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RONDREIZENDE EXPOSITIE ZET VROUWEN VAN NIEUW-WEST IN DE SCHIJNWERPERS
Dinsdag 18 december opent de eerste van een serie exposities in OBA Slotermeer
Het komende half jaar stellen vrouwen uit Stadsdeel Nieuw-West zich voor aan de rest van
Amsterdam. Dat doen ze in de groeiende en rondreizende fototentoonstelling Vrouwen van
Nieuw-West. Dit project brengt onbekende vrouwen en hun verhalen in beeld om te laten zien
welke belangrijke rol zij spelen en hebben gespeeld in de ontwikkeling van het grootste en meest
diverse stadsdeel van Amsterdam. De eerste expositie bevat foto’s van Yvonne Brandwijk en
Lotte Dale en is te zien van 18 december t/m 19 januari in OBA Slotermeer (De Honingraat).
Van meet af aan waren het vooral de vrouwen die inhoud, kracht en kleur gaven aan de buurt, aan de
wijk en uiteindelijk aan het Stadsdeel. Ze deden dat soms zichtbaar op de voorgrond, maar veel vaker op
de achtergrond. Ze maakten het verschil als vrijwilliger, als professional, als moeder, bewoner, activist,
of vertegenwoordiger. In de expositie Vrouwen van Nieuw-West die de komende maanden in het
stadsdeel wordt gemaakt en gepresenteerd, stelt een aantal van deze vrouwen zichzelf aan u voor. Wie
zijn zij? Wat zijn hun drijfveren en dromen? Hun persoonlijke verhaal is te lezen bij prachtige portretten deels door henzelf gefotografeerd.
De expositie in OBA Slotermeer is de kick-off van het grotere project Vrouwen van Nieuw-West, een
coproductie van het Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger. Tot en met juni 2019 zullen nog veel
meer vrouwen zich aansluiten, zullen meer verhalen worden verzameld, en portretten worden
geschoten. Op tal van plekken dwars door het stadsdeel zullen de foto’s en verhalen worden
geëxposeerd.
Amsterdam Museum in Nieuw-West
Het Amsterdam Museum is in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West de mogelijkheden aan het verkennen
hoe het stadsmuseum optimaal actief en zichtbaar kan zijn in Stadsdeel Nieuw-West. Vrouwen van
Nieuw-West is onderdeel van deze verkenning.
Samenwerking
Vrouwen van Nieuw-West is een coproductie van het Amsterdam Museum en Pakhuis de Zwijger, New
Metropolis. Het project komt tot stand in samenwerking met OBA, De Meervaart, Vrouw en Vaart, Laika,
The Beach, Stichting Nisa for Nisa, Street Art Museum Amsterdam, Comenius College, Mundus College,
Young Amsterdam en vele andere organisaties en bewoners uit Nieuw-West. Vrouwen van Nieuw-West
is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stadsdeel Nieuw-West.
Noot voor redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met
Kim Koopman (persvoorlichting), k.koopman@amsterdammuseum.nl of 06 - 22 92 77 29.

