PERSBERICHT
De Amsterdammertjesparade.nl
Rond 50 kunstenaars brengen op 17 en 18 mei in het Amsterdamse Spiegelkwartier een ode aan het
Amsterdammertje. De paaltjes verdwijnen geleidelijk uit de hoofdstad. Eva Ruijter wilde dat niet in
stilte te laten gebeuren en bedacht de Amsterdammertjes Parade. Zij zocht contact met de
vereniging Spiegelkwartier en samen nodigen ze kunstenaars uit om een ode aan het
Amsterdammertje te brengen. Het historische en sfeervolle Spiegelkwartier is het grootste
winkelgebied in Nederland voor antiek, aziatica, etnografische- en moderne kunst. Het
Spiegelkwartier biedt een weekeinde lang gratis expositieruimte aan veelbelovende kunstenaars.
Vervolgens vindt er een veiling plaats waarvan de opbrengst ten goede komt aan het goede doel.
Burgemeester Job Cohen zal de amsterdammertjesparade.nl openen.
Het Amsterdammertje
Rond 1908 verscheen hij voor het eerst in het straatbeeld: het overbekende paaltje met de drie
andreaskruisen, dat stoep en straat scheidt en ongewenst parkeren moet voorkomen. En of je nou van
hem houdt of niet, over één ding is iedereen het eens: Amsterdam zou Amsterdam niet zijn zonder het
Amsterdammertje. Veranderde inzichten over de straatinrichting zorgen ervoor dat steeds meer paaltjes
worden verwijderd. Per jaar verdwijnen er gemiddeld tweeduizend, en dat zal doorgaan totdat het
Amsterdammertje is uitgestorven.
Inspiratiebron
“Dat is een mooi uitgangspunt voor kunstenaars,” zegt Vincent Geerling van de vereniging
Spiegelkwartier. Wij hopen zo veel mogelijk kunstwerken geïnspireerd door of bevestigd aan
amsterdammertjes te tonen. Daarnaast zijn er etalages beschikbaar voor werken van bijvoorbeeld
videokunstenaars en schilders.” In het pittoreske Amsterdamse Spiegelkwartier bevinden zich meer dan 80
gespecialiseerde galeries, kunst- en antiekhandelaren en is daarmee het grootste en meest compacte
winkelgebied van Nederland voor de liefhebber van aziatica, etnografica, oude- en moderne kunst.
U komt toch ook?
De Amsterdammertjesparade.nl wordt op zaterdag 17 mei geopend door het allerbelangrijkste
Amsterdammertje, burgemeester Job Cohen. Bezoekers worden behalve op de expositie, ook getrakteerd
op optredens van dichters en muzikanten. Op zondag 18 mei worden in de Appel om 15.00 uur alle
kunstwerken geveild door Nederlands bekendste veilingmeester, de heer J.P. Glerum. Een groot deel van
de opbrengst gaat naar de Stichting Witte Bedjes, die een fonds beheert waaruit activiteiten worden
georganiseerd voor zieke, gehandicapte of anderszins hulpbehoevende kinderen.
Kijk voor meer informatie op: www.amsterdammertjesparade.nl
Noot voor de redactie: (niet voor publicatie)
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