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Burgemeester van der Laan opent Amsterdam Light
Festival en tentoonstelling Hollanders van de Gouden
Eeuw
Op donderdag 27 november geeft Burgemeester Eberhard van der Laan het startsein voor
de derde editie van Amsterdam Light Festival en opent daarmee tegelijkertijd officieel de
tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw. Van der Laan ontsteekt het allereerste
lichtkunstwerk, 'The Gatekeepers', een verwijzing naar de tentoonstelling Hollanders van
de Gouden Eeuw. De tentoonstelling met 30 reusachtige groepsportretten afkomstig uit
het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum is van 29 november tot en met eind 2016 te
zien in de Hermitage Amsterdam. De ontsteking van The Gatekeepers vindt plaats voor de
hoofdingang van de Hermitage Amsterdam en kan vanaf de kade of het water worden
bijgewoond door belangstellenden. Amsterdam Light Festival duurt tot en met 18 januari
2015 en toont maar liefst 40 kunstwerken langs de vaarroute 'Water Colors' en de
wandelroute 'Illuminade'.
The Gatekeepers
De ingang van de Hermitage Amsterdam wordt
vanaf 27 november bewaakt door twee - zes meter
hoge - poortwachters. Ze verbeelden Pieter Pietersz
Hasselaer (1582-1651), een van de vier
hoofdpersonen in de tentoonstelling Hollanders van
de Gouden Eeuw. Hasselaer is een goed voorbeeld
van hoe je binnen groepsverbanden op kon klimmen
tot in de machtigste kringen van de stad. De
reusachtige en lichtgevende
poortwachters beschermen als het ware de
tentoonstelling. Beeldend kunstenaar Irma de Vries
(1980, Nederland) ontwierp de twee figuren die lijken
op hologrammen. Ze bouwde ze zo op dat hun
kunststof lijven aan de ene kant bol zijn en aan de
andere kant uitgehold. Het projectielicht is precies
passend gemaakt met videomapping.

Artist impression The Gatekeepers

Amsterdam Light Festival
Amsterdam Light Festival is het winterse lichtfestijn voor jong en oud. De historische binnenstad van
Amsterdam is ruim 50 winterdagen het sfeervolle decor voor het licht- en waterfestival. Het festival toont
lichtsculpturen en projecties van hedendaagse (internationale) kunstenaars in de openbare ruimte.
Amsterdam Light Festival brengt licht gedurende de donkerste periode van het jaar en ‘verlicht’ het publiek
met kleurrijke kunstwerken. Het festival biedt een vaarroute (Water Colors, van donderdag 27 november
2014 tot en met zondag 18 januari 2015) en een wandelroute (Illuminade, donderdag 11 december tot en
met zondag 4 januari 2015).
www.amsterdamlightfestival.com
Hollanders van de Gouden Eeuw
Dertig groepsportretten uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum zijn vanaf 29
november tot eind 2016 te zien in de Hermitage Amsterdam. De reusachtige doeken worden aangevuld
met andere schilderijen en objecten. Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende
collectieve burgerschap. In de zeventiende eeuw is in heel Europa de macht in handen van vorsten en
kerkelijke bestuurders. Alleen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wordt geregeerd door de
burgerij. Door stad en land te besturen, handel te drijven en wetenschappelijke ontwikkelingen te
stimuleren, zorgden de burgers ervoor dat de Republiek een van de machtigste en welvarendste naties van
Europa werd. De tentoonstelling laat zien wie deze invloedrijke mannen en vrouwen waren en maakt
duidelijk hoe de zeventiende eeuwse mentaliteit leidde tot omgangsvormen en normen die in onze
hedendaagse samenleving nog steeds zijn terug te vinden. Deze groepsportretten, als het ware de ‘broers
en zussen’ van De Nachtwacht, zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te zien.
www.hollandersvandegoudeneeuw.nl
----Noot voor de redactie (niet voor publicatie) en uitnodiging
Pers is van harte uitgenodigd om de officiële opening van Amsterdam Light Festival en Hollanders van de
Gouden Eeuw bij te wonen op donderdag 27 november om 18 uur. Neem hiervoor contact op met Marion
Wolff via m.wolff@amsterdammuseum.nl of M +31 (0)6 245 10 808. Vanaf 15.45 uur vindt een optocht
door de stad plaats door de schutterijen Bastion RA Naarden, het Sint Matthiasgilde uit Oploo en de
Schutterij van Amsterdam. Zij vormen vanaf 16.45 uur een erewacht bij de ingang van de Hermitage
Amsterdam en begeleiden de opening door de burgemeester.
Voor meer informatie, interviewverzoeken en rechtenvrij beeld:
Amsterdam Museum: Heidi Vandamme, projectmanager marketing & communicatie Hollanders van de
Gouden Eeuw, h.vandamme@amsterdammuseum.nl, M +31 (0)6 295 32 686.
Hermitage Amsterdam: Martijn van Schieveen, coördinator pers en publiciteit,
M.vanSchieveen@hermitage.nl, T +31 (0)20 530 87 55.
Rijksmuseum: Boris de Munnick, pers & publiciteit, b.de.munnick@rijksmuseum.nl,
M +31 (0)6 22 978 444.
Amsterdam Light Festival: Anne van der Wel, via Coebergh Communicatie & PR,
anne@coebergh.nl, T +31 (0)20 470 87 87.

