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KOM KUNSTPROEVEN OP DE ZUIDAS! 

Voor het eerst op de Zuidas hebben 
verschillende kunstinitiatieven hun 

krachten gebundeld. 
  

 

  

  

 

Het gebouw van CIRCL, centraal uitgangspunt voor KUNSTPROEVEN OP DE ZUIDAS 

  

 

Het Bijbels Museum nam als gast op de Amsterdamse Zuidas het 
initiatief voor een bijzondere tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. 



Poëzie in beeld en woord in CIRCL en nodigde de kunstcollega’s 
van de ABN AMRO, AkzoNobel en de Vrije Universiteit uit om 
samen een kunstwandeling voor het publiek te organiseren 
langs de verschillende tentoonstellingen aldaar: KUNSTPROEVEN 
OP DE ZUIDAS. 

Amsterdam Zuidas staat minder bekend om zijn kunst, terwijl de 
internationale kunstcollecties van deze instellingen behoren tot 
de meest toonaangevende van Nederland. Speciaal voor deze 
kunstwandeling, organiseren zij op zes opeenvolgende 
vrijdagen, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni, een gastvrij onthaal. 
Op deze locaties staan rondleiders of hosts klaar of liggen er 
tentoonstellingsboekjes om de exposities toe te lichten. 

Kom langs bij de verschillende locaties en ervaar de spirituele kracht 
van de monumentale papieren sculpturen van Annita Smit in 
CIRCL;  ontdek jong talent naast internationale topstukken in de 
ABN AMRO Kunstruimte; laat je verleiden door talloze portretten in 
de AkzoNobel Art Space; en verdiep je in de spannende 
kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap in de VU Art SCIENCE 
gallery. Entree, tentoonstellingsboekjes en rondleidingen zijn gratis, 
reserveren is niet nodig. Op de meeste locaties is bovendien horeca 
aanwezig. 

CIRCL Amsterdam: "Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord" 

Adres: Gustav Mahlerplein 1B, A'dam 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 18.00 

info@circl.nl / info@bijbelsmuseum.nl 
www.circl.nl/circl-art  / www.bijbelsmuseum.nl 

ABN AMRO Kunstruimte: "Power of Art en Eleven Women, and 
More…" 
Adres: entreehal ABN AMRO hoofdkantoor, Gustav Mahlerlaan 10, 
Amsterdam 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8:30-18:00 

art-heritage@nl.abnamro.com 

https://art-heritageabnamro.nl/kunstcollectie/home-kunstcollectie 

AkzoNobel Art Foundation: "ALL EYES" 

Adres: AkzoNobel hoofdkantoor, Christiaan Neefestraat 2, A'dam 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00-18:00 

artfoundation@akzonobel.com 

www.artfoundation.akzonobel.com 

 

VU ART SCIENCE Gallery: "Natural Technology, welcome to the 
Symbiocene" 

Adres: Nieuwe Universiteitsgebouw, De Boelelaan 1111, A'dam 

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 12:00-18:00 

mailto:info@circl.nl
mailto:info@bijbelsmuseum.nl
http://www.circl.nl/circl-art
http://www.bijbelsmuseum.nl/
mailto:art-heritage@nl.abnamro.com
https://art-heritageabnamro.nl/kunstcollectie/home-kunstcollectie
mailto:artfoundation@akzonobel.com
http://www.artfoundation.akzonobel.com/


artsciencegallery@vu.nl 
www.artsciencegallery.nl 

KUNSTPROEVEN OP DE ZUIDAS wordt ondersteund door 
Amsterdam Zuidas. 

  

 

Het Bijbels Museum ‘nieuwe stijl’ 
Het Bijbels Museum heeft geen eigen collectie en geen eigen 
presentatieruimte. Het produceert museale reizende 
tentoonstellingen waarmee het voor deze tijd relevante verhalen 
over bezinning en bezieling met een zo groot mogelijk publiek 
deelt. Het presenteert zijn tentoonstellingen in musea, 
monumentale kerken, publieke en private gebouwen. De 
tentoonstellingen hebben altijd een relatie met een Bijbelverhaal of 
een bijbels thema. Vaak raken ze aan het gedachtengoed van 
meerdere religies tegelijk. Ook nodigt het Bijbels Museum geregeld 
kunstenaars uit om nieuw werk te maken. Met deze exposities wil 
het de bezoeker in het hart raken, zachtmoedig confronteren, 
inspireren en bemoedigen. 

De tentoonstelling "Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord" is 
in CIRCL te zien van 9 mei t/m 29 juli 2022.  

"Tijd en Eeuwigheid" is een productie van het Bijbels Museum, 
mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Mondriaan Fonds, 
Doopsgezind Predikfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Iona 
Stichting, Vrijzinnige Fondsen, Uitgeverij Royal Jongbloed, de 
Schrijverscentrale, de Vrienden van het Bijbels Museum en de 
presentatiepartners.  

  

 

NOOT VOOR DE PERS  

NIET VOOR PUBLICATIE 

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal over KUNSTPROEVEN 
OP DE ZUIDAS of over initiator Bijbels Museum kunt u contact 

opnemen met  

Marjolein Marreveld, m.marreveld@bijbelsmuseum.nl / 06 
49720485. 

Nieuwe Herengracht 18 | 1018 DP Amsterdam | +31 (0)20 624 24 36 

www.bijbelsmuseum.nl 

mailto:artsciencegallery@vu.nl
http://www.artsciencegallery.nl/
mailto:m.marreveld@bijbelsmuseum.nl
https://xkvyp.mjt.lu/lnk/BAAAAqzAcYoAAAAAAAAAAByfa24AAAAA7FEAAAAAABWn8ABiMeTuGG40AsBxQ6yfT3CtCIeMbwAJJWA/1/UK_y6pNERTm_Fd-pttE37g/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlqYmVsc211c2V1bS5ubC8
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