Vanaf 10 september 2022

Team
7
Monica Overdijk
De mannen en vrouwen
van de post

in 11 Kunsttraject-etalages
in de Staatsliedenbuurt, Amsterdam

•••••••••••••••••••••••••
Toen kunstenares Monica Overdijk als sorteerder
bij PostNL ging werken, fietste ze drie keer per
week naar een grote hal. Daar trof ze, naast
tijdelijke krachten, postbodes aan die er al jaren
werken. ‘Stoere types met spierballen’, aldus
Monica. ‘Ze spreken de taal van de straat en
hebben een ruwe huid. Aanvankelijk vond ik dat
lastig; ik ben vrij voorzichtig en klein van stuk.’
Gaandeweg raakte Monica aan hen gewend en
werd ze aangetrokken door hun bravoure en
no-nonsens mentaliteit. ‘Ik besloot zeven
collega’s te vragen voor mij te poseren. Eng
natuurlijk want ik ging het contact aan.’
Ze fotografeerde hen op de werkvloer wat veel
commentaar van omstanders opleverde. De
sessies waren krachtmetingen maar Monica liet
niet los. Ze koos uit tientallen een foto en
tekende die minutieus na.
Ook betrok ze journalist (en postbezorger) Ferry
Wieringa bij het project. Monica: ‘De postbodes
zaten vol met verhalen. Ik was pas tevreden als
zij zich volledig hadden blootgegeven.’
‘Team 7 - De mannen en vrouwen van de post’
vormt middels 10 tekeningen, vele foto’s en
verhalen de weergave van dit toenaderingsproces.
Kunsttraject-etalages
Het werk is dag en nacht te zien in onze etalages:
Van Hallstr 13, 31
J.M. Kemperstr 89, 121, 140, 148
Van der Hoopstr 41, 66, 88, 89
Fannius Scholtenstraat 20
Rondleiding
Er is een rondleiding langs alle etalages op
zaterdag 10 september om 16.30 uur.
Verzamelen op het Van Limburg Stirumplein.
Komt allen!

Dirk

Met dank aan Z! De Amsterdamse straatkrant en het Steunfonds Freelance Journalisten.
Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Kunsttraject, met dank aan Gemeente
Amsterdam Stadsdeel West, Woningstichting Rochdale en Woningcorporatie YMere.
Stichting Kunsttraject is een kunstenaars-initiatief in Stadsdeel West.
www.kunsttrajectamsterdam.nl
www.facebook.com/Kunsttraject-amsterdam
www.monicaoverdijk.nl
www.ferrywie.nl
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