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Amsterdam Museum neemt Ikea-foto op in de museumcollectie
Het Amsterdam Museum neemt de bekende IKEA afbeelding van een Amsterdamse gracht met
een rode fiets op in zijn collectie. De wereldwijde populariteit van de foto ‘Vilshult’ toont
volgens het museum aan hoe veel mensen de stad Amsterdam (willen) zien en herkennen. Om
dit beeld voor de toekomst te bewaren neemt het museum de ingelijste afbeelding officieel op
in de collectie. Aanleiding voor de verwerving is de verschijning van de VPRO Dorst
documentaire Vilshult, die op donderdag 8 november in première gaat in het Amsterdam
Museum.
Imara Limon, conservator van het Amsterdam Museum, licht de bijzondere verwerving nader toe:
‘’Deze ingelijste afbeelding van een foto van een fiets op een Amsterdamse gracht, die wereldwijd
bijna een half miljoen keer werd verkocht, laat de aantrekkingskracht van de stad Amsterdam zien.
Het geeft een beeld van wat mensen van over de hele wereld, die deze afbeelding aan hun muur
hebben hangen, koppelen aan de stad Amsterdam.’’
Het Amsterdam Museum verzamelt, bewaart en toont voorwerpen en verhalen over de stad
Amsterdam. Het museum heeft een collectie met bijna 100.000 objecten die iets vertellen over
Amsterdam, over bepaalde perioden in de stad, over gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden
en over hoe mensen tegen de stad aankijken. Variërend van kostbare kunstwerken zoals schilderijen
en tekeningen van Rembrandt, Da Vinci en Van der Helst tot historische kledingstukken,
archeologische vondsten en zilveren tafelgerei. Limon: ‘’In de collectie van het Amsterdam Museum
bevinden zich ook alledaagse gebruiksvoorwerpen. Zo kocht het museum tijdens een vrijmarkt op
Koninginnedag in 2004 een heel kleedje met spulletjes van een kind op om het fenomeen in
herinnering te houden en bewaarde het museum een glasvezelkabel om de grote stap naar de aanleg
van het internet in de stad eind twintigste eeuw ook in de toekomst goed te kunnen vertellen.’’
Documentaire Vilshult: première 8 november in het Amsterdam Museum
De afbeelding van Ikea wordt op 8 november officieel opgenomen in de collectie van het Amsterdam
Museum. Op deze dag gaat de VPRO Dorst documentaire Vishult in het museum première. In de film
onderzoekt Tom Roes het verhaal achter de foto: een verhaal over immens verdriet en een rode fiets
langs de Amsterdamse grachten op een frisse lentedag, twintig jaar geleden. De documentaire is
online te bekijken via vpro.nl/vilshult en is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor

de Kunst.
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