Persbericht, dinsdag 12 september 2017
NIEUWE MEESTERS IN HET OUTSIDER ART MUSEUM
INDRINGENDE PORTRETTEN VAN FOTOGRAAF SANDER TROELSTRA
In de tentoonstelling Nieuwe Meesters laat het Outsider Art Museum ruim 70 werken zien van 30
hedendaagse, getalenteerde Outsider-kunstenaars. In een serie intieme, indringende portretten
geeft fotograaf Sander Troelstra deze fascinerende wereld een gezicht. Troelstra heeft diverse keren
de Zilveren Camera gewonnen en was in 2015 winnaar van de prestigieuze Nationale Portretprijs.
Gedreven door het onalledaagse heeft Troelstra zich toegelegd op het portretteren van mensen met
een rafelrandje; ze vinden soms moeilijk aansluiting in de maatschappij. In ‘Nieuwe Meesters’ staat
de bezoeker oog in oog met deze onconventionele kunstenaars en maakt kennis met hun
hypergevoeligheid en buitengewone creativiteit. Wie zijn deze Nieuwe Meesters? Wat zijn hun
drijfveren? Waar komt die bijna maniakale werkwijze vandaan?

Enkele decennia geleden zouden de carrières van deze kunstenaars onzichtbaar zijn gebleven door
hun sociale isolement en een leven achter gesloten deuren. Lange tijd is de kunstwereld huiverig
geweest om autodidacten een plaats toe te kennen in het kunstcircuit. Met de komst van het
Outsider Art Museum in 2016 is daar verandering in gekomen: het museum levert een belangrijke
bijdrage aan de erkenning en inclusie van deze nieuwe talenten in de internationale museumwereld.
De tentoonstelling ‘Nieuwe Meesters’ loopt parallel aan de expositie ‘Hollandse Meesters uit de
Hermitage’. Voor het eerst wordt een groot overzicht getoond van Hollandse meesterwerken uit de
Gouden Eeuw, afkomstig uit de collectie van de Hermitage in St-Petersburg.
De ‘Nieuwe Meesters’ zijn vanaf 26 oktober t/m 30 januari 2018 ook te zien in het Modern Art
Museum in Shanghai. Een aantal Outsider-kunstenaars zullen met een selectie van hun werk
deelnemen aan de expositie City Life.
De tentoonstelling in het Outsider Art Museum in Amsterdam wordt op 3 oktober geopend door
fotograaf Koos Breukel en is te zien tot en met 28 mei 2018. Ook verschijnt er ter gelegenheid van de
expositie een fotoboek met portretten van Sander Troelstra en het werk van de deelnemende
kunstenaars.

BIOGRAFIE SANDER TROELSTRA
Sander Troelstra (1976) studeerde in 2011 af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Troelstra heeft
een aantal bijzondere prijzen op zijn naam staan, waaronder eerste, tweede en derde prijs van de
Zilveren Camera. Met het portret van Outsider-kunstenaar Ben Augustus, één van de Nieuwe
Meesters in de tentoonstelling, won hij de Nationale Portretprijs 2015.
OUTSIDER ART
Na de Eerste Wereldoorlog komt Outsider Art volop in de belangstelling. Psychiater Hans Prinzhorn
(1886-1933) publiceert in 1922 zijn boek Die Bildnerei der Geisteskranken met een grote collectie
werken van mensen uit psychiatrische instellingen. Veel kunstenaars laten zich hierdoor inspireren,
onder wie Salvador Dalí en Asger Jorn. Later komt Jean Dubuffet (1901–1985) met de term ‘Art Brut’,
wat ‘rauwe kunst’ betekent. De Engelse kunsthistoricus Roger Cardinal lanceert in 1972 de term
‘Outsider Art’. In 2013 zorgt de Biënnale in Venetië voor een doorbraak van Outsider Art in de
internationale kunstwereld.
OUTSIDER ART MUSEUM
Het Outsider Art Museum (OAM), gevestigd in de Hermitage Amsterdam, is het enige museum in
Nederland met nationale en internationale Outsider Art. Het museum is in maart 2016 geopend door
koningin Máxima en tot stand gekomen dankzij een bijzondere samenwerking van zorgorganisatie
Cordaan, Hermitage Amsterdam en Dolhuys I museum van de geest in Haarlem. Ontwerp en inrichting
zijn van Benthem Crouwel Architects, grafische vormgeving van Kees Peerdeman.

Noot voor de redactie:
De persbezichtiging vindt plaats op dinsdag 3 oktober om 09.30 uur. Fotograaf Sander Troelstra is
beschikbaar voor interviews. Aanmelden voor de persviewing kan bij Tamar Herfs via
herfs@hetdolhuys.nl.
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Carine Neefjes (Hoofd Publiek & Onderwijs Dolhuys I museum van de geest & Outsider Art Museum)
neefjes@hetdolhuys.nl Telefoon: 023-5410688 of 06-51546601
Tamar Herfs (Assistent Publiek & Onderwijs Dolhuys I museum van de geest & Outsider Art Museum)
herfs@hetdolhuys.nl Telefoon: 023-5410692 of 06-15943535

