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Amsterdam Museum toont vier publieksinzendingen voor Mix Match
Museum
Publiekstentoonstellingen verrassen door bijzondere verhalen en onverwachte combinaties
In het Amsterdam Museum zijn vanaf 18 april vier inzendingen te zien van publiek dat
heeft meegedaan aan het participatieproject Mix Match Museum. De deelnemers zijn
geselecteerd uit een honderdtal inzendingen die tussen 10 oktober en 10 januari op het
online platform www.mixmatchmuseum.nl zijn ingebracht bij het Amsterdam Museum.
De Mix Match Museum tentoonstelling met de geselecteerde inzendingen is te zien tot en
met 26 juli 2015.
Medewerkers van het Amsterdam Museum hebben met veel enthousiasme en belangstelling alle
voorstellen bekeken. De vier geselecteerde inzendingen sprongen eruit door hun verrassende aanpak en
onverwachte combinaties. Zo ontrafelt Judith Kuiperli in haar tentoonstelling het mysterie rond het
dagelijks leven van de vrouw uit de lagere klasse aan de hand van objecten als een borstprothese
(collectie Museum Boerhaave) en een typemachine (collectie Twentse Welle). De tentoonstelling van
Marga van Keulen benadrukt het belang van kleur in het leven: “Ja, je moet zelf de slingers ophangen.
Grijs worden we vanzelf…”. Marga combineert in haar tentoonstelling onder meer een outfit van Comme
des Garçons (collectie Groninger Museum) met een gebloemd koffieservies (collectie Amsterdam
Museum). Tot de gelukkigen behoren ook enkele leerlingen van een Amsterdamse basisschool. Een
aantal leerlingen uit groep 7, dat zichzelf De rare, jonge tentoonstellers noemt, wil graag mensen aan
het lachen brengen. Hun tentoonstelling bestaat uit allerlei bijzondere, oude objecten waarvan je op het
eerste gezicht niet ziet waar ze voor dienden. Bij de tentoonstelling van Nina en Josephine (uit groep 8)
draait het vooral om abstracte vormen en vrolijke kleuren. “Het past bij elkaar omdat het hetzelfde is, en
ook weer niet.” De inzenders hebben ook zelf een audiotour ingesproken.
Mix Match Museum
De kern van Mix Match Museum is een online platform waar bezoekers tussen 10 oktober en 10 januari
een eigen online expo konden samenstellen. Hiervoor konden de bezoekers grasduinen in 300 objecten,
afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum, het Groninger Museum, het Kröller-Müller
Museum in Otterlo, Museum Boerhaave in Leiden, Museum TwentseWelle in Enschede en het Van
Abbemuseum in Eindhoven. Deze bijzondere samenwerking brengt diverse collecties bij elkaar die
gezamenlijk een dwarsdoorsnede van Collectie Nederland vormen.
Er zijn op www.mixmatchmuseum.nl in totaal 669 expo’s aangemaakt door het publiek. De zes musea
die voor Mix Match Museum de handen in elkaar hebben geslagen, tonen allemaal de gekozen
exposities vanaf 18 april, de start van de Nationale Museumweek, alleen varieert de laatste dag van de
tentoonstelling. Mix Match Museum wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen.
Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam, over toen, nu en straks. Vier
kernwaarden - ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap - vormen de basis van het DNA
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 haar maatschappelijke taak om het verhaal van
Amsterdam toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. De Stichting
Amsterdam Museum wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam, de Bankgiro Loterij en
Allen & Overy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
UITNODIGING OPENING TENTOONSTELLING
Op vrijdag 17 april om 15.30 uur vindt de opening plaats van de Mix Match Museum tentoonstelling.
Locatie: Schuttersgalerij/Amsterdam Museum
U bent van harte uitgenodigd deze opening bij te wonen. Rsvp: pr@amsterdammuseum.nl o.v.v. ‘Mix
Match Museum’ en het aantal personen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers & pr Amsterdam Museum,
email: pr@amsterdammuseum.nl, telefoon: +31 (0)20 5231711 of mobiel:+31 (0)6-22927729

