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Introductie

Stichting Unfair Amsterdam slaat onverwachte
bruggen tussen het atelier en de wereld
daarbuiten. We zorgen voor nieuwe verbindingen,
experimenten en talentontwikkeling binnen en
soms ook buiten de beeldende kunst. Unfair
ontwikkelt programma’s buiten de gebaande
paden met talentvolle hedendaagse makers
waarmee we klein lokaal én een groot landelijk
publiek bewegen. Unfair is divers, jong en in
beweging naar een sector waarin kunstenaars
centraal staan in de waardeketens van de
cultuursector.
Onze
organisatie
werkt
met
een
programmacyclus van 2 jaar in aanloop naar
ons grootste tweejaarlijkse kunstbeurs annex
overzichttentoonstelling. Boekjaar 2019 stond
daarmee in het teken van voorbereidingen op
Unfair20, met projecten als de Unfair Architect
Award en de Fundraiser Auction.

Bijgaand treft u het verslag van deze periode.
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Programma
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Frédérique Albert-Bordenave
Nicola Arthen
Verena Blok
Kévin Bray
Katrein Breukers
Maarten Broekhuizen
Koos Buster
Kim David Bots
Gilles de Brock
Afra Eisma
Joost Elschot
Daniele Formica
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Opening hours
Thu April 9th
Fri April 10th
Sat April 11th
Sun April 12th
Mon April 13th

17:00 (vernissage)
11:00 - 18:00
11:00 - 21:00
11:00 - 18:00
11:00 - 17:00
unfair20.nl
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UNFAIR20

In 2019 zijn we medio maart begonnen met de
voorbereidingen op Unfair20, de vijfde editie van
onze tweejaarlijkse overzichtstentoonstelling annex
kunstbeurs, waar we in 5 dagen 40 solo-presentaties
presenteren van kunstenaars die niet langer dan 10 jaar
zijn afgestudeerd. De selectie van kunstenaars voor
Unfair20 wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met
een selectiecommissie. Deze commissie stelt een longlist
samen van rond de 80 kunstenaar, waarvanuit de directie
van Unfair een selectie van 40 kunstenaars cureert. Deze
selectiecommissie is in maart gevormd en bestaat uit;
•
•
•
•
•
•

Stijn Huijts (artistiek directeur Bonnefantenmuseum
Maastricht)
Sabrina Kamstra (Hoofd Kunstzaken AMC, directeur
AMC Art Foundation)
Mirjam Kooiman (curator Foam, mede-oprichter
Kunstmeisjes blog)
Peter van der Es & Adam Nillissen (oprichters Unfair )
Vincent van Velsen (schrijver, kunstcriticus)
Antoine de Werd (verzamelaar, partner GMW
advocaten)

Elke kunstenaar is verantwoordelijk voor zijn eigen
presentatie. In de verschillende stands worden de
kunstenaars uitgenodigd nieuwe of niet eerder

getoonde werken tentoon te stellen en deze werken
zelf te representeren, zonder tussenkomst van derden.
De begeleiding van de kunstenaars werd al rond de
zomer ingezet. In 2019 hebben we een aantal Kick-off
meetings georganiseerd, waarin we alle kunstenaars in
deelgroepen aan elkaar voorstelden en onze plannen met
hen doornamen. Ook hebben we meer contactmomenten
dan eerdere jaren met alle makers gehad, waaronder een
studiobezoek, in enkele gevallen per Skype.
In het verlengde hiervan hebben we met alle kunstenaars
een korte film opgenomen, onder de projectnaam
Permanent Collection – de eerste versie van een langetermijn project waarin we de culturele voorhoede van
Nederland in beeld willen brengen en aan het woord willen
laten over hun werk.
Contextprogramma
Daarbij ontwikkelden we diverse randprogramma's
voor Unfair20. In samenwerking met bemiddelaar
Clara van Ronsdorf en Framer Framed, hebben we een
publiekseducatieprogramma opgezet, waarin rond de
10 deelnemers tot publieksbegeleiders worden opgeleid
middels workshops bij Framer Framed. Hierna worden
zij op Unfair20 aangenomen als publieksbegeleiders.
In samenwerking met Kriterion ontwikkelden we een
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filmprogramma, waarin een 3 Unfair alumni een film
die grote indruk op hen en/of hun werk heeft gemaakt
mochten programmeren en van context mochten voorzien
tijdens een Q&A avond in de bioscoop. Ook hebben we
een nachtprogramma in samenwerking met cultuurhuis
PIP Den Haag opgezet voor tijdens Unfair20, met name
gericht op een jongeren doelgroep bezoekers, gevuld met
muziek, performance en beeldende kunst.

Deze kunstenaar, Rodell Warner, is integraal onderdeel
geworden van onze selectie en programma. Rodell Warner
is aangedragen door NLS Kingston, en woont en werk in
Trinidad & Tobago en in de Verenigde Staten.
Het doel van deze samenwerking is om talentontwikkeling
en uitwisseling tussen onze kunstenaars nog verder uit te
diepen en tegelijk een kunstenaar uit het netwerk van het
PCF aansluiting te bieden op ons programma.

Hiernaast werden bestaande programma's verder
ontwikkeld en uitgewerkt, zoals ons publieksprogramma
met WeArePublic en ons performance-programma.
Bijzondere aandacht verdient ook een nieuwe
samenwerking met het Prins Claus Fonds. Met het PCF
werken we sinds 2014 in verschillende vormen samen,
op de raakvlakken van elkaars netwerk, met name door
samenwerkingen en samenkomsten te organiseren tussen
onze makers en de makers uit hun netwerk. In 2019 hebben
we hier een bijzonder nieuwe vorm voor opgezet. Het
PCF maakt het mogelijk om 1 kunstenaar uit het netwerk
van hun Next Gen Partners, tentoonstellingsruimtes en
artist-in-residences in niet-Westerse landen, een artistin-residence op te zetten binnen Unfair20, voor een
kunstenaar uit het werkgebied van het Prins Claus Fonds.

Unfair20 zou van 9 t/m 13 april plaatsvinden in de
Westergas te Amsterdam. Door de Covid-19 crisis, is
een deel van deze programma's uit eindelijk komen te
vervallen, of zijn in andere vorm doorgegaan.
Loyens & Loeff – supports a generation of artists
In het slipstream van Unfair20 hebben we een nieuw project
opgezet met hoofdsponsor Loyens & Loeff, waarmee we in
2018 de eerste Emerging Artist Award uitreikte.
In 2019 hebben we op deze samenwerking doorgebouwd.
Unfair richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling
in een generatie kunstenaars en zoekt daarvoor
doorlopend naar interessante invalshoeken met partners.
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Ontwerp door Bas Koopmans
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L&L Supports a generation of artists, is de werktitel van
een project waarin L&L niet alleen een stimuleringsprijs
uitreikt aan een van de deelnemende kunstenaars van
Unfair20, maar ook investeert in een ontwikkelstimulans
voor álle deelnemers.
Westerpark House
Een recente toevoeging aan de portfolio van Unfair
ontwikkeld in 2019-20; een tijdelijk, publiek toegankelijk
paviljoen in het Westerpark te Amsterdam, een van
de drukst bezochte parken in Nederland. Parallel
aan het programma Unfair20, zal het paviljoen een
showcase worden van cutting edge architectuur en
talentontwikkeling binnen het werkveld, oorspronkelijk
in april 2020. Dit is tevens uitgesteld in verband met de
Covid-19 crisis.
Het Westerpark House in het Westerpark, kan het best
gelezen worden in de traditie van architectonische tijdelijk
ontwerpen in parken, zoals de Summer Houses van
Serpentine Gallery in Hyde Park. Jaarlijks vormen deze
"huizen" samen met het Summer Pavillion dé trekpleister
van Hyde park. Daarbij zoekt het de kruisbestuiving met
hedendaagse beeldende kunst, zoals de landenpaviljoens
in de Giardini in Venetië, waarin verschillende landen in
de context van een stadspark toonaangevende beeldende
kunst presenteren in semi-permanente paviljoens. In
de traditie van buitenhuizen, staan deze ruimtelijke
interventies in nauwe verbinding met hun (groene)
omgeving en de bezoekerservaring van het park. Het biedt
gelegenheid tot programmering, ontdekking en is tegelijk
een hoogwaardige culturele productie; het trekt daarmee
ook in het bijzonder doelgroepen die in kunst en cultuur
geïnteresseerd zijn.
De architect
De architect van het Westerpark House '20 is Tomas Dirrix.
Dirrix (1988) studeerde af aan de Master Architectuur aan
de TUDelft. Eerder studeerde hij in Mendrisio, Zwitserland
en Ahmedabad, India. In 2017 richtte hij zijn praktijk Atelier
Tomas Dirrix op na het winnen van de Meesterproef
wedstrijd voor veelbelovende Belgische en Nederlandse
architecten, georganiseerd door de Vlaams Bouwmeester.
Opdracht
De architect wordt uitgenodigd om een paviljoen te
onderzoeken en ontwerpen waarin de publieke ruimte
en een white cube – de standaard voor expositieruimtes
van hedendaagse beeldende kunst – samen
komen. Het paviljoen dient in gebruik genomen als
tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst, middels
een aantal tijdelijk tentoonstellingen. Het Westerpark
heeft een rijke culturele traditie, en kunst heeft in de
ontwikkeling van het gebied een sterke rol gespeeld.
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Tegelijk wordt het gebied sinds 2003 door commerciële
partijen geëxploiteerd en is het daarmee ook een
beleggingsobject. De definitie van cultuur wordt daarmee
sterk opgerekt – van de kunstenaarsateliers uit de jaren
'90 is in het gebied een sterke nadruk komen liggen op
grote festivals en evenementen. Met dit project maken we
meer ruimte voor beeldende kunst in het gebied – een ode
aan de creatieven die als early adaptors aan de voet van
de ontwikkeling van het gebied stonden. Een herdefinitie
van de white cube in de openbare ruimte; een publiek
toegankelijke showcase van kruisbestuiving tussen kunst
en architectuur waarmee we een hernieuwde openbare
functie aan het park toewijzen.
De architecten waar Unfair zich op richt zijn aanstormende
professionals en werken, studeren en/of wonen in
Nederland, of dat in het verleden hebben gedaan. We
hebben altijd contact gehouden met eerdere winnaars
van onze Unfair Architect Award, onder andere door hen
onderdeel te maken van onze selectiecommissie voor
het volgende jaar, en ze als begeleiders in te zetten in
het traject met de shortlisters of winnaars. We hebben
nog niet eerder de gelegenheid gehad om nogmaals
met onze winnaars te werken binnen de context van
ruimtelijke ontwerpen. Deze ambitie geven we gestalte
met het Westerpark House. Met het paviljoen kunnen
we hun praktijk over een langere periode ondersteunen
in meerdere facetten van hun praktijk. Daarbij zorgt het
project voor meer draagvlak binnen de sector.

JAARVERSLAG 2019

10 / 31

Artist impressions door Tomas Dirrix
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Fundraiser Auction

Op 9 december 2019 vond in het NewWerktheater te
Amsterdam onze vierde fundraiser auction plaats; de
tweejaarlijkse benefietveiling met werk van 40 kunstenaars,
waarvan de opbrengt naar de totstandkoming van Unfair
en zijn kunstenaars gaat.
Nieuw dit jaar was de samenwerking met veilinghuis
Sotheby's en locatiepartner NewWerktheater. We hebben
de laatste jaren goed samengewerkt met veilinghuis
Christie's. Sinds 2018 hebben zij geen eigen locatie meer
in Nederland. Het draagvlak voor onze samenwerking
bleek in deze nieuwe situatie steeds ingewikkelder
te worden. Uiteindelijk brachten snel veranderende
omstandigheden ons in contact met Sotheby's, welke
aanboden de veilingen te hosten en hun netwerk verder
in te zetten. In combinatie met de samenwerking met
de nieuwe locatiepartner NewWerkTheather ontstond
de mogelijkheid om het evenement te innoveren en een
nieuwe richting in te slaan .
Daarbij hebben wij ook een nieuwe samenwerking met
partner en sponsor Brunyzeel Storage Systems opgezet.
Met hun presentatie-systeem konden wij een nieuw format
voor de presentatie van de werken ontwikkelen, zichtbaar
tijdens de previewmomenten in het weekend voorafgaande
aan de veiling. Hiermee hebben we ons presentatieformat

kunnen verfijnen; eerder lag de nadruk op het maken van
een klassieke tentoonstelling. Het samenbrengen van rond
de 40 werken die thematisch verder niet verbonden zijn,
bleek inhoudelijk soms ingewikkeld en trok relatief weinig
bezoekers. Dit jaar hebben we de presentatie van werken
inhoudelijk meer in lijn kunnen brengen met de aard van
het evenement, met goede resultaten.
Op onze vernieuwde fundraiser hebben we veel
geïnvesteerd in het persoonlijk contact met onze kopers
en in een sterke curatie van de geveilde werken. Dit
resulteerde in een kleinere selectie van 40 werken ten
opzichten van de eerdere +/- 60 werken. Daarbij hebben
we een nieuwe, digitale catalogus ontwikkeld, waarin alle
werken werden uitgelicht. Deze samenkomst resulteerde
in uitstekende veilingresultaten; er werd rond de €44.000
opgehaald. Met 32% first-time-buyer, 44% beginnend
verzamelaar en 23% veterane verzamelaars reflecteert de
samenstelling van de koper en bieders onze ambitie om de
kunstmarkt nieuwe impulsen te geven.
De samenwerking tussen Sotheby's, onze kunstenaars
en Unfair is een belangrijk en bijzonder onderdeel in de
totstandkoming van Unfair. De deelname aan de veiling
staat elke kunstenaar vrij. Mocht hij/zij willen deelnemen,
vragen wij hen een werk te doneren, waarmee ze indirect
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financieel de totstandkoming van Unfair ondersteunen.
In deze selectie bevinden zich ook veel Unfair alumni.
Met deze samenwerking zoeken we naar een innovatief
model om Unfair mogelijk te maken, terwijl we tegelijk
ertijd onze doelstellingen op een extra podium en met
een ander publiek kunnen nastreven. Voor deelnemende
alumni geldt dat zij 50% van de opbrengsten ontvangen.
Voor kunstenaars die onderdeel zijn van de aankomende
editie van Unfair, geldt dat zij 75% van hun opbrengsten
beschikbaar stellen aan Unfair.
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De fundraiser is een kortdurend evenement met een grote
impact; op de fundraiser worden gelden voor Unfair en
de kunstenaars opgehaald en het is een evenement waar
we bij uitstek meer traditionele marktpartijen op een
innovatieve manier samenbrengen.
Op dit event ontvingen wij 220 bezoekers.

Daarbij is het een event waarmee we de kunstmarkt op
een speelse manier toegankelijker maken voor (nieuwe)
kopers. De partners waarmee wij doorgaans werken
kennen een sterk en traditioneel netwerk; partners als
Sotheby's leveren niet alleen een veilingmeester, maar ook
een netwerk aan. Daarbij veilen we werken van kunstenaars
die al langer in ons netwerk zitten samen met kunstenaars
die zeer recent ons netwerk in zijn gekomen; het zijn
dus zowel gevestigde als meer opkomende kunstenaars.
Deze mix van veterane samenwerkingspartners en jonge
kunstenaars, zorgen voor een levendig evenement en
nieuwe verbindingen. We trekken hiermee bijzonder veel
first-time-buyers aan, die samen met bedrijvencollecties,
particuliere verzamelaars en de kunstenaars strijden om
het hoogste bod.
Foto's door Lotte van Uittert
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Unfair20
Architect Award
Vanaf februari 2019 werkten we aan een nieuwe editie van
de Unfair Architect Award. De Unfair20 Architect Award
is een ontwerpwedstrijd op rond de aanbesteding van het
ruimtelijk ontwerp van Unfair20. 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.
Het ruimtelijk ontwerp speelt een unieke rol op Unfair20,
zowel in onze positionering als in de bezoekerservaring.
Het ontwerp biedt onze kunstenaars de gelegenheid om
hun eigen presentatie vorm te geven en zorgt tegelijk voor
samenhang en het eigen karakter van ons evenement.
We werken op Unfair20 direct met kunstenaars; zij
staan zelf voor hun werk en komen in contact met hun
publiek. Het ruimtelijk ontwerp van het event is daarmee
een overkoepelend project; het ontwerp maakt de
samenkomst en de kruisbestuiving tussen ons publiek
en alle betrokken partijen mogelijk en draagt er daardoor
toe bij dat we veel van onze doelstellingen behalen. De
samenwerking met kruisbestuiving tussen beeldende
kunst en architectuur speelt daarin een cruciale rol. We
richten ons op de talentontwikkeling en presentatie

van meerdere architecten, met relevant draagvlak in de
sector, en een volwaardige podium om de deelnemende
architecten mee te nemen in het hoofdprogramma van
Unfair20.
In
samenwerking
met
een
onafhankelijke
voordrachtscommissie worden 10 jonge architecten
uitgenodigd. In drie rondes wordt gewerkt naar de selectie
van een winnaar, wiens ontwerp op het Westergasterrein in
het centrum van Amsterdam het toneel en overkoepelend
kunstwerk vormt tijdens Unfair20. Dit project valt in 201920; de selectieprocedure vindt plaats in 2019 en met de
winnaars wordt vanaf eind 2019 tot aan april 2020 gewerkt
aan de verdere ontwikkeling van hun ontwerpschetsen tot
een praktisch uitvoerbare bouwtekening.
In dit project staat de begeleiding, ondersteuning,
ontwikkeling en presentatie van de deelnemende
ontwerpers centraal en leggen we nieuwe verbindingen
tussen onze kunstenaars, bezoekers, partners en andere
geïnteresseerden. We zien de kans om een duurzame
en positieve impuls te geven aan de praktijk van jonge
ruimtelijk ontwerpers.
De selectiecommissie voor de Architect Award 201920 bestaat uit; Flora van Gaalen (Het Nieuwe Instituut),
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Jan-Richard Kikkert (Academie van Bouwkunst),
Kristian Koremans (Zus [Zones Urbaines Sensibles]),
Afke Laarakker (De Architect) en Marijn Schenk (NEXT
Architects).
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•

•
Zij selecteerden voor deelname; Lilith Ronner Van
Hooijdonk, Raphael Coutin, Unknown Architects, Dafne
Wiegers, OFFICE CCXD, Rotative Research, Instability We
Trust, Ricky Rijkenberg, Paul Kuipers en Sweder Spanjer
In de laatste fase van de wedstrijd geven we 3 ontwerpers
de mogelijkheid om een ruimtelijk voorstel te maken
en begeleid te worden in de formulering van een goed
projectvoorstel. Aan het eind van deze ronde zal elke
architect zijn ontwerp pitchen aan de jury.
Deze jury bestaat uit de oprichters van Unfair (Peter
van der Es en Adam Nillissen), Donna van Milligen
Bielke en de leden van de selectiecommissie. De pitches
werden dit jaar gehost door Het Nieuwe Instituut te
Rotterdam. Het winnende ontwerp werd getoetst
op een combinatie van de volgende kwaliteiten:
•
•

•

Het concept-ontwerp vertaalt de uitgangspunten van
Unfair naar een ervaring voor onze bezoekers;
Het concept-ontwerp is passend voor het werk en de
rol van de hedendaagse beeldend kunstenaars die
zich er in begeven;
Het concept-ontwerp heeft een speels en
vernieuwend karakter binnen de traditie van beurs- en

tentoonstellingsontwerpen;
Het concept-ontwerp draagt het signatuur van de
ontwerper en is een bijzondere stap in de ontwikkeling
van de praktijk van de ontwerper;
Het concept-ontwerp laat voldoende ruimte voor de
vertaling richting een praktisch uitvoerbaar ontwerp.

Voor het schetsontwerp werden uitgenodigd; Unknown
Architects, OFFICE CCXD, en Instability We Trust. Voor de
schetsontwerpen stond een gage van €1000,-.
Na rijp beraad riep de jury Unknown Architects uit tot
winnaars van de Unfair Architect Award 2019-20; “De
jury vindt het ontwerp 'Collage City', van ontwerpersduo
Unknown Architects, sterk en spreken van museale kwaliteit
en een goed gevoel voor ruimtelijkheid. De grote variaties
die in de verschillende individuele presentatieruimtes
mogelijk zijn liggen in het verlengde van een sterk concept,
en garanderen een speelse doorloop voor bezoekers. De
plattegrond van utopische stedenbouw brengt volgens
de jury mogelijkheid tot verdieping. Het uitgangspunt
van het ontwerp vertaalt zich goed naar het concept van
Unfair20, waarin uiteenlopende solo-presentaties van de
deelnemende kunstenaars binnen een groter narratief en
context te plaatsen zijn. Hiermee maakt het ontwerp op
verschillende lagen ruimte voor meerdere narratieven en
perspectieven, zowel conceptueel, als in de vertaling naar
de bezoekerservaring.“ Met het winnen en uitvoeren van
het ontwerp voor de Unfair Architect Award is een gage
van €7000,- gemoeid.

Artist impression Unknown Architects
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Unknown
Architects
Collage City
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Cédric van
Parys (CCXD)
The Agora

19 / 31

JAARVERSLAG 2019

Instability We
Trust (IWT)
Behind the
Scenes
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De Grote Culturele
Netwerk Competitie
Op 13 september 2019 startten we het culturele seizoen
met onze derde 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 ‘19.
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; bijna 30 culturele
instellingen en initiatieven schreven zich in, van grote
landelijke musea en fondsen tot kunstenaarsinitiatieven.
Het event heeft voor ons, onze kunstenaars en alle andere
aanwezigen deuren geopend, contacten versterkt en
vooral weer een beetje plezier in netwerken opgewerkt.
En een competitie is natuurlijk pas een competitie als
er ook een beker uitgereikt wordt; onze felicitaties aan
team 100% Halal voor hun verdiende eerste plek, en naar
team Vriend van Bavink voor hun bewonderenswaardige
tweede plek.
Met een sportieve bijdrage van;

Christie's, AFK,

Museumnacht, De Appel, Amsterdam Art Weekend,
Voordekunst.nl, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
100% Halal, Patty Morgan, Business Art Service, Dutch
Culture, Rijksmuseum, Westergas, Kees de Boekhouder,
Sunrise Tours, Stedelijk Museum, Vriend van Bavink,
Eddie the Eagle, I am Art, Atelier van Lieshout, Spooker,
FOAM, Red Light Radio, Pakhuis de Zwijger, Atelier
Oh Nee, Mondriaanfonds en Unfair Amsterdam & onze
kunstenaars.
Op de Netwerkcompetitie ontvingen wij 220 bezoekers.
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Foto's door Lotte van Uittert
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Organisatie

Unfair is een stichting zonder winstoogmerk, met een
onafhankelijk onbezoldigd bestuur. In 2012 werd Stichting
Unfair Amsterdam opgericht door Boris de Beijer, Adam
Nillissen en Peter van der Es.
De directie over de projecten van Unfair is in handen van
founding directors Peter van der Es en Adam Nillissen. Ze
hebben beide een achtergrond als beeldend kunstenaar
en cultureel ondernemer. Naast zijn functie als directeur
van Unfair is Peter adviseur voor het Mondriaan Fonds,
secretaris in het bestuur van Stichting Mister Motley
en actief als adviseur bij diverse instellingen, o.a. als
scout voor de Prix de Rome '19, jurylid voor de Sybren
Hellingaprijs 2019.
Team
Bas Koopmans is sinds 2014 betrokken als 'silent partner'
bij de organisatorische strategie van Unfair. Hiernaast
verzorgt hij de algehele vormgeving voor ons evenement
en de stichting. Hij heeft een ruime werkervaring binnen
de grafische sector als zelfstandige vormgever, met
opdrachtgevers als Museumnacht, Pitch festival (Mojo),
ITGWO, Parool, Stedelijk Museum Amsterdam, de Oude
Kerk en Converse.
Onze productie is in handen van Simone de Vries en

Damiana de Windt. Simone de Vries is bij ons als stagiaire
begonnen in 2014 en intern opgeleid tot Producent. In 2018
draaide ze eerst haar zelfstandige productie bij ons en
inmiddels is zij als Freelancers bij verschillende bedrijven
als producent werkzaam, waaronder o.a. Brainwash
Festival. Damiana de Windt werkt sinds 2014 als producent
voor Unfair. Hiernaast werkt ze als producent voor o.a.
Metro54 en het Tropenmuseum.
Marketing & Communicatie wordt uitgevoerd Rosalie
Peeperkorn (Marketing Coördinator) en ondersteund door
Gwen Pol (Content maker). Rosalie Peeperkorn werkte
als Communicatie Coördinator bij o.a. Current Obsession
en Transnatural, met een bijzondere focus op design en
kunst. Gwen Pol heeft ruime ervaring als copywriter voor
o.a. Vice, BNNVARA en VPRO en werkt bij ons sinds het
eerste kwartaal van 2019.
Op freelance basis werken voor onze sponsoring met
Janneke van Oosterwijk als adviseur. Zij werkte o.a. bij
Kunstveilingen.nl en deed o.a. sponsorwerving voor de
Rietveld Academie Amsterdam.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Unfair Amsterdam wordt
uitgevoerd door; Jacqueline Grandjean (directrice Oude
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Kerk Amsterdam, oprichtster Huize Frankendael) als
voorzitter, Heske ten Cate (directrice NEST Den Haag) als
secretaris, Age Lindenbergh (partner Alvarez & Marsal)
als penningmeester en Jacko Brinkman (zakelijk directeur
Kunstvereniging Diepenheim, adviseur kunstcollectie
KPMG) als algemeen lid. Het bestuur vergaderde in 2019
vijf keer, ten minste 1x per kwartaal, en volgt de richtlijnen
uit de Governance Code Cultuur.

is tijdens onze bestuursvergaderingen vaker gebleken, dat
het bestuur veel meer een raadgevende functie heeft. De
huidige directie bestaat uit de oorspronkelijke oprichters
van Unfair en spelen een cruciale rol in termen van
artistieke en zakelijke leiding, op dagelijks en beleidsmatig
niveau. In het RvT Model zijn de verhoudingen van bestuur
tot directie meer in lijn met de huidige dagelijkse gang van
zaken. Dit traject wordt in 2020-21 verder geformaliseerd.

Comité van Aanbeveling
Stichting Unfair Amsterdam heeft een Comité van
Aanbeveling, om de band met sector te versterken en
voeling te houden met de verschillende deelgebieden van
de Nederlandse cultuursector. De leden hebben tevens
een ambassadeursfunctie. Dit Comité bestaat uit;

Het huidige bestuur zal daarin in eerste instantie
overstappen naar de Raad van Toezicht, met in acht
neming van hun huidige rooster van aftreding. Dit betekent
dat onze aankomende Raad van Toezicht in de periode
2021-24 voor een groot deel zal worden vervangen In 2020
en 2021 zal veel aandacht zijn voor het opstellen van de
profielen van de verschillende vacatures binnen de RvT,
waarin we ook de Code Culturele Diversiteit in acht nemen.

Hester Alberdingk Thijm (Directrice AkzoNobel Art
Foundation), Ann Demeester (Directrice Frans Hals
Museum | Hallen Haarlem), Roos van Put (Adviseur
Raad voor Cultuur), Jop Ubbens (Chairman Christie's
Nederland), Fons Welters (Galerie Fons Welters).
Richtlijnen
Stichting Unfair Amsterdam volgt de Governance Code
Cultuur, Fair Practice Code, Code Culturele Diversiteit en
past de Richtlijn Kunstenaarshororia en Richtlijn functieen loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende
kunst toe.
Fair Practice Code
Unfair past de richtlijnen toe uit het 'Richtlijn functie- en
loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst'
van De Zaak Nu uit 2019 voor salarisonderhandelingen en
de opzet van de contracten met onze medewerkers en
tijdelijke projectmedewerkers. De richtlijn is leidend in
de verloning van onze medewerkers en de tarieven van
onze freelancers. Deze richtlijn is in 2019 ingezet, en komt
daardoor met name in 2020-21 tot uiting in te contracten
met onze werknemers.
Governance Code Cultuur
Stichting Unfair Amsterdam hanteer de richtlijnen en
suggesties uit de Governance Code Cultuur als handvest in
haar bestuursvergaderingen. Het bestuur is onbezoldigd,
kent een rooster van aftreding, vergadert gemiddeld 6x
per jaar en ten minste 1x per kwartaal. Jaarlijks worden
in overleg met het bestuur bestuursverslagen opgesteld
over het functioneren van de stichting.
Tussen bestuur en directie zijn de verantwoordelijkheden
en verhouding de laatste jaren goed geëvalueerd en
vastgelegd in onze notulen. In 2019 is ons huidige bestuur
in samenspraak met de directie overeengekomen naar het
Raad van Toezicht-model over te stappen. In de laatste jaren

Code Culturele Diversiteit en Inclusie
Missie
Unfair staat voor een toegankelijke sector voor publiek,
kopers en kunstenaars, waarin een meerstemmige
hedendaags beeldende kunst wordt ontwikkeld en gevierd.
Visie
Unfair gelooft er sterk in dat culturele diversiteit en
inclusie aan de voet liggen van een gezonde en duurzame
cultuursector. Met name rondom de talentontwikkeling en
de toegankelijkheid van de sector nemen we daarin een
uitgesproken positie. We staan voor een cultuursector met
een rijke voedingsbodem en daarvoor is meerstemmigheid
en toegankelijkheid van cruciaal belang, zowel voor
bezoekers, culturele professionals en kunstenaars. Dit
vertaalt zich naar een programma waarin wij uiteenlopende
disciplines en uitgangspunten bijeenbrengen, met dito
makers, kansen creëren voor (nieuwe) makers om zich
toegang te verschaffen tot (delen van) de cultuursector,
publieksdoelgroepen aan spreken om zich op andere
manieren tot het cultuuraanbod te verhouden, en nieuwe
doelgroepen aanspreken, met name jongeren van 21 tot
35 jaar
Nullijn
In een zelfscan via de CCD komt naar voren dat Unfair
goed scoort op het gebied van diversiteit en inclusie,
met 25 van de 32 te behalen punten. We hebben op
Programma, Personeel en Partners helder vastgelegde
doelstellingen en visie waarin diversiteit en inclusie hoog
op de agenda staan. Deze doelstellingen vinden niet altijd
het weerslag in de resultaten, in bijvoorbeeld gebieden als
personeelswerving of in specifieke raadgevende organen
binnen de organisatie (bestuur, Comité van Aanbeveling).
Op deze gebieden wijkt Unfair soms af van de CCD, of is
in het kleine team en de relatief jonge organisatie nog niet
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de ruimte ontstaan aan deze doelstellingen voldoende
gevolg te geven. In 2019 hebben we veel geïnvesteerd om
onze doelstellingen, visie en missie omtrent diversiteit en
inclusie te formaliseren. Dit gaf een helder overzicht van
de verbeter- en actiepunten voor de periode 2020-22.
AVG
Stichting Unfair Amsterdam verzamelt enkele gegevens
van bezoekers en publiek voor marketingdoeleinden, die
bezoekers bewust aan ons verstrekken.
E-mailadressen wordt gebruikt om nieuwsbrieven en
uitnodigingen te sturen. We sturen nieuwsbrieven met
MailChimp. Men kan zich afmelden voor onze nieuwsbrieven
door op de afmeldlink in onze nieuwsbrieven te klikken
of door een e-mail te sturen. Unfair Amsterdam werkt
samen met derden voor ticketing of betalingsaanvragen.
Die bedrijven zijn Eventbrite en Mollie. De persoonlijke
gegevens die bezoekers delen, zoals adres en
telefoonnummer, evenals de persoonlijke gegevens
verstrekt bij het kopen van een ticket voor een evenement,
worden alleen door ons gebruikt om de gevraagde service
aan te bieden en voor directe marketingdoeleinden. Wij
verwerken automatisch persoonsgegevens voor technisch
en functioneel beheer van onze website. Voor dit doel
kunnen we gegevens verwerken die zijn verkregen met
analytische cookies, zoals IP-adressen, bezochte pagina's,
gebruikte browsers, demografische informatie en de tijd
en duur van bezoeken.
Veiligheid
Unfair
Amsterdam
beveiligt
persoonsgegevens
door middel van verschillende technische en
organisatorische maatregelen, zoals SSL (Secure
Sockets Layer), beveiligde firewalls, beveiligde servers en
gegevensverwerkingsovereenkomsten met derde partijen
die onze website hosten.
Verzoeken
Bezoekers hebben het recht om persoonsgegevens die
door Unfair Amsterdam zijn verwerkt op te vragen, te
corrigeren en te verwijderen, evenals het recht om bezwaar
te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
voor direct marketing doeleinden.
Vrijkaartenbeleid
Hoewel Unfair20 zich tot een breed publiek richt, beseffen
we ons ook dat we om bepaalde doelstellingen te behalen
specifiek geselecteerde genodigden tot onze bezoekers
willen rekenen. Om te zorgen dat onze kunstenaars
aansluiting vinden bij ons netwerk en voorgesteld worden
aan de gangmakers van de Nederlandse cultuursector,
hebben we daarom een uitgebreid vrijkaarten beleid om
specifiek getargete bezoekers te bereiken. Deze selectie
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genodigden bestaat uit museumprofessionals, galeristen,
curatoren, kunstenaars, contacten uit het netwerk van
onze partners, sponsoren, fondsen, pers, influencers,
commissieleden en onze connecties uit het bedrijfsleven.
Daarbij is een groot deel van het programma van
Unfair gratis toegankelijk, zoals de Fundraiser, de
Netwerkcompetitie en een aantal programmaonderdelen
van Unfair20.et cultuuraanbod, ten opzichte van grotere
instellingen en platforms. Het risico bestaat dat we
hierdoor minder bezoekersgroei kunnen realiseren of een
grens in bereik tegen komen op een gegeven moment.
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2019 in cijfers

Bezoekers fysiek
Fundraiser Auction
Netwerkcompetitie		
		
Bezoekers digitaal

220
220

Architect Award
Unfair20
Fundraiser Auction
Unfair Amsterdam.nl

1.300
1.135
1.989
7.421

Socials
Facebook			
Instagram
Nieuwsbrief

6.055 (+61)
6.188 (+2.388)
2.439 (+239)
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• 							Art Fair
•
Exhibition
•
Fundraiser
•
Talks
•			
Awards
• Collaboration
•
Editions
•
Network
•
Parties
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Sponsoren & partners

BESTUURSVERSLAG 2019
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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

Productie
Damiana de Windt
Simone de Vries

Partner en design
Bas Koopmans

Sponsoring
Janneke van Oosterwijk

Bestuur Unfair Amsterdam
Jacqueline Grandjean
Heske ten Cate
Age Lindenbergh
Jacko Brinkman
Comité van Aanbeveling

Communicatie
Rosalie Peeperkorn
Contentmaker
Gwen Pol

Stage
Dieke Ribbers
Lara den Hartog Jager

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

