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OPENING SALON/KANT IN HET AMSTERDAM MUSEUM
Op zaterdag 15 juni wordt om 11.00 uur SALON/Kant geopend op de binnenplaats van het
Amsterdam Museum. SALON/ is een design & mode-culturele route die tweemaal per jaar
in Amsterdam wordt georganiseerd. Speciaal voor de opening komen meer dan 30
kantklossters van de Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK) hun vaardigheden
demonstreren en er wordt een presentatie gegeven over kanten uit de Gouden Eeuw.
SALON/KANT
Voor deze editie van SALON is een samenwerking aangegaan met LOKK, waarmee de
verbinding wordt gelegd tussen traditie, innovatie, handwerk, vormgeving, erfgoed en
cultuur. Dit komt goed tot uiting in Museum Willet-Holthuysen, een van de deelnemende
locaties. Op de benedenverdieping van dit museum worden kanten van de 16de tot en met
de 20ste eeuw uit de verzameling van Stichting Cultureel Erfgoed LOKK getoond. In de
historische stijlkamers is daarnaast werk opgesteld van studenten van de afdeling Man &
Identity van de Design Academy Eindhoven.
Tot en met 18 augustus 2013 staan verschillende galeries, particulieren en andere musea in
het centrum van Amsterdam in het teken van kant. Zij bieden op deze manier een podium
aan zowel jong aanstormend talent als gevestigde ontwerpers, vormgevers en kunstenaars
die werken met - of zich laten inspireren door - antiek en hedendaags kant.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie
Bezoekadressen
Museum Willet-Holthuysen, Herengracht 605
Amsterdam Museum, Kalverstraat 92
Bijschriften afbeeldingen
Afbeelding een: Lace your body, 2013, met werken van Kiki de Groot, Sam Linders en Vera de Pont
(studenten Design Academy Eindhoven department Man & Identity).
Afbeelding twee: Lace your body, Onbehoorlijkheid, 2013, werk van Danny Stirn (student Design
Academy Eindhoven department Man & Identity).
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, pers en pr
Amsterdam Museum, pr@amsterdammuseum.nl, tel. +31 (0)20 5231711 mob. 06 22927729

