
Persbericht

Open Atelier Route De Baarsjes (ORB) 2009

Hudson in De Baarsjes, zeevaarder als inspiratie

In het weekend van 10 - 11 oktober openenen kunstenaars in De Baarsjes de deuren van eigen ateliers
van 12 - 18 uur tijdens de Open Atelier Route. De centrale expositie in de Chassékerk is ook de twee
extra weekenden vooraf - 26-27 september en 3-4 oktober - geopend.

Dit jaar is er speciale aandacht voor het Hudsonjaar waar we in De Baarsjes extra aandacht aan geven
als een stadsdeel met zowel een Hudsonhof en een Hudsonstraat.

Achtergrond Hudsonjaar
Dit jaar is er speciale aandacht voor het Hudsonjaar waarin New York en Nederland vieren dat Henry
Hudson op 4 april 1609 de tocht begon waarmee uiteindelijk 400 jaar handelsbetrekkingen tussen New
York en Nederlands zouden worden gerealiseerd. Hudson ging in opdracht van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) op zoek naar een korte route naar Azië. In september 1609 voer Hudson met
zijn twintig koppige bemanning de monding van de rivier binnen die nu zijn naam draagt. Daar stuitte hij
op het eiland Manna Hatta, dat later Manhattan ging heten. Deze gebeurtenis leidde tot de stichting van
de kolonie Nieuw Nederland en de handelspost Nieuw Amsterdam, die uitgroeide tot het huidige New
York.

Hudson als kunst
Alle kunstenaars die meedoen aan de ORB 2009 krijgen een uitnodiging om een kunstwerk in te leveren
geïnspireerd op kapitein Hudson, muiterij, de ontdekking van Manhatten of New York. Deze kunstwerken
kunt u op de centrale expositie in de Chassékerk bekijken.

De Hudsonprijs
Primeur dit jaar is De Hudsonprijs, een publieksprijs waar bewoners en bezoekers kunnen stemmen op
het mooiste schilderij uit deze bijzondere tentoonstelling. De deelnemende kunstenaars kunnen de
eerste, tweede of derde prijs winnen met het schilderij dat zij speciaal voor deze tentoonstelling hebben
gemaakt.

BELEEF HUDSON IN DE BAARSJES!

Voor het volledige programma en aanvullende informatie kijk op www.openatelierroutedebaarsjes.nl

Tekst: De Taalkamer (Jeannet Appelo)
Flyer: Robert Jan Jans

Georganiseerd door Stichting Stadskunst / Wink Einthoven in samenwerking met De Witte Ruyter, Etalageproject
Chassébuurt met Tom’artvark’Jaspers, Mirjam Berloth, Meneer de Wit en Vrouwenatelier Mozaïek / Akros en Het
Wereldpand. Tevens gesponsord door Stadsdeel De Baarsjes, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Ymere.
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