, historische 
aandelen als wandversiering of oude gevelletters met 
een nieuwe boodschap: een eeuwenoude bank die haar 
verleden omvormt en aanpast aan de moderne tijd.
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OPEN RUIMTE BIJ UITSERVEERBALIE 

01
JCJ Vanderheyden 
Wie heeft gezegd dat een skyline recht is? Of dat er maar vier dimensies bestaan?  
JCJ Vanderheyden was gefascineerd door de begrenzing van tijd, licht en ruimte en liet 
zich daarbij niet hinderen door wetenschappelijke kennis. Bekend zijn onder meer zijn 
foto’s uit vliegtuigraampjes. Ze liggen aan de basis van veel van zijn werk, dat uiteenloopt 
van schilderijen tot zeefdrukken en video’s, waarin hij experimenteert met het weergeven 
van de horizon. Én waarin hij ons steeds een nieuwe blik op de wereld toont. Hij speelt 
ook met onze waarneming. Vanderheyden wilde de complexe werkelijkheid vangen in 
eenvoudige, maar allesomvattende beelden. Het oneindige dat ons omgeeft en verbindt, 
voelbaar maken, steeds vanuit een ander perspectief. Round Skyline is daarvan een 
prachtig voorbeeld.

02
Safeloketten
De vroegste banken bewaarden geld en kostbaarheden van hun klanten in gepantserde, 
van meerdere sloten voorziene kisten: de schatkist uit de klassieke piratenfilms. In de 
negentiende eeuw kwam de brandkast in gebruik: een brandvrije stalen kast, met 
een sleutel- en/of cijferslot, te zien in veel ouderwetse westerns. In de twintigste eeuw 
verscheen de safe deposit of het safeloket: een stalen kastje met daarin een metalen kistje 
of cassette, achter een deurtje met twee sloten – één sleutel voor de klant, één sleutel voor 
de bank. Tezamen vormden de loketten ooit een gehele wand in de kluis van de bank en 
nu twee uitgiftebalies in Circl.

JCJ Vanderheyden 
’s-Hertogenbosch 1928 – 2012 
Round Skyline 
1996

tempera op paneel 
120 x 170 cm

Safe-loketten 
ca. 1920
gestapelde segmenten safe-loketten 



03
Gevelletters
Tot ver in de negentiende eeuw werkten banken nog zo discreet dat zij het woord ‘bank’ 
niet op de gevels van hun gebouwen wilden hebben. In de twintigste eeuw verschenen 
de eerste banknamen op de gevels. Eerst nog op aparte plaquettes van marmer, messing 
of geperst glas, naast de hoofdingang, later in grote gevelletters en met het logo van de 
bank, gevolgd door lichtbakken bij vooral plaatselijke kantoren. De originele goudkleurige 
gevelletters in Circl vormen samen de naam van de ABN AMRO-voorloper Algemene Bank 
Nederland (ABN), maar zijn herschikt tot woorden die beter passen bij de huidige bank. 

04
Daniel van Straalen 
De beelden, foto’s en ruimtelijke installaties van Daniel van Straalen verwijzen naar 
belangrijke figuren uit de kunstgeschiedenis, zoals Andy Warhol of de David van 
Michelangelo. Met Cowboy verwijst hij naar de Amerikaanse kunstenaar Richard Prince, 
die begin jaren tachtig foto’s van ‘Marlboro Man’-advertenties als kunst presenteerde. 
Daarmee stelde Prince de aard en de waarde van die beeltenis en van kunst ter discussie. 
Van Straalen op zijn beurt hergebruikt Prince’ werk om weer een eigen beeld te maken. 
Tegelijkertijd zijn de gekleurde stippen een verwijzing naar het werk van de beroemde 
conceptuele kunstenaar John Baldessari. Zo hergebruikt Van Straalen op een speelse 
manier artistieke strategieën uit de kunstgeschiedenis en dwingt hij de kijker zich opnieuw 
en op een andere manier op de foto te richten.

Gevelletters
1964-1991
herschikte metalen gevelbelettering van ABN AMRO-
voorganger 

Daniel van Straalen 
Woubrugge 1987 
Cowboy
2013
C-print, oplage 2/3
110 x 80 cm
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Saskia Noor van Imhoff 
Voor Saskia Noor van Imhoff, winnaar van de ABN AMRO Kunstprijs 2017, speelt het 
proces van ordenen, tentoonstellen en archiveren van kunst en alledaagse voorwerpen 
een centrale rol. Door de associatieve verbanden die ze daarin aanbrengt hebben haar 
ruimte-vullende installaties vaak verschillende betekenislagen. Voor het tweeluik #+28.05.02 
gebruikte ze de geluiden die tijdens het maakproces van de gehele installatie te horen 
waren. Ze nam gesprekken en productiegeluiden op, liet ze analyseren en zette de 
onzichtbare klanken om naar een beeld.

06
Saskia Noor van Imhoff i.s.m.  
Arnout Meijer 
Voor Second Spade, een werk dat is aangekocht door de bank als onderdeel van de  
ABN AMRO Kunstprijs 2017*, werkte Saskia Noor van Imhoff samen met vormgever Arnout 
Meijer. Dit werk ontstond vanuit de vraag hoe een object uiteindelijk de waarde van een kunst- 
of designvoorwerp krijgt. Uitgangspunt was een bestaand tinnen bord. In deze perspex doos 
zijn allerlei dingen opgeslagen en met elkaar verbonden zoals een blikje en een vreemde 
ronde schijf die lijkt op een fossiel maar de gipsen gietmal blijkt te zijn van het bord. De 
afbeelding van een olifant is nog vaag aanwezig. Wat is nu het origineel vragen Van Imhoff 
en Meijer zich af. Het tinnen bord of juist de mal als bron van alle toekomstige borden?

Saskia Noor van Imhoff 
Mission, British Columbia, Canada 1982

#+28.05.02
2017
C-print op aluminium, oplage 2/2
59, 4 x 42 cm

Saskia Noor van Imhoff 
Mission, British Columbia, Canada 1982 
in samenwerking met 
Arnout Meijer 
Rotterdam 1988

Second Spade 04
2016
brons, steen, hout, tin, perspex, glas en pleisterkalk
160 x 50 x 10 cm

* De ABN AMRO Kunstprijs richt zich op het stimuleren van talent in Nederland. De winnaar krijgt een geldbedrag 
van 10.000 euro en een tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam, met een bijbehorende publicatie. Tevens wordt 
een werk van hem of haar aangekocht voor de ABN AMRO-kunstcollectie. De prijs is onderdeel van het Partner van 
de Toekomst-programma van de bank. In maart 2018 presenteert Saskia Noor van Imhoff haar solotentoonstelling in 
de Hermitage Amsterdam.
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Marijn van Kreij 
‘Uiteindelijk hoop ik dat vragen over eigendom 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 typerende uitspraak voor Marijn van Kreij, winnaar van de ABN AMRO 
Kunstprijs 2016, die in zijn werk thema’s als authenticiteit, originaliteit en artistieke 
toe-eigening onderzoekt. Voor dit werk uit de serie Picasso grids koos hij een niet direct 
herkenbaar detail uit een werk van Picasso. Door het eindeloos te herhalen tot een 
‘overall’-patroon roept hij vragen op over het unieke handschrift van de kunstenaar en 
over de handeling van het kopiëren.

08
Stijlmeubilair
Het antieke meubilair in de twee vergaderkamers van Circl is ontworpen voor de 
voorgangers van ABN AMRO. Honderd jaar geleden was het niet ongebruikelijk dat 
de architect niet enkel het bankgebouw ontwierp, maar ook het volledige interieur, 
inclusief alle meubels. Zowel het gebouw als het meubilair waren daardoor in dezelfde 
stijl vormgegeven. In de ruimtes in Circl zijn kasten, tafels en stoelen te zien uit de 
oude bankkantoren aan de Vijzelstraat in Amsterdam en de Kneuterdijk in Den Haag, 
ontworpen respectievelijk door de architecten Karel de Bazel en de gebroeders Van 
Nieukerken.

Marijn van Kreij 
Middelrode 1978
untitled (Picasso, The Artist and his Model, 1964)
2013 
gouache en potlood op papier
195 x 152 cm

Stijlmeubilair
M. & J. van Nieukerken, K.P.C. de Bazel
1924, 1926
eikenhouten vergadertafels, stoelen, 
driedeurskast
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Thomas Struth 
Thomas Struth probeert om de wereld op een nagenoeg objectieve manier te 
categoriseren. Zo fotografeerde hij onder meer lege straten, een museumpubliek, 
gezinnen en landschappen, steeds vanuit hetzelfde standpunt, met eenzelfde soort 
belichting. Dit landschap fotografeerde hij in Japan. Hier, aan deze muur, oogt het als een 
venster op de buitenwereld, een beeld waarin je gemakkelijk kunt wegdromen. Van de 
oever op de voorgrond over het water de verte in, waar het blauw steeds lichter van kleur 
wordt. Net als in een klassiek schilderij. Deze foto verraadt dan ook dat Struth ooit werd 
opgeleid als schilder. Nu is hij een van de bekendste fotografen van Duitsland.

10
Stijlmeubilair
Het antieke meubilair in de twee vergaderkamers van Circl is speciaal ontworpen voor 
de voorgangers van ABN AMRO. Honderd jaar geleden was het niet ongebruikelijk 
dat de architect niet enkel het bankgebouw ontwierp maar ook het volledige interieur, 
inclusief alle meubels. Zowel het gebouw als het meubilair waren daardoor in dezelfde 
stijl vormgegeven. In de ruimtes in Circl zijn kasten, tafels en stoelen te zien uit de 
oude bankkantoren aan de Vijzelstraat in Amsterdam en de Kneuterdijk in Den Haag, 
ontworpen respectievelijk door de architecten Karel de Bazel en de gebroeders  
Van Nieukerken.

Thomas Struth 
Geldern, Duitsland 1954

Ngayo Bay, Kiwado
1996
C-print
155 x 230 cm

Stijlmeubilair
M. & J. van Nieukerken, K.P.C. de Bazel
1924, 1926
eikenhouten vergadertafels, stoelen, 
driedeurskast
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Roland Schimmel 
Kijk lang naar een zwarte cirkel en je oog produceert een nabeeld: cirkels in andere 
kleuren of diffuse lichtkringen die voor je ogen dansen. Roland Schimmel speelt een slim 
spel met dit optische effect, dat een gevolg is van de communicatie tussen onze hersenen 
en het oog. Met zwarte cirkels, die hij ‘zwarte zonnen’ noemt, roept hij die nabeelden 
actief op, terwijl hij aan de andere kant zulke nabeelden ook zelf met een airbrush subtiel 
op het doek spuit. Het resultaat is een overweldigend beeld van de kosmos, waarin je je 
helemaal kunt verliezen. En tegelijkertijd is het ook een vorm van optical art, die visuele 
kortsluiting veroorzaakt in onze hersenen. Wat is nu geschilderd en wat is illusie?, is de 
vraag. Met andere woorden: wat is nu eigenlijk de werkelijkheid?

12
Amie Dicke 
Amie Dicke gebruikt persoonlijke afbeeldingen en objecten, en afbeeldingen en 
voorwerpen die ze gevonden heeft. Crystal laat zien dat overblijfselen niet het einde zijn, 
maar het begin kunnen vormen van een nieuwe cyclus. Ieder onderdeel van de pen is 
hergebruikt: nadat ze het puntje van de pen had afgehaald, blies Dicke de inkt op oude 
afbeeldingen en maakte er zo nieuwe werken van. De lege hulzen vormden hier een 
perfecte open cirkel – een sculptuur. Door de restjes blauwe inkt aan weerszijden van de 
sculptuur ontstaat er een prachtig patroon, dat doet denken aan krioelende organismen.

Roland Schimmel 
Hooglanderveen 1954

Pacific Sunset
2006
acryl (airbrush) op doek
400 x 500 cm

Amie Dicke 
Rotterdam 1978
 
Crystal
2013
lege BIC-balpennen, spanband
34 x 30 x 110 cm
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Ed van der Elsken 
Ed van der Elsken is een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de twintigste 
eeuw. Al reizend richtte hij zijn camera op karaktervolle en opvallende individuen. Zijn 
persoonlijke, poëtische benadering en zijn bijna theatrale beeldtaal waren nieuw in 
de Nederlandse documentaire fotografie. Deze foto’s maakte hij in Marseille, Moskou, 
Parijs, Saint-Tropez, San Francisco, Londen, Amsterdam, New York en Tanzania en op 
Cuba en IJsland. Alhoewel ze meer dan veertig jaar oud zijn, hebben ze allesbehalve 
een ouderwetse uitstraling. De intimiteit tussen de fotograaf en zijn onderwerp alsook de 
compositie zijn kenmerken van Van der Elskens oeuvre.

14
Alon Levin 
Alon Levin is geïnteresseerd in de rol van de kunstenaar als ‘dictator’, als iemand die een 
schoonheidsideaal oplegt om de toeschouwer te overtuigen. Voor deze vlaggen – een 
terugkerend thema in zijn werk – inventariseerde hij bestaande patronen en ontwierp 
daarmee nieuwe, fictieve vlaggen. Qua kleur zijn ze gebaseerd op de negentiende-
eeuwse symboliek van de Aesthetic Movement. Deze beweging wilde schoonheid voor 
een groter publiek bereikbaar maken. In dit werk, waarin culturen met elkaar worden 
verbonden, hebben de vlaggen ook een ceremoniële functie. Alsof ze elk moment kunnen 
worden ingezet in een ritueel waarin de schoonheid het verborgen wapen is. Levin zet 
kortom − net als de machtsstructuren die hij onderzoekt − ook zelf schoonheid in om zijn 
werk een overtuigende kracht te geven.

Ed van der Elsken 
Amsterdam 1925 – 1990 

van links naar rechts, onder naar boven:  
Paris, ca. 1970 / Pierre Feuillette, Paris, 1953 
/ Moskou, 1970 / France, St. Tropez (family), 
1974 / Cuba, 1967 / Marseille, 1975 / 
Beethovenstraat II, 1967 / 42nd Street, NY, 
1969 / Tanzania, 1970 / Let It Rock Teddy 
Boys, London, 1972 / San Francisco 1960 / 
IJsland (Twins), 1968
© Ed van der Elsken / Nederlands Fotomuseum 

Alon Levin 
Tel Aviv, Israël 1975

Beautiful Things 2 (Flags)
2013
stof, hout 
225 cm x diameter 125 cm
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Effecten
ABN AMRO Kunst & Historisch Bezit beheert een van de grootste verzamelingen 
effecten van Nederland: vele duizenden aandelen en obligaties, die nu geen financiële 
waarde meer hebben, maar wel zo’n tweehonderd jaar economische geschiedenis 
vertegenwoordigen. Ook internationaal, want vanaf de achttiende eeuw belegden 
Nederlanders bij voorkeur in buitenlandse effecten. Die hadden vaak uitbundige designs, 
die onder andere bedoeld waren om vervalsingen te voorkomen: sommige effecten zijn 
echte grafische hoogstandjes. Bovendien zijn alle bekende namen uit het Nederlandse 
bedrijfsleven aanwezig, zoals Heineken, KLM, Hoogovens, Philips enzovoort. De obligaties 
en aandelen die de wand in Circl sieren, zijn allemaal originele (dubbele) exemplaren.

16
Massimo Vitali 
Grote groepen mensen, een hoog standpunt en een helder perspectief zijn terugkerende 
elementen op de foto’s van de Italiaanse fotograaf Massimo Vitali. Via de open, 
toegankelijke plekken die hij doorgaans fotografeert − een park, een strand of een skipiste 
− lijken zijn foto’s ook ons gedrag in beeld te brengen. Het zijn kleurrijke panorama’s, 
die tegelijkertijd een inkijkje geven in onze behoefte aan ontspanning en saamhorigheid. 
Hier in een park in Parijs lijkt niemand zich bewust van de fotograaf. Elke groepje staat 
op zich. Daarmee is de foto een ode zowel aan het individu als aan de massa die zich 
coherent gedraagt in een ongeorganiseerde samenkomst.

Effecten
1886-1991
originele aandelen en obligaties

Massimo Vitali 
Como, Italië 1944

Pic Nic Lateral, 2000
foto 
182 x 228 cm
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Henk Wildschut 
Ontheemding, isolement en kwetsbaarheid zijn de terugkerende thema’s in de 
documentaire fotografie van Henk Wildschut. Hij begeeft zich met zijn foto’s vaak 
midden in het maatschappelijke debat. Voor Shelter fotografeerde hij de provisorische 
onderkomens van vluchtelingen aan de randen van Fort Europa, zoals het in 2016 
ontruimde vluchtelingenkamp in Calais. De foto’s tonen de pogingen een thuis te creëren 
en te overleven met alle materialen – vaak afval – die voorhanden zijn. Een volkomen 
decoratief interieur, een hut die beschutting biedt in een onherbergzaam gebied, en een 
kerk van spaanplaat. Ze geven een beeld van de veerkracht, vindingrijkheid en hoop van 
mensen in nood. Maar door de manier waarop ze hun onderkomens bouwen, met allerlei 
schijnbaar waardeloze materialen, tonen ze ons – noodgedwongen – tevens de oervorm 
van de circulaire economie.

18
Elspeth Diederix 
De lege plastic zakjes zouden zomaar in deze azalea gewaaid kunnen zijn. Ze ogen 
als rommel, als sporen van menselijke aanwezigheid, die zich hechten aan de natuur. 
Elspeth Diederix weet dit idee te transformeren naar een vrolijk, aantrekkelijk en tegelijk 
vervreemdend beeld. Diederix is geïnteresseerd in de verhouding tussen natuurlijke en 
onnatuurlijke materialen en de wijze waarop de mens de natuur beïnvloedt. Ze toont 
in haar fotografische stillevens alledaagse objecten – variërend van waterflessen tot 
cassettebandjes en kaarsen – die ze door een bijzondere belichting of een opmerkelijk 
cameraperspectief omzet naar een onwerkelijk beeld.

Elspeth Diederix 
Nairobi, Kenia 1971

Azalea
2003
C-print, oplage 5, AP 1 
120 x 100 cm

Henk Wildschut 
Harderwijk 1967 

van links naar rechts: 
Ville de Calais, from Jungle to City, 2016
Ville de Calais, Shelter, 2009
Ville de Calais, from Jungle to City, 2016
Lambda C-print
60 x 80 cm
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Irene Fortuyn
Voor Collection Spring, three legged oak goot Irene Fortuyn een boomstronk af in 
brons. Door de hem binnen te plaatsen, als onderdeel van een interieur, wordt de stronk 
bijzettafel, kruk en kunstwerk in een. Tegelijkertijd refereert hij onmiskenbaar aan een 
boomstronk en natuur zonder het nog te zijn. Met die tweeslachtigheid wijst Fortuyn op de 
voortdurende spanning tussen cultuur en natuur, een terugkerend thema in haar oeuvre.
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Navid Nuur 
Kenmerkend voor het werk van de Iraans-Nederlandse kunstenaar Navid Nuur is zijn speels-
onderzoekende omgang met het materiaal. In zijn installaties, sculpturen, schilderijen en teksten 
gebruikt hij alledaagse en onverwachte materialen, zoals zeeppoeder, bijenpollen, tl-buizen, 
rook en − in dit geval − isolatiedekens. Door die materialen te transformeren en in een andere 
context te plaatsen creëert hij gelaagde objecten met poëtische kracht. Dat geldt zeker voor 
het werk The Passage, dat een spannende, raadselachtige grot tegen een gouden achtergrond 
toont. Maar het aantrekkelijke beeld staat in schril contrast tot de herkomst van het materiaal. 
De foto is gedrukt op isolerend folie van reddingsdekens, die dagelijks te zien zijn in de 
nieuwsbeelden van de talloze vluchtelingen die na een zware overtocht aan land komen. In die 
context heeft het goud zijn glans verloren en kan de spannende grot ook een schuilplaats zijn. 
Zo geeft Nuur een subtiel commentaar op een van de meest actuele onderwerpen van deze tijd.

Navid Nuur 
Teheran, Iran 1976

The Passage
2017
digitale print op noodhulp deken, oplage 1/1 + 1AP 
111,5 x 92,5 x 4 cm

Irene Fortuyn 
Geldrop 1959 

Collection Spring 1997: three legged oak
1997
brons 
81 x 104 x 47 cm
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Rory Pilgrim 
De Britse kunstenaar Rory Pilgrim onderzoekt de kracht van woorden, taal en dialoog. Wat 
voor potentie hebben woorden en hoe verandert dit wanneer ze door bepaalde personen 
worden uitgesproken? Rituelen, teksten, liederen en banners spelen dan ook de hoofdrol in 
zijn performances, video’s en, zoals hier, schilderingen op papier. De woorden ‘Sound’, 
‘Sign’ en ‘Radical Time’, in kleurige regenboogletters, kunnen verschillende associaties 
oproepen. In de context van het circulaire paviljoen lijken ze te refereren aan urgentie. 
Misschien de urgentie om juist nu de wereld anders te benaderen. Door de woorden te laten 
schilderen door een professionele ‘bordenschilder’ geeft Pilgrim aan dat de eigen stijl van 
de kunstenaar hier niet ter zake doet en dat de discussie vooropstaat.

22
Constant Dullaart 
Internet is het werkterrein van Constant Dullaart. Reproductie, beeldmanipulatie en digitale 
identiteit vormen een belangrijk thema in zijn werk, en daarin stelt hij zich vaak kritisch 
op ten opzichte van de sociale media. Zo kocht hij eens 2,5 miljoen Instagram-volgers 
om onbekende personen en instellingen massaal te ondersteunen. Voor PVA Composition 
− PVA staat voor Phone Verified Accounts − maakte hij duizenden nepaccounts aan op 
Facebook. Met dit ‘virtuele leger’ keerde hij zich tegen de macht van de marketeers 
van grote instellingen, voor wie deze praktijk gebruikelijk is. Om te voorkomen dat de 
accounts zouden worden ontmaskerd, koppelde Dullaart ze aan in Azië ingekochte 
simkaarten; ook dit is een gangbare praktijk: nutteloos geworden simkaarten worden 
massaal verkocht, waarna het goud eraf wordt geschraapt, als een moderne vorm van 
goudwinning. Dullaart verwerkte de simkaarten in dit werk, waarin hij de macht en 
controle op sociale media ter discussie stelt. Een zeer actuele invulling van de vraag wat 
werkelijkheid nu eigenlijk is.

Rory Pilgrim 
Bristol, Groot-Brittannië 1988

Sound, Sign, Radical Time
2015
plakkaatverf op papier
119,5 x 79,2 cm

Constant Dullaart 
Leiderdorp 1979

PVA Composition (Face)
2016
forex, aluminium, simkaarten
117 x 182 cm 
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Carel Lanters 
Sierlijk, kwetsbaar en volkomen autonoom draait dit beeld van Carel Lanters geruisloos 
in het rond. Een stille Spaanse danseres. Maar met de titel Nimf kiest de kunstenaar voor 
een verwijzing naar een onsterfelijke Griekse halfgodin, die volgens de mythe in de 
natuur leeft. Des te verrassender dat het beeld volledig is opgebouwd uit piepschuim, dat 
normaal gebruikt wordt als isolatie- en verpakkingsmateriaal. Door het in dunne platen 
op elkaar te stapelen en handmatig uit te zagen creëerde Lanters een bevallige sculptuur 
met een spannende vorm, die oogt alsof ze zo uit een 3D-printer komt. Door de beweging 
reflecteert het beeld een steeds wisselend licht. Zo geeft Lanters het piepschuim een nieuw 
en onsterfelijk leven, een leven als van de godin zelf.

24
DJ Simpson 
Aan zijn werk komt geen kwast te pas, maar toch noemt DJ Simpson zich nog steeds 
schilder. ‘Ik schilder met elektriciteit’, zei hij eens. Met boortjes en draaiende slijpers 
bewerkte hij voor dit werk een met spiegelend folie beplakt paneel. Vloeiende lijnen, stevige 
strepen en vlakken wisselen elkaar af, soms doorkruist door de donkere lijnen van de 
houten onderlaag. Alsof de kunstenaar net iets harder op zijn ‘kwast’ duwt. Zo ontstaat een 
verrassende compositie, waarin – door de spiegeling – ook de omgeving en de toeschouwer 
zelf een rol krijgen toebedeeld. Simpson ontwikkelde zijn werkwijze in een tijd dat de 
schilderkunst dood werd verklaard. Alles was immers al gedaan en de fotografie had het 
afbeelden van de werkelijkheid allang overgenomen. Wat kon je daar nog voor nieuws aan 
toevoegen? Met deze werkwijze gaf hij er op zijn eigen manier een nieuwe vorm aan.

Carel Lanters 
Didam 1955

Nimf 
1993
piepschuim en acryl 
210 x 105 x 74 cm

DJ Simpson 
Lancaster, Groot-Brittannië 1966

Doors of Perception
1999
aluminiumlaminaat op spaanplaat 
366 x 240 x 11 cm
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Henk Wildschut 
Voor het project Of Other Spaces richtte documentair fotograaf Henk Wildschut zich 
op de winning van fosfaat. Net als de rest van de wereld is Nederland afhankelijk van 
fosfaat als een belangrijk ingrediënt van kunstmest en diervoeding. Daarmee is fosfaat 
van groot belang voor onze voedselproductie. Marokko is een van ’s werelds grootste 
fosfaatbronnen. Door mensen met beelden van onze vruchtbare groene akkers en 
overvolle kassen te laten poseren op de dorre plekken waar fosfaat wordt gewonnen, 
symboliseert Wildschut de relatie tussen en de wederzijdse afhankelijkheid van Nederland 
en Marokko. Tegelijkertijd brengt hij het pijnlijke contrast tussen de bron en het resultaat  
in beeld.

OPEN RUIMTE BIJ UITSERVEERBALIE
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Ian Dawson 
Circulaire economie was in 1998 nog niet actueel, maar nu, bijna twintig jaar later, 
sluit Dawsons werk er naadloos op aan. Hij bouwde zijn sculptuur op uit oude plastic 
afvalbakken. Door ze met elkaar te versmelten heeft hij iedere referentie aan de 
oorspronkelijke vorm nagenoeg uitgebannen. Wat we zien is een kleurrijke sculptuur, die 
merkwaardig genoeg nog het meest doet denken aan een schilderij. Alsof Dawson met 
het gesmolten plastic schildert en zo vorm en kleur tot een overtuigende brok energie heeft 
verwerkt.

Henk Wildschut 
Harderwijk 1967

van links naar rechts: 
Phosphate, Jorf Lasfar, Fertilizer Factory, 
Wieringermeer, Tomato Greenhouse, 2012
Phosphate, Ben Guerir, Phosphate Mine / 
Wieringermeer, Tomato Greenhouse, 2012
Phosphate, Khouribga Phoshate Mine / 
Flevoland Potato Field, 2012
Lambda C-print 
100 x 80 cm

Ian Dawson 
Darlington, Groot-Brittannië 1969

111
1999
plastic 
229 x 335 x 132 cm
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Sarah van Sonsbeeck 
Hoe verbeeld je de stilte? Sarah van Sonsbeeck is er al jaren door gefascineerd. Ze ving 
stilte in een kubus, maakte stiltewandelingen en kwam via het spreekwoord ‘Spreken is 
zilver, zwijgen is goud’ uiteindelijk bij goud uit. Net als stilte een schaars goed. Bij een 
bezoek aan de nationale goudvoorraad van De Nederlandsche Bank maakte ze een 
mal van een staaf goud. Zo werd de vorm van de goudstaaf het uitgangspunt voor een 
serie sculpturen waarin ze ‘gouden’ staven transformeert tot een kunstwerk. Ze ogen als 
gesmolten goudbaren omgeven door grote plassen of vlekken. Zo roept ze vragen op over 
de waarde van goud ten opzichte van kunst, maar ook over de circulatie van geld in onze 
samenleving.

28
Marijke van Warmerdam 
De alledaagse onderwerpen in het oeuvre van Marijke van Warmerdam variëren 
van een ronddwarrelende veer, een druppel melk die oplost in een glas water, of een 
meisje dat een handstand doet. Voor de serie Another day gebruikte ze foto’s van 
zonsondergangen die ze in Zuid-Afrika maakte. Alle prints zijn tijdens het drukproces 
handmatig met kleur bewerkt. Sommige zijn onrealistisch, anderen tonen de natuur in heel 
haar overdonderende schoonheid. Door de herhaling, waarbij de kijker in het ongewisse 
wordt gelaten of het ochtend of avond is, en de toevoeging van de simpele tekst ‘another 
day’ toont ze in dit werk het unieke karakter van natuurcycli en de schoonheid van het 
alledaagse. Maar tegelijkertijd benadrukt ze de uniformiteit van alledag.

Sarah van Sonsbeeck 
Utrecht 1976

One bar of gold, dripped, #1
2016 
messing
ca. 50 x 50 x 0,4 cm

Marijke van Warmerdam 
Nieuwer-Amstel 1959

Another day  
nrs. 2, 11, 13, AP, 43, 6, 3
2011
7 unieke zeefdrukken (uit een 
serie van 50)  
110 x 80 cm elk
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Safeloketten 
De vroegste banken bewaarden geld en kostbaarheden van hun klanten in gepantserde, 
van meerdere sloten voorziene kisten: de schatkist uit de klassieke piratenfilms. In de 
negentiende eeuw kwam de brandkast in gebruik: een brandvrije stalen kast, met 
een sleutel- en/of cijferslot, te zien in veel ouderwetse westerns. In de twintigste eeuw 
verscheen de safe deposit of het safeloket: een stalen kastje met daarin een metalen kistje 
of cassette, achter een deurtje met twee sloten – één sleutel voor de klant, één sleutel voor 
de bank. Tezamen vormden de loketten ooit een gehele wand in de kluis van de bank en 
nu twee uitgiftebalies in Circl.

30
Marijke van Warmerdam 
Marijke van Warmerdam heeft een eigenzinnig oeuvre opgebouwd dat bestaat uit films, 
foto’s, schilderijen, installaties en sculpturen. Ze vertelt geen verhalen, maar in haar 
verstilde beelden vestigt ze juist de aandacht op het alledaagse. Daarbij is ze in staat 
met minimale ingrepen, zoals kantelen, verdubbelen of spiegelen, een nieuwe manier van 
kijken te bewerkstelligen. Now toont een bloeiende magnoliaboom. Door de toevoeging 
van een wit vel achter de bloesem kadert ze een eenvoudig element in de natuur in 
en laat ze ons op een verrassende nieuwe manier naar de wereld kijken. Naar een 
schoonheid die er al is.

Safe-loketten 
ca. 1920
gestapelde segmenten safe-loketten

Marijke van Warmerdam 
Nieuwer-Amstel 1959

Now
2002
kleurenfoto op di-bond, perspex 
120 x 178 cm
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Thomas Schütte 
De Grosse Geister van de Duitse kunstenaar Thomas Schütte zien eruit alsof ze rechtstreeks 
uit een slagroomspuit komen. Maar kom je dichterbij, dan zijn het onwrikbare figuren, 
allesbehalve kneedbaar. Overweldigend, maar ze stemmen ook weemoedig, omdat 
die zwaarte henzelf in de weg lijkt te zitten. Schütte speelt met die tegenstelling. Dat zie 
je ook in de titel. ‘Geest’ staat voor iets onstoffelijks, terwijl deze figuren nadrukkelijk 
aanwezig zijn. Schütte is een van de meest veelzijdige kunstenaars van zijn generatie. 
Zijn oeuvre bestaat uit beelden, aquarellen, installaties en maquettes. Daarin speelt hij op 
allerlei manieren met de verhouding tussen kunstwerk, toeschouwer en ruimte.

32, 33, 35
Nathan Azhderian 
Nathan Azhderian gebruikt vaak alledaagse en herkenbare voorwerpen, zoals gebroken 
spiegels, polyester en aluminiumfolie. Door het ‘goedkope’ van zulke materialen te 
benadrukken en er op ambachtelijke wijze visueel aantrekkelijke werken mee te maken, 
speelt hij met het idee van een kunstwerk als waardevol object. Deze bloemen van 
aluminiumfolie hangen als kwetsbare droogbloemen in een lijstje. De kleuren zijn naar 
de achtergrond verschoven. Een vervreemdend beeld, dat de liefdevolle betekenis van de 
bloem niet weergeeft, maar imiteert en inzet als decoratie.

Thomas Schütte 
Oldenburg, Duitsland 1954

Grosser Geist Nr. 15 
zwart gepatineerd brons
260 x 156 x 155 cm

Grosser Geist Nr. 17
zwart gepatineerd brons
167 x 150 x 140 cm

Nathan Azhderian 
Santa Rosa, Californië, Verenigde Staten 1982

Floating Signifier X (The Language of Flowers), 2017
Floating Signifier XI (The Language of Flowers), 2017
Floating Signifier XIV (The Language of Flowers), 2017 
aluminiumfolie op autolak op paneel
64 x 49,5 cm
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Remy Jungerman 
Computerkabels, telefoonsnoeren, isdn- en netwerkkabels. Afgedankte kabels die ooit 
voor communicatie zorgden. In dikke bundels bijeengehouden door tiewraps vormen ze 
een stam en takken, die alle kanten uit reiken om een verbinding aan te gaan. Maar met 
wat? De wereld communiceert zich suf, maar heeft die communicatie ons ook werkelijk 
dichter bij elkaar gebracht?, vraagt Remy Jungerman zich af. Zo staat deze boom niet 
alleen symbool voor natuur en verbinding, maar ook voor schijnbare nabijheid en 
afstand. Communicatie en globalisering zijn een terugkerend thema in Jungersmans werk, 
waarin hij regelmatig afvalmateriaal gebruikt. Vaak stelt hij daarmee ook vragen over de 
connectie met andere culturen, zoals zijn geboorteland Suriname.

36
Jonathan Monk  
Voor Jonathan Monk is originaliteit in de kunst niet belangrijk. ‘Je werkt met wat er 
voorhanden is’, zei hij eens. ‘En dat kan ook het kunstwerk van een ander zijn.’ Niet  
voor niets zit zijn werk vol met beeldcitaten van bekende kunstenaars, vaak voorzien van 
een vrolijke twist. Dit werk maakte Monk als symbool voor een – wellicht denkbeeldige – 
figuur, waarmee hij objecten koppelde aan verhalen over identiteit. De ladder 
symboliseert de drang om hoger te reiken, verder te komen en te verbinden. In de huidige 
context lijkt het vooral een humoristisch commentaar op het streven naar een betere en 
duurzamere wereld.

Remy Jungerman 
Marowijne, Suriname 1959

Communication tree
2004
telecommunicatiedraden en tiewraps
400 x 460 cm

Jonathan Monk 
Leicester, Groot-Brittannië 1969

The idea towards a brighter tomorrow
1999
acryl op hout
255 x 73 cm
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Marijke van Warmerdam 
Twee momenten in één willen vangen. In Walk-through landscape lijkt Marijke van 
Warmerdam aan dit onmogelijke, kinderlijke verlangen tegemoet te komen. Van rechts 
gezien zie je de besneeuwde Zwitserse bergen. Vanaf de andere kant gezien is de sneeuw 
letterlijk als de sneeuw voor de zon verdwenen. Geïnspireerd door de 3D-ansichtkaarten die 
bij verschillende lichtinval twee verschillende beelden tonen, monteerde Van Warmerdam 
twee foto’s in een als een harmonica gevouwen frame. Deze werkwijze is typerend 
voor haar speelse manier van denken en haar vermogen om schoonheid te zien in het 
alledaagse. Hier verwijst ze bovendien naar de imposante en natuurlijk oneindige cyclus 
van de natuur.

38
Laura Owens 
Een dunne lijn, wat kleurvlakken en een zacht, schilderachtig vlak. Meer elementen 
heeft de Amerikaanse kunstenaar Laura Owens niet nodig om een sprookjesachtig 
landschap te suggereren waarin je volledig kunt verdwijnen. Hoe dat er precies uitziet 
of waar het land, de lucht en het water elkaar ontmoeten, is niet precies te zeggen, 
maar juist die onduidelijkheid geeft het doek een mooie spanning. Dat geldt ook voor 
de tak op de voorgrond, waarmee Owens de kijker overtuigend de diepte in stuurt. 
Met de wegwaaiende bloesemblaadjes – onmiskenbare verfklodders – lijkt ze die 
sprookjeswereld onmiddellijk weer te ontbinden. Zo wisselen illusie en realiteit elkaar 
voortdurend af. Maar wat blijft is de raadselachtige schoonheid van het onbekende.

Marijke van Warmerdam 
Nieuwer-Amstel 1959

Walk-through landscape
2000
foto’s, perspex, aluminium 
100 x 337 cm

Laura Owens 
Euclid, Ohio, Verenigde Staten 1970

zonder titel 
1999
olie op doek 
382 x 169 cm
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Arie Berkulin 
Arie Berkulin heeft veel werken gemaakt voor de openbare ruimte. Grote, geometrische 
beelden, waarin hij zich niet alleen bekommert om de vorm zelf, maar vooral om de ruimte 
die ze innemen. In Perempuan – Indonesisch voor ‘vrouw’ – concentreert hij zich ook op de 
ruimte tussen de twee delen, die hier een aangename spanning oproept. Door de glooiende 
buitenvorm en de hoekige kern krijg je de neiging de delen in elkaar te passen. Ze vormen 
onbetwist een eenheid, maar lijken elkaar niet verder te kunnen naderen – als tegenpolen in 
een magnetisch veld. Zo draait alles in dit beeld letterlijk en figuurlijk om balans. De balans 
in de vrouw, in elke relatie en uiteindelijk misschien wel in heel de wereld.

VERGADERRUIMTE 11 & 12
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Thomas Scheibitz 
Het kost weinig moeite om in Inselstrasse een huis te ontdekken. Maar eigenlijk is het 
de Duitse schilder Thomas Scheibitz daar niet om te doen. Hij is vooral geïnteresseerd in 
de schilderkunst zelf. In zijn landschappen worden kerktorens, glooiende heuvels, daken 
en raampartijen teruggebracht tot geometrische, abstracte kleurvlakken. Ook het huis in 
Inselstrasse is vooral een kapstok om te spelen met de illusies van verf in het platte vlak. Soms 
benadrukt de schilder de tweede dimensie, terwijl hij tegelijkertijd met slimme schaduwrandjes 
diepte suggereert. Die dubbelheid geldt ook voor de manier waarop hij de verf heeft 
aangebracht. Meestal vlak, maar soms ineens heel schilderachtig. Zo heeft Scheibitz de 
werkelijkheid getransformeerd naar een nieuwe wereld van vorm en kleur op het doek.

Arie Berkulin 
Gemert 1939

Perempuan
1989
bilingahout 
250 x 67 x 50 cm

Thomas Scheibitz 
Radeberg, Duitsland 1968

Inselstrasse
1999
olie op doek 
220 x 150 cm
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Henk Visch 
Henk Visch, een van de bekendste figuratieve beeldhouwers van Nederland, besloot 
beelden te maken die berichten over zijn aanwezigheid in de wereld. Het werk is dan 
ook vaak een weerslag van zijn persoonlijke ervaringen. Tegelijkertijd nodigen zijn 
poëtische, introverte beelden uit tot universelere associaties. De metafoor gaat vooral 
over balans. Behalve dat de zware last door de frêle figuur als een soort weegschaal in 
evenwicht wordt gehouden, suggereert de titel ook een diepere laag. Een mens in balans 
met zichzelf, zijn ‘bagage’ en zijn omgeving. Niet verwonderlijk dat Visch behalve 
beeldhouwer ook dichter is.
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Scheltens & Abbenes 
Eerst zie je een kleurenpalet. Pas in tweede instantie zie je dat het om stoelen gaat.  
Die verwarring is typerend voor het werk van Scheltens & Abbenes, die stillevens maken 
waarin het object onderschikt is aan het totaalbeeld. Of ze nu in opdracht werken – zoals 
hier voor de meubelfabrikant Arper – of eigen werk maken, elk voorwerp wordt ingezet 
als bouwsteen in een geheel nieuwe compositie. Het tweedimensionale resultaat, waarin 
vorm en kleur centraal staan, kan vervolgens op zijn eigen merites worden beoordeeld; 
het laat de toeschouwer bovendien een nieuwe manier van kijken ervaren.

Henk Visch 
Eindhoven 1950

De metafoor 
1994
brons 
115 x 50 x 100 cm

Scheltens & Abbenes 
Liesbeth Abbenes / Maurice Scheltens
Asten 1970 / Apeldoorn 1972

Arper, Stools
2011
pigment druk, oplage 6/10 
42 x 58 cm

Arper, Chairs
2011
pigment druk, oplage 3/10
42 x 58 cm
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Helmut Smits 
Twee cirkels vormen ogen. Een derde maakt een Mickey Mouse. De Nederlandse 
kunstenaar Helmut Smits is een man van duizend ideeën, die in allerlei bestaande 
voorwerpen een kunstwerk kan ontdekken. Tegelijkertijd geeft hij daarmee op een 
poëtische en humoristische manier commentaar op onze samenleving. Zo liet hij een 
machine maken die Coca Cola filtert tot schoon drinkwater (‘The real thing’) en bedacht 
hij het ‘1 meter-feest’ voor zijn zoon toen die deze lengte had bereikt. Een feest gevierd 
met een 1 meter lange cake, met 1 meter limonade en duplotorens van 1 meter. Door 
een Mickey Mouse te maken van observatiespiegels raakt hij op speelse wijze aan onze 
privacy en plaatst hij de stripheld ongemerkt in de rol van Big Brother.

OP BEGANE GROND PAVILJOEN
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Ryan Gander 
In de installaties en projecten van Ryan Gander speelt communicatie een belangrijke 
rol. Gander prikkelt de toeschouwer om op een associatieve manier te denken, om als 
het ware te zigzaggen tussen werkelijkheid en verbeelding. Dat geldt ook voor de vier 
vloerkleden die hij maakte als winnaar van de ABN AMRO Kunstprijs 2006. Gander 
verzocht de bankmedewerkers om mensen in hun omgeving te vragen een tekening te 
maken van de voorstelling die ze zich maken van de werkplek van de bankmedewerker. 
Die tekeningen heeft Gander verwerkt in een compositie, die hij liet uitvoeren in 
vloerkleden. Zo zijn de vloerkleden een ontmoeting tussen feit en fictie.

Helmut Smits
Roosendaal 1974

Mickey
2005
metaal en spiegels 
70 x 50 cm

Ryan Gander 
Chester, Groot-Brittannië 1976

zonder titel 
2006
geweven vloerkleden
377 x 381 cm elk 
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Tombstones
De term ‘tombstone’ of grafzerk om de plexiglazen bestanddelen van deze receptiebalie 
aan te duiden komt uit de Verenigde Staten: de krantenadvertenties voor een 
aandelenemissie of fusieaankondiging leken sterk op rouwberichten. Als herinnering 
aan een geslaagde deal, lening, emissie, fusie of overname werden speciale souvenirs 
ontworpen, meestal in plexiglas, soms zeer sober, met uitsluitend tekst, soms uitbundig of 
speels, met een concrete verwijzing naar het onderwerp van de tombstone. In de klassieke 
bankwereld golden ze als statussymbool onder investment bankers, maar ook als een 
tastbare herinnering aan een succesvolle transactie.

Tombstone-balie
1989-2017
gestapelde plexiglazen tombstones
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