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PERSbERicht

Een nieuwe plek voor Framer Framed
Met veel plezier maken we bekend dat Framer Framed verhuist naar Amsterdam-Oost. 
Na vijf jaar, en meer dan veertig exposities en vele honderden programma’s, is het nu tijd 
om het pand in de Tolhuistuin verlaten. In augustus verhuizen we naar Oost, en zullen 
onze tentoonstellingen en programma’s verplaatsen naar de Oranje-Vrijstaatkade 71 in 
de zuiveringshal van de voormalige Oostergasfabriek.

De tentoonstellingen van Framer Framed bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse 
kunst, visuele cultuur en politiek. De exposities tonen werk van bekende en onbekende 
kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke 
vraagstukken. bij het samenstellen van tentoonstellingen biedt Framer Framed een 
podium aan zowel gevestigde curatoren en kunstenaars als nieuwe namen.

Framer Framed gelooft dat de kunstwereld inclusiever, globaler en meer interdisciplinair 
zou kunnen en moeten zijn, met oog voor de lokale context. Vanuit de overtuiging dat 
kunst niet alleen in het centrum van de stad getoond moet worden, opende Framer 
Framed in 2018 een tweede projectruimte in de Amsterdamse Molenwijk in Amsterdam-
Noord.

Framer Framed zal de wereld en de buurt samenbrengen op de nieuwe locatie. het 
gebouw dat we betrekken heeft een oppervlakte van ruim 1.000 m2 en is uitgerust 
voor beeldende kunst, zodat de organisatie direct een start kan maken met de 
tentoonstellingen, educatie- en publieksprogrammering. De nieuwe locatie biedt veel 
mogelijkheden ons nationale en internationale profiel te versterken. En evenals in 
Amsterdam-Noord zullen we ons in Oost verhouden tot de lokale context, en programma’s 
met partners ter plaatse ontwikkelen. We zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met 
Stadsdeel Oost. 

We kijken ernaar uit om waardevolle uitwisselingen aan te gaan in een netwerk van 
culturele en maatschappelijke organisaties in Amsterdam-Oost, en een doorstart te maken 
op een mooie nieuwe locatie. 

Save the date(s)
De laatste tentoonstelling van Framer Framed in de tolhuistuin, hERE/NOW: current 
Visions from colombia, is nog te bezichtigen tot en met 30 juni. Op donderdag 20 juni 
vieren we de afsluiting van vijf jaren beeldende kunstprogramma’s in de tolhuistuin. De 
grote opening van onze nieuwe locatie is op vrijdag 27 september – meer informatie volgt 
spoedig!
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Adres(sen)
Expositieruimte t/m 30 juni:
IJpromenade 2, 1031 Kt Amsterdam. 

Kantoor t/m 31 juli:
Schaafstraat 21, 1031 KD Amsterdam.

Expositieruimte en kantoor vanaf 1 augustus:
Oranje-Vrijstaatkade 71, 1093 KS Amsterdam.

Onze projectruimte in de Molenwijk in Noord, Werkplaats Molenwijk, zal gewoon op haar 
huidige locatie blijven: 
Molenaarsweg 3, 1035 Ac Amsterdam.

Framer Framed in vogelvlucht

Framer Framed werd negen jaar geleden opgericht in Utrecht als 
kritisch platform voor museumcuratoren die als doel hadden de 
musea inclusiever te maken. Als reizend platform organiseerden 
we ruim vijftig publieksprogramma’s en conferenties. 

Vijf jaar geleden opende Framer Framed een eigen tentoonstel-
lingsruimte in de Amsterdamse Tolhuistuin, waar tientallen kleine 
en grotere tentoonstellingen werden gepresenteerd door wisse-
lende (inter)nationale curatoren. Ruim twee jaar geleden werd de 
organisatie opgenomen in de landelijke Basis Infrastructuur van 
het Ministerie (BIS) van OC&W.  In 2018 opende Framer Framed 
een projectruimte in de Molenwijk in Noord, en in datzelfde jaar 
werden we genomineerd voor de Amsterdam Prijs voor de Kunst. 
Honderden publieks- en educatieprogramma’s later maken we de 
stap naar een grotere en beter geoutilleerde ruimte in Amsterdam 
Oost. Volgend jaar viert Framer Framed haar tienjarig bestaan.

Beeld: Performance I Existed I Mattered I Was Alive  door Noel Ed De 
Leon, tijdens de opening van tentoonstelling UnAuthorised Medium 
bij Framer Framed (15 september 2018)


