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Introductie

Stichting Unfair Amsterdam is een platform
voor een jonge generatie beeldend kunstenaars in Nederland. We bieden de beste kunstenaars van vandaag en morgen in de eerste
10 jaar van hun carrière zichtbaarheid en een
professionele stroomversnelling. We slaan een
brug tussen het atelier en de bovenlaag van de
professionele cultuursector. Samen met onze
kunstenaars, partners en sponsoren signaleren
en stimuleren we de meest actuele ontwikkelingen in hedendaagse kunst door een aanstormende lichting beeldend kunstenaars. Hiermee
vormen we een springplank, stimuleren talentontwikkeling en faciliteren we samenwerking
en netwerk- en kennisoverdracht binnen de
sector en daarbuiten, met nationale en internationale aansluiting.

In het jaar 2017 hebben we ons gericht op de
ontwikkeling van een aantal nieuwe projecten,
waaronder een lezingenserie en een tentoonstelling, en een aantal bestaande projecten,
waaronder de voorbereiding op Unfair18, onze
tweejaarlijks kunstbeurs, tentoonstelling en
festival. Tevens werden we door het AFK gesteund met de regeling Tweejarige subsidies
AFK 2017-2018. Beide trajecten overlapten; met
de toekenning van het AFK konden we meer
tijd en middelen investeren om voorafgaande
aan ons event meerdere programma onderdelen te ontwikkelen en onze portfolio uit te bouwen met nieuwe projecten en samenwerkingen.
Bijgaand treft u het verslag van deze periode,
gevolgd door de jaarrekening

jaarverslag 2017

5 / 29

Advies en
contacten

In de beginperiode van 2017 hebben we een
traject ingezet ter evaluatie van de resultaten die onze stichting tot dat moment had
geboekt, en veel gesprekken gevoerd met
(potentiële) partners en collega’s, waaronder NEST Den Haag, Christie’s, art’otel,
Paddle8, Fraemd, de W139, Public, Het Ketelhuis, Veemtheater, De School, EYE, LIMA,
de Brakke Grond, Pakhuis de Zwijger en het
Stedelijk Museum Amsterdam. Met deze
gesprekspartners hebben we onze ambitie
tot samenwerking uitgesproken. Met onder
andere Pakhuis de Zwijger, We Are Public, De
School en NEST Den Haag resulteerde dit in
een concrete samenwerken. Met een aantal
partners zijn we nog in gesprek over aansluitingen en mogelijkheden.
Parallel hieraan hebben we een coachingstraject doorlopen met stategisch bureau DAY, on-

der leiderschap van founder Louk de Sévaux.
Tijdens een aantal sessies, bijgewoond door
o.a. Michael Huijser (directeur Scheepvaart
museum, oprichter Art Rotterdam), Willemijn
Maas (consultant en interim manager) en Dirk
Dekker (vastgoedontwikkelaar) hebben we
naar het merk Unfair gekeken en een sponsoren publiekspropositie geformuleerd. Daarbij
hebben we intern een sessie onder leiding
van oud-penningmeester Dagmar Janousek
gehouden, met onder andere Frits Bergsma
(KPMG), Donna Wolf (DEISKA) en Aafke van
der Lippe (Masterbrand).
Naast het tastbare resultaat, de proposities,
heeft dit traject ons veel zelfinzicht opgeleverd
en konden we binnen en buiten ons netwerk
treden en om feedback op onze ambitie en
ontwikkelingen vragen bij een brede selectie
(culturele) professionals.
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Tweejarige
subsidie
AFK
2017-2018
In het traject maart 2017 tot en met december 2017 hebben we met veel enthousiasme
gewerkt aan de eerste fase van de verduurzaming van het platform Unfair Amsterdam, door
middel van de toekenning regeling Tweejarige
subsidies AFK 2017-2018.
In onze aanvraag bij het AFK schetsen we de
ontwikkeling die we willen inzetten en de ambitie om van Unfair Amsterdam een platform
te maken dat in de breedte van de praktijk van
jonge beeldend kunstenaars ondersteuning en
een professionele stroomversnelling biedt. Dit
willen we bereiken door ons programma in een
cyclus van 2 jaar op te zetten en daarmee een
vaste plek in het cultuuraanbod in te nemen,
als organisatie te verduurzamen en verschillende programma onderdelen door het jaar heen
te presenteren. Vanuit onze toenmalige positie
was de drang voor verduurzaming groot; we

hadden een groot te kort aan tijd en geld om
onze ambities te doen laten gelden. We schetsen een drang om te willen investeren in de
professionalisering en verduurzaming van ons
platform door zowel op artistiek, zakelijk en
publieks-gebied de volgende doelstellingen
te hanteren;
• Verdieping programma, breder platform.
• Meerjarentraject stabiliseert organisatie.
• Gerichte samenwerkingen verbetert zakelijke
en publieks-doelstellingen.
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Current
Practice
/
Pakhuis
de Zwijger
In 2017 hebben we een nieuwe draai kunnen geven aan
onze lezingenserie. Na een aantal afleveringen in begin
2016, onder de naam Unfair Utopia, presenteerde we 4
edities van een nieuwe reeks, Current Practice, die inging
op actuele uitdagingen, onderwerpen en tendensen
binnen de praktijk van relatief jonge makers. Langs
verschillende thema’s spraken makers, theoretici en
publiek relevante invloeden uit pop-cultuur en digitale
media op de beeldende praktijk.
Current Practice #1: Faking about Art
Donderdag 20 april 2017
‘De waarheid’ lijkt tegenwoordig een achterhaald
concept voor kunstenaars. In Faking About Art worden
zij en wetenschappers ondervraagd over de gepromote
waarheden in massamedia. Hoe gebruiken kunstenaars van
nu de methodiek van pop-propaganda in massa-media in
hun eigen werk? Hoe spelen ze in op het klimaat van ‘fake
news’ en ‘alternative fact’? De avond zoekt naar het raakvlak
tussen media, beeldende kunst en publiek en gebruikt kunst
om grip te krijgen op actuele visuele vraagstukken.
Tijdens deze avond spraken Marijn Ottenhof (kunstenaar)
en Jasper de Beijer (kunstenaar) over hoe waarheidsvinding
hun werk beïnvloedt. Judith Möller (Postdoc onderzoeker

Political Communication & Journalism, UVA) gaf een
lekenpraatje over hoe waarheidsvinding een rol speelt op
social media en onze dagelijkse mediaconsumptie.
Current Practice #2: Gaming about Art
Donderdag 1 juni 2017
Al 80 jaar geleden legde cultuurfilosoof en historicus
Johan Huizinga bloot hoe belangrijk spelen is voor onze
maatschappij. Maar hoe belangrijk is spel in de kunst?
In Current Practice: Gaming about Art kijken we samen
met jonge makers en theoretici naar hoe ‘spel’ een tool
is voor expressie, interactie en zelfs activatie. Hoe kan
kunst de principes van een spel inzetten? Hoe spelen
politici als Trump met hun toehoorders? En hoe kan je
als kunstenaar spelen met je publiek? Kortom: hoe en
waarom gebruiken jonge makers ‘spel’ als tool? Van
internetkunst tot politiek en performancekunst.
Tijdens deze avond spraken Joan Heemskerk
(kunstenaar, JODI) en Ludwig Bindervoet (acteur,
Toneelgroep Oostpool & Urland) over hoe gamificatie
hun werk beinvloed. Daan Rutten (Cultureel socioloog,
Universiteit van Tilburg) gaf een lekenpraatje over de
regels van het spel in een maatschappelijke context, van
consumptie tot rollenspelen.
Foto's Jordie Volkerink
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Current Practice #3: Ordering about Art
Donderdag 7 september 2017

Current Practice #4: Sweating about Art
Vrijdag 24 november 2017

Is er nog hoop voor traditionele kunstmusea? Er is
recentelijk veel te doen geweest om kritiek op musea
door kunstenaars en academici, waarin zij de musea
aanspreken op hun waarheidsmonopoly. Daarbij zijn
musea groter dan ooit, met bezoekersrecords en
blockbuster tentoonstellingen. In deze avond bekijken we
de hedendaagse relatie tussen het museum en makers.
Hoe spelen kunstenaars met de regels van de instituten
in hun werk? En hoe zou het ideale museum er volgens
hun uitzien?

In de hedendaagse maatschappij vindt een levendige
discussie over binaire identiteitsstructuur plaats, waarin
gender en identiteit een grote rol spelen. Op deze avond
gaan we in gesprek met kunstenaars die met identiteit
spelen als een medium in hun werk. Zij gebruiken
identiteit als een platform voor zelfexpressie, kaarten
de rigiditeit van identiteit aan, of breken persoonlijk
identiteit juist af om een maatschappelijke discussie
aan te zwengelen. Kan identiteit fluïde zijn? Samen met
kunstenaars en theoretici kijken we naar het speelveld
van identiteit in de beeldende kunst.

Met een bijdrage van Steven ten Thije, Tim Hollanders,
Vincent van Velsen en Alexis Blake.

Met een bijdrage van Dionisis Argyropoulos Ioannou
(performance kunstenaar, ook bekend als Dynno Dada,
drag persona), Ari Versluis (fotograaf, Exactitudes),
Puck Verkade (kunstenaar) en Janna Michal (cultureel
socioloog, Postdoc onderzoeker Erasmus Universiteit
Rotterdam)
Op de lezingenavonden in deze serie werd een
gemêleerd publiek aangesproken, van gemiddeld 150
bezoekers per avond.

Foto Jordie Volkerink

Foto’s door; Jordie Volkerink
Foto's Lotte van Uittert

jaarverslag 2017

11 / 29

Culturele
Netwerk-competitie
/
Sexyland
Op 1 september 2017 startten we het culturele seizoen met
een bijzondere Culturele Netwerkcompetitie, in Sexyland,
Amsterdam. Verschillende culturele instellingen stuurden
hun kampioenen in, om langs de lijn de transfers en nieuwe
plannen te bespreken en op het veld lopende vetes te
vereffenen met concurrenten en collega’s. Winnaar mocht
zich kronen tot koning en/of koningin van het culturele
seizoen ‘17, en kreeg een passende aanmoedigingsprijs.
Met dit speelse netwerkmoment, proberen we ons eigen
netwerk, programma-partners en cultureel gelijkgestemde
op een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen. Het
programma was een bijzonder succes. De opkomst was
hoog en het event heeft voor ons, onze kunstenaars en
alle andere aanwezigen deuren geopend, contacten
hernieuwd en versterkt en vooral weer een beetje plezier
in netwerken opgewerkt. We werden bedolven onder de
positieve reactie, dus we beraden ons alvast op het vervolg
in september 2018.
En een competitie is natuurlijk pas een competitie als
er ook een beker uitgereikt wordt; onze felicitaties aan
team Halal voor hun verdiende eerste plek, en naar team
Eddie the Eagle Museum voor hun bewonderenswaardige
tweede plek.

Met een sportieve bijdrage van; Patty Morgan, Halal,
Unfair Amsterdam, Vriend van Bavink, De Appel, Eddie the
Eagle Museum, Dutch Culture, Kunstfort Vijfhuizen, We
are Public, Fanfare, FOAM, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Art Weekend, Christie’s Nederland, Amsterdams Fonds
voor de Kunst, JaJaJaNeeNeeNee en Stedelijk Museum
Amsterdam.
Op deze middag kwamen rond de 150 bezoekers af,
bestaand uit de deelnemende kunstenaars van Unfair18
en een grote groep culturele professionals.
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Foto's Lotte van Uittert
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Culture Club
/
We Are Public
Op 5 oktober 2017 vond in De School de Culture Club
plaats, een programma van We Are Public. Tijdens de
avond waren in zeven ruimtes, zeven verschillende kunstdisciplines te zien. Unfair Amsterdam nam bezit over Het
Cinemalokaal. Op een asymmetrische ruimtelijke videoinstallatie van ruim 10x3m, toonde Unfair verschillende
videokunstwerken, speciaal door kunstenaars passend
voor het scherm ontworpen. Het scherm was een groot
succes en tevens de opmaat voor een randprogramma
rond Unfair18, Unfair Fullscreen. Het was voor de kunstenaars een bijzondere kans om op groot en afwijkend
formaat passende video’s te presenteren aan een breed
publiek.
Met werk van; Puck Schot, May Heek, Max de Waard,
Inge Meijer en Adam Nillissen.
Op deze avond kwamen rond de 500 bezoekers af, een
gemêleerd gezelschap bestaande uit publiek van alle
deelnemende programma partners, zoals EYE Filmmuseum, Nationale Opera & Ballet, Pakhuis de Zwijger, Podium
Mozaiek, Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands
Kamerorkest, Sandberg Instituut, Frascati, Muziekgebouw
aan ‘t IJ / The Rest is Noise, Bimhuis, De Bezige Bij, Melkweg
Amsterdam en Over het IJ Festival

Foto Francoise Bolechewski
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Beyond
Thunderdome
/
Nest Den Haag
In samenwerking met NEST Den Haag cureerde Unfair de
tentoonstelling Places of Ruin III – Beyond Thunderdome.
Met dit project konden we nieuwe verbanden aangaan,
ook buiten Amsterdam, met zowel publiek, kunstenaars
als culturele instituten. Met de finissage – Party of Ruin
– werd in het bijzonder een jonge Haagse doelgroep
aangesproken om zich met kunstenaars uit hun generatie
te engageren en hun werk aan te schaffen.

Nasbami, Jan Hoek, Anika Schwarzlose, Joeri Woudstra,
Rik Smits en Daniël van Straalen.

Het tentoonstellingsdrieluik Places of Ruin, vond plaats in
de ruïnes van het tentoonstellingsontwerp van Studio LA,
uit de voorgaande tentoonstelling On Speaking Terms, bij
NEST. Voor de reeks werden kunstenaars uitgenodigd de
architectuur van een opeenvolgende laag te voorzien.

Als afsluiting van de serie presenteerden we Party of
Ruin; een nachtprogramma annex finissage. In een nieuwe laag op de bestaande tentoonstelling werden digitale
werken toegevoegd aan de posterwanden, een digitale
immersieve dimensie als knipoog naar een post-apocalyptisch Instagram. Tijdens deze avond werd tastbaar en
ontastbaar werk verkocht, passend voor zowel studenten
als geharde verzamelaars. Een nacht vol kunst, Dj’s, muziek en feestelijkheden.

Places of Ruin III; Beyond Thunderdome
07 tm 21 december
Unfair presenteerde het slotstuk, deel III, en betrok de
ruimte als een nomadische stam, die in de overgebleven
ruïnes een nieuwe betekenis legt. Een post-apocalyptische tentoonstelling in de overblijfselen van het reeds
meermaals gebruikte ontwerp. Steigers namen de plek in
van tentoonstellingswanden, gebruiksvoorwerpen werden nieuwe occulte cultuuruitingen en wildplakposters
namen de rol van het schilderij in.
Met werk van; Ricardo van Eyk, Thomas Trum, Daan
Gielis, Tim Breukers, Thomas Swinkels, Bonno van Doorn,

In de loop van de tentoonstelling ontvingen wij 500 bezoekers, van dagjes-mensen tot culturele profesionals.
Party of Ruin
21 december

Met werk van; Adam Nillissen, Alex Farrar, Anika Schwarzslose, Arash Fakim, Cindy Moorman, Daan Paans, Ide
André, Lonneke van der Palen, Max de Waard, Olya
Oleinic, Puck Schot, Sanja Marusic, Sjoerd Knibbeler
en Vytautus Kumza. Muziek en performance door Joeri
Woudstra curates LASER CLUB On tour.
Op de Party of Ruin vonden 400 bezoekers hun weg naar
NEST, met een nadruk op een jonge doelgroep, tussen
20-40 jaar.
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Foto's Thomas Nondh Jansen
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Unframed
Unframed hebben we dit jaar ook weer verder kunnen
ontwikkelen. In 2017 zijn we nieuwe samenwerkingen
begonnen met kunstenaars Merijn Hos, Lennard Kok en
David McLeod. Zij ontwierpen edities op A3 formaat in
een oplage van 100, welke online worden verkocht en
sinds kort ook offline bij de Domestic Botanist in Utrecht.
Onze embroideries worden veelal gekocht door jonge
verzamelaars (25-35 jaar), die kunst willen kopen voor
een zachte prijs. Unframed zorgt voor extra eigen
inkomsten en maakt het werk van onze kunstenaars
actief zichtbaar onder een jonge groep (nieuwe)
verzamelaars. Het project is daarmee een waardevolle
toevoeging aan onze portfolio. Onze webshop trok in
2017 2542 individuele bezoekers met een gemiddelde
besteding van €113,35

Foto’s Dustin Kort
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Eind 2016 beraadden we ons op de oprichting van een
nieuw orgaan binnen Stichting Unfair Amsterdam. Om
onze voeling met het werkveld concreet en relevant te
houden, onze kunstenaars meer te betrekken in de lange
termijn plannen van Unfair, en tegelijk onze organisatie te
spiegelen aan de ontwikkeling van een selectie van onze
dierbaarste alumni, hebben we in 2017 de Artist Council
opgericht; een schaduwbestuur bestaande uit 8 Unfairalumni.
De Council komt 3x per jaar samen en spreekt over de
plannen en events van Unfair, maar ook met name over
de ontwikkelingen rond de individuele Council members,
en de vragen en actuele tendensen in het werkveld.
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De Artist Council bestaat uit; Boris de Beijer (voorzitter),
Elise van Mourik, Jan Hoek, Sanne Vaassen, Bob
Waardenburg, Louise te Poele en Thijs Zweers.
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Unfair18
Architect
Award
Artist impression Tomas Dirrix

In samenwerking met gerenommeerd architectenbureau
UNStudio zetten we in 2017 de Unfair18 Architect Award
op. In dit project scheppen wij voor ten minste tien
aanstormende architecten de unieke kans om binnen een
traject van negen maanden een tentoonstellingsontwerp
te conceptualiseren en in de praktijk uit te voeren voor
een breed publiek van kunst- en cultuurliefhebbers,
professionals, partners en dagjesmensen op Unfair18.
In dit traject staat de begeleiding, ondersteuning,
ontwikkeling en presentatie van de deelnemende
ontwerpers centraal.
Met dit project willen we de stroomversnelling die
wij bieden aan onze deelnemende kunstenaars aan
een nieuwe groep jonge architecten bieden en ons
bestaande programma rond de ruimtelijke vormgeving
van ons evenement stevig professionaliseren en
doorontwikkelen. Met onze komende edities willen we
talentontwikkeling binnen de discipline architectuur een
vast onderdeel van ons programma maken. Samen met
onze (samenwerkings-)partners, zoals UNStudio en onze
selectiecommissie, zorgen we voor draagvlak in de sector
en stimuleren we (onderlinge) samenwerking.
De selectiecommissie bestond uit; Donna van Milligen
Bielke (Ontwerper editie 2016), Job Floris (Rotterdamse

Academie van Bouwkunst), Michelle Gulickx (ARCAM),
Kirsten Hannema (journalist) en Erik Rietveld (RAAAF).
Zij selecteerden voor deelname; Anne Dessing, Cedric
van Parys, Marius Grootveld & Jantje Engels (Veldwerk/
Gent), Tomas Dirrix (studio Ossidiana), Eliza Mante,
Giacomo Garziano, Ard de Vries, Studio Rap, Christiaan
Bakker en Giulio Margheri.
Voor het schetsontwerp werden uitgenodigd; Giacomo
Garziano, Tomas Dirrix en samenwerkingsverband Anne
Dessing & Cedric van Parys. Onder toeziend oog van
Caroline Bos (medeoprichtster en eigenaar UNStudio),
Machteld Kors (Directeur communicatie UNStudio)
en Ariane Stracke (architect UNStudio) werd Tomas
Dirrix uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar van de
Unfair18 Architect Award in september 2017, waarna het
begeleidingstraject werd ingezet.
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Artist impression Giacomo Garziano
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Artist impression Tomas Dirrix

Artist impression Anne Dessing & Cedric van Parys
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Foto door; Matthijs Immink

Development
In het 2017 is er een development traject opgezet
waarbij er vooral werd ingezet op de vergroting van het
zakelijke netwerk van Unfair, het vinden van begunstigers
die zich op een duurzame, op maat gesneden manier
wilden verbinden aan Unfair, en het zoeken naar directe
sponsors voor Unfair18. Unfair wil een netwerk opbouwen
van innovatieve bedrijven die gelijkwaardige ambities
hebben en kennis willen delen en uitwisselen. Naast het
zoeken van financiële ondersteuning voor de realisatie
van organisatie van events en tentoonstellingen wil
Unfair de partij zijn waar bedrijven aan denken als ze
kunst willen kopen of creatieve input nodig hebben. Met
deze randvoorwaarden zijn gericht bedrijven benaderend.

Uit deze gesprekken zijn in 2018 samenwerkingen met
o.a. Loyens & Loeff en Deloitte voortgekomen.
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Membership

Een ander onderdeel van de slag om het netwerk van
Unfair te vergroten en een betrokken achterban te
creëren is het Unfair Membership programma. Voor een
jaarlijkse contributie van €80 krijgt een lid op maat
gesneden informatie over kunstenaars en events, gratis
toegang tot alles wat we organiseren en belangrijker: de
mogelijkheid om de culturele voorhoede van Nederland
te ondersteunen en van dichtbij te kunnen ervaren. Er
is een aparte website ontworpen en geschreven, een
huisstijl ontwikkeld, en er zijn custom made bakstenen
met het logo van Unfair geproduceerd. Het membership
wordt in 2018 gelanceerd.

Foto Matthijs Immink
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Voorbereidingen
2018
Met de nieuwe continuïteit in de organisatie van Unfair
Amsterdam hebben we in 2017 ook een betere aanloop
genomen naar de beurs in 2018. In 2017 zijn we gelijk
begonnen met de voorbereidingen en de uitbouw van ons
programma. Zo werd onze selectiecommissie al in maart
aangesteld en was onze selectie kunstenaars in augustus
al rond. Sinds dit jaar is onze beurs daarmee ook officieel
een biënnale, met een programma-cyclus van twee jaar,
met verschillende lang- en kortdurende programmaonderdelen die ook buiten de beurs om plaatsvinden.
Hiervan is de Unfair18 Architect Award een goed voorbeeld, een traject dat doorliep tot april 2018 vanaf maart
2017. Daarbij liepen er vanaf augustus voorbereidingen
op de tentoonstelling Dansen op de Vulkaan, in samenwerking met De School Amsterdam (februari 2018) en
liepen de de voorbereidingen op onze tweejaarlijkse
fundraiser auction in samenwerking met Christie’s Nederland en sociëteit Arti et Amiciatiae (februari 2018).

Boekjaar 2017 was het jaar dat we stappen namen tot
een enorme ontwikkeling waar we op dit moment ook
nog vol op doorwerken. Inhoudelijk, organisatorisch en
productioneel hebben we bijzondere stappen gezet,
talloze (nieuwe) projecten opgezet en hebben we onze
organisatie flink kunnen professionaliseren. We kijken vol
enthousasme en ambitie uit naar 2018 en hopen u allen te
zien op Unfair18!
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Foto Matthijs Immink
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• 							 Art Fair
•
Exhibition
•
Fundraiser
•
Talks
•			
Awards
• Collaboration
•
Editions
•
Network
•
Parties
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Met dank aan
onze sponsoren
& partners
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Stichting
Unfair
Amsterdam
Unfair Amsterdam is een stichting zonder
winstoogmerk, met een onafhankelijk onbezoldigd
bestuur. Onze statutaire doelstelling is om bij te dragen
aan de positie van jonge getalenteerde kunstenaars door
hun werk te vertonen en verkopen. Het bestuur leeft de
principes van de Code Cultural Governance na.
Founders en directie
Peter van der Es
Adam Nillissen
Partner en design
Bas Koopmans

Bestuur Unfair Amsterdam

Comité van Aanbeveling

Jacqueline Grandjean
Heske ten Cate
Age Lindenbergh
Jacko Brinkman

Hester Alberdingk Thijm
Ann Demeester
Roos van Put
Jop Ubbens
Fons Welters

Founders
Adam Nillissen – adam@unfairamsterdam.nl
Peter van der Es – peter@unfairamsterdam.nl
Get in touch
unfairamsterdam.nl
office@unfairamsterdam.nl
facebook.com/UnfairAmsterdam
instagram.com/unfair_amsterdam
twitter.com/unfairamsterdam
Unfair Amsterdam is a non-profit foundation, with an independent, honorary board.
Our statutory objective is to contribute to the position of young talented artists by showing and selling their works.

