St ad
in Z icht
UITNODIGING
De directie van het Stadsarchief Amsterdam nodigt u van harte uit voor
de opening van de tentoonstelling:
Stad in Zicht
Hedendaagse tekeningen en
foto’s van Amsterdam
op donderdag 9 mei 2019, vanaf 19.30 uur in het Stadsarchief aan de
Vijzelstraat 32 te Amsterdam.
Vanaf 19.30 uur kunt u de tentoonstelling bezichtigen.
Om 20.30 uur vindt er een kort openingsprogramma plaats:
Welkom door Bert de Vries, directeur Stadsarchief Amsterdam
In gesprek over tekenen en fotograferen met Nicolette Bartelink,
Erik Mattijssen (leden van de Commissie voor de Tekeningen) en
Femke Lutgerink (lid van de Commissie Foto-opdrachten)
Graag aanmelden voor 6 mei via: tentoonstelling.saa@amsterdam.nl

Al meer dan honderd jaar verzamelt het Stadsarchief eigentijdse
fotografie, tekeningen en grafiek. Zo is een unieke beeldverzameling
ontstaan waarin wordt gedocumenteerd wat er in de stad gebeurt en
verandert.
Elk jaar wordt een officiële Stadstekenaar benoemd. Daarnaast krijgen
per jaar drie tekenaars een thematische opdracht. Jaarlijks worden ook
drie foto-opdrachten toegekend.
Op de tentoonstelling Stad in Zicht kan de bezoeker ervaren hoe
fotografen en tekenaars Amsterdam zien, hoe zij zich de stad herinneren,
wat zij vinden en voelen als Amsterdam het onderwerp van hun werk is.
Stad in Zicht daagt ook uit om het werk van de tekenaars te vergelijken
met dat van de fotografen; wat is het verschil, wat is de overeenkomst in
de manier van kijken naar en verbeelden van het leven in de stad.

Deelnemende tekenaars en fotografen: Ron Amir, Saskia Aukema en
Richard Bank, Brian Elstak, Reinier Gerritsen, Tom Heerschop,
Emilie Hudig, Susanna Inglada, Jos Jansen, Gerald van der Kaap,
Stephan Keppel, Stella de Kort, Maia Matches, Romy Muijrers,
Paul Nassenstein, Joanna Quispel, Misha de Ridder, Charlotte
Schleiffert, Emo Verkerk, Raimond Wouda en Ina van Zyl
Tentoonstelling van 10 mei t/m
8 september 2019

Stadsarchief Amsterdam,
Vijzelstraat 32,1017 HL Amsterdam
Telefoon 020 2511511

Stad in Zicht is mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de
Stichting Vrienden van het Stadsarchief Amsterdam en het Amsterdams
Fonds voor de Kunst
Stichting
Vrienden
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