• Donderdag 10 februari 2011 •

Filosofie
op de Zuidas
■ Gast

Hester Alberdingk Thijm,
directeur Akzo Nobel
Art Foundation
■ in gesprek met
Ad Verbrugge,
VU filosoof
■ Thema

Kunst in bedrijf
en maatschappij

| Amsterdam | Zuidas - Amsterdam Bright City - Grand Café | Claude Debussy
laan 2-8 | 16.00 - 17.30 uur | Gratis toegang |

Meer informatie en aanmelden op

foto: milette raats

ad verbrugge

Filosofie
op de Zuidas
Met Hester Alberdingk Thijm

| Donderdag 10 februari | Amsterdam | Zuidas - Amsterdam
Bright City - Grand Café | Claude Debussylaan 2-8 |
16.00 - 17.30 uur | Gratis toegang |

Filosofie op de Zuidas is een reeks met terugkerende filosofische
gesprekken met gasten uit wetenschap en maatschappij.

■ Kunst in bedrijf en maatschappij
Een filosofisch gesprek over de vraag waarom bedrijven kunst verzamelen en wat
bedrijfscollecties betekenen voor de ontwikkeling van de kunst. Kunstenaars hebben
vaak een zeer duidelijk gevoel voor de onderstromen van de actualiteit. Ze maken
de tijdgeest in hun kunst zichtbaar. Het aantal bedrijfscollecties in Nederland schat
men op zo’n honderd stuks. De redenen voor een bedrijf om een kunstcollectie op te
bouwen, lopen uiteen. Vaak is er de wens uiting te geven aan de sociale waarden van
een bedrijf. Een andere keer ziet men het simpelweg meer als een belegging.
Ad Verbrugge in gesprek met Hester Alberdingk Thijm over de invloed van de
tijdgeest op het verzamelen van kunst.
■ De gast
Hester Alberdingk Thijm is directeur van Akzo Nobel Art
Foundation (een kunstcollectie van meer dan vijftienhonderd
werken), bestuurslid Vereniging Bedrijven Collecties Nederland
en voorzitter van het Virtueel Museum Zuidas. Eerder maakte ze
deel uit van het management team van Museum Boijmans Van
Beuningen en was ze hoofd van de Stichting Beurs van Berlage.
De volgende aflevering van Filosofie op de Zuidas is op 10 maart 2011.
Houd onze website in de gaten voor de bekendmaking van onze volgende gast.

Meer info en aanmelden op

In samenwerking met Faculteit der Wijsbegeerte, VISOR en
Amsterdam Bright City

© mooifraai

Kijk op www.vuconnected.nl/filosofie-op-de-zuidas voor filmpjes van de vorige
afleveringen.

