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Art walks
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Pauline van Buringen
pauline@vanburingen-art.nl 
www.vanburingen-art.nl 

 
SCHILDEREN  
& GRAFIEK 

Strawberry sunset
acrylverf op hardboard

 
Kyra Cramer

kyracramer@gmail.com 
www.kyracramer.com 

 
 

SCHILDEREN, 
ASSEMBLAGES & 

INSTALLATIES 
 
 

BekAf 
ruimtelijke installatie 

 
Marjolein van 

Doorenmaalen
marjoleinvandoorenmaalen 

@gmail.com 
www.kunstvandoorenmaalen.nl 

 
 

SCHILDEREN  
& GRAFIEK 

 
 

Pop-up 
olieverf op linnen 

 
Fleur Carlier
fleurcarlier@gmail.com 
www.fleurcarlier.com

SCHILDEREN

Oblivion
olieverf op doek

 
Anyta Cox
anyta.cox@gmail.com 
www.instagram.com/ 
ac_studio_020

SIERADEN  

Ringenring
zilversmeden  

 
Netty Gelijsteen 
kunstruim@nettygelijsteen.nl 
www.nettygelijsteen.nl

 
 
 
RUIMTELIJK WERK, 
INSTALLATIE & 
PERFORMANCE

Lucifer op het Binnenhof
cultuur en politiek in contrast 
contactafdruk(frotté) met  
geborduurde blindtekening

 
Niek Bruynzeel 
info@niekbruynzeel.nl  
www.niekbruynzeel.nl  

 
ASSEMBLAGES 

 

 
In eigen hand

assemblage 

 
Wichert van Engelen

wichert@frozensteel.nl 
www.frozensteel.nl 

 
 

STALEN & BRONZEN 
BEELDEN

Fresh Green 
brons

 
Fred Boven

fredboven26@gmail.com 
www.facebook.com/ 

fred-boven-beeldend-kunstenaar

SCHILDEREN  
& MIXED MEDIA

 
Floating between  

2 cultures
mixed media

 
Juliette Erkelens
julietteerkelens@gmail.com  
www.juliette-erkelens.nl

 

 
FOTOGRAFIE 
 

Strand  
serie Zee Land  
fotografie
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Anke AMO Akerboom
info@ankeamoakerboom.nl 
www.krabbeakerboom.nl

 
CONTEMPORARY  
JEWELRY 
 

Wolkenlicht
beeldhouwen en edelsmeden 

albast met zilver

 
Kenneth E. Beeker
kebeeker@gmail.com 
www.bker.eu

 
SCHILDEREN, TEKENEN 
& FOTOGRAFIE 

Rudi Fuchs
mixed media op canvas 

 
Jaap Burger

jaapburger@hetnet.nl 
www.kunstvanburger.nl

SCHILDEREN

Gelaagde compositie
olieverf op doek

5

14
Jalinka Gressmann 
art@jalinka.com 
www.jalinka.com 

 
 
MIXED MEDIA  
& DIGITAL ART

Peachy flow needs 
a brush now
A.i. & digital art

2



48 Amsterdamse kunstenaars heten je van 
harte welkom op het gratis kunstevenement 
Recht op Kunst!. In het monumentale pand van 
de Oude Rechtbank, ontworpen door architect 
Ben Loerakker, kan iedereen geïnspireerd 
raken door veelzijdig en gevarieerd werk: 
van schilderijen, tekeningen en beeldhouw-
werk tot grafi ek, keramiek, mixed media en 
fotografie. Daarnaast is er een uitgebreid 
randprogramma met workshops, rondleidin-
gen en artist talks. Toegang voor de expositie 
en deelname aan het randprogramma is gratis!

Recht op Kunst! - georganiseerd door platform kunstRUIM 
- heeft als doel om veel mensen op een laagdrem-
pelige manier kennis te laten maken met professionele 
kunstenaars en hun artistieke visie. Dit alles in de geest van 
kunstenaar Keith Haring die ooit in zijn manifest schreef: 
“kunst is voor iedereen” en “het publiek heeft recht op 
kunst”. Daarmee beoogde hij dat kunst buiten de grenzen 
van musea en galeries moest treden.

Kunst als verbindende factor
Recht op Kunst! is een evenement voor en door de 
buurt: de deelnemende kunstenaars  wonen en/of 
werken in Amsterdam Zuid, bezoekers en bewoners van 
het stadsdeel worden uitgedaagd actief deel te nemen. 
Dit gebeurt door een randprogramma dat bestaat 
uit diverse workshops waaronder urban sketching, 
boetseren en monoprint, het project Weegschaal waarin 
kunst gemaakt tijdens de workshops ‘in balans’ wordt 
gehouden, en een art shop waar kleine kunstwerken 
zullen worden verkocht tegen een betaalbare prijs. Met 
het randprogramma en de verschillende activiteiten 
wil kunstRUIM - naast de kunstliefhebbers die ons altijd 
in groten getale weten te vinden - een groep mensen 
bereiken die minder snel met kunst in aanraking komt.

Als speciaal onderdeel van het randprogramma zullen er 
rondleidingen georganiseerd worden in samenwerking 
met Dynamo, Combiwel en Buurtteam Zuid. Ouderen, 
mensen met een kleine portemonnee en nieuwkomers 
worden zo in de gelegenheid gesteld om kennis te 
maken met kunst en de makers ervan. Ook is er een uniek 
programma ontwikkeld in samenwerking met het Geert 
Groote College Amsterdam. Een aantal klassen zullen 
een bezoek brengen aan de expositie en kunstenaars en 
leerlingen zullen met elkaar in gesprek gaan over het werk 
van de kunstenaar, wat kunstenaars inspireert, hoe ze te 
werk gaan en waarom welke keuzes gemaakt worden. 

Inspirerende samenwerking op unieke locatie
kunstRUIM heeft de Oude Rechtbank als locatie uitgezocht
om te benadrukken dat iedereen recht heeft op het
maken, tonen, kijken en beleven van kunst. De kunstenaars
zijn bij het evenement zelf aanwezig om hun werk toe
te lichten en je kunt ook rechtstreeks, dus zonder tussen-
komst van anderen, je favoriete kunstwerk bij hen kopen. 

Het is dankzij de inspirerende samenwerking met de 
deelnemende kunstenaars dat dit kunstevenement er 
is. Daarnaast is kunstRUIM veel dank verschuldigd aan 
de diverse partners die dit evenement ondersteunen en 
mede mogelijk hebben gemaakt. 

kunstRUIM en de deelnemende kunstenaars 
wensen je veel plezier en inspirerende ont-
moetingen bij het evenement Recht op Kunst!

Inge van den Hoven
ingevandenhoven@hotmail.com

www.ingevandenhoven.nl

KERAMISCHE 
VORMGEVING

Keep on going
keramiek, oxides, glazuur

Hilde Hoekstra
hoeksart@gmail.com
www.instagram.com/hoeksart

SCHILDEREN 
& GRAFIEK

Unseen
acryl- en olieverf

Hetty Huisman
hessertje@yahoo.com

www.hettyhuismansculptures.nl

BEELDHOUWEN

Iscream!
ijsjes van epoxy 

Marly Hendricks
marly.hendricks@xs4all.nl
www.marlyhendricks.nl

SCHILDEREN 
& TEKENEN

Hollandse Rading
olieverf op paneel

Madelon de Keizer
madelondekeizer44@gmail.com
www.madelondekeizer.nl

SCHILDEREN

Creating Nature 1
acryl op aluminium

Josee Jansen
jjosee@xs4all.nl
www.sjawls.com

TEXTIEL & DESIGN

Basic sjaal rood - roze 
breisel
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OPENINGSTIJDEN 
11.00-17.00 uur

maandag en dinsdag gesloten

1 Anke AMO Akerboom
2 Kenneth Beeker
3 Fred  Boven
4 Niek Bruynzeel
5 Jaap Burger
6 Pauline van Buringen 
7 Fleur Carlier
8 Anyta Cox
9 Kyra Cramer 
10 Marjolein van Doorenmaalen
11 Wichert van Engelen
12 Juliette Erkelens
13 Netty Gelijsteen
14 Jalinka Gressmann  
15 Marly Hendricks  
16 Hilde Hoekstra  

17 Inge van den Hoven 
18 Hetty Huisman
19 Josee Jansen  
20 Madelon de Keizer
21 Nora van Klingeren
22 Silvie Konings
23 Sandrina Kreek
24 Moniek van der Kroef
25 Nanna Lahn
26 Tarja Laine
27 Jacqueline Lamme
28 Yvonne Leeman  
29 Saskia Lensink  
30 Paulus Maassen  
31 Paméla Maria 
32 Dorien Mos

33 Nosrat 
34 Benjamin Nyari
35 René Onclin
36 Ingird Pijl
37 Elsbeth Pluimers
38 Maria van Raalten
39 Hanneke Rijks 
40 Erik Roggeveen
41 Neely Schaap
42 Liesbeth Schouten
43 Liesbeth Sevenhuijsen
44 Marianne Wagemaker
45 Brenda Willems
46 Yvonne Witte
47 Dicky van der Zalm
48 Ritsa Zervou

 www.kunstRUIM.amsterdam

Iedereen 
heeft recht 
op kunst!

Meer info & gratis reserveren
via www.kunstruim.amsterdam/recht-op-kunst/

Expo
Art walks
Workshops
& Art talks D

E
E

LN
E

M
E

R
S

5 t/m 13 
november 2022



Sandrina Kreek
skeramiek@gmail.com
www.skeramiek.nl

KERAMIEK & 
MIXED MEDIA

Dotty
aardewerk met 
glazuur, engobes

Paulus Maassen
maassenator@gmail.com
www.paulusmaassen.com

SCHILDEREN

Limelight
acrylverf op meubelpaneel

Dorien Mos 
dorien.mos@hetnet.nl

www.onlinekunstenaars.nl

SCHILDEREN

Abstract in
blauw en goud

olieverf

Saskia Lensink
saskialensinkart@gmail.com
www.saskialensink.com

SCHILDEREN

Martin Luther 
King (park)
olieverf op linnen

Jacqueline Lamme
jacquelinelamme@gmail.com
www.jacquelinelamme.com

TEKENEN & 
SCHILDEREN

Bosuil IV / 
Strix aluco IV
acrylverf/oliepastelkrijt 
op papier, olieverf op lijst

Tarja Laine
tarjalaineart@gmail.com

www.tarjalaine.exto.nl

SCHILDEREN

White Dandelion Field
olie op linnen

Silvie Konings
silviekonings@gmail.com
www.silviekonings.nl

VIDEOKUNST, 
FILM & FOTOGRAFIE

Within 05 (uitsnede)
video/licht kunstwerk

Moniek van der Kroef
mvanderkroef@xs4all.nl

www.moniekvanderkroef.nl

RUIMTELIJK

Close
aardewerk en glazuur

René Onclin
rene.onclin@gmail.com
www.instagram.com/
reneembroidery

TEXTIELKUNST &
URBAN SKETCHING

Verfdoos
borduren 

Nanna Lahn
nannalahn@gmail.com

www.nannalahn.com

SCHILDEREN 
& TEKENEN

Meanwhile in 
the Forest no. 7

acryl op doek

Nora van Klingeren
nora@vanklingeren.nl
www.noravanklingeren.nl

TEXTIEL

Han d’Islande
wol en zijde, samen vervilt
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Benjamin Nyari 
nybenji@gmail.com
www.benjaminnyari.com

SCHILDEREN

Morning Glory
acryl- en olieverf, 
houtskool op canvas

Nosrat 
nosrat@live.nl 
www.nosrat.nl

RELIËFS

Zonder titel
ijzerdraad en blik

33

Yvonne Leeman
beeldhouwer@yvonneleeman.nl
www.yvonneleeman.nl

BEELDHOUWEN

Vrije Vogel
Afrikaanse steen

28

Paméla Maria
info@pamelamaria.nl
www.pamelamaria.nl

MIXED MEDIA

Magical touch
digitale print op 

Hahnemühle papier, 
dmc-garen

31



Erik Roggeveen
houtenlijnen@gmail.com

www.woodenlines.nl

HOUTBEWERKING

De Danssalon
lage bijzettafel van iepenhout

Ritsa Zervou
ritsazervouart@gmail.com
www.ritsazervou.com

SCHILDEREN

Covers - I
acryl en spray paint 
op canvas

Maria van Raalten
maria@raalten.com
www.raalten.com

SCHILDEREN 
& TEKENEN

Sara
pastel

Elsbeth Pluimers
art@elsbethpluimers.nl
www.elsbethpluimers.nl

BEELDHOUWEN

Beacon
brons

Neely Schaap 
artist@neelyschaap.com

www.neelyschaap.com

3D MIXED MEDIA 
OBJECTEN

Unlock your heart
mixed media/keramiek

Dicky van der Zalm
dickyvdzalm@gmail.com
www.dickyvanderzalm.nl

SCHILDEREN 

Jan 
aquarel

Ingrid Pijl
pijl_studio@hotmail.com
www.ingridpijl.nl

BEELDHOUWEN

Hersenspinsels
terra cotta

Hanneke Rijks
hannekerijks@gmail.com

www.hannekerijks.com

VORMGEVING 
IN HOUT

De denker
multiplex

Liesbeth Sevenhuijsen
liesbethsevenhuijsen@xs4all.nl
www.liesbethsevenhuijsen.nl

SCHILDEREN, TEKENEN
& FOTOGRAFIE

Tongvaren
olieverf op doek

Yvonne Witte
info@yvonnewitte.nl

www.yvonnewitte.com

FOTOGRAFIE &
 MIXED MEDIA

Narcissus Quartus
fotoprint op fluweel,

garen, wol, hout

Marianne Wagemaker
mariannewagemaker@gmail.com
www.mariannewagemaker.nl

DRAADSCULPTUREN 

χάος Urania IV
ijzerdraad 

Brenda Danielle Willems
bdwillems@hotmail.com

www.brendawillems.nl 

SCHILDEREN

Popovy Doll 
olieverf op een raw linnen canvas 

Liesbeth Schouten
liesbeth.schouten@gmail.com
www.liesbethschouten.nl

SCHILDEREN

The City
olieverf & krijt op linnen
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Op mijn werkplek hangt een kopie van het beroemde 
schilderij van Pieter Brueghel II waarop het kantoor van 
een dorpsadvocaat staat afgebeeld. Ik herken hier veel in. 
Onbekend in mijn beroepspraktijk zijn de lekkernijen die 
de kruiperige justitiabelen staan uit te pakken, kennelijk 
om mijn confrère mee te verrassen. Maar des te herken-
baarder is de ongelofelijke wanorde aan overal rondslin-
gerende dossiers en andere papiertroep op zijn bureau, 
in een soort wandkasten en zelfs op de grond. Datzelfde 
beeld is later vaak herhaald in karikaturale afbeeldingen 
van rechters en in komische films over simpele lawyers
die achteraf overigens meestal ware helden blijken te 
zijn. Voor de kijker heeft deze chaotische archivering 
iets geruststellends: de onzekere dreiging van al dat 
juridische papierwerk wordt enigszins geneutraliseerd 
door de onbeholpenheid en zelfs machteloosheid die deze 
bende uitstraalt. Stiekem gloort de hoop: hij kan het vast 
niet meer terugvinden.
Waar we ook standaard een vergelijkbare chaos aan-
tref fen is op afbeeldingen van het schildersatelier! 
Rondslingerende attributen, veel half afgemaakt werk, 
vergeten kledingstukken, etensresten, al dan niet opge-
zette huisdieren en aangekoekte paletten. Blijkbaar kan 
voor het gezonde verstand het creatieve proces alleen in 
deze ambiance gedijen. En dat roept voor mij de vraag 
op: zou er tussen deze beide soorten afbeeldingen een 
verband bestaan? In eerste instantie lijkt in het recht 
creativiteit meer het domein van degenen die de regels 
overtreden. Maar iedere eerstejaars rechtenstudent wordt 
meteen vertrouwd gemaakt met de term rechtersrecht: 
waar de wet onvoldoende spreekt, creëert de rechter, 
want we weten allang dat niet alles in wetten en regels te 
ondervangen is.

Terug naar Brueghel en het beeld van het schildersatelier. 
Trefzeker zal een kunstenaar in de chaos van zijn atelier 
de kern van de werkelijkheid weten te raken en die op 
het doek zetten. En dat is voor Brueghels dorpsadvocaat 
niet veel anders denk ik. Nu hangt hij nog wat sullig 
achterover, maar zijn vastberaden kin en de stevige greep 
op het wel teruggevonden dossier onder zijn linkerhand, 
doen vermoeden dat hij op het punt staat een creatieve 
oplossing te vinden. Waarna zijn klerk (links aan het 
schrijftafeltje) weer een nieuw stuk aan de papierwinkel 
zal toevoegen, waarmee partijen - die rijkere heer rechts 
en de smiespelende boer naast hem - het zullen moeten 
doen! Toegegeven, creativiteit heeft wellicht in deze beide 
gevallen een andere betekenis. Maar de essentie is: kunst 
en recht komen in chaos tot stand en beiden hebben tot 
doel een beetje mooiere wereld te maken.

clichébeeld van ‘de kunstenaar’, die zwetend en ploeterend 
in zijn te kleine atelier toch in staat blijkt meesterwerken te 
creëren.

Pindakaas en poep
Dat beeld voldoet natuurlijk allang niet meer. Kunstenaars 
werken dan weer in keurig geordende ateliers, dan weer 
in een juist rommelige omgeving of in de buitenlucht en 
dan weer achter een computer. Soms creëren ze unieke 
kunst of volgen ze juist grote of minder grote voorbeelden 
na. Ook de materiaalkeuze kan alle kanten opgaan: van 
acrylverf, naald en draad tot pindakaas, poep of dode 
dieren. Had een eeuw of wat geleden iemand kunnen 
bedenken dat een schedel met diamanten als kunst kon 
worden beschouwd? Wim T. Schippers en Damien Hirst, 
om er maar een paar te noemen, hebben in elk geval niet 
veel last gehad van beperkende criteria bij de creatie van 
hun werken.

Leidraad
De genoemde restricties die kunstenaars zichzelf opleggen 
werken dus alleen maar remmend op hun creativiteit en 
werkplezier. Ze leveren in ieder geval weinig tot geen 
unieke en grensverleggende kunst op. Laat dan liever - in 
het kader van de rechtspraak - het advies van een fi ctieve 
artistieke raadsheer of -vrouw de leidraad zijn. Die luidt: 
gooi al die regels en vooroordelen overboord en gun jezelf 
het onvervreemdbare recht om in complete vrijheid jouw 
éigen kunst te maken. Jij bent zelf de rechter die bepaalt 
welke wetten en regels overtreden mogen worden om tot 
nieuwe ervaringen, nieuw werk en nieuwe interpretaties te 
komen!

Hilde Hoekstra, kunstenaar

www.kunstRUIM.amsterdam

Maar wat is eigenlijk de relatie 
tussen kunst en recht? Kunst 
is toch juist gebaseerd op 
het ontbreken van wetten en 
regels? Nou ja, behalve dan 
auteursrecht en ander zakelijk 
recht. Maar inhoudelijk lijken 
kunstenaars te kunnen bogen 
op hun ‘artistieke vrijheid’, 
ook wel artistieke licentie 
genoemd.

Ongeschreven regels
D e ze  te r m  w o r d t  d o o r 

kunstenaars onderling vaak verschillend geïnterpre-
teerd. Velen gaan gebukt onder zelfopgelegde, dus 
ongeschreven regels. Vooral aan het begin van hun carrière 
stellen zij zichzelf de vraag: heb ik wel het recht om mezelf 
een ‘echte’ kunstenaar te noemen? En aan welke criteria 
moet ik voldoen om serieus genomen te worden door 
‘de kunstwereld’ en het publiek? Veel van die zelfopgeleg-
de regels komen voort uit allerlei vooroordelen over het 
kunstenaarschap. Zoals: een échte portretschilder hoort 
naar een levend model te werken en niet vanaf foto’s. 
Een échte schilder werkt met olieverf; échte kunstenaars 
kopiëren geen andere kunstenaars, etcetera. Allemaal 
beperkende criteria die voortkomen uit het niet bestaande 

Artistieke Licentie: 
het onvervreemdbare recht van de kunstenaar

COLUMN 

Ongeschreven regels

In de tussentijd wordt het pand ge-

bruikt voor exposities en als werk-

plek voor kunstenaars. Veelal jonge, 

talentvolle creatieven hebben hier 

een plekje gevonden. In een stad waar 

werkruimte voor kunstenaars schaars 

is, is in ieder geval voor enige tijd 

ruimte gecreëerd om nieuwe kunst te 

maken. 

Ook elders in Zuidas is het steeds vaker

mogelijk om exposities te bezoeken, 

naar de fi lm te gaan en concerten bij 

te wonen. Dat past in de ambitie om 

van Zuidas een levendige stadswijk 

te maken. Waar niet alleen wordt 

gewoond en gewerkt, maar waar 

mensen ook vaker naar toe gaan 

Kunst verovert Zuidas

Recht doen aan chaos!

om hun vrije tijd door te brengen. 

Bioscoop Rialto en theater Gri�  oen 

in het VU-NU-gebouw trekken steeds 

meer bezoekers. Het Grachtenfestival

zo r g d e  a f g e l o p e n  zo m e r  vo o r 

concerten op onverwachte plekken 

in Zuidas. En volgend jaar opent 

het unieke Sapiens in gebouw The 

Valley. Hierdoor gaan steeds meer 

Amsterdammers kennis maken met 

de andere kant van de Zuidas: die van 

kunst en cultuur. En dat is mooi. Want 

de titel van de expositie in de oude 

rechtbank geeft het al goed weer: 

iedereen heeft recht op kunst!

Onno van den Muysenberg 
Programmamanager Kunst en Cultuur Zuidas

Met de expositie ‘Recht op 
Kunst!’ in de oude rechtbank 
aan de Parnassusweg heeft 
Zuidas er een bijzonder 
cultureel evenement bij. 
Kunstenaars uit Zuid tonen 
hier hun creaties aan een 
breed publiek. Ook de locatie 
is uniek: een gemeentelijk 
monument uit 1975, dat na 
een leven als rechtbank een 
toekomst als kunstpaleis 
tegemoet gaat. Over enkele 
jaren opent hier het Museum 
of Contemporary Art.

Het recht draait in algemene zin om wetten 
en regels. In de Oude Rechtbank in Amster-
dam-Zuid, waar van 5 t/m 13 november het 
evenement Recht op Kunst! plaatsvindt, 
werden dagelijks de consequenties van 
wetsovertredingen behandeld. 

            mr. Charles France
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INLOOPWORKSHOP 
WERKEN MET BLIK

WORKSHOP URBAN 
SKETCHING

WORKSHOP MONOPRINT

WORKSHOP BOETSEREN

ARTIST TALK

ART WALK Zuidas 2
VU GALLERY & ABNAMRO

ART WALK Zuidas 1
AKZONOBEL & RECHTBANK

RONDLEIDING EXPOSITIE 
RECHT OP KUNST!

EXPOSITIE 11.00-17.00

Zaterdag 
5 november 

Zondag 
6 november 

Maandag 
7 november 

Dinsdag 
8 november 

Woensdag 
9 november 

Donderdag 
10 november 

Vrijdag 
11 november 

Zaterdag 
12 november 

Zondag 
13 november 

15.00-16.00 15.00-16.0015.00-16.00

13.00-16.00

14.00-16.00 14.00-16.0014.00-16.00

13.00-16.00

15.00-16.00 15.00-16.0015.00-16.00

11.00-17.00 11.00-17.00Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Gesloten

11.00-17.0011.00-17.0011.00-17.00 11.00-17.00

15.00-16.00

10.45-13.15

12.45-15.15 12.45-15.15

14.00-15.30 14.00-15.30

14.00-15.3015.00-16.30

17.00-18.30

10.45-13.15

TOEGANG & 
DEELNAME 

GRATIS

PROGRAMMA 
RECHT OP KUNST!

Art Walks op de Zuidas

In en rond de Oude Rechtbank van Amsterdam aan de Parnassusweg is 
veel kunst te vinden. Op de Zuidas zijn verschillende kunstcollecties van 
verschillende organisaties te vinden. Als onderdeel van Recht op Kunst!
kun je kennis maken met deze parels van de Zuidas.

Er zijn 2 verschillende 
wandelingen: 

Art Walk Zuidas 2  met een bezoek aan 
de VU Art Science gallery & ABNAMRO Kunstruimte

Art Walk Zuidas 1 met een bezoek aan 
de Rechtbank Amsterdam & AkzoNobel Art Space

AkzoNobel Art Space

AkzoNobel verzamelt en toont sinds 1996 
kunst van internationaal gerenommeerde 
kunstenaars en jong talent. Sinds 2016 
heeft de AkzoNobel Art Foundation de Art 
Space; een publiek toegankelijke ruimte 
voor kunst. Hier is de jubileumtentoon-
stelling ALL EYES te bewonderen.
In de hoofdgalerij van ALL EYES staat 
de mens centraal. Als een boulevard 
voor flaneurs loopt deze galerij door de 
tentoonstelling en laat de mens in al haar 
facetten zien. Via zijstraten en pleinen kom 
je terecht bij kunstwerken uit de collectie 
die nooit eerder naast elkaar getoond 
werden en verrassende verbindingen in de 
tijd leggen, of kunstwerken die thematisch 
bij elkaar horen en werken die kleine 
oeuvres vormen.
Naast innovatie en kleuronderzoek is oog 
voor diversiteit vanaf het begin van de 
verzameling een belangrijk speerpunt. 
De huidige collectie van meer dan 1800 
kunstwerken kent een 50/50 ratio van 
vrouwelijke en mannelijke kunstenaars 
en een rijke vertegenwoordiging van 
niet-westerse kunstenaars.

AkzoNobel Art Space is maandag t/m 
vrijdag geopend van 09.00-18.00 uur.
Meer info: artfoundation.akzonobel.com

Rechtbank Amsterdam

Sinds lange tijd werkt de Rechtbank 
Amsterdam aan de opbouw van haar 
kunstcollectie. Daartoe is (inmiddels 
50 jaar geleden) een kunstcommissie 
ingesteld, bestaande uit medewerkers 
uit alle geledingen van de rechtbank. Op 
dit moment bestaat de collectie uit meer 
dan 500 schilderijen en beelden. Jaar-
lijks wordt er nieuwe kunst aangeschaft 
in een koopronde, op basis van het (be-
scheiden) budget dat door de rechtbank 
aan de kunstcommissie ter beschikking 
wordt gesteld. Verder is er ruimte voor tij-
delijke exposities door buitenstaanders.
De kunstcommissie is ervan overtuigd

dat kunst kan bijdragen aan een aan-
genaam werk- en verblijfsklimaat. Dat
geldt helemaal in het prachtige nieuwe 
gebouw. Het zou mooi zijn als de kunst-
werken de gedachten van de bezoekers 
van de rechtbank even kunnen verzetten 
of tot verwondering kunnen leiden. De 
mensen zijn immers allemaal betrokken bij 
een geschil en komen dus eigenlijk nooit 
voor iets leuks naar de rechtbank.

De Rechtbank is open voor publiek 
van maandag t/m vrijdag 
van 8:00-17:00 uur

VU ART SCIENCE gallery

De VU ART SCIENCE gallery viert op vrijdag
11/11/22 haar eenjarig bestaan. De 
programmering van deze jonge kunst-
ruimte, verbonden aan de Vrije Universiteit, 
richt zich exclusief op de interactie tussen 
kunstenaars en wetenschappers aan de 
hand van actuele thema’s. Dat is urgent, 
want de complexe problematiek van 
deze tijd vraagt om radicale concepten 
waarin geen taboes worden geschuwd. 
Kunstenaars en wetenschappers worden 
gestimuleerd op elkaars onderzoek te 
reageren. Als brede universiteit stimuleert 
de VU het uitwisselen van multidisciplinaire 
kennis om bij te dragen aan oplossin-
gen voor actuele vraagstukken in onze 
samenleving.
De huidige tentoonstelling Natural 
Technology. Welcome to the Symbiocene
onderzoekt toekomstige hybride vormen 
van leven. Deelnemende kunstenaars zijn 
onder andere Jennifer Tee, Jan Robert 
Leegte en Christiaan Zwanikken. 
De VU ART SCIENCE gallery zit in het 
Nieuwe Universiteitsgebouw en wordt 
gerund door studenten van de universiteit, 
die bezoekers ontvangen en rondleiden. 

De gallery is open voor publiek van 
dinsdag t/m zaterdag van 12.00-18.00 uur.
Meer info: www.artsciencegallery.nl

ABN AMRO Kunstruimte

Kunst en cultuur vormen een afspiegeling 
van onze samenleving. Daarom begon 
ABN AMRO ruim veertig jaar geleden 
met het aanleggen van een collectie 
hedendaagse kunst die inmiddels behoort 
tot de grootste bedrijfscollecties van 
Nederland. De collectie geeft een mooi 
overzicht van de naoorlogse kunst in 
Nederland.
In de Kunstruimte van de ABN AMRO zijn 
2 exposities te zien. We just want to be 
closer is een dubbelexpositie en toont het 
werk van Neo Matloga (winnaar van de 
10e editie van de ABN AMRO Kunstprijs) 
en Singarum J. Moodley, 2 Zuid-Afrikaanse 
kunstenaars uit verschillende generaties. 
De werken tonen een fascinerend gelaagd 
verhaal over vrijheid en zelfbeschikking 
tijdens en na de Apartheid. The Power 
of Art toont werk uit de ABN AMRO 
collectie van kunstenaars die refl ecteren 
op de tijd waarin we leven: sommigen 
reflecteren over duurzaamheid of de 
pandemie; anderen gebruiken hun werk 
juist als stimulans om aan die actualiteit te 
ontsnappen.

De ABN AMRO Kunstruimte is open 
voor publiek van maandag t/m vrijdag 
van 9:00-18:00 uur. 
Meer info: art-heritageabnamro.nl/kunst
 collectie/abn-amro-kunstruimte
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