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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 2018 hebben we een bijzondere
groei meegemaakt. Met name Unfair18, onze
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tweejaarlijks kunstbeurs, tentoonstelling en
festival, groeide uit tot een breed gedragen
event met bijna 10.000 bezoekers, bijna een
verdubbeling ten opzichte van onze editie in
2016. Daarbij bereiden we ons voor op Unfair20
en onze programmacyclus 2019-20, waarvoor
we met veel trots door het AFK worden gesteund
met de regeling Tweejarige subsidies AFK.
Bijgaand treft u het verslag van deze periode,
gevolgd door de jaarrekening
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PROGRAMMA 2018
UNFAIR18
ARCHITECT AWARD
FUNDRAISER AUCTION
KAROV MEOD
DANSEN OP DE
VULKAAN
CULTURELE
NETWERKCOMPETITIE
FULLSCREEN
WESTPOORT
UNFRAMED
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Foto door; Matthijs Immink
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UNFAIR18

We used to be an art fair, but that was boring.
Van 29 maart t/m 02 april 2018 kwam, met bijna 10,000
bezoekers, cultureel Nederland in groten getale naar de
Zuiveringshal in de Westergasfabriek voor Unfair18.Op
deze vierde editie presenteerden we solopresentaties
van 40 (inter)nationale aanstormende en gevestigde
kunstenaars die niet langer dan 10 jaar zijn afgestudeerd,
geselecteerd door onze selectiecommissie, gecureerde
door Unfair. Daarbij werd een uitgebreid randprogramma
gepresenteerd met on-site live radio-uitzendingen,
rondleidingen, een performanceprogramma, audiotours,
een satellietlocatie met een immersieve video-installatie,
een educatieprogramma, een filmprogramma in
samenwerking met een aantal galeries en een minifestivaldag met muziekplatform Subbacultcha. Inclusief
ons randprogramma werkte we op Unfair18 met ruim 80
kunstenaars in één weekend.
Deze editie was de kroon op ons ontwikkeltraject. Na
een programma van ruim 14 maanden kwamen onze
kunstenaars, partners, sponsoren en programmaonderdelen samen in een breed en verdiept Unfair18,
dat hierdoor ook voor ons publiek meer richting
een kunstfestival aanvoelde. Het was een artistieke
ontwikkeling, maar ook zakelijk. Door de lange aanloop

en diverse organisatorisch ontwikkelingen trokken we op
Unfair18 aanzienlijk meer bezoekers dan eerdere jaren,
bijna 10.000 ten opzichte van rond de 4500 in 2016. Ook
haalde we meer cold cash sponsorinkomsten op rond onze
beurs, en haalden we met onze bezoekersaantallen ook
relevant meer publieksinkomsten op. Zo vonden we op
Unfair18 bijvoorbeeld ook een partner in advocatenbureau
Loyens & Loeff, waarmee we de Emerging Artist Award
opzetten, een sponsorovereenkomst gekoppeld aan een
geldprijs voor een van de kunstenaars op Unfair.
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Jop Vissers Vorstenbosch
Ricardo van Eyk
Joeri Woudstra
Jaya Pelupessy
Stéphanie Lagarde
Meinke ten Have
Marijn Ottenhof
Inez de Brauw
Anika Schwarzlose
Nasbami
May Heek
Lilian Kreutzberger
Thomas Trum
Max de Waard
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Jan Rosseel
Sanne Vaassen
Lotte Reimann
Nicholas Riis
Jurre Blom
Tim Hollander
Daan Liu
Afra Eisma
Puck Schot
Sam Samiee
Matea Bakula
Tim Breukers
Elise van Mourik
Maurice van Es

Welcome to Unfair18!

We used to be
an art fair

unfair18.nl

Janine van Oene
Thomas van Rijs
Vytautas Kumža
Jonathan van Doornum
Inge Meijer
Koen Doodeman
Riley Harmon
Willem Popelier
Adam Nillissen
Alex Farrar
Babs Bleeker
Sanja Marušić

A
B
C
D
E

Architect Award
Galleries Present:
Project space - UN AIR
Entrance - Audiotours
Lounge

Westergas square (outside)
Unfair Funair
Unframed
Machinegebouw (outside)
Fullscreen

Unfair collaborates, curates, and promotes new
and established artists in contemporary art.
With solo presentations from over 40 carefully
selected (inter)national talents, we offer er a
unique insight in the latest developments in art.
Discover the most recent, unprecedented work
by an emerging generation of artists and connect
directly with the makers. You are cordially invited
to take part in our extensive program with radio,
performances, audiotours, music and much more
in a cutting-edge exhibition design.

Unfair collaborates, curates, and promotes new
and established artists in contemporary art.
With solo presentations from over 40 carefully
selected (inter)national talents, we offer er a
unique insight in the latest developments in art.
Discover the most recent, unprecedented work
by an emerging generation of artists and connect
directly with the makers. You are cordially invited
to take part in our extensive program with radio,
performances, audiotours, music and much more
in a cutting-edge exhibition design.
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Programma
Unfair Amsterdam blijft zichzelf doorontwikkelen en groeit
in ambitie maar ook in formaat. We presenteerden dit jaar
met trots een bijzonder en uitgebreid programma dat het
hele gebied rond de Zuiveringshal besloeg en een aanloop
kende van ruim 14 maanden. We hadden een nieuwe extra
locatie, het Machinegebouw, en hebben dit jaar ook buiten
op het plein voor onze ingang programma’s gepresenteerd.
We spreidden zo onze vleugels uit over het hele terrein;
met diverse partners en locaties presenteerden we een
divers en uitgebreid programma, met gratis toegankelijke
en betaalde onderdelen op verschillende locaties in park.
We richtten ons hiermee ook meer op bezoekers die voor
meerdere onderdelen op verschillende tijdstippen en
dagen langs konden komen.
Loyens & Loeff Emerging Artist Award
Tijdens de opening van Unfair18 is een bedrag van €5.000
uitgereikt aan Thomas Trum, winnaar van de Emerging
Artist Award. Juryleden Jaqcueline Grandjean (Directeur
Oude Kerk), Marco de Ligne, Pieter van Druten (beide
notaris en partner Loyens & Loeff), Peter van der Es en
Adam Nillissen (Unfair Amsterdam) kozen hem uit de
40 deelnemers van Unfair18 vanwege zijn conceptuele
materiaalgebruik, en het feit dat complexiteit ook in
eenvoud schuilt. Meer uit het juryrapport, geschreven
door Jaqcueline Grandjean: ‘De jury was onder de indruk
van de hoge kwaliteit van de werken en presentaties.
Unfair18 is menselijk, onderzoekend en geëngageerd.
Niet eerder is een dergelijk hoog niveau op Unfair bereikt.’
Andere genomineerden waren Maurice van Es en Marijn
Ottenhof, vanwege hun conceptuele kracht en zichtbare
ontwikkeling binnen eigen praktijk. Tijdens de opening
hield Pieter van Druten een bevlogen speech over het
talent op Unfair, en de manier waarop L&L het concept van
Unfair en talentontwikkeling ondersteunt. Ook kondigde
hij aan dat L&L Unfair in de toekomst verder zal steunen.
Fullscreen
Fullscreen is een ruim 14 bij 3 meter grote video-installatie
die als canvas fungeert voor een selectie speciaal voor
dit scherm gemaakt video’s van kunstenaars. Het maakt
een grootschalige immersieve video-installatie, waarop
kunstenaars een passende video op de afmeting en vorm
van het scherm ontwierpen. Fullscreen was voor alle
bezoekers van het gebied gratis te bezoeken.
Met werken van Adam Nillissen, Jeroen Cluckers, Kévin
Bray, Max de Waard, May Heek, Mickey Yang, Olya Oleinic,
Puck Schot, Rogier van der Zwaag, en The Rodina.
UN AIR
In samenwerking Mister Motley Ja Ja Ja Nee Nee Nee
werd elke dag tijdens Unfair18 een radioshow opgenomen.
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Mister Motley is een magazine over beeldende kunst,
dat de kunst en het leven aan elkaar knoopt. Ja Ja Ja
Nee Nee Nee is een online radioshow toegewijd aan de
kunst. Met dezelfde raakvlakken werd besloten om net
als voorgaande jaren weer een live radioprogramma
te maken voor Unfair18. In vier uitzendingen werd met
Unfair kunstenaars gesproken, maar ook met kinderen,
denkers, architecten en geluidskunstenaars. Er waren
een aantal terugkerende items in de uitzendingen. Zo
werden jonge kunstenaars gekoppeld aan late-career
kunstenaars en spraken over raakvlakken binnen hun
praktijk. Ook was er een item “Kinderen cureren Kunst”,
waarin basisschool leerlingen uit de klas van Meester Bart
werden geïnterviewd over hun favoriete werk uit de beurs,
en werden geluidkunstwerken ten gehore gebracht, die
tijdelijk de projectruimte veranderde in een auditorium
annex geluidtentoonstellingsruimte.
Alle uitzendingen werden met dank aan presentatoren Arif
Kornweitz & Lieneke Hulshof opgenomen. Met dank aan
geluidstechnicus Leroy Chaar, interviewster van Kinderen
cureren Kunst Gerda Glind en onze gasten; Babs Bleeker,
René de Boer, Heske ten Cate, Jonathan van Doornum,
Afra Eisma, Maurice van Es, Femke Herrengraven, Daan
den Houter & Alex Jacobs, Job Koelewijn, María Gómez
López, Arna Mackic, Inge Meijer, Marijn Ottenhof, Berend
Strik en Sanne Vaassen.
Met geluidskunstwerken van; Kim David Bots, Daan
Couzijn, Yoojin Lee, Joeri Woudstra
De tekeningen en interviews van Kinderen cureren Kunst
zijn onder andere terug te lezen op:
http://www.mistermotley.nl/arteveryday-life/unfair-2018een-kleinepreview-door-de-ogen-van-10-jarigen.
Of
luister
terug
naar
UN
AIR
http://www.jajajaneeneenee.com/shows/un-air-1/

op;

Audiotours
Om de beurs niet alleen visueel te ervaren werden er dit
jaar weer audiotours opgenomen. Net als voorgaande
jaren bleek dit een groot succes onder de bezoekers.
De tours zijn door unfair ambassadeurs opgenomen;
Heske ten Cate (oud-hoofdredacteur van Mister Motley,
artistiek directeur bij Nest, Den Haag), Elias Mazian (DJ en
producer o.a. De School en Red Ligt Radio) en Ko en Kho
(cultuurrecensenten en bloggers)
Benieuwd naar de audiotours? Luister ze terug op: www.
https://soundcloud.com/unfairamsterdam

JAARVERSLAG 2018
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Buitenprogramma
Met gemiddeld ruim 25,000 bezoekers per dag vormt het
park een bijzonder platform om werk op te presenteren
en aansluiting te zoeken op het passerende publiek. Onze
kassa was dit jaar naar buiten getrokken, en op het plein
aan de Pazzanistraat, recht voor onze ingang, aan de
Polonceaukade en in het Machinegebouw presenteerde
we 4 programma’s; Unframed, Unfair Fullscreen een
buitententoonstelling en de Unfair Funfair ballenbak
– programma’s die we inzetten om op een speelse en
laagdrempelige manier de toestroom van passanten te
engageren voor beeldende kunst en ons hoofdprogramma.
Buitententoonstelling; met werk van Thomas Trum, Matea
Bakula, Jurre Blom, Sanja Marusic, Meinke ten Have, Inge
Meijer, Jaya Pelupessy en Sam Samiee tentoongesteld.
Academieprogramma
Unfair ziet het als haar voorrecht om in de nieuwe
generatie kunstenaars te investeren en biedt daarom een
educatieprogramma aan voor kunstacademies in Nederland
op Unfair18. Tijdens dit programma leren de studenten
meer over Unfair, het toekomstige kunstenaarschap en
maken zij kennis met de kunstenaars van Unfair18. Dit jaar
namen de volgende onderwijsinstellingen deel: ARTEZ
Zwolle, ARTEZ ARNHEM, Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht en de Koninklijke academie voor beeldende
kunsten Den Haag.
Op de beurs werden de studenten rondgeleid door
een rondleider die speciaal voor die project intern werd
opgeleid. Zij bracht in eerste instantie de groep mee
langs de organisatoren van Unfair Amsterdam, welke een
presentatie gaven over hoe Unfair Amsterdam is ontstaan,
hoe zij het hedendaagse kunstenaarschap zien en waar
de huidige editie van Unfair zich door laat kenmerken.
Vervolgens gingen de studenten met de rondleider langs
een aantal deelnemende kunstenaars die bij hun werk
stonden. Deze kunstenaars gingen het gesprek met
de studenten aan over hun getoonde werk, werkwijze,
presentatieopbouw, uitgangspunten en hoe het leven na
de academie eruit ziet; definiërende onderwerpen voor het
kunstenaarschap anno 2018. Na deze gesprekken kregen
studenten de ruimte om zelfstandig door de beurs te lopen,
vragen te stellen aan alle kunstenaars die in hun stand
stonden en deel te nemen aan de randprogrammering van
Unfair18.
Rondleidingen
Speciaal voor ons academieprogramma, maar ook voor 2
dagelijkse publieke rondleidingen hebben we dit jaar een
speciaal project opgezet in aanloop naar de beurs om
rondleiders op te leiden en kennis en ervaring te bieden.
Tijdens een tweedelige workshop werden de aspirant
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rondleiders tot ware Unfair kenners getraind. Het eerste
deel van de workshop vond plaats in De Oude Kerk in
Amsterdam op 15 maart 2018. In een drie uur durende
workshop werden alle Unfair kunstenaars besproken en
werden verschillende werkmethodes voor rondleiding
behandeld.
Het tweede deel van de workshop vond plaats op de beurs.
Er werd persoonlijk kennis met de Unfair kunstenaars
gemaakt, en de opgedane kennis uit het eerste deel van de
workshop werd in de praktijk toegepast. Na deze workshop
waren de unfair rondleiders klaar om rondleidingen te
geven tijdens Unfair.
Coördinatie en invulling van dit project was in handen van
Clara Ronsdorf.
Tijdens Unfair18 werden drie verschillende soorten
rondleidingen gegeven; voor de academies, voor
bedrijven, zoals het Prins Claus Fonds en voor het publiek
van Unfair18. Unfair ziet de volgende editie als kans op dit
programma nog verder uit te breiden.
Performanceprogramma
Het performance programma van Unfair18 was verspreid
over de vijf beursdagen. Van de deelnemende performers
waren er vier tevens vast onderdeel van de tentoonstelling
en werden drie performances uitgevoerd door externe
kunstenaars/performers. Het programma was bijzonder
divers; er waren muziekperformances, monologen,
installaties, ervaringen en bewegingsperformances.
Het is de ambitie van Unfair om performance een
integraal onderdeel van haar programma te maken,
zowel met nadruk op performance in de selectie van
de 40 deelnemende kunstenaars, als in de aandacht
die gestoken wordt in het performanceprogramma met
van buiten deze selectie uitgenodigde kunstenaars.

On the moon, nobody knows you’re a lizard
Concept en uitvoering: Marijn Ottenhof
My tool, my everything
Concept: Adam Nillissen
Performers: Mark Christoph Klee, Renzo Popolizio, Sandy
Ceesay
Katch me analoggin’ in hyperspace
Concept en uitvoering: Anan Striker, Luuk Wezenberg
The Balance
Concept en uitvoering: Avan Omar
Met bijdrage van: Luca Hillen
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Paris Error | 1000 pieces
Concept en uitvoering: Willem Popelier
Misericordia
Concept: Luca Hillen
Performers: Luca Hillen, Jonathan Mehrez, Mai Spring,
Rens Spanjaard, Niels Hartvelt
The Deejay is present™
Concept en uitvoering: Joeri Woudstra
Met bijdrage van: Thijs Jaeger
In de media:
noisey.vice.com/nl/article/a3y37b/joeri-woudstra-en-detragiek-van-de-kermis
Galleries Present:
Naast ons grootste ideaal - een podium creëren voor
jong talent - is het voor ons ook belangrijk om bruggen te
bouwen. Om precies deze reden hebben we het Galleries
Present-programma opgezet. Een afgezonderde ruimte
naast de Zuiveringshal werd getransformeerd naar
karakteristieke filmzaal met werk van mid-career artiesten
als Martha Colburn en Janis Rafa. Diverse galerieën
werden uitgenodigd binnen een niet-commerciële context
de verbanden tussen early en mid-career kunstenaars te
versterken. De ruimte functioneerde tevens als een plek
om even tot rust te komen, de drukte van de beurs op
pauze te zetten.
Met bijdragen van:
- Galerie Martin van Zomeren & Janis Rafa
- Tegenboschvanvreden & Fernando Sánchez Castillo
- Torch Gallery & Eelco Brand
- Galerie Juliette Jongma & Pablo Pijnappel
- Stigter van Doesburg met Mark Boulos & Martha Colburn
Subbacultcha x Unfair
Op zaterdag 31 maart organiseerde we op Unfair18
een speciaal dagprogramma, in combinatie met een
avondprogrammering. Op dit mini- festival, dat zowel
plaatsvond op onze beursvloer als in het Machinegebouw,
werden voor een jonge doelgroep de raakvlakken tussen
muziek en beeldende kunst opgezocht.
Zo hadden we tijdens de beursdag live performances
van Joeri Woudstra en Mono Bros, en bouwden we
daaropvolgend het Machinegebouw om naar een
nachtelijke feestlocatie. Tot in de vroege uurtjes konden
onze bezoekers, Subbacultcha’s leden, kunstenaars, crew
& vrijwilligers van de beurs, genieten van een glanzende
line-up van DJ’s en live acts. Dit nam allemaal plaats in
een unieke setting, met als backdrop onze Fullscreen
installatie.
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Met een bijdrage van o.a.; Karel, Lamellen, DiSK Juniores,
Joeri Woudstra (AKA Torus) en Mono Brost.
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OTLEY (/)

deelnemers van Unfair.
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BEELDENDE KUNST Architect Tomas Dirrix (30) maakte voor
Unfair een tijdelijk kunstdorp in de Westergasfabriek
Op deze alternatieve beurs zijn de kunstenaars de baas in plaats van de galeries. Dus ze moeten ook helpen opbouwen.

H

et is geen kleine opdracht voor een beginnend architect: een
compleet ‘dorp’ bouwen, inclusief plein en
dorpstoren. Met het winnen van de
Unfair Architect Award 2018 kreeg architect Tomas Dirrix (30) de kans zijn
ontwerp voor een tijdelijke nederzetting van witte mdf-platen te realiseren, als decor voor de tweejaarlijkse
kunstbeurs Unfair, die vandaag opent
in de Zuiveringshal van de Amsterdamse Westergasfabriek.
De naam zegt het: dit kunstevenement wil anders zijn dan de standaardbeurs. In 2012 begonnen kunstenaars Peter van der Es, Adam Nillissen
ART
EVERYDAY
LIFE (/ART-EVERYDAY-LIFE)
en Boris de Beijer Unfair
na&
hun
academietijd. Het moest een optimistische
tegenbeweging zijn in een tijd waarin
de kunstsector gedomineerd werd
door bezuinigingen en crisisstemming. Ze wilden iets doen aan het
‘oneerlijke’ model van de kunstbeurs,
29 Mar 2018 - Gerda van de Glind
waarbij vooral organisatie en galeriehouders verdienen en de kunstenaars
pas als laatsten aan de beurt komen.
Unfair werkt andersom. Veertig
veelbelovende jonge kunstenaars
mogen hun werk kosteloos tonen en
de opbrengst uit de verkoop houden.
Als tegenprestatie bouwen de kunstenaars mee aan de tentoonstellingsruimte en leveren zij een werk voor
een veiling van Christie’s, waarmee
deels ook de beurs wordt betaald. De
rest van het geld komt binnen via sub- Tomas Dirrix heeft de Zuiveringshal ingericht als ging het om een reizende nederzetting.
sidie, sponsors en entreekaartjes.

UNFAIR, DE ANTIBEURS?
Jonge kunstenaars krijgen een
kans en leren veel: wat mag
iets kosten bijvoorbeeld?

Waar kunstbeurzen gewoonlijk
commercieel zijn en galeries standruimte huren, geeft Unfair veertig
jonge kunstenaars de kans zichzelf
te presenteren. Een deel van de kunstenaars op Unfair wordt (nog) niet
door een galerie vertegenwoordigd.
Ze werden uitgekozen door een selectiecommissie en mogen niet langer dan tien jaar geleden zijn afgestudeerd aan een kunstacademie.
Unfair noemt hen ‘rijzende sterren’.
Een blik op de deelnemers en eerdere deelnemers leert dat ze die belofte tot nu toe waarmaken. Deze
kunstenaars wonnen bijvoorbeeld
de afgelopen jaren de Koninklijke
Prijs voor Vrije Schilderkunst en veroverden plekken op postdoctorale
kunstopleidingen. Ook de winnaar
van de Volkskrant Beeldende Kunst
Prijs van dit jaar, Anne Geene, liet
haar werk in 2016 op de beurs zien.
Een van de jongste deelnemers,
Afra Eisma (25), is druk bezig met
opbouwen in de Zuiveringshal. Vorig jaar studeerde ze af aan de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag. Zij vertelt dat
ze nooit eerder op een kunstbeurs
was geweest en heel blij is te mogen
meedoen. ‘We werken met zijn allen
Foto Jeroen Verrecht
keihard. Het heeft het gevoel van
een soort schoolkamp en we leren
speeches, zoals de dorpsgek of de doDe tentoonstellingsruimte van Un- winnende plan is gebaseerd op het
men de opbouw. Het sociale aspect
veel van elkaar.’ Wat zij ook met anminee die vroeger hielden, horen ook
fair is ‘radicaal anders’. ‘Beurzen bevan Unfair zit ook daarin.’
oorspronkelijke idee van een beurs als
deren bespreekt: wat zijn goede
bij een beurs.’
staan doorgaans uit gangpaden met
Het ontwerp is een kruising tussen
rondtrekkend evenement in tenten.
prijzen? ‘Ik vertelde anderen wat ik
aan weerszijden zo veel mogelijk
een hedendaags tentenkamp en het
‘Een plek waar werd gehandeld, maar
wilde vragen voor mijn keramiek,
Wat voegt tussen alle bestaande
werk uitgestald – geen fijne plekken’,
klassiek-modernistische wittewanwaar van oudsher ook werd gelachen
maar dat schijnt veel te weinig te
jonge architectenprijzen de Unfair
zegt Van der Es. ‘Om de kunst beter tot en gegeten’, legt de architect uit. ‘En
denmuseum, uitgevoerd als bouwzijn.’ De prijskaartjes waren tot dan
zijn recht te laten komen, voegen wij
pakket voor amateurs. Met mdf-platen Award nog toe? Voor Dirrix is dat het
zoals men vroeger zelf het tentendorp
toe voor haar geen prioriteit.
feit dat je behalve eer meteen een opelementen uit de museale tentoonen houten latten zijn vier lange wanopzette, doen de kunstenaars hier saUnfair vindt tweejaarlijks plaats. In
dracht krijgt. Competities als Eurostelling toe. Daarnaast willen we een
den gebouwd, die verschillende rou2016 kwamen er vijfduizend bezoepan beloven dat ook, maar die stederuimte die de ontmoetingsfunctie
tes vormen. Door de wanden als tentkers. En niet alleen maar om te kijvan de beurs benadrukt.’
doek te vouwen en te plooien, ontstaat lijke plannen worden zelden gerealiken, laat de organisatie weten:
seerd, door geldgebrek en bouwreEerder vroeg Van der Es hiereen variatie aan ruimten, zodat elke
30 procent van de getoonde kunstgels. ‘Bij dit project heb je daar minvoor jonge architecten uit zijn kenkunstenaar een eigen plek krijgt.
Het ontwerp is een
werken werd verkocht. De beurs is
Het was
alweer
geleden dattussen
ik met kinderen
kunst keek en opzet
dat voelde
als een gemis.
Kinderen
hebben
namelijk
de gave
der mee
te maken
en de
bouwtijd
is om dit jaar uitgebreid met lezingen,
nissenkring, waaronder
Prix de
Ro- even kruising
De labyrintische
van de
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KORT UITGAAN
RIVM adviseert
geluidsgrenzen
tegen gehoorschade
architectenweb
(/default.aspx)
Voor mensen vanaf 16 jaar moet
voortaan in clubs, discotheken, cafés
en op scholen een geluidsnorm van
maximaal 102 decibel worden gehanteerd. Dit staat in een advies van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu. Voor kinderen tot en met
13 jaar raadt het instituut 91 decibel
aan en voor kinderen van 14 en 15
96 decibel. De geadviseerde maximumniveaus zijn niet gegarandeerd

N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

Unfair is een kunstbeurs geboren uit
baldadigheid
Interview
De jonge kunstenaars die op Unfair exposeren hoeven geen standhuur en afdracht te betalen. De kunstbeurs wil een
springplank zijn, zeggen oprichters Adam Nillissen en Peter van der Es.

veilig: mensen moeten zelf maatregelen blijven nemen. De mate waarin
mensen gevoelig zijn voor harde muziek verschilt per persoon. Vuurwerk,
motorfietsen, een straaljager op
300 meter hoogte of een timmerklas
kunnen 95 tot 110 decibel opleveren.
In Nederland bestaat tot nu toe geen
landelijke wet- of regelgeving die bezoekers van uitgaansgelegenheden
beschermt tegen gehoorschade.

Jonge architect Tomas Dirrix wint nieuwe Unfair18
Architect Award
28 februari, 5:23

ROBERT MUIS

Redacteur
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Unfair18
Architect Award
Een belangrijke steunpilaar van onze ontwikkeling was
de diversificatie van disciplines binnen onze portfolio. 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 op
Unfair18.
UNStudio hielpen ons met de kadrering van de opdracht,
opzet van de formele kant van de wedstrijd en stelde
hun expertise, netwerk en materiaal beschikbaar voor dit
project. Een jury bestaande uit Peter van der Es (Unfair),
Adam Nillissen (Unfair), Caroline Bos (medeoprichtster
en eigenaar UNStudio), Machteld Kors (Directeur
communicatie UNStudio) en Ariane Stracke (architect
UNStudio) riepen Tomas Dirrix uit tot winnaar van de
Unfair18 Architect Award in september 2017, waarna het
begeleidingstraject werd ingezet tot de presentatie op
Unfair18.
Met dit project verankerde we de discipline nog
dieper in Unfair, zochten we nieuwe samenwerkingen
en een vergroting van onze doelgroep en maakte we
de professionele stroomversnelling die we aan onze

kunstenaars bieden toegankelijk voor een nieuwe
generatie architecten. Daarbij vinden we dat er in
het cultureel discours meer aandacht mag zijn voor
verschillende presentatievormen. Met dit project
onderzoeken we hoe architectuur en de beeldende kunst
op een gelijkwaardige manier elkaar kunnen versterken
op tentoonstellingsniveau. In het traject dat de founders
van Unfair aangaan met de winnaar van de Award
wordt veel aandacht besteed aan deze gelijkwaardige
benadering, waarin de plannen van de kunstenaars en de
schetsenworpen van de architect veelvuldig naast elkaar
worden gelegd, zonder dat de een ondergeschikt is aan
de ander.
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, Tomas Dirrix,
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.
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Kirsten Hannema schreef over het ingenieuze ontwerp
van Tomas Dirrix” “Het ontwerp is een kruising tussen een
hedendaags tentenkamp en het klassiek-modernistische
wittewandenmuseum”. Het speels ontwerp vormde een
knipoog naar de tradities van beurzen, die veelal als
doolhoven, publieke plekken met veel sociale interacties
bekend staan. We zijn bijzonder trots op Tomas’ bijdrage
dit jaar; de combinatie van zijn ontwerp en de werken van
onze kunstenaars maakte dit jaar een duidelijk verschil in
hoe het publiek Unfair18 ervoer.
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aan diverse (culturele) partijen en collectieven, voor
hergebruik.

Extra focus in dit traject ligt op de implementatie van
het ontwerp in de samenwerking die Unfair met de
kunstenaars heeft opgezet. Zo moet het ontwerp in 5
dagen zijn op te bouwen met door 40 kunstenaars met
wisselende praktische vaardigheden, en voldoende ruimte
hebben om 40 solo-presentaties van in verschillende
disciplines en media te tonen. Het traject van begeleiding
tussen Unfair en de winnaar van de award gaat veelvuldig
in op de vertaling van ontwerp naar bouwpakket, waarin
we het ontwerp uit makkelijk te vervaardigen seriele
units opzetten. Het resultaat is een vijfdaagse collectieve
bouwperiode waarin we samen met de kunstenaars en de
architect van ruim 900 platen MDF en ruim 1200 vuren
balken en ontwerp in de Westergasfabriek realiseren.
Na afloop wordt het materiaal verkocht en geschonken

Foto’s door; Jordie Volkerink
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Artist impression Giacomo Garziano
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Artist impression Anne Dessing & Cedric van Parys

Artist impression Tomas Dirrix
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Artist impression Tomas Dirrix
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Fundraiser Auction

Onderdeel van onze begroting, maar tevens ook één
van de pilaren van ons financieel model en inhoudelijke
doelstellingen, is onze terugkerende veiling in
samenwerking met veilinghuis Christie’s Nederland. Van
22 t/m 26 februari presenteerden we dit jaar werk van 57
kunstenaars op een unieke benefietveiling.
De kunstenaars wijken speciaal voor de veiling af van
hun marktprijzen en doneren de opbrengsten aan de
totstandkoming van Unfair. Deze veiling is een belangrijk
onderdeel van onze samenwerking met de kunstenaars.
Met hun donatie maken ze ons platform mogelijk, en
kunnen we op een sympathieke, in natura manier samen
met onze kunstenaars zoeken naar nieuwe geldstromen
en verhoudingen in de sector.
Het evenement is tevens een preview voor de beurs –
veel kunstenaars van de beurs zijn vertegenwoordigd in
de selectie. Daarbij worden ook alumni uitgenodigd om
werk te doneren. Dit versterkt niet alleen ons netwerk;
veel alumni vinden onze veiling een uniek moment om
ouder werk te verkopen. Omdat het werk een donatie is,
en binnen het kader van fundraising valt, kunnen ze de
prijs van hun werk zonder consequenties verlagen. Daarbij
krijgen de kunstenaars alsnog 30% van de verkoop), dat
voor meerwaarde kan zorgen.

Het publiek van onze veiling is een mix van kopers uit het
netwerk van Christie’s en een groeiende deel kopers uit
ons eigen netwerk. In 2017 voegde we daar het netwerk
van Art et Amicitiae aan toe. Het publiek bestaat uit
particuliere verzamelaars en leden van kunstcommissies
van bedrijvencollecties. Daarbij zijn er, met name door de
laagdrempelige aanpak en prijzen, vaak veel startende
kopers die hun eerste koop op onze veiling doen en de
markt betreden.
Het was onze derde veiling in samenwerking met het
gerenommeerde veilinghuis. Voor Christie’s was 2017
een zeer turbulent jaar; er werden bezuinigingen ingezet
die er toe leidden dat de iconische toonzalen op de
Lairessestraat werden verkocht. Uiteindelijk werd een
nieuwe locatiepartner gevonden in kunstenaarssociëteit
Arti et Amicitiae op het Rokin in Amsterdam. In hun
sociëteit konden we zowel de kijkdagen als de veiling
huisvesten. We zijn bijzonder blij met deze alliantie en de
resultaten van dit project.
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Karov Meod

Voor het driedaagse performancefestival Karov Meod
in downtown Haifa, Israël, werd Unfair uitgenodigd een
filmprogramma te programmeren. Op een ruim 20 meter
hoge gevel in het hart van het oude centrum van Haifa
presenteerde Unfair werk van 4 kunstenaars en vormde
met de grootschalige projecties het zichtbare middelpunt
van het festival.
Met een bijdrage van Adam Nillissen, Kévin Bray, Max de
Waard & Olya Oleinic.
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Dansen op
de Vulkaan
In samenwerking met nachtclub De School in Amsterdam
produceerde en cureerde we van 2 t/m 24 februari 2018
de tentoonstelling Dansen op de Vulkaan gefocust op de
immersieve elementen in hedendaagse digitale cultuur en
het nachtleven. De tentoonstelling bestond uit een aantal
grootschalige video-installaties met werk dat inging op
de relatie tussen de alomvattende digitale wereld om ons
heen.
Dit project was onze tweede samenwerking rond de
presentatie van onze kunstenaar buiten onze eigen muren.
Voor het eerst werd er een lange termijn tentoonstelling
gemaakt waarbij de tentoonstelling zowel overdag
als tijdens club uren te zien was. De videowerken in de
tentoonstelling werden op grote ruimtevullende sculpturen
getoond. De bezoekers werden door de werken en de
presentatievorm uitgedaagd met een nieuwe context.
Elementen uit het popcultuur en het nachtleven, zoals
haze, ledlicht, verduistering en onderdompeling werden
ingezet om de grenzen tussen de whitecube/blackbox
en het nachtleven te vervagen. Daarbij richtten we ons
specifiek op een jongere diverse doelgroep die we graag
vanuit het clubcircuit enthousiasmeren voor beeldende
kunst.
Met werk van; Puck Verkade, The Rodina, Kévin Bray ism
Roosje Klap en Joeri Woudstra.
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Culturele
Netwerkcompetitie
Op 7 september 2018 startten we het culturele seizoen met
onze tweede 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 ‘18,
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; ruim 30 culturele
instellingen en initiatieven schreven zich in, van grote
landelijke musea en fondsen tot kunstenaarsinitiatieven.
Dit was een verdubbeling ten opzichte van onze eerste
editie in 2017. 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.
En een competitie is natuurlijk pas een competitie als
er ook een beker uitgereikt wordt; onze felicitaties aan
team Spooker voor hun verdiende eerste plek, en naar
team Vriend van Bavink voor hun bewonderenswaardige
tweede plek.

Met een sportieve bijdrage van; Spooker | Vriend van Bavink
| Christie’s | Subbacultcha | This Art Fair| Eye Filmmuseum
| Hard//Hoofd | Amsterdam Art | Voordekunst | Vincent op
Vrijdag | Pakhuis de Zwijger | No Risk | Plan B Amsterdam
| Eddie the Eagle Museum | Halal Film and Photography |
Rijksmuseum | Mister Motley | Amsterdams Fonds voor de
Kunst | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | Mondriaan
Fonds | DutchCulture centre for international cooperation
| Red Bull | LAB 111 | De Appel | Patty Morgan | Unfair
Amsterdam & onze kunstenaars.
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Fullscreen Westpoort

Van 23 tot en met 24 november, tijdens Amsterdam Art
Weekend (AAW), programmeerde Unfair een publiek
toegankelijk openlucht videoproject, met projecties
op meerdere locaties rond de Transformatorweg te
Amsterdam. Voor vier grootschalige mapped projections
werd een programma gecureerde waarin vier kunstenaars
een passend videowerk aanleverden. Voor een aantal
dagen werd de Transformatorweg omgetoverd tot een
heuse “strip”, in de avond gehuld in het werk van de
voorhoede van de hedendaagse kunst.
In het programma stond transformatie centraal. Onze
wereld is in constante beweging, zowel fysiek als digitaal
expansief groeiend als verdichtend. Fullscreen Westpoort
transformeert beton naar pixels en overspoelt het
industriegebied met de veranderlijke wereld van video,
als een hedendaags Times Square. Vier kunstenaars,
Kate Cooper, Nikki Hock, Inge Meijer & Janis Rafailidou
reflecteren in hun werk op transformatie en voorzien bijna
1000m2 aan gevels en publieke objecten van een nieuwe
narratief.
Dit project werd geïnitieerd in samenwerking met
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West, met tot doel het
gebied Westpoort meer zichtbaarheid te geven door
middel van een vrij toegankelijk cultureel programma en

samenwerking met de aanwezige culturele partijen op te
zetten. Door met AAW en de broedplaatsen uit het gebied
aan ons public program te werken brachten we een breed
gedragen en cutting-edge programma naar de publieke
ruimte rond Westpoort.
Tevens werd er gedrukte gebiedspromotie ontwikkeld,
o.a. ism ISO Amsterdam, die op 24 november aansluitend
de officiële AAW afterparty organiseerde in het gebied.
Dit project werd daarbij ondersteund door IBIS Hotels en
ViaVan.
Wegens persoonlijke omstandigheden werd het werk van
Kate Cooper uiteindelijk niet vertoond.
Met een bijdrage van; Nikki Hock, Inge Meijer & Janis
Rafailidou.
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Unframed
Unframed presenteert sinds begin 2016 geborduurde
hoge-kwaliteit werk in oplage van kunstenaars,
waaroonder; Kim David Bots, Jan Hoek, Ingmar König,
Boris de Beijer en Anne Forest. Met Unframed zoeken
we naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren
en maken we het werk van onze kunstenaars voor een
grotere doelgroep toegankelijk, zowel online als offline.
Alle patches zijn te koop op www.unframedbyunfair.com
en zijn in eenmalige oplages geproduceerd
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. Unframed
werd op Unfair18 gepresenteerd in 2018.

Foto’s Dustin Kort
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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, en
een huisstijl ontwikkeld. Voor de campagne, waarin het
bouwen aan Unfair centraal stond, zijn custom made
bakstenen met het logo van Unfair geproduceerd. Het
membership werd in 2018 gelanceerd.
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Afsluiting
tweejarentraject
AFK 2017-18

In het traject maart 2017 tot en met december 2018 hebben
we met veel enthousiasme gewerkt aan de verduurzaming
van het platform Unfair Amsterdam, met behulp 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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In de beginperiode van 2017 hebben we een traject
ingezet ter evaluatie van de resultaten die onze stichting
tot dat moment had geboekt, brainstormsessies
georganiseerd met externe experts en
gesprekken
gevoerd met (potentiële) partners. Daarbij hebben we een
coachingstraject doorlopen met strategisch bureau DAY,
onder leiderschap van founder Louk de Sévaux, waarin
we nieuwe publieks- en sponsorproposities ontwikkelden/
Naast het tastbare resultaat, de proposities, heeft dit
traject ons veel kennis 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
In 2018 zette zich deze ontwikkeling door en werd gekeken
naar 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. Naast
het zoeken van financiële ondersteuning voor de realisatie
van organisatie van events en tentoonstellingen wil Unfair
een herkenbare en benaderbare partij zij voor bedrijven
die zich willen verbinden aan actuele beeldende kunst,
culturele innovatie en jong cultureel leiderschap. Met
deze randvoorwaarden zijn gericht bedrijven en partners
benaderend.
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We zijn trots op de groei die we in 2017-18 hebben
doorgemaakt. Uit de gesprekken met externen en de
ontwikkelingen van nieuwe (sponsor)proposities zijn
samenwerkingen met o.a. Loyens & Loeff, UNStudio,
IBIS Hotel, Gemeente West en Deloitte voortgekomen,
waarmee we een aantal grote stappen hebben gezet in de
professionalisering van onze organisatie en de vergroting
van onze eigen-, publieks- en sponsorinkomsten. Met onze
verschillende nieuwe tentoonstellingen en programma’s
hebben we inhoudelijk en productioneel veel nieuwe
ontwikkelingen doorgemaakt, nieuw publiek bereikt,
inkomsten vergroot en onze positie in het culturele
werkveld sterker verankerd. Met de vaste aanstelling van
collega’s is onze organisatie verduurzaamd. We kijken uit
naar de periode 2019-20 waarin we met de resultaten uit
voorgaande jaren kunnen doorwerken aan de vergroting
en versterking van ons platform.
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Dankwoord
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Onze dank gaat in eerste instantie uit naar de deelnemende
kunstenaars en architecten. Zonder hun was Unfair in 2018
nergens. Daarbij gaat onze dank uit naar alle vrijwilligers
voor hun inzet, de sponsoren en partners voor hun steun,
de fondsen voor hun vertrouwen en de bezoekers voor
hun komst. In 2019 mogen we ons met recht een (inter)
nationaal platform voor jonge kunstenaars noemen. Wij
zijn trots op onze unieke producties, die niet zonder de
hulp van alle hierboven genoemden hadden kunnen
bestaan. We richten ons met veel plezier op volgend jaar!

Foto Matthijs Immink
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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.

