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Introductie

Stichting Unfair Amsterdam is een producerend en
presenterend cultureel platform dat staat voor een sector
waarin kunstenaars een centrale positie in de waardeketens
van de cultuursector innemen. Met onze projecten slaan
we een brug tussen het atelier en de wereld daarbuiten
en zorgen we voor nieuwe verbindingen, experimenten
en talentontwikkeling binnen de beeldende kunst. Unfair
ontwikkelt buiten de gebaande paden programma’s
met hoogwaardige artistieke producties van talentvolle
hedendaagse makers waarmee we een groot en divers
landelijke publiek met kunst verbinden en door kunst
laten inspireren.
Unfair werkt met een programmacyclus van twee jaar, in
aanloop naar ons grootste evenement - in 2019-20 is dat
Unfair™. Boekjaar 2020 stond in het teken van de mondiale
Corona pandemie en de constante staat van verandering
en aanpassing die daaruit voortkwam. Hoewel uitdagend,
hebben we daarin een goed jaar kunnen draaien, waarin
we voor de meeste van onze lopende projecten passende
uitwerkingen hebben kunnen vinden, zoals Unfair™ en de
Unfair Architect Award. Bijgaand treft u het verslag van
deze periode.
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UNFAIR™

In een bewogen en uitdagend 2020 zijn we bijzonder
trots op de afronding van de vijfde editie van onze
hybride kunstbeurs en overzichtstentoonstelling; Unfair
Temporary Museum, Unfair™ in het kort. In deze bijzonder
jubileum editie, die sterk door de mondiale Corona
pandemie is vormgegeven, ontvingen wij van 3 juli t/m
23 augustus 2020 onze bezoekers in Zuiveringshal
op de Westergas. Op deze editie presenteerden we
ruim 60 kunstenaars in onze programma’s, waaronder
solopresentaties van 34 (inter)nationale aanstormende
en gevestigde kunstenaars die niet langer dan 10 jaar zijn
afgestudeerd, geselecteerd door onze selectiecommissie,
ondergebracht in een ruimtelijke ontwerp van Unknown
Architects, winnaars van de Unfair Architect Award 201920.
Unfair™ is niet los te zien van de bewogen tijd waarin het
plaats vond. Het project is daardoor in te delen in twee
trajecten – de voorbereidingen op Unfair20 gevolgd door
bezinning en de aanpassingen tot Unfair™. Unfair20, ons
originele plan, zou een vierdaags kunstevenement in de
Zuiveringshal, het Machinegebouw en het Westerpark zijn
geworden met 41 deelnemende kunstenaars en een breed
opgezet rand- en satellietprogramma. Aan dit programma

hebben wij ruim een jaar gewerkt met verschillende
partners. Medio maart 2020 werd Nederland opgeschud
door de mondiale Corona pandemie, welke rap om zich heen
greep binnen de landsgrenzen. Binnen de beperkingen die
de regering instelde om verdere verspreiding van het virus
tegen te gaan, kon Unfair20 geen doorgang vinden. Vanaf
april startten we een nieuw traject, waarin we alle zeilen
bij zetten om binnen de beperkingen alsnog een succesvol
kunstevenement te organiseren. Dit werd Unfair™.
Vrijwel alle kunstbeurzen zijn dit jaar afgezegd, groot en
klein, lokaal en internationaal en we zijn ontzettend trots
op dat we kunnen zeggen dat wij de voortrekkersrol op
ons hebben genomen en in crisistijd actiever zijn gaan
ondernemen. We hebben Unfair opgezet in 2013, als reactie
op de impact van de toenmalige crisis op de cultuursector
en het culturele landschap. Het voelt daarmee alsof we
door de Corona pandemie weer dicht tot onze kern zijn
gekomen, door in een nieuwe crisistijd een positieve
bijdrage hebben kunnen leveren aan de sector en onze
makers.
Het resultaat mag er zijn; kunstverkopen zijn met een
omzet van rond de €200.000 uitstekend en de reacties
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waren super positief. Onze makers en publiek waren
opgelucht en geïnspireerd om weer werken te kopen/
verkopen en nieuwe verbindingen aan te gaan. Het is een
bijzondere eer geweest om met onze makers dit statement
te kunnen maken.
We hopen dat Unfair™ iedereen weer een beetje heeft
opgeladen - we kunnen in ieder geval niet wachten
om de lessen uit deze editie om te zetten in duurzame
veranderingen voor de komende edities.
We used to be an artfair, but that was boring.
Met dank aan de selectiecommissie:
• 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)
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Unfair is een project voor een jonge generatie beeldend
kunstenaars, opgezet door kunstenaars zelf, waarbinnen
zelfvertegenwoordiging en talentontwikkeling middels
de vertoning en verkoop van werk centraal staat. De
deelnemende kunstenaars worden uitgenodigd om nieuw
werk te presenteren, hun eigen solo-tentoonstelling
samen te stellen en samen het evenement op te bouwen.
De kunstenaars bepalen zelf hoe ze met de verkoop van
werk willen omgaan, zonder dat er standhuur of commissie
over verkoop wordt gerekend door Unfair. Het maakt het
evenement een unieke samenwerking tussen een groep
generatiegenoten.
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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
Willem de Haan
Raquel van Haver
Thijs Jaeger & Rik Laging
Alle Jong
Natalia Jordanova
Kateřina Konarovská
Rabi Koria
Thomas Kuijpers

Nazif Lopulissa
Céline Manz*
Vibeke Mascini
Neo Matloga*
Milena Naef*
Lennart de Neef
Daan Paans
Pernille Pedersen*
Mike Pratt*
Josse Pyl
Hugo Rocci
Gilleam Trapenberg
Thomas Trum
Pieter van der Schaaf
Daniel van Straalen
Jop Vissers Vorstenbosch
Rodell Warner*
Marjet Zwaans
Thijs Zweers
Anouk van Zwieten

*unable to participate fully due to Covid-19 restrictions

7 / 34

jaarverslag 2020

12
1

5

L

Ed

18

8
9

3
6

4

7

30
10
11

28

14
15

AA

19

10 Thomas Kuijpers
11 Daniel van Straalen
12 Kévin Bray
13 Rabi Koria
14 Vibeke Mascini
15 Frédérique Albert-Bordenave
16 Koos Buster
17 Hugo Rocci
18	Afra Eisma

22

17

Ed

16

32

24

PC

26
20

21

25

33
27

28

E

1	Gilles de Brock
2 Natalia Jordanova
3 Daan Paans
4 Gilleam Trapenberg
5 Thijs Jaeger & Rik Laging
6 Jop Vissers Vorstenbosch
7	Verena Blok
8 Josse Pyl
9 Kim David Bots

31

AA
TM

2

23
29

Ed

13

8 / 34

19 Thijs Zweers
20	Alle Jong
21 Thomas Trum
22 Katrein Breukers
23 Willem de Haan
24 Marjet Zwaans
25 Nazif Lopulissa
26 Katerina Konarovská
27	Lennart de Neef
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Pieter van der Schaaf
Joost Elschot
Maarten Broekhuizen
Nicola Arthen
Raquel van Haver
Anouk van Zwieten
Daniele Formica
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Loyens & Loeff – supports a generation of artists
L&L Supports a generation of artists, is de titel van een
project waarin L&L niet alleen een stimuleringsprijs
uitreikt aan een van de deelnemende kunstenaars van
Unfair™, maar ook investeert in een ontwikkelstimulans
voor álle deelnemers.
Voor de Loyens & Loeff de L&L Emerging Artist Award,
een stimuleringsprijs van €3000,- voor een van de meest
veelbelovende presentaties op Unfair™, werden door
de jury 9 kunstenaars genomineerd; Kévin Bray, Gilles
de Brock, Koos Buster, Afra Eisma, Rabi Koria, Kateřina
Konarovská, Vibeke Mascini, Pieter van der Schaaf en Jop
Vissers Vorstenbosch
De juryleden; Heske ten Cate(Directeur Nest Den Haag),
Marco de Ligne, Pieter van Druten (beide notaris en partner
Loyens & Loeff), Peter van der Es en Adam Nillissen
(Unfair), reikten de L&L Emerging Artist Award 2020 na
lang beraad uit aan Vibeke Mascini. Het juryrapport;
“De jury was bijzonder onder de indruk van de kwaliteit
van de werken en toelichting van de makers die
getuigde van zeer inhoudelijk onderzoek, vakmanschap
en makersplezier. De shortlist bestond uit een divers
gezelschap die een mooie dwarsdoorsnede toonde van de
talenten op Unfair.
De jury had bijzondere waardering voor de praktijk van
twee kunstenaars: Jop Vissers Vorstenbosch die in
zijn praktijk een breed en diepzinnig begrip toont van
de schilderkunst en dit op monumentale wijze weet te
vertalen naar indrukwekkend installaties. Vibeke Mascini
vertrek vanuit langdurig en gedegen onderzoek langs
de lijnen van de maritieme en fauna wetenschappen
vertaalt dit naar subtiele, slimme kunstwerken die een
eigenzinnige toegang biedt tot die wetenschap. Hierin ziet
de jury verwantschap met hun eigen praktijk en waardeert
daarin de verschillende werelden die samen komen en de
poëtische vertaling die Mascini kiest. Deze toewijding en
eigenzinnig aanpak geven de doorslag en het het met veel
plezier dat de jury de L&L Emerging Talent Award 2020
toekent aan Vibeke Mascini.”
Unfair Summer School
In samenwerking met Midzomer Mokum, het
zomerprogramma van de Gemeente Amsterdam, hebben
we tijdens Unfair™ een reeks gratis workshops gerealiseerd
voor kinderen en jongeren met als projecttitel Unfair
Summer School.
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Verspreid over vijf weken hebben we in 12 workshops van
ieder twee uur ruim 80 kinderen tussen de 6 en 12 jaar
en jongeren tussen de 12 en 18 jaar kennis laten maken
met het werk van jonge kunstenaars en hen zelf de
mogelijkheid gegeven om hun eigen creativiteit te uiten.
Unfair richt zich op de talentontwikkeling van een nieuwe
generatie kunstenaars. Met dit project willen we ook de
ontwikkeling van het verbeeldingsvermogen van kinderen
en jongeren hierbij betrekken. Kinderen krijgen bij de
Unfair Summer School de mogelijkheid zich geheel vrij en
creatief te uiten onder begeleiding van een professionele
kunstenaar. Ook kinderen die niet snel in aanraking
komen met musea en andere culturele instellingen of die
vanwege omstandigheden niet in staat zijn deel te nemen
aan betaalde workshops, kunnen door het open karakter
van de Unfair Summer School hun verbeelding de vrije
loop laten en inspiratie putten uit het werk dat zij zien
en motivatie uit het werk dat zij zelf maken én als echte
kunstenaars mogen tonen tijdens Unfair™.
In
samenwerking
met:
jongerenwerkorganisatie
DOCK, locatie West, start-up hub Bureau YAN voor
jonge creatieven en diverse BSO’s in Amsterdam.
Workshops door: Koos Buster, Nazif Lopulissa, Afra Eisma,
Roos van Haaften en Gilleam Trapenberg.
Host-programma
Ter ondersteuning van Unfair™ is er een host-programma
opgezet waarbij deelnemers aan het programma na een
workshop tegen vergoeding aan de slag konden gaan als
hosts op Unfair™.
Alvorens de hosts aan de slag konden gaan op
Unfair™ hebben zij eerst een workshop gevolgd over
de verschillende aspecten van rondleiden en in de
bemiddeling bij verkoop. Het eerste deel van deze
workshop werd verzorgd door Clara Ronsdorf. Zij heeft
in 2017 meegedaan aan documenta14 met Chorus of
Voices, werkte bij de afdeling kunsteducatie voor het
Stedelijk Museum Amsterdam en is project coördinator
bij NEST, Den Haag. Clara heeft de hosts meer informatie
gegeven over Unfair, de deelnemende kunstenaars, en
over het geven van rondleidingen en de functie van
publieksbegeleider.
Het tweede deel van de workshop werd verzorgd door
Marloes van Vugt. Zij was tot 2017 eigenaar van Bright
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Side Gallery in Amsterdam, werkte voor Patty Morgan en
The Art Connector, en heeft haar eigen bedrijf waarbij
zij werkt als adviseur voor cultureel ondernemerschap.
Marloes heeft de hosts verteld over de kunsthandel en hen
tips en tricks gegeven voor het aanspreken van potentiële
kopers.

onze omgeving. In het verlengde van de al lang lopende
strijd tegen institutioneel racisme in Nederland, die ook
in de kunstwereld in Nederland aanwezig is, hebben we
dit jaar een samenwerking met Clothes for Progress (C4P)
opgezet om ons publiek te informeren en engageren zich
met dit onderwerp te verhouden.

De hosts zijn tijdens Unfair™ het belangrijkste
aanspreekpunt voor bezoekers geweest. Zij beschikken
over kennis van de deelnemende kunstenaars en hun
werk, kunnen de interesse van bezoekers wekken voor
een bepaald werk en helpen bij het aankopen van werk, en
beantwoorden allerhande vragen die de bezoekers hebben.
Juist voor bezoekers is het praktisch en overzichtelijk om
een centraal punt te hebben waar zij terecht kunnen voor
meer informatie. De hosts hebben tevens rondleidingen
verzorgd voor groepen van de Unfair Summer School,
Bureau YAN, The Art Connector, en de Young Collectors
Circle.

C4P is een doorlopend fondsenwervingsplatform dat
gedoneerde, gebruikte kleding verkoopt, waarbij alle
opbrengsten gaan naar Black Lives Matter UK, Nederland
Wordt Beter, National Bailout, Black Queer & Trans
Resistance Nederland en The Black Archives. Ze doen
naast deze fundraising ook veel aan het creëren van
bewustzijn over zwarte kunstenaars en cultuur, met
name binnen de context van de Nederlandse mode en
kunstwereld.

Unfair Editions
Nieuw dit jaar was ook ons programma Editions. In de
afgelopen edities hebben we vaak geprobeerd werken
in oplage te verkopen, mede teneinde om de drempel
tot verkoop te verlagen voor minder kapitaalkrachtige
bezoekers. Gezien onze redelijk grote groep jonge
bezoekers, is dit tegelijk een manier voor ons om een
relatie te starten met potentiële kopers, en te koesteren.
We zien dat veel first-time buyers beginnen met een klein
werk, waarna de doorstroom naar duurdere werken vaak
voor de hand ligt.
Op Editions hebben we deze ambitie verder ontwikkeld.
Met werk van ruim 55 kunstenaars, bestaande uit een
mix alumni van Unfair en kunstenaars uit deze editie,
presenteerden we ruim 60 kunstwerken in oplage, in
uiteenlopende disciplines, formaten en prijzen, van €15,tot €4500,-. De werken hingen centraal op Unfair™, rondom
de informatie/verkoopbalie waar onze hosts resideerden.

Op Unfair™ werkte C4P samen met hun
kunstenaarsgemeenschap, met het idee om eenmalige,
draagbare kunst te maken. De stukken die uit deze
kunstenaarsgemeenschap werden ontwikkeld waren
te koop bij Unfair™, waarbij alle opbrengsten worden
verdeeld over de geselecteerde goede doelen. Daarbij
werden eigen merkstukken door C4P ontwikkeld en
verkocht, gerecyclede mode-items met een focus op het
thema werkkleding.
Hoewel het een relatief eenvoudige samenwerking was,
waarin we vooral platform deelden en zichtbaarheid en
bewustzijn genereerden, was de impact meetbaar en
relevant. We hebben hiermee rond de €2500,- opgehaald
voor de doelen die door C4P ondersteund worden.

Het programma was een bijzonder succes. Niet in de
laatste plaats doordat we veel werk hebben verkocht; we
hebben rond de 200 edities verkocht op Unfair™.

Unfair x Kriterion
Samen met filmhuis Kriterion zijn we in januari begonnen
met een samenwerking waarin we drie van onze makers
uitnodigde hun favoriete film te screenen, in Kriterion.
Voor deze serie hebben we Willem de Haan, Kim David
Bots en Frédérique Albert-Bordenave uitgenodigd. Alle
makers hebben een sterke verbintenis met film en fictie
in hun werk, met uiteenlopende fascinaties. Tijdens de
avonden werd de film ingeleid met een Q&A met de maker,
waarin ook de relatie tot hun werk werd gelegd.

Clothes for Progress
Niet alleen de Corona-crisis heeft in de aanloop naar
Unfair™ onze blik op de wereld veranderd. Ook de vergrote
aandacht voor de Black Lives Matter beweging, in het
bijzonder naar aanleiding van de dood van de zwarte
Amerikaan George Floyd, heeft impact gehad op ons en

Op 4 augustus, in het eerste deel van deze serie, koos Kim
David Bots voor de Russische film Hard To Be A God uit
2013: de laatste film van Aleksei German, gebaseerd op
de gelijknamige roman van Arkady en Boris Strugatsky,
waarin een groep van 30 wetenschappers reizen van de
aarde naar een bijna identieke buitenaardse planeet die
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cultureel en technologisch eeuwen achterloopt.

colofon was opgenomen.

Op 11 augustus, in het tweede deel van deze serie, koos
kunstenaar Willem de Haan de film Rubber uit 2010:
een absurd komische splasher-horror van muzikant en
regisseur Quentin Dupieux, beter bekend als Mr. Oizo. Deze
satirische film draait om een autoband die tot leven komt
en mensen doodt met zijn psychokinetische krachten.

Daarnaast was beeldbijlage beschikbaar, in eerste instantie
alleen voor de VIP’s en daarna nog korte tijd beschikbaar
voor geïnteresseerde bezoekers, tot de druk op was. Deze
bijlage was niet gebonden, en bevatte groot uitgeprinte
afbeeldingen van de deelnemende kunstenaars, waardoor
je de afbeeldingen ook los kon halen en mee kon nemen.

In eerste instantie hebben de beperkingen rondom het
Coronavirus dit programma uitgesteld – Kriterion is ook
door de lockdown sterk geraakt en moest haar deuren
een tijd sluiten. Tijdens Unfair™ hebben we voor een deel
van het programma alternatieve data kunnen vinden. Voor
de avond van Frédérique Albert-Bordenave is uiteindelijk
helaas geen mogelijkheid gevonden.
Catalogus
Voor deze editie hebben we een catalogus in twee delen
samengesteld, welke gratis beschikbaar was voor alle
bezoekers. De catalogus waren gedrukt als kranten. In
de grootste oplage was een krant die tevens als handout fungeerde een drukwerk waarin alle makers werden
uitgelicht, een uitgebreide programma omschrijving en
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kunst & media

Augustas Serapinas, nu te zien bij P/////AKT, bedacht voor een
expositie eens een ingang naar een verborgen tearoom, die
verstopt was achter een schilderij van een andere kunstenaar → 17

Blikvangers

Magnumfotograaf Paul
Fusco overleden

De stad staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot
anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze beelden?

Menselijke eenheid

De Amerikaanse Magnumfotograaf Paul Fusco (1930) is overleden. Hij werkte tussen 1951 en
1953 als fotograaf in Korea,
daarna studeerde hij fotojournalistiek aan de Ohio University
en vervolgens ging hij aan de
slag bij Look. In opdracht van dat
Amerikaanse tijdschrift reed hij
op 8 juni 1968 mee op de ‘begrafenistrein’ met het stoffelijk
overschot van de Amerikaanse
senator Robert Kennedy en
fotografeerde hij talloze mensen
die zich langs het spoor hadden
verzameld. In 1974 werd hij lid
van fotoagentschap Magnum.

Oeuvreprijs
voor actrice
Kate Winslet
Actrice Kate Winslet krijgt een
oeuvreprijs tijdens de digitale
editie van het filmfestival van
Toronto. “Haar briljante en overtuigende aanwezigheid op het
witte doek blijft fans en collegaacteurs boeien, vermaken en
inspireren,” aldus de organisatie.
“Van haar eerdere werk in onder
meer Titanic tot later in The
Reader en Steve Jobs, ze blijft
net zo sterk en moedig als de
vrouwen die ze speelt.” Vanwege
het coronavirus is het festival –
10-19 september – dit jaar een
mix van traditionele screenings
en digitale vertoningen.

Bureaucratisch proces

�,� MILJOEN EURO

StudentenOscar voor film
Filmacademie?
De Nederlandse studentenfilm
Porfotto staat op de shortlist
van de Student Academy
Awards in de categorie beste
buitenlandse korte fictiefilm.
De 30 minuten durende dramafilm, waarmee regisseur Edson
da Conceicao en scenarist Bodil
Matheeuwsen in 2019 afstudeerden aan de Filmacademie,
werd eerder onderscheiden met
de Topkapi Films Fiction Award
en won ook op het Nederlandse
Da Bounce Urban Film Festival
en het Silk Road international
Film Festival in Dublin.

Altijd al anders,
nu als kunststad

→ Unknown
Architects
creëerden een
soort stad met
(open) pleinen en
wijken. FOTO LOTTE
VAN UITTERT

‘Vroeger waren we een kunstbeurs, maar dat was saai,’ schrijven
de organisatoren van Unfair in de catalogus die – al even dwars
als de beurs zelf – Unfolder heet. De beurs is vanwege corona
omgevormd tot tijdelijk museum.

T

We
ren
Vliegenbos

Het IJ

oeverbeplanting een reiger die staat te staan –
vermoorde onschuld?
Rondje door het gras, om het beeld. Een stevige man of vrouw met de rechterhand in de zij,
turend over het tegenoverliggende Baanakkerspark. Een strenge moeder-overste. Een slanke
non, met mutsje. Een ouderwetse fabrieksarbeider met kromme rug, vanaf de oranje
afvalbak. Vanaf het zitje op de brug een python
die zich opricht (even flitst het door me heen:
Darth Vader!)
De vriendin van Irene Ketman zag een paar
dat, de voeten aangegeven in één vorm, eensgezind één richting uitgaat. ‘Ze zei: “Ze zijn op
dat wonderlijke punt aangekomen dat ze beseffen dat ze bij elkaar horen, dat ze samen sterker
staan dan alleen. Hun liefde vormt het schild
dat hen beschermt tegen de gevaren om hen
heen.” Menselijke eenheid, bleek het te heten.
Mijn vriendin had de beeldtaal helemaal
goed gelezen.’
Niet gek voor een peul (of Darth Vader).
Marjolijn de Cocq

Unfair: t/m 23 augustus op vrijdag t/m zondag van
11.00 tot 18.00 uur in de Zuiveringshal op Westergas. Tickets à 12 euro zijn te boeken op unfair-tm.nl.

Jan Pieter Ekker
AMSTERDAM
oen Unfair20 dit voorjaar
niet kon doorgaan, omdat
evenementen en kunstbeurzen waren verboden, bedachten de directeuren
Adam Nillissen en Peter van
der Es een list. De organisatoren spraken niet langer
van een beurs, maar van een
(tijdelijk) museum. Geen
museum met een eigen collectie, maar een
museum waar alles te koop is. Een beurs, zeg
maar. En ze hanteren – zoals het coronaprotocol

A10

NOORD

S

oms komt een Blikvanger met een
pleitbezorger. In het geval van het
meer dan manshoge brons Menselijke eenheid van de Haagse kunstenares Edith ten Kate uit 1982 is dat
Paroollezer Irene Ketman. ‘Mijn
favoriete kunstwerk in Amsterdam staat in
Noord, op de hoek van de Schoorlstraat en de
Werengouw,’ schrijft ze in een brief aan de
krant. ‘Helaas staat het werk op een plaats aan
het water die niet uitnodigt om erop af te stappen en omheen te lopen, want het is omringd
door hoog onkruid, blikjes en ander afval. Maar
dit terzijde. Het beeld was me vanuit de bus
opgevallen en vanuit mijn ooghoek zag ik het
als een massief stuk glanzend brons, dat me
deed denken aan een sierlijke, zij het grote,
gesloten peul.’
Die peul bleek, toen ze er later met een vriendin langsfietste en afstapte, twee menselijke
gestalten te omhullen. Haar vriendin ontdekte
de vorm van een liefdespaar, half naar elkaar
toegedraaid en leunend tegen elkaar – vanaf de
waterkant gezien een intiem beeld. Dan lijkt
het me niet vreemd dat het beeld van Ten Kate
(1917-1995) aanvankelijk stond bij de ingang van
de trouwzaal van het stadsdeelkantoor op het
Buikslotermeerplein. In 2003 werd het bij
ambtelijk besluit niettemin overgeplaatst
naar de huidige locatie.
De Werengouw is een doorgangsweg. Alles
oogt, de zon ten spijt, een beetje troosteloos
en armoedig. Blikjes en afval vallen mee, misschien door de vuilcontainers die er nu achter
zijn geplaatst, voor plastic, textiel, huisvuil,
glas en papier – minstens zo ontsierend.
Conform de wetten der natuur is het beeld
besmeurd met vogelpoep. Achter de hoge

van de Museumvereniging voorschrijft – tijdsloten en een maximumaantal bezoekers. In
plaats van de gebruikelijke vier dagen huist de
‘onbeurs’ (slogan: ‘We used to be an art fair’) nu
twee maanden lang in de Zuiveringshal van de
Westergas, van vrijdag tot en met zondag.
Unfair – opgericht in 2012, na de financiële
crisis, in een tijd die werd gekenmerkt door
culturele kaalslag – was altijd al anders dan de
meeste kunstbeurzen. Omdat er geen galeries
aan deelnemen maar opkomende en al wat
meer gevestigde kunstenaars. Omdat de geselecteerde kunstenaars geen geld betalen om

te mogen meedoen en ook geen percentage van
de opbrengst hoeven af te staan. Het enige wat
ze moeten doen, is meehelpen met de opbouw
van hun eigen stand.

Loopbrug
Het fraaie tentoonstellingsontwerp van deze
vijfde, coronaproof editie is van het Amsterdamse duo Unknown Architects, de winnaars
van de Unfair Architect Award. Geïnspireerd
door vier visionaire stedenbouwkundigen, onder wie Berlage en Le Corbusier, creëerden zij
een soort stad met (open) pleinen en wijken,

De 34 solotentoonstellingen
vormen een vrolijk stemmende
mix van alle denkbare media

→ De ‘peul’ van Edith ten Kate in Noord omhult twee menselijke gestalten. FOTO NOSH NENEH
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Museale rust op de ‘coronaproof ’ beurs
In Amsterdam organiseert Unfair een coronabestendige kunstbeurs: een ‘tijdelijk museum’ dat ruim twee maanden open blijft.
Door�onze�medewerker
Thomas�van�Huut

R

akketakketakketak... gaan
de pianotoetsen van Vibeke
Mascini. Ze vertaalde de
golfslag van de Noordzee
naar een bewegingspatroon voor een
zelfspelende vleugel. De noten klinken niet, het enige geluid komt van
de bewegende mechaniek. Dat je de
poëtisch ratelende golven die van
links naar rechts bewegen over het
klavier van Mascini’s (1989) installatie The Swell zo goed kunt horen,
komt mede doordat het niet zo druk
is op de eerste dag van Unfair in de
Westergas in Amsterdam. Een bewuste keuze van de organisatie.
Normaal sta je wel eens te dringen
op een kunstbeurs, zo niet in het Unfair Temporary Museum. Omdat de
reguliere editie van de tweejaarlijkse
kunstbeurs voor opkomende kunstenaars in april dit jaar door corona geannuleerd moest worden, werkte de
organisatie een plan uit voor een ‘coronaproof ’ editie. Het werd dit tijdelijke museum, dat twee maanden lang
ieder weekend open is. Publiek koopt
een tijdslot. Het resultaat is een kunstbeurs met een museaal soort rust,
waar alle werken uit de sterke selectie
van dertig kunstenaars te koop zijn.
Wat helpt bij het anderhalve meter
afstand houden, is het opvallende
ontwerp van de expositieruimte door
Unknown Architects. Hun opzet is
geïnspireerd door verschillende typen stedenbouw, en is opgedeeld in
vier ‘wijken’ met heel veel steegjes,
doorgangen, of juist grote open
ruimtes. Elkaar passeren kan niet
overal, maar dan neem je een andere

FOTO�LOTTE�VAN�UITTERT

PORFOTTO

Unfair Tijdelijk ‘museum’ in Zuiveringshal Westergas

Willem de Haan, die al eens een kopie van een
Rotterdamse metrohalte in een weiland plaatste, wekt de suggestie dat het diepste door mensen gegraven boorgat zich op het Westergasfabriekterrein bevindt in plaats van op het
Russische schiereiland Kola. In een hoopje zand
plaatste hij een putdeksel, waarop ‘12.226 metpob’ staat geschreven. Ernaast staat een enorme
stellage met een uitgeschreven dialoog uit een
filmscript.
De scène – waar de beurs- dan wel museumbezoeker als vanzelf onderdeel van wordt – is
gesitueerd in een museum, ten tijde van een
pandemie. “Ongelooflijk,” zegt de naamloze
museumbezoeker. “Hoe hebben ze zo’n diep gat
van Rusland naar Amsterdam kunnen verplaatsen?” “Goeie vraag,” antwoordt zijn vriendin.
“Het moet een enorm bureaucratisch proces
zijn geweest. Maar dit is niet waarvoor ik naar
een kunstmuseum ben gekomen.”
Er zijn meer prikkelende installaties. Pieter
van der Schaaf installeerde een intercom op een
witte muur, met buitensporig veel telefoondraad en klemmetjes in een duizelingwekkend
patroon. Het ding werkt echt; je kunt ermee met
de andere kant van de tentoonstellingsruimte
communiceren. Ook Koos Buster Stroucken
verrijkte zijn expositieruimte met ‘gewone’, als
kunst vermomde objecten: een stopcontact en
een brandblusser, een pinautomaat en een
waterkoeler, inclusief bekertjes en watertanks,
allemaal op ware grootte vereeuwigd in keramiek.
Op een tafeltje liggen een pakje sigaretten,
vloeitjes en een asbak boordevol peuken in
kleurrijk keramiek. Busters peuken zijn ook los
verkrijgbaar, in allerlei vormen en maten, voor
slechts 15 euro per stuk. Ter gelegenheid van de
vijfde editie is er meer werk in oplage te koop.
Want Unfair is toch een beurs en op een kunstbeurs moet kunst worden verkocht. En dat gaat
nu eenmaal makkelijker als de drempel niet al te
hoog is – al helemaal in tijden van een pandemie.

Sinds 2003
Kunstenaar Edith ten Kate
Waar Schoorlstraat, Nieuwendam

uw
go

(nauwe) straten en doorgangen en een trap die
leidt naar een loopbrug, die doet denken aan het
uitzichtpunt in Stedelijk Base.
Er was ingezet op veertig deelnemers, maar
zes kunstenaars moesten afzeggen vanwege
Covid-19-reisrestricties. De stad biedt nu onderdak aan 34 solotentoonstellingen, die samen
een vrolijk stemmende mix vormen van alle
denkbare media.
Er zijn installaties en videowerken te zien, er
hangen foto’s, tekeningen, schilderijen, neons
en wandkleden. Raquel van Haver – de grootste
naam op Unfair; vorig jaar exposeerde ze nog in
het Stedelijk – toont een aantal enorme collages
(14.000 euro, ex btw). Schrijver en beeldend kunstenaar Vibeke Mascini, afgestudeerd aan de
Gerrit Rietveld Academie in de richting Beeld en
Taal, vertaalde de golfslag van de Noordzee naar
een bewegingspatroon voor een zwarte vleugel.
De noten klinken niet, het hypnotiserende
getokkel komt van het mechaniek dat de toetsen
in beweging zet – over de volle breedte van het
klavier, als een aanspoelende golf.

TORONTO FILM FESTIVAL

Het Filmfonds heeft 4,6 miljoen
euro verdeeld onder 26 filmtheaters die financiële steun
voor de coronaperiode hadden
aangevraagd. Theaters konden
een aanvraag indienen voor
maart, april en mei; het ministerie van OCW moet bepalen of
de steunmaatregel wordt verlengd. Uit een inventarisatie van
de Filmkrant blijkt dat veel filmtheaters vrezen het einde van
het jaar niet te halen. Ze stellen
ook dat voor het voorbestaan
van het Nederlandse filmtheaterlandschap moet worden
gevreesd.

15

VRIJDAG 17 JULI 2020 HET PAROOL

FUNERAL TRAIN

Filmfonds
ondersteunt
26 filmtheaters
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De�expositieruimte�van Unfair:�Temporary�Museum is�geïnspireerd�door�verschillende�typen�stedenbouw.
route. De plattegrond doet denken
aan de labyrintische opstelling van
Stedelijk Base (inclusief uitkijkpunt),
maar is afwisselender qua opzet.
De formule van het Unfair Temporary Museum mag dan door corona
bepaald zijn, de pandemie is nergens
een artistiek onderwerp. Wel gaat het
vaak over de kracht van verbeelding.

Kunstenaar Willem de Haan (1996)
bijvoorbeeld, verhuisde het diepste
door mensen gegraven punt vanuit
Rusland naar Amsterdam. Althans,
dat is de suggestie. Tussen een hoopje
aarde op de grond ligt een stalen dop
met daarop ‘12.226 metpob’. Ligt
daaronder een boorput van 12 kilometer? Een gigantisch frame met bill-

board (dat hoog boven de expositiewandjes uitsteekt) helpt om die illusie in stand te houden. Op het bord
staat een dialoog van twee museumbezoekers die over het boorgat spreken. ‘Dit is niet waarvoor ik naar een
museum kwam.’ – ‘Inderdaad’. De
Haan herhaalt de grap van een theatertekst naast een ‘echte’ situatie op

een drietal foto’s van mensen op
straat met in het beeld een enorm billboard met absurdistische dialogen.
Speels is ook de intercom die Pieter van der Schaaf (1984) installeerde. Je kunt ermee bellen naar de andere kant van de expositieruimte. De
manier waarop de telefoonlijnen met
klemmetjes op de muur zijn gespijkerd, een minimalistische compositie met veel lange rechte stukken en
een aantal bochten, heeft een sculpturale schoonheid, die je tegelijkertijd in heel veel trappenhuizen van
appartementencomplexen zou kunnen bewonderen. Van der Schaaf
maakt het gewone bijzonder.
Everything that can happen in a day
often does van Hugo Rocci (1989) is
nog zo’n installatie die de verbeelding
aanjaagt. Zijn presentatie bestaat uit
een serie in kalme pasteltinten geschilderde vensters met erachter een
zonsondergang, het huis van de buren of dennenbomen. Het trompel’oeil maakt van de presentatieruimte
een hutje op het platteland. Een gedicht op de wand van Vanessa Kowalski maakt het af, het somt de dingen
op die op een dag kunnen gebeuren:
(‘Ice melts / Salt compliments pepper
/ a mother whispers / While the leaf of
a potted plant unfurls’). Het is een
weldadige alledaagsheid, die misschien frappeert omdat je die postcorona niet meer zo had verwacht.

Beeldende kunst
Unfair:�Temporary�Museum
Westergas,�Amsterdam.�T/m�23/8.�Vr,
Za,�Zo�11.00-18.00�uur.�Tickets:�€12,Inl:�unfair-tm.nl
*#
4
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Unfair Architect
Award 2019-20
In 2017 hebben we de Unfair Architect Award opgezet;
een ontwerpwedstrijd rond de aanbesteding van het
ruimtelijk ontwerp van Unfair. 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.
In
samenwerking
met
een
onafhankelijke
voordrachtscommissie werden 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 Unfair™. Dit project valt in twee
jaren; 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 2019-20
bestaat uit;
• Flora van Gaalen (Het Nieuwe Instituut)
• Jan-Richard Kikkert (Academie van Bouwkunst)
• Kristian Koremans (Zus [Zones Urbaines Sensibles])
• Afke Laarakker (De Architect)
• Marijn Schenk (NEXT Architects).
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 (architect,
ontwerp Unfair16) en de leden van de selectiecommissie.
De pitches werden dit jaar gehost door Het Nieuwe
Instituut te Rotterdam. Voor het schetsontwerp werden
uitgenodigd; Unknown Architects, OFFICE CCXD, en
Instability We Trust. Voor de schetsontwerpen staat 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.
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Unknown
Architects
Collage City
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Cédric van
Parys (CCXD)
The Agora
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Instability We
Trust (IWT)
Behind the
Scenes
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Permanent
Collection
In het verlengde van onze ambitie onze makers binnen een
helder framework een professionele stroomversnelling te
bieden, zijn we het project Permanent Collection begonnen
– de eerste versie van een langetermijnproject waarin we
de culturele voorhoede van Nederland in beeld willen
brengen en aan het woord willen laten over hun werk.
Onder de naam Permanent Collection, hebben we dit
jaar een geïnvesteerd in content en een nieuwe online
omgeving, waar al onze kunstenaars een eigen profiel
hebben gekregen. In korte toegankelijke video-items
interviewden we kunstenaars in hun studio. Hiermee wordt
het makkelijker gemaakt de maker te leren kennen en niet
alleen het werk. Tegelijk willen we hiermee een helder
framewerk opzetten waar ons publiek jong talent kan
ontdekken. Op de online profielen staan per kunstenaar
een korte bio, een videoportret en waren tijdens Unfair™
ook alle werken te vinden die in de tentoonstelling te zien
waren. Permanent Collection wordt doorontwikkeld in een
online portaal waar mensen meer informatie kunnen vinden
over alle jonge makers waarmee we werken, waarmee een
inzicht geven in actuele ontwikkelingen, toonaangevende
makers en hun werk.
In 2020 hebben we op Unfair™ ingezet op meer publieksbinding en -begeleiding, zowel voorafgaande aan,
als tijdens en na het event. Unfair vormt al voor veel
bezoekers het raamwerk om nieuwe talenten te leren
kennen of te volgen. Met dit project hebben we dit jaar de
eerste stap gezet om ons publiek meer engageren met
de verschillende uitgangspunten en achtergronden van
onze makers en een helder, vrij toegankelijk kader bieden
waarin deze maker herkenbaar en zichtbaar zijn als de
hedendaagse culturele smaakmakers; jonge hedendaagse
meesters.

26 / 34

jaarverslag 2020

27 / 34

jaarverslag 2020

28 / 34

Afsluitend
Boekjaar 2020 was een bijzonder jaar, en op veel vlakken een
groot succes, ondanks de vele tegenslagen die we onderweg
tegenkwamen. We hebben snel kunnen schakelen en zijn
vooral inhoudelijk bijzonder trots op de ondernemerszin die
we tentoon hebben gespreid. We hebben midden in crisistijd
onze kunstenaars zichtbaarheid en financiële ondersteuning
kunnen bieden, direct en indirect, en wederom een grote groep
kunstenaars bij elkaar gebracht, precies waar we Unfair voor
hebben opgericht in 2012. We hebben een stroom van positieve
berichten binnen gekregen over de vele vlakken waarop Unfair
een unieke ervaring was voor alle deelnemers en bezoekers;
veilig, spannend, een verademing en vooruitstrevend.
Helaas heeft het ook voor tegenslagen gezorgd. Zo is met name
ons programma in Q4 flink gekort – onze netwerkcompetitie is
gecancelled, het Westerpark House kon geen doorgang vinden
en onze veiling ism Sotheby’s, die we in december hadden
geplanned, hebben we moeten verplaatsen. Uiteraard hebben
al deze aanpassingen ook financiële impact gehad, welke
uiteindelijk resulteren in dat we op ons zorgvuldig opgebouwde
reserves hebben moeten interen.
Hoewel we minder activiteiten presenteerden zijn we ook
trots op de ontwikkeling van ons programma. De Architect
Award heeft de discipline architectuur sterk verankerd in
het programma van Unfair en voor veel positieve publiciteit
en feedback gezorgd. De opzet van de samenwerking met
Loyens&Loeff zorgde voor een aanzienlijke stimulans richting
onze deelnemers, maar ook naar meer draagvlak onder onze
sponsoren. De Permanent Collection en ons host program heeft
veel impact gehad om de verkoop van werken en daarbij in grote
lijnen onze publieksbegeleiding sterk geprofessionaliseerd.
Het is al met al een interessant jaar geweest waarmee we samen
met onze makers een positieve impuls aan de ontwikkeling,
zichtbaarheid en verkoop van actuele hedendaagse kunst
hebben gegeven. Hoewel de crisis in de breedte negatieve
impact heeft gehad op onze sector, zorgde diezelfde crisis ook

voor een nog intensievere samenwerking met de makers, en
netwerk van geïnteresseerden die wel een bezoek aan Unfair
waagden en extra waardering voor de successen die we wel
kunnen vieren.
Hiervoor zijn we dankbaar. Onze dank gaat in eerste instantie
uit naar de deelnemende kunstenaars. Zonder hun was Unfair
nergens. Daarbij gaat onze dank uit naar de sponsoren en
partners voor hun steun, de fondsen voor hun vertrouwen
en volharding in deze moeilijke tijden, alle werknemers voor
hun inzet en de bezoekers voor hun komst. Wij zijn trots op
onze weerbaarheid, die niet zonder de hulp van alle hierboven
genoemden had kunnen bestaan. Een innovatie in crisistijd,
trouw aan onze ontstaansgeschiedenis. We richten ons met
veel plezier op het volgende boekjaar.
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Organisatie
Bestuur
Unfair is een stichting zonder winstoogmerk, met een
onafhankelijk onbezoldigd bestuur. Het bestuur van Stichting
Unfair Amsterdam wordt uitgevoerd door; Jacqueline
Grandjean (directrice Oude 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 volgt de
richtlijnen uit de Governance Code Cultuur.
Directie
De directie over de projecten van Unfair is in handen van Peter
van der Es en Adam Nillissen. Adam en Peter zijn de founding
directors van Unfair en hebben beiden een achtergrond als
beeldend kunstenaar en cultureel ondernemer.
In 2020 was Peter tevens actief als adviseur voor het
Mondriaan Fonds, secretaris in het bestuur van Stichting
Mister Motley en jurylid voor de BAS Art Price.
Partner
Bas Koopmans is sinds 2014 betrokken als partner bij de
organisatorische strategie van Unfair. Hiernaast verzorgt zijn
bedrijf Studio Bas Koopsmans de vormgeving en branding
voor onze evenementen en de stichting. Hij heeft een ruime
werkervaring binnen de grafische sector, met opdrachtgevers
als Museumnacht, Pitch festival (Mojo), ITGWO, Parool,
Stedelijk Museum Amsterdam, de Oude Kerk en Converse.
Team
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 freelancer 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 werkten we in 2020 voor onze sponsoring
met Janneke van Oosterwijk. Zij werkte o.a. bij Kunstveilingen.
nl en deed o.a. sponsorwerving voor de Rietveld Academie
Amsterdam.
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;
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 functie- en
loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst
toe.

jaarverslag 2020

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 wordt stapsgewijs
toegepast in de periode 2020-24 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.
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
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
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een e-mail te sturen. Unfair 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 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 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 Unfair 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 vrijkaartenbeleid om specifiek
getargete bezoekers te bereiken. Deze selectie 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 Unfair™.
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Stichting 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
displaying and selling their work.

Directie & Founders
Peter van der Es
Adam Nillissen
Design & Partner
Bas Koopmans

Ruimtelijk ontwerp
Unknown Architects
Opbouwcoördinator
Boris de Beijer

Sponsoring
Janneke van Oosterwijk

Grafisch ontwerp
Studio Bas Koopmans
Ralph Bruens

Productie Coördinator
Damiana de Windt

Drukwerk catalogus
Rodi Druk

Programma Coördinator
Simone de Vries

Webdevelopment
Tom Walter
Boy Berends

Marketing en Communicatie
Rosalie Peeperkorn
Content Maker
Gwen Pol
Team
Dieke Ribbers
Lotte van Uittert

Selectiecommissie Unfair™
Stijn Huijts
Sabrina Kamstra
Mirjam Kooiman
Peter van der Es
& Adam Nillissen
Vincent van Velsen
Antoine de Werd

selectiecommissie
Architect Award
Flora van Gaalen
Jan-Richard Kikkert
Kristian Koremans
Afke Laarakker
Marijn Schenk
Bestuur Unfair Amsterdam
Jacqueline Grandjean
Age Lindenbergh
Jacko Brinkman
Heske ten Cate
Comité van aanbeveling
Hester Alberdingk Thijm
Ann Demeester
Roos van Put
Jop Ubbens
Fons Welters
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2020 in cijfers

Bezoekers fysiek
Unfair™

4.532
4.532

Bezoekers digitaal
Architect Award
Unframed
Permanent Collection

30.000
1.000
750
28.250

Socials
Facebook
Instagram
Nieuwsbrief

6.254 (+199)
8.737 (+2.549)
4.076 (+1.637)
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unfairamsterdam.nl
office@unfairamsterdam.nl

instagram.com/unfair_amsterdam
facebook.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.
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