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25 kunstenaars Refresh Amsterdam bekend
Nieuwe perspectieven op de stad in het Amsterdam Museum
Van 11 december 2020 tot en met 28 maart 2021 is Refresh Amsterdam te zien in het Amsterdam
Museum. In deze eerste editie van de tweejaarlijkse tentoonstelling Refresh Amsterdam met als thema
‘Sense of place’ tonen 25 hedendaagse makers, op verschillende plekken in de stad, met hun werk
perspectieven op de stad die nog weinig worden vertegenwoordigd. Hun werken bieden inzicht in hoe
verschillende mensen zich verhouden tot Amsterdam, en of zij zich er kunnen thuisvoelen.
Curator van Refresh Amsterdam, Imara Limon: ‘’Het samenwerkingsproject Refresh Amsterdam vertrekt
vanuit het besef dat stadscultuur wordt bepaald door mensen met allerlei achtergronden, netwerken en
tradities die constant in beweging zijn. Mensen die zichtbaar en onzichtbaar met elkaar verbonden zijn en
zich tot elkaar verhouden. Refresh Amsterdam, editie ‘Sense of place’ gaat over mensen, hun perceptie
van een plaats en de manieren waarop zij zich die plek eigen proberen te maken. 25 hedendaagse
makers met diverse zienswijzen en achtergronden dragen bij aan een breder beeld van het Amsterdam
van toen en nu, en van stadscultuur in brede zin.’’
Te zien
Noot voor redactie/ niet voor publicatie: Door op onderstaande namen te klikken leest u meer over de kunstenaar en zijn of haar
werk voor Refresh Amsterdam. Ook kunt u middels de link high-res beeldmateriaal downloaden. Gebruik maximaal 3
voorbeelden/afbeeldingen per publicatie. Het document met alle kunstenaars download u hier: https://we.tl/t-aDMJDw6UfS

De geselecteerde makers voor Refresh Amsterdam zijn (op alfabetische volgorde):

1. Tyna Adebowale
2. Goeun Bae
3. Brian Elstak
4. Camara Gueye
5. Antonio José Guzman
6. Nicoline van Harskamp
7. Raquel van Haver
8. Tja Ling Hu
9. Daniel Jacoby
10. Elisa van Joolen
11. KIP Republic
12. Bas Kosters
13. Yunjoo Kwak

14. Jaasir Linger
15. Tirzo Martha
16. Suat Öğüt
17. Kevin Osepa
18. Antonis Pittas
19. Judith Quax
20. Simon(e) van Saarloos
21. Tamara Shogaolu
22. The Shadows Assembly
23. Dustin Thierry
24. United Painting
25. We Sell Reality.

Limon: ‘’We zijn trots dat deze 25 bekende en minder bekende makers tegelijkertijd recent of, in de
meeste gevallen, geheel nieuw werk in het Amsterdam Museum exposeren. Elke kunstenaar of collectief
vertelt een persoonlijk verhaal middels hun eigen discipline: audio en film, spoken word, vormgeving,

dans, fotografie, tekeningen en textielwerk. Het zijn afwisselend intieme, aangrijpende, abstracte en
humoristische werken. Het geheel aan projecten samen toont de superdiversiteit van Amsterdam.’’
Via een open call in februari van dit jaar werden makers opgeroepen een voorstel voor een werk in te
dienen in het kader van ‘Sense of place’. Er kwamen ruim 240 inzendingen binnen. Een jury bestaande
uit Abdelkader Benali (schrijver) en vertegenwoordigers van de partnerinstellingen: Aukje Dekker & Arthur
van Beek (oprichters SEXYLAND), Marian Duff (directeur OSCAM), Mitchell Esajas (medeoprichter The
Black Archives), Imara Limon (conservator Amsterdam Museum), Clayde Menso (directeur
Compagnietheater), Emily Pethick (directeur Rijksakademie), David Smeulders & Monika Szewczyk (De
Appel) en Annet Zondervan (directeur CBK Zuidoost), koos vijfentwintig van deze voorstellen.
Aankoop 5 werken
Het Amsterdam Museum wil met zijn nieuwe verzamelbeleid de superdiversiteit van de stad van nu, die
nog ondervertegenwoordigd is in zijn collectie, meer plek geven en koopt vijf werken aan. Artistiekdirecteur Margriet Schavemaker: ‘’In ons recente verzamelbeleid richten we ons meer op het verzamelen
van nieuwe perspectieven op de stad, grootstedelijke vraagstukken, persoonlijke verhalen en
verschuivingen in het stedelijke culturele veld. Hedendaagse kunst en vormgeving en immaterieel
erfgoed spelen hierbij een grote rol. Refresh Amsterdam markeert dat. Het Amsterdam Museum koopt vijf
van de 25 kunstwerken uit Refresh Amsterdam aan. Tijdens de looptijd van de tentoonstelling wordt
bekend welke werken dit zijn.’’
Refresh Amsterdam op locatie
Refresh Amsterdam is een tweejaarlijks samenwerkingsproject over stadscultuur. Elke editie staat een
ander grootstedelijk thema centraal. Voor deze eerste editie ‘Sense of place’ werkt het Amsterdam
Museum samen met toonaangevende instellingen voor kunst en cultuur verspreid door heel Amsterdam.
Zo zijn er naast een grote tentoonstelling in het Amsterdam Museum optredens en exposities van makers
uit Refresh Amsterdam in De Appel, CBK Zuidoost, Compagnietheater, OSCAM, Rijksakademie van
beeldende kunsten, SEXYLAND en The Black Archives. De Appel organiseert onder meer
buurtworkshops en performances, CBK Zuidoost toont in maart 2021 een tentoonstelling, in het
Compagnietheater wordt een performatief werk uitgevoerd en in OSCAM vinden Speak Sessions
(publieke gesprekken over jeugdcultuur en lifestyle) plaats.
Online platform
Voor Refresh Amsterdam wordt een speciale website ontwikkeld die ruimte biedt aan de 25 makers en de
samenwerkingspartners en dieper ingaat op de thematiek die de makers aankaarten in hun werk. Hier zal
alle programmering te vinden zijn inclusief beeld- en audiomateriaal, krijgen alle research en werken een
plek en worden essays gepubliceerd. Zo schrijft Abdelkader Benali een essay over de veranderende
betekenis van stadscultuur en de rol van makers daarin en zal er op dit online platform een
rondetafelgesprek worden gepubliceerd met directeuren van een aantal culturele instellingen over de
ketenverantwoordelijkheid voor Amsterdamse makers. Limon: ‘’Door zowel in het Amsterdam Museum,
bij de diverse instellingen en middels een online platform te programmeren creëren we een wisselwerking
tussen verschillende plekken in de stad, on- en offline aanbod en verschillende disciplines.’’
Programmering in het Amsterdam Museum
Naast de tentoonstelling met 25 hedendaagse werken is er in het Amsterdam Museum ook van alles te
doen in het kader van Refresh Amsterdam. In het openingsweekend op 12 en 13 december kunnen
bezoekers het digitale openingsprogramma bekijken en vinden er live perfomances plaats. In diezelfde

maand werkt Camara Gueye gedurende een week dagelijks op locatie aan schilderingen bij het
videowerk van Judith Quax en geeft hij spoken word performances. Op 12 februari organiseert het
Amsterdam Museum een symposium over het kunstklimaat in de stad. Maandelijks geven
gastrondleiders van buiten het museum in New Narratives rondleidingen hun visie op de tentoonstelling.
Daarnaast worden textielworkshops gegeven in samenwerking met The Shadows Assembly en De Appel,
stelt Simon(e) van Saarloos een dagvullend programma samen over de architectuur van seks en kunnen
bezoekers aanwezig zijn bij performances van Nicoline van Harskamp en Daniel Jacoby. De
programmering in het Amsterdam Museum is gebonden aan de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Op de website van het Amsterdam Museum staat het actuele programma.
Refresh Amsterdam editie ‘Sense of place’ is van 11 december 2020 tot en met 28 maart 2021 te zien in
het Amsterdam Museum, Kalverstraat 92, online en bij de diverse partnerinstellingen in Amsterdam. Het
Amsterdam Museum wordt structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam en de BankGiro
Loterij. Refresh Amsterdam is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Noot voor redactie/ niet voor publicatie: Met vragen, verzoeken voor beeldmateriaal of interviewverzoeken richt u zich tot Kim
Koopman (persvoorlichter), k.koopman@amsterdammuseum.nl of 06 - 22 92 77 29.
Exclusieve perspreview
Het Amsterdam Museum organiseert op 8 december een perspreview waar journalisten de mogelijkheid krijgen om de
tentoonstelling te bezoeken nog voor deze opent voor publiek, de conservator en enkele kunstenaars te interviewen en
beeldmateriaal te maken. Noteer de datum vast in uw agenda, u ontvangt hiervoor op korte termijn een uitnodiging.
Beeldmateriaal
Meer informatie en afbeeldingen van de kunstenaars die meewerken aan Refresh Amsterdam vindt u in dit document: https://we.tl/taDMJDw6UfS
Eerdere aankondiging
De eerder toegezonden aankondiging met meer informatie over het samenwerkingsproject Refresh Amsterdam is hier terug te
lezen.

