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CAPITAL C OPENT TIJDELIJK HAAR DEUREN MET BIJZONDERE POP-UP EXPOSITIES

Voormalige Diamantbeurs geeft kunstenaars podium tijdens Amsterdam Art Weekend & PAN A’dam
De voormalige Diamantbeurs aan het Weesperplein in Amsterdam wordt in 2018 officieel omgedoopt
tot Capital C: hét centrum voor de creatieve industrie. Maar dit jaar al krijgt kunstminnend Nederland
een sneak preview van wat er komen gaat in dit nu nog casco rijksmonument. Van 19 t/m 27 november
vinden er twee bijzondere pop-up exposities plaats: BIG ART (50 oversized kunstwerken) en Collectors
View (een eenmalige selectie uit privécollecties).
BIG ART | ANNE VAN DER ZWAAG | 19 - 27 NOV
Tien dagen lang worden de lege ruimtes van de Diamantbeurs in Amsterdam ingenomen door XL
objecten: sculpturen, schilderijen, tekeningen, fotografie en installaties. De organisatie is in handen van
Anne van der Zwaag, curator, publicist en directeur van designbeurs OBJECT. Ze stelde eerder al grote
interdisciplinaire tentoonstellingen samen zoals WIT (Nederlands Fotomuseum), PASTOE (Kunsthal) en
BAL! (Paleis Soestdijk).
COLLECTORS VIEW | 19 - 27 NOV
Als onderdeel van Amsterdam Art Weekend vindt op de eerste verdieping een pop-up tentoonstelling
plaats van werken uit zes privécollecties: Plancius Art Collection, The finest Amsterdam Contemporary Art
Collection ever..., Art Collection Versteeg-Schotte, Sgabello Collection, Collection #04|07M59 en Capital C
Art Collection. Collectors View is samengesteld door Fons Welters (galerie Fonds Welters) en Laurie
Cluitmans (onafhankelijk curator).
VENUE: CAPITAL C | CONNECTING CREATIVE MINDS
Capital C opent in 2018 officieel haar deuren als het centrum voor de creatieve industrie. Alle domeinen
van de industrie komen hier bij elkaar: advertising, design, media, digital, communicatie en kunst.
Capital C wordt een creatieve ontmoetingsruimte en co-workspace voor media, creatieve bureaus,
brancheverenigingen, start-ups en zzp’ers; een ruimte waar events, workshops en minicolleges
plaatsvinden, topontwerpers én jong talent hun werk tonen en pop-up exposities worden georganiseerd.
Ook op culinair gebied kunnen bezoekers hier straks terecht.
Willem Sijthoff (initiatiefnemer Capital C, ism Brouwershoff): ‘Dit wordt een plek waar we creatieve
talenten een podium geven. En waarom zouden we daarmee wachten totdat we geopend zijn? Dit
gebouw ademt creativiteit en met Collectors View & BIG ART maken we dat nu al zichtbaar.’
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: zaterdag 19 t/m zondag 27 november.
Openingstijden BIG ART: vr, za, zo van 11 – 19 uur | ma, di, wo, do van 12 – 18 uur.
Openingstijden Collectors View: za 19 & zo 20: 11-19 u | do 24: 12-18 u | vr 25 & za 26: 11-19 uur.
Prijzen: Collectors View: Gratis toegang. BIG ART: 7,50 euro p.p. (gratis voor kinderen t/m 11 jaar).
LOCATIE: Capital C, Weesperplein 4, AMSTERDAM. www.capitalc.amsterdam

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josine Hendriksen via hendriksen.josine@gmail.com of 06 26929163. Op
vrijdag 18 november van 17.00 – 19.00 uur vindt een VIP-opening plaats van de expositie BIG ART waar pers welkom is. Graag
aanmelden via: maartje@coebergh.nl.

