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Amsterdam Museum ontvangt hedendaags groepsportret
Schenking ‘De Nachtwacht van het Food Center Amsterdam’ vanaf 18 november te zien in
Schuttersgalerij
Het Amsterdam Museum heeft ‘De Nachtwacht van het Food Center Amsterdam’
geschonken gekregen door Annegien van Doorn (fotografe) en Wouter Valkenier
(architect), de kunstenaars achter dit moderne groepsportret. De aanwinst is vanaf 18
november te bewonderen in de gratis toegankelijke Schuttersgalerij van het
Amsterdam Museum. Hier is het portret samen te zien met andere groepsportretten
afkomstig uit de collectie van het museum. Samen geven de werken een overzicht
(vanaf ca. 1600) van Nederlandse groepsportretten door de eeuwen heen.
Quote
Norbert Middelkoop, conservator schilderijen, tekeningen en prenten van het Amsterdam Museum
over de acquisitie van het werk: ‘Met deze prachtige foto van Annegien van Doorn en Wouter
Valkenier is het alsof we even weer in de Gouden Eeuw zijn, toen schutters en regenten zich door
portretschilders lieten vereeuwigen om hun plaats in de geschiedenis veilig te stellen. Het Amsterdam
Museum is trots op deze bijzondere aanwinst. Zij sluit naadloos aan bij de verzameling
groepsportretten van het museum’.
Food Center Amsterdam
Het moderne groepsportret markeert het afscheid van een gebouw, het Food Center Amsterdam.
Trots poseren de leveranciers en handelaren met hun waren bij de afsluiting van een hoofdstuk. In
deze immense hal hebben ze jarenlang hun nering uitgeoefend en dat mag worden getoond. Het
terrein van Food Center Amsterdam wordt momenteel geherstructureerd en voor de centrale markthal
een nieuw bestemmingsplan gevonden. Dit groepsportret is een blijvende herinnering aan de oude
functie van het gebouw.
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier
kernwaarden - ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap - vormen de basis van het
DNA van de stad. Aan de hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en
gekoppeld aan heden en toekomst. Het museum ziet het als haar maatschappelijke taak om het
verhaal van Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren.
De Stichting Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de
BankGiro Loterij en Allen & Overy.
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