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Privécollectie hedendaagse kunst voor even uit de woonkamers
75 topwerken uit de Déiska-verzameling van 11 januari t/m 15 februari te zien in The Times
Onder de noemer ´Verzamelen, een gedeelde passie´, presenteert The Times een tentoonstelling
met topwerken uit de Déiska collectie. Dit is een kunstverzameling die sinds tien jaar rouleert
onder een groep kunstliefhebbers. 75 kunstwerken zijn voor deze gelegenheid uit privéwoonkamers gehaald en voor iedereen te bewonderen in The Times aan de Amsterdamse
Nieuwezijds Voorburgwal. De foto's, sculpturen, schilderijen en video’s geven samen een goed
beeld van de eigentijdse kunst in Nederland van de afgelopen tien jaar. Te zien zijn werken van
inmiddels gerenommeerde kunstenaars zoals Elspeth Diederix, Martha Colburn, Duo Libia Castro
& Olaf Olafsson en Inti Hernandez. ´Verzamelen, een gedeelde passie´ is te zien van 11 januari tot
en met 15 februari 2014.
De Déiska collectie is gestoeld op een uniek en vooruitstrevend concept. De verzameling is aangelegd op
basis van zorgvuldige selectie van kunstenaars door toonaangevende kunstexperts. Om deze groep
veelbelovende kunstenaars werd een kring van actieve verzamelaars gebracht waardoor een duurzame
uitwisseling kon ontstaan. Verzamelaars committeerden zich aan deze jonge internationale kunstenaars
en gaven zakelijk, juridisch en fiscaal advies naast atelierruimte. Kunstenaars leverden in ruil daarvoor
kunstwerken. Op gezette tijden verwisselden deze kunstwerken van huiskamer om bij een andere
verzamelaar onderdak te vinden. Zo ontstond een langdurige relatie tussen verzamelaars en kunstenaars
die het sinds 2002 bestaande credo van Déiska vorm geeft: follow your art.
Tijdens de langdurige ontmoeting van de verzamelaars en de kunstenaars vond voor beiden een
kruisbestuiving plaats. Mede dankzij deze samenwerking is een deel van het aanstormend talent
ondertussen doorgebroken en heeft hun naam gevestigd. En een prachtige collectie foto's, sculpturen,
schilderijen en video's werd aangelegd die een goed beeld geeft van de eigentijdse kunst in Nederland
van de afgelopen tien jaar.

The Times en het Amsterdam Museum
Sinds 2013 bevindt zich onderin het Algemeen Handelsbladgebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal
The Times: een gezamenlijk initiatief van het Amsterdam Museum en Donna Wolf. The Times organiseert
tentoonstellingen, activiteiten, presentaties en bijeenkomsten die een beeld geven van recente
ontwikkelingen in de Amsterdamse hedendaagse kunst. Als verzamelaar en chroniqueur van de historie
van de stad Amsterdam ziet het Amsterdam Museum in The Times het juiste initiatief om hedendaagse
kunstenaars bij de geschiedenis van de stad te betrekken en hen gelegenheid te bieden deze
geschiedenis als inspiratiebron voor hun werk te gebruiken.

The Times
Nieuwezijds Voorburgwal 240
Amsterdam
Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag van 13.00-19.00 uur
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