Kunstwerk “M54” verbindt Centrum met Zuidoost
“M54” door Brian Elstak vanaf 16 juni tot en met 10 september te zien in Amsterdam Museum
Sinds 2013 slaan CBK Zuidoost en Amsterdam Museum elke zomer de handen ineen voor een
gezamenlijke presentatie van een Amsterdamse kunstenaar. Door deze meerjarige
samenwerking ontstaat een inspirerende culturele verbinding tussen Centrum en Zuidoost. Dit
jaar presenteren Amsterdam Museum en CBK Zuidoost een nieuw werk van beeldend
kunstenaar Brian Elstak, getiteld M54. Met een houten sculptuur omgeven door een
soundscape geeft Elstak zijn visie op de relatie tussen het stadshart en de Ring. Voor Elstak is
metrolijn 54 (M54), die Centraal Station en Gein verbindt, hét symbool van deze relatie.

Foto: Brian Elstak naast “M54” in wording, foto: Bastiaan Woudt
Fragment: uit video bij “M54”, foto: Mounir Raji
Zie: https://vimeo.com/217955155M54

Elstak verbleef een maand lang in het atelier van CBK Zuidoost in Heesterveld, waar metro 54
praktisch voor de deur stopt. Gedurende die maand observeerde hij de passagiers in deze metrolijn.
Zo ontstond zijn werk M54, een driedimensionaal houten schilderij in de vorm van een man die met de
metro reist en de basis is van allerlei verschillende metroverhalen. Bij het werk M54 hoort een speciaal
gemaakte soundscape van schrijver RFx (Reinier Fosch) en producer Alberto Arifi (alias Nav Beats) in
de vorm van het album ‘Reintje Aan De Praat’. Werk van Brian Elstak is ook te zien op de
groepsexpositie “LFMC” over interpretaties van helden die van 24 mei t/m 8 juli te zien is bij CBK
Zuidoost.
CBK Zuidoost en Amsterdam Museum
De verhouding tussen centrum en periferie in de stad Amsterdam is het thema van de samenwerking
tussen het stadsmuseum en de galerie en kunstuitleen in Zuidoost gedurende de komende jaren. De
samenwerking tussen CBK Zuidoost en Amsterdam Museum heeft de afgelopen jaren geleid tot
presentaties van Iris Kensmil, Hamid el Kanbouhi, Patricia Kaersenhout en het multidisciplinair
kunstproject #agFag. Door deze meerjarige samenwerking ontstaat een inspirerende culturele
verbinding tussen Centrum en Zuidoost. “M54” betreft de vijfde samenwerking tussen CBK Zuidoost
en Amsterdam Museum.

Over Amsterdam Museum
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. Amsterdam Museum
wordt structureel gesteund door de BankGiro Loterij en de Gemeente Amsterdam.
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Amsterdam Museum, email: pr@amsterdammuseum.nl, telefoon: +31 (0)20-5231711 of mobiel:+31
(0)6-22927729.

