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Amsterdammertjes aan zet in nieuwe tentoonstelling Amsterdam
Museum
Alle wijken en afkomsten vertegenwoordigd in nieuwe presentatie “Wat maakt jouw stad?”
In het Amsterdam Museum zijn jonge Amsterdammers gastcurator. In een nieuwe
experimentele presentatie kunnen stadsbewoners van 6 tot en met 12 jaar hun visie op
de stad geven. Samen met filosofen, acteurs, debatleiders en kunstenaars vertellen zij
het verhaal van onze hoofdstad. Onder de titel “Wat maakt jouw stad?” zijn de
afgelopen maanden al 400 kinderen uit 5 stadsdelen begonnen aan een presentatie van
hun stad. De komende tijd zijn families aan de beurt. Elke zondag zijn bezoekers
welkom mee te denken, praten en knutselen over hun buurt, wijk en stad. De workshops
vinden elke zondag van augustus om 14.00 uur plaats, deelname is gratis (exclusief
toegang museum).

Nadat in de eerste proefperiode 400 basisschoolleerlingen van Oud-Zuid tot Nieuw-West de basis
hebben gelegd, zijn nu families aan de beurt. De workshops onder leiding van de filosofen, acteurs,
debatleiders en kunstenaars worden steeds aangepast aan de nieuwe bezoekersgroep. Op momenten
dat er geen rondleidingen zijn is de presentatie gewoon geopend: bezoekers kunnen niet alleen de
verzamelde verhalen lezen en bekijken, maar ook hun eigen visie op de stad geven.
Het Amsterdam Museum kiest er bewust voor om bij deze presentatie het roer uit handen te geven. In
de voorbereiding zijn gesprekken gevoerd met ‘stadmakers’ zoals Def P, Dilan Yesilgoz en Jörgen Tjon
a Fong om een eerste idee te krijgen van de meest relevante thema´s die leven in de stad. Vervolgens
is een proefopstelling ingericht met als doel bezoekers te prikkelen en activeren. Uiteraard zijn er ook
voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum te zien, zoals een portret van Spinoza of een
schilderij van Breitner, die steeds aanleiding geven tot een vraag of gesprek.
Het meerstemmige museum
Het Amsterdam Museum kent een lange traditie van laagdrempeligheid en participatieve projecten:
tentoonstellingen en activiteiten waar de mensen om wie het gaat zelf aan het woord gelaten worden.
De komende jaren wil het museum nog nadrukkelijker en vaker ruimte geven aan Amsterdammers om
hun verhaal over hun stad in het museum te vertellen. Zo is er dit najaar ook het project Zwart
Amsterdam en is nu de tentoonstelling Transmission te zien.
Over het Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – kenmerken de identiteit 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 zijn maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam
toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Het Amsterdam Museum
wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam en de BankGiro Loterij.
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