
Van 7 september tot 8 oktober Felix Meritis | Voorkamer | Gratis toegang 
Openingstijden: Ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur
Gratis toegang tijdens openingstijden en tijdens avondprogramma’s.
Zaterdag 26 september Felix Meritis | Concertzaal |  16.00 |  €10,-
De Nieuwe Garde: Ambitieuze Vrouwen. Debat naar aanleiding van de expositie.



Vrouwen nemen Rembrandts Nachtwacht over 
Een Nachtwacht met alleen maar vrouwen ... wat zouden Rembrandt en zijn 
tijdgenoten daarvan gevonden hebben? Vanaf 7 september is in Felix Meritis 
in Amsterdam een spectaculaire remake van zijn meesterwerk te zien vol 
krachtige, ondernemende vrouwen. Waar Rembrandts meesterwerk in de 
zeventiende eeuw stond voor machtige mannen, staat De Nieuwe Nachtwacht 
voor invloedrijke vrouwen, die bijdragen aan economische groei in Nederland 
door ondernemerschap te stimuleren. 

Krachtige vrouwen in De Nachtwacht 
Kapitein Banning Cocq was in 1642 aanvoerder van de schutters en pronkte 
pontificaal op het werk. Neelie Kroes neemt zijn rol nu over. Als Special Envoy 
van StartupDelta wil ze, samen met directeur Sigrid Johannisse, Nederland als 
startup-land op de kaart zetten. Kroes wordt op de Nieuwe Nachtwacht 
geflankeerd door Sylvia Toth, die Content Beheer in 1986  naar de beurs bracht. 
Rechts achter haar staat Karin Jakobsen van Brightpensioen.nl, Rechts van 
Jakobsen wijst Corinne Vigreux van Tomîom de weg.  Janke Dekker, actrice en 
theaterproducent, houdt de Nederlandse vlag vast. 

Initiatiefnemers Müfide Halaceli & kunstenaars duo E2 
De 'Nieuwe Nachtwacht' is het resultaat van een samenwerking tussen 
kunstenaarsduo E2 (Kleinveld & Julien) en styliste Müfide Halaceli. Müfide 
Halaceli, art director van Müfide Hair & Art, droomde al vier jaar van een 
remake van De Nachtwacht met invloedrijke vrouwen waarin zij de styling voor 
haar rekening kon nemen. Kunstenaarsduo Elizabeth Kleinveld en Epaul Julien 
werken onder de naam E2 al net zo lang aan hun portretserie In Empathy We 
Trust. Kleinveld: 'We hebben iconische schilderwerken vertolkt naar 
fotografische beelden. We beginnen bij de Vlaamse Primitieven en overbruggen 
ruim 600 jaar aan kunstgeschiedenis. Onze modellen verbeelden diverse rassen 
en seksuele oriëntaties. De schilderijen die als inspiratie dienden zijn onder 
meer van de hand van Van Eyck, Rafael, Velázquez, Rembrandt, Vermeer, 
Fragonard en Manet.' De serie daagt de kijker uit om door de aangebrachte 
twist na te denken over stereotypen met betrekking tot ras, cultuur en gender. 

Voor meer informatie: 
020-6279477of info@felix-meritis.nl 
www.felixmeritis.nl




