
Open Ateliers op 10 en 11 november
Het weekend van de Open Ateliers Nieuwmarkt vindt dit jaar plaats op 10 en 11
november. Dat is een maand later dan de afgelopen jaren het geval was. De
prachtige Zuiderkerk, waar ook dit jaar weer de centrale tentoonstelling wordt
gehouden, was niet in oktober beschikbaar, vandaar dat het weekend ruim een
maand is opgeschoven. Wie het eerste weekend van oktober dus al had in zijn
of haar agenda had gezet, moet dat even aanpassen: zaterdag 10 en zondag
11 november, Open Ateliers Nieuwmarkt. En noteer dan meteen de opening.
Die is op vrijdagavond 9 november, om 20.30 uur, uiteraard in de Zuiderkerk.
Met een speciaal programma, waarover in een van de komende nieuwsbrieven
meer. 
Alvast over het weekend: op zaterdag en zondag stellen 70 kunstenaars hun
atelier open. Ze zijn te bezoeken van 12.00 tot 18.00 uur. Het handigst is het
om te beginnen op de centrale tentoonstelling in de Zuiderkerk. Let op: op
zaterdag is die geopend van 12.00 tot 18.00 uur, maar op zondag van 14.00 tot
18.00 uur. 
In het weekend van 10 en 11 november is er ook weer een uitgebreid
programma van speciale tentoonstellingen. Om een tipje van de sluier op te
lichten: de Uilenburgersjoel doet mee, met onder meer aandacht voor de
ambachten in de Nieuwmarktbuurt en we krijgen bezoek uit Italië en Frankrijk. 
 
 

Kunstenaars van de Open Ateliers gefotografeerd 
 
Fotograaf Rogier Fokke heeft meer dan 30 kunstenaars van de Open Ateliers
Nieuwmarkt vereeuwigd. 

De prachtige foto’s zijn voor
iedereen te zien in vitrines aan de
gevels van de Sint
Antoniesbreestraat. In de vitrines -
een initiatief van de Stichting Kunst
en Cultuur Amsterdam Centrum - is
ieder kwartaal een nieuw
kunstproject te zien. 
 
Dit keer dus van portretfotograaf
Rogier Fokke, zelf ook een bewoner
van de Nieuwmarktbuurt. Hij zette
de kunstenaars van Open Ateliers

Nieuwmarkt op de foto met een door hen gemaakt kunstwerk of met een voor hen
kenmerkend instrument. Het resultaat is indrukwekkend. En het mooie is dat
iedereen dus nu al kan kennismaken met de Nieuwmarktbuurt-kunstenaars door
in de Sint Antoniesbreestraat te gaan kijken. 
Zie ook: www.rogierfokke.nl

Ook Voxpop doet weer mee:
Opstand! 
  
De Open Ateliers Nieuwmarkt werken
voor de tweede keer samen met Voxpop,
de ‘creative space’ van de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FGw) van de
Universiteit van Amsterdam, midden op
het Binnengasthuisterrein. In de
tentoonstelling ‘Opstand’ brengt Galerie
Fleur & Wouter drie hedendaagse
kunstenaars samen die allemaal op hun
eigen manier reflecteren op de
geschiedenis van de Nieuwmarktbuurt. Dit
doen zij aan de hand van het beeld van de
verlaten stoel op straat, die in meerdere
opzichten een icoon is voor de buurt. Een
beeld dat vaak gebruikt wordt om te
verwijzen naar de Jodenvervolging - denk
aan de holocaustmonumenten in Krakau
en Oslo - die de buurt voor altijd heeft
getekend.  
 
Maar het beeld van een verlaten stoel
verwijst ook naar de opstand in de buurt in
de jaren zeventig, waar stoelen en andere
meubels op straat gebruikt werden om
barricaden te bouwen om de politie te
weren. Tegenwoordig vinden we in de
buurt nog steeds verlaten stoelen op
straat. Van kunstenaars die hun ateliers
moeten verlaten en oude bewoners die uit
de buurt vertrekken. 
Deelnemende kunstenaars zijn Kyra
Sacks, Claire Begheyn en Anita Mizrahi. 
 
De tentoonstelling sluit aan bij de Maand
van de Geschiedenis en Open Ateliers
Nieuwmarkt. 12 oktober tot en met 11
november – elke werkdag van 10.00 tot
17.00 te bezoeken, entree gratis. Opening
op 12 oktober van 17.00 tot 21.00 uur;
finissage op 11 november van 12.00 tot
18.00 uur. 
 
http://www.galeriefleurenwouter.com 
http://www.voxpop.uva.nl

Vijfde editie Kunst
Koningsstraat 
 
Als voorbode van het Open Ateliers
Nieuwmarkt-weekend tonen 25
kunstenaars van de Nieuwmarkt hun werk
bij winkeliers en bewoners van de
Koningsstraat, een kleurige zijstraat van
de Nieuwmarkt. U bent welkom op de
feestelijke opening van de vijfde editie op
zaterdag 3 november van 16.00 uur tot
18.00 uur bij  Il Sogno, the Italian Concept
Store, Koningsstraat 19. 
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n zij geïnteresseerd zijn, kunnen ze zich
ook abonneren op onze nieuwsbrief. 
  
De stichting Open Ateliers Nieuwmarkt
onderschrijft de beginselen en regels van
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Uw email-adres
en eventuele nadere gegevens worden
alleen gebruikt voor het versturen van
deze nieuwsbrief. Ze worden niet met
derden gedeeld. Indien u bezwaar heeft
tegen het gebruik van uw e-mailadres
voor het versturen van deze nieuwsbrief,
kunt u zich uitschrijven. Uw e-mailadres
wordt dan verwijderd. 
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