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Amsterdam Art is een onafhankelijke organisatie die
niet handelt vanuit één specifieke kunstinstelling,
maar zich als spin in het web van het hoofdstedelijke
culturele veld bevindt. Amsterdam Art fungeert
als katalysator en kompas voor hedendaagse
kunst en haar publiek. Het hele jaar door wordt
samengewerkt met toonaangevende nationale
en internationale kunst- en cultuurinstellingen.
Amsterdam Art laat het bijzondere karakter van
Amsterdam als creatieve en culturele stad zien en
wekt een doorlopende publieke belangstelling voor
het grootstedelijke aanbod aan hedendaagse kunst.
Hiervoor hebben wij een groot (internationaal)
netwerk en uitgebreide expertise opgebouwd. Onze
kernactiviteiten zijn het jaarlijkse Amsterdam Art
Weekend in november, de Amsterdam Art Calendar
gedurende het hele jaar en sinds 2019 ook het
organiseren van tentoonstellingen in Capital C.

Kompas en katalysator
Voor het publiek fungeert Amsterdam Art als een
kompas in het kunstenveld. De bezoeker wordt de
mogelijkheid geboden om van dichtbij te ervaren
wat er in de stad gebeurt en hoe de verschillende
kunstinstellingen elkaar inspireren. Amsterdam
Art Weekend is een graadmeter voor huidige
tendensen in de beeldende kunst en signaleert
toekomstige ontwikkelingen en trends. Enerzijds
wordt het kunstenveld inzichtelijk en toegankelijk
gemaakt, zodat meer mensen kennis maken met
en geïnspireerd worden door hedendaagse kunst.
Anderzijds wil Amsterdam Art een internationaal
(vak)publiek opmerkzaam maken op de breedte en
diepte van het kunstenveld, waardoor Amsterdam
wordt gepositioneerd als creatieve stad op
wereldniveau.
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Voor het hoofdstedelijke kunstenveld fungeert
Amsterdam Art als katalysator. Amsterdam Art
is een actieve gesprekspartner voor alle galeries,
postacademische opleidingen, musea, instituten,
projectruimtes e.a. die deelnemen aan het Art
Weekend (hierna ‘deelnemers’) en de Amsterdam
Art Calendar, maar ook voor cultuurliefhebbers,
kunstprofessionals, kunstverzamelaars, kunstenaars,
bedrijven, de gemeente en andere belanghebbenden
bij een bloeiende hedendaagse kunstscene.
Amsterdam Art brengt deze partijen in beweging
voor de kunst, verbindt ze met elkaar, met partijen

elders uit het land of uit het buitenland en zet
gezamenlijk programma’s op. Wij zijn ervan overtuigd
dat we door samen te werken meer kunnen
bereiken, dat we het publiek kunnen inspireren met
activiteiten van de hoogste kwaliteit en dat we aan
de wereld kunnen laten zien waarom Amsterdam
uniek is. Amsterdam Art functioneert als het ware als
ambassadeur van de hoofdstedelijke kunstscene en
doet er alles aan om de kwaliteit en diversiteit ervan
te bewaken, te stimuleren en onder de aandacht te
brengen van een groot publiek.
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Sinds 2019 programmeert Amsterdam Art in Capital
C gedurende het hele jaar tentoonstellingen. Capital
C is een ontmoetingsruimte en coworkingspace
waar events plaatsvinden en waar creatieve bedrijven
kantoor houden. Ons afwisselende programma
bestaat uit een aantal tentoonstellingen per jaar,
waarin we samenwerkingen aangaan met ons
bestaande netwerk van partners. Het programma
is divers: van (groeps)tentoonstellingen met galeries
tot presentaties door bedrijfscollecties, jonge
initiatieven en initiatieven door curatoren. De focus
die we binnen deze programmering hebben ligt
voornamelijk op het delen van het plezier van het
verzamelen van kunst. Met de tentoonstellingen
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hopen we een nieuw publiek te bereiken door
ontmoetingen tussen publieksgroepen uit de
hedendaagse kunst en de creatieve industrie te
bewerkstelligen en bieden we tevens de huurders
en bezoekers van het pand creatieve inspiratie.
Wij geloven dat de doelgroepen ‘nieuwe kopers’
en ‘nieuwe generatie kunstliefhebbers’ voor een
belangrijk deel te vinden zijn in andere takken van de
creatieve industrie (mode, vormgeving, muziek etc).
De tentoonstellingen fungeren daarnaast als een
‘fysieke flyer’ voor Amsterdam Art gedurende het
jaar. In 2019 organiseerden wij de tentoonstelling
Les Grand Meaulnes van Juliaan Andeweg en de
tentoonstelling Amsterdam: Collected, waarin
verzamelaars zelf een aantal werken uit hun
collecties kozen. Met medewerking van Martijn
en Jeannette Sanders, Willem Sijthoff, Casper van
der Kruk, THE EKARD COLLECTION, ‘the Finest
Amsterdam Contemporary Art Collection ever …’,
en Emma van der Minne.
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Amsterdam Art is gedurende het hele jaar actief als
stichting met het onder de aandacht brengen van
alle actualiteiten op het gebied van hedendaagse
beeldende kunst bij het publiek, het organiseren van
Amsterdam Art Weekend (het hoogtepunt van het
jaar), het ontwikkelen van de structuur, het betrekken
van publiek en samenwerkingspartners. Een specifiek
middel dat hiertoe is opgezet, is de Amsterdam
Art Calendar, waarin iedere twee maanden de
actuele tentoonstellingen en evenementen worden
weergegeven. Het is een handig overzicht voor
publiek dat ‘iets met kunst’ wil, maar nog niet precies
weet waar hij/zij moet zijn. Daarnaast is er een
tweewekelijkse e-mailing om geïnteresseerden op
de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen
in de Amsterdamse hedendaagse kunstscene
en worden er gedurende het hele jaar tours
georganiseerd langs de instellingen die Amsterdam
Art vertegenwoordigt met de Amsterdam Art
Calendar en het Amsterdam Art Weekend. Ook
is Amsterdam Art zeer actief op sociale media en
ziet zij haar achterban sterk groeien. Bovendien
geeft Amsterdam Art kunsttips voor verschillende
magazines (waaronder A-mag en de Uitkrant).

Amsterdam Art
Weekend
Van 21 t/m 24 november stond Amsterdam geheel
in het teken van de hedendaagse beeldende
kunst. Tijdens de achtste editie van Amsterdam
Art Weekend presenteerden de meer dan vijftig
deelnemende galeries, projectruimtes, musea en
instituten de allernieuwste ontwikkelingen; van jong
en opkomend talent tot en met het meest recente
werk van gevestigde kunstenaars.
Amsterdam is al sinds de 17e eeuw een internationaal
centrum voor vernieuwende kunstproductie. Het
liberale klimaat biedt ruimte voor experiment,
hetgeen nog steeds een grote aantrekkingskracht
uitoefent op kunstenaars van over de hele wereld.
Amsterdam Art Weekend zet de Amsterdamse
hedendaagse kunstscene op de wereldkaart.

Deelnemers
Amsterdam Art Weekend telde dit jaar 58
deelnemers. Zij werden geselecteerd door een
onafhankelijke Invitatiecommissie, die de deelnemers
beoordeelde op de kwaliteit van het voorgestelde
programma. Nieuwe deelnemer dit jaar was
Stevenson Gallery, een Zuid-Afrikaanse galerie met
een internationale focus. Stevenson Gallery stond
onder andere op Art Basel, Frieze London, Paris
Photo en Art Basel Miami Beach en opende onlangs
haar deuren aan de Prinsengracht. Tijdens het Art
Weekend was daar een tentoonstelling van de
multidisciplinaire kunstenaar Robin Rhode (1976,
Kaapstad, Zuid-Afrika) te zien.

Amsterdam Art Jaarverslag 2019

Ook het CBK Zuidoost, dat al ruim dertig jaar
hét expertisecentrum voor beeldende kunst met
interculturele accenten is, was voor het eerst
onderdeel van het Art Weekend-programma
met een expositie van Charl Landvreugd (1971,
Paramaribo, Suriname). Onder de noemer “Becoming
/ Belonging” presenteerde de kunstenaar nieuw werk
dat reflecteert op hybride identiteiten en koloniaal
verleden. Daarnaast deden REUTENGALERIE, The
Black Archives, No Man’s Art Gallery, OSCAM, Het
HEM en Westergas dit jaar voor het eerst mee aan
Amsterdam Art Weekend.
Er ontstond een nieuwe samenwerking tussen de
Vleeshal in Middelburg en de stad Amsterdam.
Tijdens het Art Weekend was de Vleeshal te gast
bij ROZENSTRAAT | a rose is a rose is a rose, ook
deelnemer aan het Art Weekend, en presenteerden
zij tweemaal de performance “I WANT TO SAY
SOMETHING” van Martina-Sofie Wildberger. Cargo
in Context en het Vlaams Cultuurhuis de Brakke
Grond sloegen ook de handen ineen tijdens het
Art Weekend. Zij presenteerden gezamenlijk de
tentoonstelling “On-Trade-Off”, een langlopend
artistiek onderzoeksproject van een internationale
groep kunstenaars, filmmakers en onderzoekers, dat
de ecologische en economische implicaties van het
winnen en verwerken van lithium, de belangrijkste
grondstof voor de wereldwijde productie van ‘groene’
energie, onder de aandacht wilde brengen. Het
programmaonderdeel van Sir Adam, partnerhotel van
Amsterdam Art Weekend, sloot dit jaar goed aan
bij de programmaonderdelen van Eye Filmmuseum
en IDFA. Met een Artist Talk over videokunst werden
beginnende videokunstliefhebbers geïnformeerd,
geprikkeld en geënthousiasmeerd over de getoonde
werken in Eye Filmmuseum en de screening bij IDFA.

Amsterdam Art Weekend
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Programma
Amsterdam Art Weekend biedt ieder jaar een
veelzijdig openbaar programma dat gericht is op
(internationale) cultuurliefhebbers. Ter ondersteuning
van het openbaar programma bestaat een besloten
programma dat kunstprofessionals in de gelegenheid
stelt om verdieping te zoeken binnen hun vakgebied.
In 2019 telde het Art Weekend 143 activiteiten,
waarvan 53 tentoonstellingen, 22 besloten
evenementen en 121 publieke programma’s.
Daarnaast werden 45 programma’s op maat
gemaakt voor (inter)nationale kunstprofessionals en
cultuurliefhebbers om hen zo optimaal mogelijk te
begeleiden in hun bezoek.
De afgelopen editie van het Art Weekend bood
opnieuw een spannende ontdekkingstocht voor
velen. Met de indringende presentaties van onze
vaste partners en met het opnemen van nieuwe
locaties lieten wij het aanbod van hedendaagse kunst
in de stad in haar volle breedte zien.
Zo kon je tijdens het Art Weekend het werk van
de Sudanese kunstenares Kamala Ibrahim Ishag
bewonderen in de tentoonstellingsruimte van het
Prins Claus Fonds. Al vijftig jaar lang werkt Ishag, als
pionier op het gebied van moderne kunst in Sudan,
iedere dag aan haar gigantische doeken, met daarop
in verf aangebracht dromerige figuren, herhaaldelijk
omgeven door golvende planten. In december 2019
ontving ze de Grote Prins Claus Prijs. Amsterdam Art
ontwikkelde meerdere tours op maat rondom deze
tentoonstelling.
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Amsterdam Art Weekend
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Bij De Appel arts centre bracht kunstenaar Patricia
Kaersenhout haar hedendaagse versie van het
beroemde kunstwerk The Dinner Party (1979) van
Judy Chicago. In Kaersenhouts installatie Guess
who’s coming to dinner too? werd een driehoekige
tafel gedekt voor 38 vrouwen van kleur uit de
geschiedenis en mythologie, van over de hele wereld.
Zo waren er onder de genodigden verzetsheldinnen
uit Mexico, Uganda en Indonesië. Het CBK Zuidoost
nam deel aan het Art Weekend met de veelvuldig
in de media besproken solotentoonstelling van
kunstenaar Charl Landvreugd. Zijn grootschalige
installatie in een leegstaand kantoorgebouw was
gebaseerd op de Tembe, traditioneel schilderen houtsnijwerk van de Marrons in Suriname. De
presentatie als geheel toonde een gelaagd zelfportret
van Landvreugd waarin hij kritisch terugblikte op
zijn wordingsproces als kunstenaar. De installatie
bood vooral ook een sensorische ervaring waarbij
de zintuigen van bezoekers geprikkeld en gevoed
werden. Ook waren er enkele grootschalige,
bijzondere museale tentoonstellingen die tijdens
het Art Weekend feestelijk werden geopend.
Het Stedelijk Museum pakte uit met de eerste
Europese solotentoonstelling The Factory van de
Mexicaan Carlos Amorales. Carlos Amorales begon
zijn carrière begin jaren negentig in Amsterdam,
als student aan de Rietveld Academie en resident
aan de Rijksakademie. In Amsterdam veranderde
hij zijn naam in ‘Carlos Amorales’: een conceptuele
identiteit die hij aan anderen uitleende met het doel
te onderzoeken hoe kunst in het alledaagse leven
kan fungeren. Samen met het museum organiseerden
wij de jaarlijkse preview voor kunstprofessionals,
meerdere educatieve programma’s én een knallende
afterparty voor een breed publiek. De Oude Kerk
omarmde voor deze editie van het Art Weekend de
werkmethode van de Argentijn Adrián Villar Rojas
door met meer dan honderd vrijwilligers uit de buurt
te bouwen aan de omvangrijke en
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site-specifieke installatie Poems for Earthlings,
een wonderlijke en verontrustende reis door de
Oude Kerk in een reflectie die alle tijden omvat.
De installatie kwam tot stand na talrijke bezoeken
aan de Oude Kerk en historisch onderzoek door de
kunstenaar. Tot slot nam Het HEM, ‘nieuw huis voor
eigentijdse cultuur’, voor het eerst deel aan het Art
Weekend. Het HEM presenteerde nieuw werk van
de Chileense kunstenaar en componist Nicolás Jaar.
Zijn tien weken durende verblijf in Zaandam werd
een intensieve verkenning van het Hembrugterrein,
waarbij historische, sociologische, archeologische en
geografische data als bronmateriaal dienden voor
een muzikale compositie over deze bijzondere locatie.
Met al deze partners ontwikkelden wij de (rand)
programmering, events, speciale rondleidingen en
tours op maat.

In 2019 organiseerde Looiersgracht 60 voor
de tweede keer tijdens het Art Weekend de
boekenbeurs Printing Plant. Deze exclusieve
driedaagse boekenbeurs bood de mooiste
kunstenaarsedities, catalogi, monografieën en
tijdschriften van uitgevers, antiquariaten, (prent)
kunstenaars en galeries; bijzondere edities die je
vaak niet in de reguliere boekhandel kunt krijgen. In
de context van de beurs werd een programma van
gesprekken en presentaties rondom self-publishing
in de kunst georganiseerd.

Amsterdam Art Weekend
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Amsterdam Art Weekend –
een weekend voor héél Amsterdam
Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan
een inclusiever kunstenveld in Amsterdam. Wij
streven naar een Amsterdam Art Weekend voor
héél Amsterdam. Niet alleen in de samenstelling
van de bezoekers, maar ook in de representatie van
het aanbod in de stad. Om het laatstgenoemde
te realiseren hebben we in 2019 verschillende
samenwerkingen opgezet en nieuwe deelnemers
toegevoegd aan het programma.
De Amsterdamse kunstscene bestaat niet enkel
uit het centrum van Amsterdam, maar reikt uit
naar al haar wijken. Nieuwe deelnemers als CBK
Zuidoost, OSCAM, No Man’s Art Gallery en Het
HEM zijn hier uitstekende voorbeelden van, met
Het HEM als kunstinstelling gevestigd net buiten
Amsterdam. Deze deelnemers presenteren het
hele jaar tentoonstellingen van hoge kwaliteit en
zijn niet meer weg te denken uit de Amsterdamse
kunstscene. Daarnaast is er een samenwerking
opgezet tussen de Vleeshal in Middelburg en
ROZENSTRAAT | a rose is a rose is a rose. De locatie
van de Rozenstraat leent zich uitstekend voor de
performance van Martina-Sofie Wildberger. Met
het toelaten van de Vleeshal is dit tevens de eerste
keer dat Amsterdam Art Weekend een deelnemer
toont die niet in Amsterdam is gevestigd. Naast het
representeren van het diverse aanbod in Amsterdam,
willen we ook de Amsterdamse kunst toegankelijk
maken voor alle Amsterdammers. Dit doen we door
het uitnodigen van groepen, zoals de Welcome App
en IMC Weekendschool, en het aanbieden van tours
in samenwerking met Young Collectors Circle en
Wonder Woman at the Museum. Ook hebben we
een educatief programma opgezet in samenwerking
met Kidsweek. De samenwerking met KunstKoop is
in 2019 uitgebreid tot een Art Hunt.
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

Welcome App
In 2018 zijn we begonnen met het organiseren van
galerietours voor nieuwkomers (vluchtelingen) in
samenwerking met Blendin. Door het enthousiasme
van de groep hebben we dit jaar wederom een
tour georganiseerd in samenwerking met de
Welcome App (voorheen Blendin). De Welcome
App wil nieuwkomers kennis laten maken met de
Nederlandse maatschappij op een laagdrempelige
en leuke wijze. De galerietours dragen hieraan bij.
De nieuwkomers ontdekken de kunst van Amsterdam
en komen tegelijkertijd in contact met Nederlanders
die zich ook hebben aangemeld voor de tour.
IMC Weekendschool
Dit jaar hebben we opnieuw een programma
gemaakt voor IMC Weekendschool, de stichting die
op zondag aanvullend onderwijs geeft aan kinderen
uit sociaaleconomisch achtergestelde wijken.
Dertig leerlingen van IMC Weekendschool hebben
een rondleiding en een aanvullend programma bij
Christie’s Amsterdam gevolgd. De leerlingen mochten
met eigen objecten een veiling nabootsen. Met
enthousiasme begonnen ze te bieden en onderling
te onderhandelen. Ze hebben veel geleerd over
de kunstwerken en over het functioneren van een
internationaal veilinghuis.

Amsterdam Art Weekend

10

Art Tours in samenwerking met Young Collectors
Circle en Wonder Woman at the Museum
In 2019 hebben we een nieuwe samenwerking
opgezet met Young Collectors Circle, een platform
voor startende kunstverzamelaars. Het doel van
Young Collectors Circle is het inspireren van een
nieuwe generatie kunstverzamelaars; niet alleen
om hun eigen leven te verrijken, maar ook om de
kunstsector te ondersteunen. Young Collectors
Circle organiseert door het jaar heen verschillende
evenementen zoals lezingen, studiobezoeken en
tours. Tijdens Amsterdam Art Weekend hebben we
samen zowel op maat gemaakte Gallery Tours voor
besloten groepen als publiek toegankelijke Gallery
Tours aangeboden. Met de inzet van 15 enthousiaste
Art Guides, opgeleid door Young Collectors Circle
en Amsterdam Art, zijn er in totaal 445 mensen
rondgeleid door de galeries van Amsterdam.
De vrijdagavond van Amsterdam Art Weekend stond
in het teken van de Young Professionals. Amsterdam
Art heeft jongerengroepen uit het bedrijfsleven
benaderd en uitgenodigd om deel te nemen aan
een Gallery Tour. Er zijn in totaal 190 Young
Professionals via ons programma op vrijdagavond
de stad ingegaan om de kunst van de Amsterdamse
galeries te verkennen. De jongerengroepen die
meededen waren afkomstig van ICA (Intercompany
Association), AkzoNobel, Deloitte, De Nederlandsche
Bank, Allen & Overy en de Jonge Balie. De jongeren
begonnen gezamenlijk bij Capital C, waarna ze
werden opgedeeld in verschillende groepen. Iedere
groep werd toegewezen aan een Art Guide, die
ze naar drie galeries begeleidde. Dankzij het grote
aantal deelnemers hebben alle deelnemende
galeries van Amsterdam Art Weekend een groep
Young Professionals mogen verwelkomen. Na de
bezoeken aan de drie galeries eindigden de Gallery
Tours bij Christie’s. Hier werden de groepen feestelijk
ontvangen bij de Post-War & Contemporary Art
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

tentoonstelling. Het doel van de tours was om een
nieuwe jonge doelgroep kennis te laten maken met
het kunstenveld van Amsterdam. Bovendien weten
veel jongeren niet wat er speelt in hun eigen stad.
De Gallery Tours en Art Guides hebben de jongeren
kennis laten maken met en geënthousiasmeerd over
de kunstmarkt.
Daarnaast hebben we verschillende culturele
groepen ontvangen tijdens Amsterdam Art
Weekend, waaronder Club Foam (Foam), Rijksextra
(Rijksmuseum), Young Stedelijk en Stedelijk Circle
(Stedelijk Museum), Young Patrons Circle (Nationale
Opera en Ballet) en gasten van Sir Albert. In totaal
hebben er 146 mensen deelgenomen aan een
Gallery Tour. Ook deze groepen werden begeleid
door de Art Guides van Young Collectors Circle
en Amsterdam Art. We hebben ook Gallery Tours
aangeboden aan het algemene publiek. Men
hoefde zich niet in te schrijven en de tours waren
gratis toegankelijk. De drempel werd hierdoor laag,
waardoor er veel animo was. In totaal hebben
er op zaterdag en zondag 89 kunstliefhebbers
deelgenomen aan de tours.

Nieuw dit jaren waren de tours aangeboden door
Wonder Woman at the Museum, de organisatie
die rondleidingen door tentoonstellingen geeft
waarbij de vrouw centraal staat. De tours
onderzoeken, ontdekken en nemen je mee naar
vrouwelijke kunstenaars van de Amsterdamse
musea en galeries. Wonder Woman at the
Museum heeft twee rondleidingen georganiseerd.
We vinden het belangrijk om ook nieuwe culturele
initiatieven op te nemen in het programma, zodat
ze op deze manier meer naamsbekendheid krijgen
en uiteindelijk ook gaan groeien.

“Het was erg leuk om een groep
mensen met verschillende interesses
een indruk te geven van wat de galeries
in Amsterdam te bieden hebben. Mede
dankzij deze ervaring als art guide heb
ik mijn netwerk kunnen uitbreiden en
nieuwe kansen gekregen, daar ben ik
erg dankbaar voor.”
- Annabel Eagles - Art Guide

Amsterdam Art Weekend
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Educatie: Kidsweek

Mondriaan Fonds / KunstKoop: Art Hunt

Daarnaast zetten wij ons ook in om kinderen en
jongeren te betrekken bij onze activiteiten en ze
te leren om naar kunst te kijken en te praten over
hoe kunst helpt om hun positie in de wereld beter
te begrijpen.

Ook in 2019 vond Amsterdam Art een
inspirerende partner in KunstKoop van het
Mondriaan Fonds om een nieuw en breed
publiek te bereiken. We werkten samen om de
drempel om kunst te kopen te verlagen, in het
bijzonder onder een jonge doelgroep door hen
bekend te maken met de KunstKoop en het
aanbod in de galeries tijdens Amsterdam Art
Weekend. We organiseerden de eerste editie
van de Art Hunt, een behapbare en speelse
manier om door het grote aanbod van het Art
Weekend te navigeren, kennis te maken met de
Amsterdamse galeries en de interesse in kunst
te versterken door bezoekers de mogelijkheid te
bieden om op een andere manier naar kunst te
kijken. Door het beantwoorden van quiz-achtige
vragen over de 28 deelnemende galeries via een
online formulier konden Young Professionals kans
maken op een geldbedrag ter waarde van €
750, waarmee de eerste KunstKoop kon worden
gefinancierd. Dit was een goede aansporing
voor de Young Professionals en heeft het kopen
van kunst in deze doelgroep gestimuleerd. De
winnaars van de Art Hunt hebben dankzij dit
initiatief hun eerste kunstwerk kunnen aanschaffen
bij een galerie naar keuze.

In 2019 zijn wij gestart met een samenwerking met
Kidsweek, een weekkrant voor kinderen van 7 tot
12 jaar die in een oplage van 64.000 exemplaren
wekelijks 167.000 kinderen bereikt in heel Nederland.
In samenwerking met een onderwijsredacteur
van Kidsweek ontwikkelen wij lesmateriaal voor
het digitale onderwijsplatform LessonUp, dat
gedurende het gehele jaar online toegankelijk blijft.
Om relevantie te hebben in het onderwijs wordt
het materiaal gekoppeld aan het doel om kinderen
op de wereld en hun eigen positie daarbinnen te
laten reflecteren aan de hand van kunst. Speciale
opdrachten worden gekoppeld aan kunstenaars
die tijdens Art Weekend te zien zijn. Het materiaal
wordt landelijk verspreid.
Bovendien geven wij een extra stimulans aan het
kunstonderwijs op Amsterdamse basisscholen in
de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord
door jaarlijks een aanvullende prijsvraag met (gratis)
klassenbezoek aan een van de deelnemers van
het Art Weekend uit te reiken. Doordat we dit
lesmateriaal elk jaar ontwikkelen, zorgen we dat
hedendaagse kunst jaarlijks een vast onderdeel
wordt in de klas en dat kinderen op die manier
vertrouwd raken met hedendaagse kunst.
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“Voor mij als jonge kunstverzamelaar is
het Art Weekend het perfecte moment
om nieuwe plekken te ontdekken. Tijdens
het Art Weekend kom ik bij instellingen en
galeries die ik anders nooit had ontdekt! “
- Emma van der Minne, Young Professional

Amsterdam Art Weekend
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Nieuw publiek: cross-overvideokunst
Een vast onderdeel van Amsterdam Art Weekend
is het videoprogramma in samenwerking met het
International Documentary Film Festival (IDFA) in
Eye Filmmuseum. Deze drieledige samenwerking
heeft de vernieuwde opzet uit 2018 in 2019
voortgezet. Amsterdam Art heeft in aanloop naar
het Art Weekend alle residenten en alumni van
de Rijksakademie van beeldende kunsten en De
Ateliers, en alle kunstenaars van de deelnemende
galeries uitgenodigd om video- en/of filmwerk,
vervaardigd in het afgelopen jaar, in te zenden. Op
de zaterdagochtend van het Art Weekend hebben
we in samenwerking met Sir Adam, hotelpartner
van Amsterdam Art, een lezing georganiseerd. De
lezing had als doel zowel de kunstliefhebbers van
het Art Weekend als de gasten van Sir Adam te
informeren over videokunst. Zelfstandig curator
Robbie Schweiger en kunstenares Polina Kanis gingen
met elkaar in gesprek over videokunst en gaven een
introductie tot de geschiedenis van videokunst. De
lezing was gratis toegankelijk en heeft een grote
groep mensen geïnformeerd en geënthousiasmeerd.
De groep kon vervolgens de screening van IDFA of
de tentoonstelling in Eye Filmmuseum bezoeken.

Rijksakademie van beeldende kunsten
en De Ateliers
Amsterdam is, mede doordat de Rijksakademie van
beeldende kunsten en De Ateliers er zijn gevestigd,
van oudsher een vestigingsplaats voor getalenteerde
kunstenaars van over de hele wereld. Amsterdam
Art zet zich actief in om een platform te bieden
aan kunstenaars met uiteenlopende culturele
achtergronden en stimuleert deelnemende galeries
en overige instituten om met kunstenaars van over
de hele wereld te werken. In 2019 kwam 31% van
de deelnemende kunstenaars aan het Art Weekend
uit Nederland en 69% uit het buitenland. Daarbij was
37% van de kunstenaars vrouw en 63% man.

“Amsterdam Art Weekend is hét
moment om nieuwe ideeën en projecten
aan de wereld te presenteren en betekenisvolle gesprekken te voeren die je eigen
werk vooruit kunnen helpen.”
- Inti Hernandez, kunstenaar

“Voor De Ateliers is Amsterdam Art
Weekend één van die zeldzame momenten
in de kalender waarop alle schakels in de
kunstketen op een internationaal niveau in
Amsterdam worden geactiveerd: makers,
publiek, bemiddelaars en verzamelaars
ontmoeten en vinden elkaar.”
- Xander Karskens, directeur de Ateliers
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Internationale Positionering
Internationalisering is sinds de oprichting van
Amsterdam Art Weekend een belangrijk
doel. Ook in 2019 heeft de organisatie zich
op verschillende manieren ingezet om meer
zichtbaarheid en naamsbekendheid voor
Amsterdam Art Weekend in het buitenland
te genereren, met als doel meer internationale
kunstprofessionals en verzamelaars Amsterdam
Art Weekend te laten bezoeken. Zodoende
brengen we de Amsterdamse hedendaagse
kunstproductie onder de aandacht van
buitenlandse curatoren, kunstverzamelaars,
toonaangevende musea en instituten, en
brengen we tegelijkertijd waardevolle input
en kennis van buitenaf naar Amsterdam.

Het succes van onze inspanningen is deels te danken
aan het introduceren van een nieuwe functie in de
organisatie. Vanaf juli werden wij ondersteund door
een medewerker VIP Relations die continu in contact
stond met onze internationale gasten.
In 2019 ontvingen wij in totaal 47.000 bezoeken,
waarvan 10.300 bezoeken van kunstprofessionals
tijdens het Art Weekend. Met ons Professionalsprogramma ontvingen wij 2800 bezoekers tijdens
22 activiteiten. Momenteel komt ongeveer een
derde van de professionals uit het buitenland.

“Het Amsterdam Art Weekend was voor mij
het uitgelezen moment om een bezoek te
brengen aan Amsterdam. Ik heb veel nieuwe
contacten en ontdekkingen opgedaan in de
levendige kunstscene van Amsterdam.”
- Pablo Martinez, Curator MACBA Barcelona

Onze inspanningen hebben geleid tot een
bezoek aan het Art Weekend door veel
belangwekkende kunstprofessionals. Niet alleen
ontvingen wij verschillende verzamelaarsgroepen
zoals Outset International, Saha Foundation en
VBCN (Vereniging Bedrijfscollectie Nederland)
en 23 internationale journalisten van Frieze,
Elephant magazine, Monopol, Connaissance
des Arts, NOWNESS en Art Agenda NY, ook
ontvingen wij in groepsverband curatoren van
onder meer het Mondriaan Fonds en Duitse
curatoren onder leiding van de Nederlandse
ambassade in Berlijn. Bovendien hebben
internationale gasten op eigen gelegenheid
het Art Weekend bezocht. Ook hebben wij
het netwerk van verschillende Gallery en
Art Weekends in Europa verstevigd en zijn
samenwerkingen gestart om uitwisseling
tussen kunstprofessionals op gang te brengen.
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Deelnemersoverzicht
Galeries
1
AKINCI
2
Albada Jelgersma
3
Andriesse~eyck galerie
4
BorzoGallery
5
Galerie Caroline O’Breen
6
Ellen de Bruijne Projects
7
Flatland Gallery
8
Galerie van Gelder
9
Annet Gelink Gallery
10a Grimm (Frans Halsstraat)
10b Grimm (Keizersgracht)
11
HERO
12
Gerhard Hofland
13
Galerie Wouter van Leeuwen
14
Lumen Travo Gallery
15
Galerie Ron Mandos
16
The Merchant House
17
Galerie Onrust
18
Reflex Amsterdam
19
REUTENGALERIE
20
Slewe
21
Stevenson
22
Stigter Van Doesburg
23
tegenboschvanvreden
24
TORCH
25
Upstream Gallery
26
Van Zijll Langhout / Contemporary Art
27
Galerie Fons Welters
28
Martin van Zomeren
Residenties
29
De Ateliers
30
Rijksakademie van beeldende kunsten
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Musea/Instituten
31
De Appel
32
Eye Filmmuseum
33
Foam
34
Looiersgracht 60
35
Manifesta
36
Oude Kerk
37
Prince Claus Fund Gallery
38
Stedelijk Museum Amsterdam

17

Project Spaces
39
The Black Archives
40
CBK Zuidoost
41
Framer Framed
42
If I Can’t Dance, I Don’t Want
To Be Part Of Your Revolution
43
ISO
44
Kunstverein
45
No Man’s Art Gallery
46
OSCAM
47
P/////AKT
48
ROZENSTRAAT | a rose is a rose is a rose
49
Cargo in Context / de Brakke Grond
Overig
50
Amsterdam Art Gallery @ Capital C
51
Christie’s Amsterdam @ Westergas
52
Het HEM
53
International Documentary Film
Festival Amsterdam
54
Vleeshal @ Amsterdam
55
Westergas
Partner Hotels
56
Sir Adam
57
Sir Albert
58
Hotel Arena
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Activiteitenoverzicht
Tentoonstellingen
Heroines Now, Anne Wenzel, Melanie Bonajo,
Gluklya, Sarah Naqvi and Lungiswa Gqunta - AKINCI
Fragments of Garden, Arjan van Helmond - Albada
Jelgersma
mountain, mountain, Nicoline Timmer - andriesse
~ eyck galerie
Fensterbilder, Koen Vermeule - BorzoGallery
De gegroeide plek, Alle Jong - Galerie Caroline
O’Breen
Suchan Kinoshita, Suchan Kinoshita - Ellen de
Bruijne Projects
Camouflage, Alice Browne - Flatland Gallery
About What, Nokukhanya Langa (in AP) + Linda
Persson - Galerie van Gelder
The Undertakers, Yael Bartana - Annet Gelink
Gallery
Claudia Martinez Garay, Claudia Martinez Garay GRIMM (Frans Halsstraat)
Loie Hollowell, Loie Hollowell - GRIMM
(Keizersgracht)
WE ARE CHILDREN OF THE LIGHT, CHILDREN
OF THE LIGHT - HERO
Umami Maybe, Janine van Oene - Gerhard Hofland
Cimarron, Charles Fréger - Galerie Wouter van
Leeuwen
Political Strategy, Thierry Oussou - Lumen Travo
Gallery
Axis Mundi, Jacco Olivier and Per Kirkeby - Galerie
Ron Mandos
Of the World We Share: Ten Works in Slow Time
by Craigie Horsfield, Craigie Horsfield The Merchant House
Starhawk’s Backyard, Gijs Frieling, Emma Talbot,
Derk Thijs - Galerie Onrust
Letting Go, Gavin Turk - Reflex Amsterdam
The Eagle and the Dragon / de Stijl and the Future
between Europe and China, Tang Xiao, Shuqing
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

Ma, Liang Chen, Peng Li, Liu Ke, Ciu Yunfeng,
Henriëtte van ’t Hoog, Iemke van Dijk, Richard van
der Aa, Michael Wright, Veronica Wenger, Oleksiy
Koval - REUTENGALERIE
Hardcore, Jan van Munster - Slewe
Jericho, Robin Rhode - Stevenson
Lacuna, Germaine Kruip, Lisa Oppenheim, Maaike
Schoorel, Ferdi - Stigter Van Doesburg
Oceanic Feelings, Anna Ostoya tegenboschvanvreden
Sweet Illusion, Terry Rodgers - TORCH
Discrete Objects, Rafaël Rozendaal - Upstream
Gallery
Compost, Leonid Tsvetkov, Marc Philip van Kempen
- Van Zijll Langhout / Contemporary Art
Boys Don’t Cry, Matthew Monahan - Galerie Fons
Welters
Marcel van Eeden, Marcel van Eeden - Martin van
Zomeren
Group Exhibition, Former Participants - De Ateliers
Rijksakademie Open Studios, Immaculate Anderu
Mali, Özgür Atlagan, Sujin Bae & Jonathan Lemke,
Salim Bayri, Kévin Bray, Omar A. Chowdhury,
Morgan Courtois, Jude Crilly, Sara Culmann, Tanja
Engelberts, Aldo Esparza Ramos, Aslan Gaisumov,
Lotte van Geijn, Catalina González, Lungiswa
Gqunta, Elleke Hageman, Omar Imam, Artor Jesus
Inkerö, Florence Jung, Donghwan Kam, Arturo
Kameya, Özgür Kar, Maria Kley, Mire Lee, ShengWen Lo, Georgia Lucas-Going, Christopher Mahon,
Silvia Martes, Astrid Nobel, Ima-Abasi Okon, Ian
Page, Molly Palmer, Yashaswini Raghunandan,
Eoghan Ryan, Bert Scholten, Mette Sterre, Zamir
Suleymanov, Kanitha Tith, Remco Torenbosch,
Omar Vega Macotela, Arian de Vette, Marit
Westerhuis, Marina Xenofontos, Shen Xin, Dan
Zhu - Rijksakademie van beeldende kunsten
Guess Who’s Coming To Dinner Too?,
Patricia Kaersenhout - De Appel
Andrei Tarkovsky - The Exhibition, Andrej Tarkovski
- Eye Filmmuseum

Brassaï, Brassaï - Foam
Materia Impura, Lorenzo Vitturi - Foam
Printing Plant Art Book Fair 2019 - Looiersgracht
60
Manifesta Revisited, group exhibition - Manifesta
Poems for Earthlings, Adrián Villar Rojas - Oude
Kerk
Women in Crystal Cubes, Kamala Ibrahim Ishag Prins Claus Fonds
Carlos Amorales - The Exhibition, Carlos Amorales
- Stedelijk Museum Amsterdam
Vereniging Ons Suriname: 100 years of struggle
and emancipation in the Netherlands, Raul Balai,
Patricia Kaersenhout, Shertise Solano - The Black
Archives
Movt. Nr.10: Ososma, Charl Landvreugd - CBK
Zuidoost
Elsewheres Within Here, Aram Lee, Milena Bonilla,
Rumiko Hagiwara, Sissel Marie Tonn, Natasha
Papadopoulou, Remco Torenbosch, Thomas
Swinkels, Mehraneh Atashi, Irene de Craen, Arvo
Leo, Marieke Zwart. Curator: Jo-Lene Ong
- Framer Framed
M/OTHERS, Eszter Salamon - If I Can’t Dance,
I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution
FRIGHT, Céline Gillain - ISO
Who’s Werner?, Celine Condorelli & James
Langdon, Denise Scott Brown & Robert Venturi,
Norm Laich & John Baldessari, Jonas Mekas
& Linda Burchill, Ian Hamilton Finlay & Margot
Sandeman, Lucy Skaer & Simon Harlow, Paul
Robbrecht & Isa Genzken & Benjamin Roth
- Kunstverein
Afrovibes, Thania Petersen - No Man’s Art Gallery
New Rules, Marian Duff, Maru Asmellash
- OSCAM
Leyla Aydoslu, Leyla Aydoslu - P/////AKT
Beyond Index, Gerald van der Kaap ROZENSTRAAT | a rose is a rose is a rose
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On-Trade-Off; The Weight of Wonders, Maarten
Vanden Eynde, Marjolijn Dijkman, Georges Senga,
Musasa, Sammy Baloji, Jean Katambayi, Daddy
Tshikaya - Cargo in Context / de Brakke Grond
Amsterdam: Collected, Alex Dordoy, Tjebbe
Beekman, Rutger de Vries, Buhlebezwe Siwani,
Nick van Woert, Jacco Olivier, Berend Strik Amsterdam Art Gallery @ Capital C
Post-War & Contemporary art sale, Günther
Förg, Georg Baselitz, Thomas Schütte, Wolfgang
Tillmans, Sigmar Polke, Jan Schoonhoven, Ad
Dekkers, Karel Appel, Corneille, Pierre Alechinsky,
Walter Leblanc en anderen - Christie’s Amsterdam
CHAPTER 2WO Nicolás Jaar and his Shock Forest
Group, Nicolas Jaar - Het HEM
Warping Halos, CHILDREN OF THE LIGHT, Huerco
S., Sébastien Robert, “The Pentacle 15.3” Fedde ten
Berge, Jesse Meijer - Westergas
Vik Muniz at Sir Albert, Vik Muniz - Sir Albert
Conversations
Talk: Heroines Now, Anne Wenzel, Melanie Bonajo,
Gluklya, Sarah Naqvi en Lungiswa Gqunta - AKINCI
‘crooning this love song in the midst of prayer’,
Nicoline Timmer - andriesse ~ eyck galerie
Artist Talk: Koen Vermeule with Ludo van Halem,
Koen Vermeule en Ludo van Halem - BorzoGallery
Artist Talk: Alice Brown, Alice Brown - Flatland
Gallery
Claudia Martínez Garay & Zippora Elders, GRIMM
(Frans Halsstraat)
Jacco Olivier ‘a homage to Per Kirkeby’, Jacco
Olivier en Per Kirkeby - Galerie Ron Mandos
Artist Talk: Craigie Horsfield, Craigie Horsfield The Merchant House
Artist Talk: Gavin Turk, Gavin Turk - Reflex
Amsterdam
Artist Talk: Anna Ostoya, Anna Ostoya tegenboschvanvreden
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

Artist Talk: Patricia Kaersenhout + 25 years De
Appel Curatorial Programme, Patricia Kaersenhout,
de Appel
Press, Publish, Action - Looiersgracht 60
Artist Talk: Adrián Villar Rojas, Adrián Villar Rojas Oude Kerk
Conversation Post-War & Contemporary Art Sale Christie’s Amsterdam

Tracking Traces - Rebecca Digne, Basir Mahmood
and Dick Verdult, Rebecca Digne, Basir Mahmood
en Dick Verdult - IDFA
Book Launches
Book launch + reading: Grace Crowley by
Riet Wijnen, Grace Crowley en Riet Wijnen Kunstverein

Performances
Performance, Kim David Bots, Lyckle de Jong,
Gijsje Heemskerk en Maarten Nico
Live Painting Performance, The Beautiful Formula
Collective: Michael Gene, Aichner, Daniel Geiger,
Oleksiy Koval, Veronika Wenger en Michael
Wright - REUTENGALERIE
Performance: Raed Yassin, Raed Yassin, PHILTH
HAUS: COLY 2.0, Ghita Skali - De Ateliers
Performance: Manifesta presents Andrea Éva
Győri, Andrea Éva Győri - Manifesta
A Manifesto Against Nostalgia, Giulia Crispiani
en Golrokh Nafisi - Framer Framed
M/OTHERS, Eszter Salamon - If I Can’t Dance,
I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution
FRIGHT, Céline Gillain - ISO
‘I WANT TO SAY SOMETHING’, Martina-Sofie
Wildberger - Vleeshal @ Amsterdam
Warping Halos, CHILDREN OF THE LIGHT Westergas
Screenings
Das Congo Tribunal by Milo Rau - Cargo in
Context / de Brakke Grond
Passing Through - Ahmet Ogüt, Broersen &
Lukács, Penny Siopis and Paulien Oltheten, Ahmet
Ogüt, Broersen & Lukács, Penny Siopis en Paulien
Oltheten - IDFA
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Openingen tijdens Amsterdam Art Weekend
mountain, mountain, Nicoline Timmer - andriesse
~ eyck galerie
Fensterbilder, Koen Vermeule - BorzoGallery
De gegroeide plek, Alle Jong - Galerie Caroline
O’Breen
Suchan Kinoshita, Suchan Kinoshita - Ellen de
Bruijne Projects
Camouflage, Alice Browne - Flatland Gallery
About What, Nokukhanya Langa (in AP) + Linda
Persson - Galerie van Gelder
The Undertakers, Yael Bartana - Annet Gelink
Gallery
Claudia Martinez Garay, Claudia Martinez Garay GRIMM (Frans Halsstraat)
Loie Hollowell, Loie Hollowell - GRIMM
(Keizersgracht)
WE ARE CHILDREN OF THE LIGHT, CHILDREN OF
THE LIGHT - HERO
Umami Maybe, Janine van Oene - Gerhard Hofland
Cimarron, Charles Fréger - Galerie Wouter van
Leeuwen
Starhawk’s Backyard, Gijs Frieling, Emma Talbot,
Derk Thijs - Galerie Onrust
Jericho, Robin Rhode - Stevenson
Lacuna, Germaine Kruip, Lisa Oppenheim, Maaike
Schoorel, Ferdi - Stigter Van Doesburg
Oceanic Feelings, Anna Ostoya tegenboschvanvreden
Discrete Objects, Rafaël Rozendaal - Upstream
Gallery
Compost, Leonid Tsvetkov, Marc Philip van Kempen
- Van Zijll Langhout / Contemporary Art
Boys Don’t Cry, Matthew Monahan - Galerie Fons
Welters
Marcel van Eeden, Marcel van Eeden - Martin van
Zomeren
Group Exhibition, Former Participants - De Ateliers
Rijksakademie Open Studios, all participating
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

residents - Rijksakademie van beeldende kunsten
Printing Plant Art Book Fair 2019 - Looiersgracht
60
Manifesta Revisited, group exhibition - Manifesta
Poems for Earthlings, Adrián Villar Rojas - Oude
Kerk
Carlos Amorales - The Exhibition, Carlos Amorales
- Stedelijk Museum Amsterdam
Who’s Werner?, Celine Condorelli & James
Langdon, Denise Scott Brown & Robert Venturi,
Norm Laich & John Baldessari, Jonas Mekas
& Linda Burchill, Ian Hamilton Finlay & Margot
Sandeman, Lucy Skaer & Simon Harlow, Paul
Robbrecht & Isa Genzken & Benjamin Roth Kunstverein
Beyond Index, Gerald van der Kaap ROZENSTRAAT | a rose is a rose is a rose
Post-War & Contemporary art sale, Günther
Förg, Georg Baselitz, Thomas Schütte, Wolfgang
Tillmans, Sigmar Polke, Jan Schoonhoven, Ad
Dekkers, Karel Appel, Corneille, Pierre Alechinsky,
Walter Leblanc en anderen - Christie’s Amsterdam
Warping Halos, CHILDREN OF THE LIGHT, Huerco
S., Sébastien Robert, “The Pentacle 15.3” Fedde ten
Berge, Jesse Meijer - Westergas
Vik Muniz at Sir Albert, Vik Muniz - Sir Albert

Printing Plant: Art Book Fair, over 80 independent
publishers from 16 countries - Looiersgracht 60
Guided Tour along the work of Raul Balai, Patricia
Kaersenhout and Shertise Solano, Raul Balai, Patricia
Kaersenhout and Shertise Solano - The Black
Archives
Conversation + drinks, Maarten Vanden Eynde,
Marjolijn Dijkman, Georges Senga, gemodereerd
door Anke Bangma - Cargo in Context / de Brakke
Grond
Art Brunch at Sir Adam, Robbie Schweiger en
Polina Kanis - Sir Adam
Art Breakfast at Sir Albert, Vik Muniz - Sir Albert

Divers
Cocktails and music curated by Arjan van Helmond,
Arjan van Helmond - Albada Jelgersma
View: Unveiling of Wall Painting at Huize
Frankendael, Steven Aalders - Slewe
Book presentation + artist talk Terry Rodgers, Terry
Rodgers - TORCH
Bring Your Own Beamer, artist in and around
Amsterdam - Upstream Gallery
Guided Tour with Matthew Monahan, Matthew
Monahan - Galerie Fons Welters
Podcast: C U R IOUS VOICES, Alumni of De Appel’s
Curatorial Programme - de Appel
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Professionals & Collectors Programma

Programma’s op maat

Bedrijfsgroepen

Opening Poems for Earthlings, Adrián Villar Rojas Oude Kerk
Opening Celebration Amsterdam Art Weekend &
Rijksakademie Open Studios 2019 - Amsterdam
Art Weekend en Rijksakademie van beeldende
kunsten
Breakfast and VIP tour of ‘Women in Crystal Cubes’
- Prince Claus Fund
Gallery Previews - alle deelnemende galeries aan
Amsterdam Art Weekend
Exclusive Pre-Opening Rijksakademie Open
Studios + Boat Tour of Amsterdam Art Galleries Rijksakademie van beeldende kunsten, Rock That
Boat en alle deelnemende galeries Amsterdam Art
Weekend
Guided Tour Movt.Nr.10: Ososma, CBK Zuidoost
Performance by Martina Sofie Wildberger ‘I WANT
TO SAY SOMETHING’ - Vleeshal
Pre-Opening Carlos Amorales - The Factory Stedelijk Museum Amsterdam
Artist Talk: Adrián Villar Rojas - Oude Kerk
Brunch and Guided Tour - Eye Filmmuseum
Art Brunch at Sir Adam - Sir Adam
Amsterdam Art Weekend at IDFA: Passing Through
- IDFA
Amsterdam Art Weekend at IDFA: Tracking Traces
- IDFA
Manifesta presents Andrea Éva Győri - Manifesta
Opening Group Exhibition and Performance Raed
Yassin, Raed Yassin, PHILTH HAUS: COLY 2.0, Ghita
Skali - De Ateliers
Professionals & Collectors Dinner and Live Concert
by Nicolás Jaar - Het HEM en Amsterdam Art
Art Breakfast at Sir Albert - Sir Albert
Conversation Post-War & Contemporary Art Sale Christie’s
Private Collection Visits - Various private collections

In 2019 heeft Amsterdam Art 45 programma’s
op maat ontwikkeld. Amsterdam Art selecteert
voor een op maat gemaakt programma diverse
tentoonstellingen of evenementen uit het al
bestaande aanbod van Amsterdam Art Weekend
om een passend programma te realiseren. In veel
gevallen verbindt Amsterdam Art ook een Art
Guide aan de betreffende groep ter begeleiding.

ICA (Intercompany Association) - Amsterdam Art,
diverse galeries, Christie’s
Jong DNB (De Nederlandsche Bank) - Amsterdam
Art, diverse galeries, Christie’s
Jonge Balie - Amsterdam Art, diverse galeries,
Christie’s
Young AkzoNobel - Amsterdam Art, diverse
galeries, Christie’s
Young Risk (Deloitte) - Amsterdam Art, diverse
galeries, Christie’s
Allen & Overy - Amsterdam Art, diverse galeries,
Christie’s
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Internationale Curatorenreis - Mondriaan Fonds,
Amsterdam Art, diverse deelnemers
Vereniging Bedrijfscollecties Collecties Nederland Amsterdam Art, Prince Claus Fund
SAHA Foundation - Amsterdam Art, diverse
galeries, het HEM
Outset International - Amsterdam Art, diverse
galeries, Oude Kerk
Duitse Curatoren o.l.v. ambassade Berlijn Amsterdam Art, diverse galeries
International persreis Amsterdam Art - Amsterdam
Art, diverse galeries
Internationale persreis Amsterdam & Partners Amsterdam Art, diverse galeries

Publieke programma’s
Art Tours Young Collectors Circle - in totaal hebben
er 89 mensen deelgenomen aan een rondleiding
georganiseerd in samenwerking met Young
Collectors Circle.
Art Tours Wonder Woman at the Museum in totaal hebben er 13 mensen deelgenomen aan
een rondleiding georganiseerd in samenwerking
met Wonder Woman at the Museum.

Culturele groepen
Rijksextra - Amsterdam Art, diverse galeries
Young Stedelijk - Amsterdam Art, diverse galeries
Stedelijk Circle - Amsterdam Art, diverse galeries
Young Patrons Circle - Amsterdam Art, diverse
galeries
Club Foam - Amsterdam Art, Foam, diverse
galeries
Welcome App - Amsterdam Art, diverse galeries
Sir Albert - Sir Albert, Amsterdam Art, diverse
galeries

Amsterdam Art Weekend
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Marketing en
communicatie
Marketing- en
communicatiestrategie 2019
De belangrijkste doelstelling voor 2019 was om
Amsterdam internationaal op de kaart te zetten als
hedendaagse kunststad. Amsterdam Art brengt
bij uitstek veel jonge talenten en vernieuwende
en kwalitatieve kunst voort, die een internationaal
podium verdienen. Daarnaast zet Amsterdam Art zich
lokaal in om meer verbinding en verbreding binnen
het hedendaagse kunstenveld te bewerkstelligen.
Het is voor het welzijn en voortbestaan van de
hedendaagse kunstscene immers van essentieel
belang om een nieuwe generatie kunstkopers en
kunstliefhebbers op de been te brengen.
In 2018 lag de focus op het professionaliseren
van de marketing- en communicatiestrategie
van Amsterdam Art. Dit doel hebben we bereikt
door een aantal nieuwe samenwerkingen met
gespecialiseerde partijen aan te gaan.
Het marketing- en communicatiebeleid is
in 2019 aangescherpt om bovenstaande
organisatiedoelstellingen te realiseren. Gezamenlijk
met campagnebureau Vruchtvlees heeft de
organisatie dit jaar voor het eerst een beeldende
campagne gelanceerd om een breder publiek aan te
spreken. Daarnaast is met een nieuw mediabureau,
KICK! Digital, samengewerkt om de digitale
campagne ook internationaal uit te zetten.
Tot slot heeft de organisatie zelf diverse
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

inspanningen verricht om haar communicatiekanalen
nog laagdrempeliger in te richten. Door het
uitbesteden van enkele werkzaamheden werd er
ook meer ruimte gecreëerd voor interpersoonlijke
communicatie, hetgeen van groot belang is geweest
bij het benaderen van de (nieuwe) internationale
doelgroep.

Doelgroepen
Amsterdam Art koestert haar publiek. Met onze
communicatie willen wij ervoor zorgen dat ons
publiek zich welkom voelt en dat de drempel om
galeries en kunstinstellingen te bezoeken wordt
verlaagd, niet alleen tijdens het Art Weekend, maar
het gehele jaar door. Wij willen dat ons publiek het
veelzijdige aanbod van Amsterdam als kunststad
leert kennen, nieuwe kennis over hedendaagse kunst
opdoet en actuele thema’s binnen de kunst leert
volgen.
Amsterdam Art onderscheidt vier belangrijke
(hoofd)doelgroepen binnen haar publiek. Allereerst
richten wij ons op internationale kunstprofessionals:
kunstenaars, curatoren, critici, verzamelaars,
journalisten en secundair alle andere professionals
werkzaam in de hedendaagse kunst. Deze doelgroep
vraagt om gerichte, persoonlijke communicatie.
Internationale kunstprofessionals bereiken wij vooral
door het netwerk van onze deelnemers, een digitale
campagne in samenwerking met een specialistisch
communicatiebureau en door met instellingen
als Eye Filmmuseum, het Stedelijk Museum, de
Rijksakademie en de Oude Kerk speciale persreizen
te organiseren.
Vervolgens gaat onze aandacht uit naar de
Nederlandse kunstprofessionals: kunstenaars,
curatoren, critici, verzamelaars, galeriehouders,
journalisten, kunststudenten, medewerkers kunst
bij de overheid, kunstfondsen en adviseurs van
bedrijfscollecties. Deze doelgroep staat grotendeels

in onze database, die ieder jaar wordt aangevuld
door nieuwe aanmeldingen voor het Professionalsprogramma. Wij bereiken deze professionals
voornamelijk via onze nieuwsbrief, website, social
media, ons netwerk van deelnemers, gerichte PR en
samenwerkingen met mediapartners als See All This
en Metropolis M.
Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door
potentiële nieuwe kunstverzamelaars: Young
Professionals, tussen de 25 en 45 jaar oud,
woonachtig en/of werkzaam in Amsterdam, met
een breed bestedingspatroon en een interesse in
kunst en cultuur. Deze doelgroep is bijvoorbeeld
aangesloten bij jongerenclubs zoals RijksExtra of
Young Stedelijk. Potentiële nieuwe kunstverzamelaars
bereiken wij voornamelijk door samen te werken met
bedrijven als AkzoNobel, De Nederlandsche Bank en
Deloitte en door gericht te adverteren (bijvoorbeeld
rondom de Zuidas). Daarnaast werken we samen
met de Young Collectors Circle om deze doelgroep te
bereiken.
Als laatste organiseren wij steeds meer activiteiten
voor de nieuwe generatie Amsterdamse
kunstliefhebbers: jongeren van 18 tot 35 jaar, met
een brede interesse in cultuur. Zij zijn bezoekers van
culturele evenementen zoals IDFA, Dutch Design
Week, Museumnacht, of festivals. Deze doelgroep is
vaak werkzaam in de creatieve industrie. Wij bereiken
hen voornamelijk via onze campagne (print, outdoor,
social media, digitaal) en gerichte PR (influencers,
social media) en speciale events als de Gallery Night.

Marketing en communicatie
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Amsterdam Art year-round

Print en outdoor

Amsterdam Art zet zich gedurende het jaar actief
in om de tentoonstellingsprogramma’s van haar
deelnemende instellingen te promoten. Via de
website, tweewekelijkse nieuwsbrieven, social media
en de tweemaandelijks gedrukte Amsterdam Art
Calendar wordt het brede publiek op de hoogte
gehouden van alle actualiteiten op het gebied van
hedendaagse kunst in Amsterdam.

In de aanloop naar Amsterdam Art Weekend
was de postercampagne in totaal op 732 plekken
door de stad te zien. Naast de abri’s en mupi’s
op straat werd de campagne dit jaar ook op 44
art screens bij verschillende horecagelegenheden
en in 30 metrostations verspreid over de stad
vertoond. Tijdens het Art Weekend waren er
op meer dan 60 locaties in Amsterdam speciale
plattegronden verkrijgbaar met een overzicht van het
programma (oplage: 20.000). Daarnaast is er voor
de deelnemers aan het besloten programma een
boekje samengesteld (oplage: 1500) dat zes weken
van tevoren per post werd aangeleverd bij potentiële
internationale bezoekers.

Na het lanceren van de nieuwe website in 2018 is
dit jaar geïnvesteerd in een doorontwikkeling om
de website nog gebruiksvriendelijker te maken.
Om diezelfde reden is ook de vormgeving van de
Amsterdam Art Calendar aangepast, waarbij de kaart
een belangrijkere functie heeft gekregen. Daarnaast
worden enkel nog de lopende tentoonstellingen
vermeld in de papieren kalender, om de veelheid
aan informatie te beperken en gebruikers van de
Calendar aan te sporen zich in te schrijven voor de
tweewekelijkse nieuwsbrieven waarin openingen en
evenementen worden aangekondigd. Vervolgens
is besloten om, ten opzichte van voorgaande
jaren, een meer informele tone of voice te gaan
hanteren, hetgeen vooral tot uiting werd gebracht
in de nieuwsbrieven. Het openingspercentage
van de mailingen varieerde dit jaar tussen de
36% en 41%, hetgeen ver boven het gemiddelde
openingspercentage ligt van e-mailcampagnes die
worden verzonden met Mailchimp (20,81%).

Amsterdam Art Weekend
De inspanningen rondom marketing en communicatie
zijn in de aanloop naar het Art Weekend nog verder
toegespitst op het aantrekken van internationale
bezoekers en nieuwe generaties kunstkopers en
kunstliefhebbers.
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basis van websitebezoek en advertentie-interactie.
In totaal zijn er 2.246.560 impressies gerealiseerd,
waarbij er op Facebook en Instagram bijna 100.000
meer impressies zijn behaald dan verwacht onder
een groep van 343.422 unieke personen. De Google
Grant is tijdens de campagneperiode optimaal
benut; de advertenties zijn 28.118 keer vertoond
in de zoekresultaten van Google. Van de mensen
die de advertenties te zien kregen in Google, klikte
gemiddeld 13,65% door naar de website van
Amsterdam Art.

Website en digitale campagne
De functionaliteiten van de website zijn gedurende
het jaar dusdanig geoptimaliseerd om de weergave
van het programmaoverzicht voor Amsterdam Art
Weekend te verduidelijken en meer onderscheid te
maken tussen tentoonstellingen en evenementen.
Tijdens het Art Weekend zijn er maar liefst 14.000
bezoeken aan de website gebracht. Dat is een groei
van 14% ten opzichte van de afgelopen twee jaar.
In samenwerking met mediabureau KICK! Digital is dit
jaar veel aandacht besteed aan het online gerichter
benaderen van de doelgroepen met behulp van
kwalitatieve content. De digitale campagne bestond
uit Display-, Social- en Search-campagnes. Voor
de content is wederom gebruikgemaakt van (video)
beelden (in plaats van grafisch ontwerp) om een
breed publiek aan te kunnen spreken. Deze content
is gepromoot onder mensen van 24-45 jaar oud,
geïnteresseerd in kunst en musea, en mensen uit
het e-maildatabestand in binnen- en buitenland.
Daarnaast is er een doelgroep aangemaakt op
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Social media

PR

De socialmediakanalen die door Amsterdam Art
worden gebruikt zijn Facebook, Instagram en
LinkedIn. Met name Instagram is het beste inzetbaar
als drempelverlagend medium. In 2019 is er daarom
actiever gebruik gemaakt van de “stories”-applicatie
om volgers zo veel mogelijk een inkijkje in de
kunstwereld te geven, met als gevolg een stijging
van 20% in het aantal volgers naar 12.000 accounts.
Aanvullend werden op Facebook wekelijks updates
over aankomende evenementen en openingen
gepost. Hier groeide het aantal volgers naar 14.000
accounts.

In samenwerking met PR-bureau Coebergh zijn
twee triggerberichten en een persbericht opgesteld,
waarna interviewaanvragen werden behandeld
en verhalen zijn gepitcht bij nationale dagbladen.
Als resultaat verschenen er 209 publicaties met
een totale mediawaarde van € 540.913. Daarnaast
werden er tijdens Amsterdam Art Weekend
twee internationale persreizen georganiseerd,
één in samenwerking met Amsterdam & Partners
en één in samenwerking met Eye Filmmuseum,
Stedelijk Museum Amsterdam, de Oude Kerk, de
Rijksakademie van beeldende kunsten en het Prins
Claus Fonds. In totaal namen 19 journalisten, onder
wie vertegenwoordigers van Frieze Magazine (VK),
Flash Art (VS) en Connaisance des Arts (FR), deel aan
het internationale persprogramma. Gezamenlijk heeft
dit voor een recordhoeveelheid aan internationale
publiciteit gezorgd. Tot slot mocht Amsterdam Art
de Nederlandse platforms Adformatie en See All This
en het Vlaamse platform HART Magazine dit jaar tot
haar mediapartners rekenen.

Op socialmediakanalen wordt met name een jonge
doelgroep bereikt in de leeftijd van 25-34 jaar
(40%) in Nederland (53%), waarvan het grootste
gedeelte afkomstig is uit Amsterdam (32%). De
Young Professionals worden opgevolgd door de
groepen van 35-44 jaar (26%) en 45-64 jaar (14%).
Op internationaal niveau staat het Verenigd Koninkrijk
bovenaan, gevolgd door de Verenigde Staten,
Duitsland en Italië.
Na een tijdelijke onderbreking is de Amsterdam
Art LinkedIn-pagina weer in gebruik genomen. Dit
kanaal werd met name gebruikt om aankondigingen
over Amsterdam Art Weekend onder de aandacht
van (inter)nationale kunstprofessionals te brengen.
Het aantal volgers op LinkedIn is met 55% gegroeid
ten opzichte van 2018 en het aantal paginabezoeken
per maand zag een toename van gemiddeld 22% in
2019.

“Elk jaar hebben wij het belang en
succes van Amsterdam Art Weekend
zien groeien. Elk jaar ontmoeten we
nieuwe curatoren, musea en verzamelaars. Deze ontmoetingen leiden ook
tot belangrijke verkopen, bijvoorbeeld
van Lungiswa Gqunta en Sarah Naqvi
aan Belgische en Engelse verzamelaars
of Melanie Bonajo aan het FRAC Parijs
en aan museum KIASMA in Finland.”
- Leyla Akinci, Galerie AKINC

Amsterdam Art Jaarverslag 2019

Marketing en communicatie

26

27

Amsterdam Art Jaarverslag 2019

Organisatie
Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur (hierna ‘Code’) biedt
een normatief kader voor goed bestuur en toezicht
in culturele organisaties. De Code is juist bedoeld om
bewustwording en kritische reflectie door bestuur
en toezicht te stimuleren. Amsterdam Art beaamt de
Code en past de principes en praktijkaanbevelingen
toe. Amsterdam Art acht het van belang dat bij de
uitvoering van de doelstellingen op transparante en
integere wijze gewerkt wordt. In dit kader toetsen
we onze werkwijze, statuten, website, jaarverslag en
reglementen periodiek aan de Code en betrekken we
onze medewerkers erbij.

Code Culturele Diversiteit
Amsterdam Art erkent het belang van de Code
Culturele Diversiteit en zet zich in om, middels de
programmering en de communicatie, een brug
te slaan naar het cultureel diverse deel van de
samenleving.

Amsterdam Art Jaarverslag 2019

Fair Practice Code

Omvang en samenstelling

De Fair Practice Code verwijst naar de Governance
Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en vormt
daarop een aanvulling. Het doel is een gezonde
sector en een toekomstbestendige arbeidsmarkt
en beroepspraktijk. Amsterdam Art staat volledig
achter de Fair Practice Code en moedigt deze aan
bij alle soorten werkverhoudingen. Zo ontvangen
ook vrijwilligers een passende vergoeding voor hun
diensten.

In 2019 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden:
Marloes Krijnen en Maxine Kopsa. Conform de
Governance Code Cultuur is er een schema van
aftreden en worden deskundigheid, diversiteit en
onafhankelijkheid van de samenstelling gewaarborgd.
Er wordt flexibel omgegaan met de termijnen om
te voorkomen dat de bestuursleden, die vrijwel
tegelijk zijn aangetreden, in één keer vervangen
dienen te worden. In de samenstelling van het
bestuur zit een balans tussen kunstkenners en
zakelijke professionals. Nieuwe leden worden
benoemd door het bestuur waarbij wordt
beoordeeld welke specifieke deskundigheid
gewenst is.

Besturingsmodel
Amsterdam Art is een stichting die sinds de
oprichting een bestuursmodel hanteert. Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd, en bestaat
uit ten minste twee leden. Het bestuur controleert
het beleid waarlangs de missie van Amsterdam
Art en de realisatie van het Art Weekend worden
uitgevoerd. Het bestuur stelt de begroting, het
jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening vast
en beslist over de aanwending van geld voor de
uitvoering van het Art Weekend. Ook wordt
jaarlijks het functioneren van de bestuursleden
intern geëvalueerd. Het bestuur vergadert in
aanwezigheid van de directie van Amsterdam
Art minimaal vier keer per jaar en zo vaak als
het bestuur dat noodzakelijk acht. De directeur
rapporteert aan het bestuur, stuurt het team aan
en is beleidsmatig, organisatorisch, inhoudelijk en
financieel verantwoordelijk. De directeur realiseert
de voornemens en doelstellingen en voert de
beleidsvoornemens uit. De directeur maakt hiertoe plannen over de invulling van de activiteiten
van Amsterdam Art en het Art Weekend en stuurt
de dagelijkse werkzaamheden aan.

Bestuur in 2019
De heer R.H. Defares, voorzitter
Algemeen directeur IMC B.V.
Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Rijksakademie Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Trustfonds
Rijksakademie Amsterdam
Voorzitter Raad van Bestuur IMC Weekendschool
Lid Bestuur Association Proprietary Traders
Lid Board of Trustees MCA Chicago
Lid Raad van Toezicht Medical Hartwig Foundation
Lid Raad van Toezicht Stichting Hartwig Foundation
Lid Raad van Toezicht Manifesta
Lid Raad van Toezicht European Cultural Foundation
Voorzitter Bestuur Amsterdam Art Weekend
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Mevrouw A.H.I. Brenninkmeijer-de Bruin
Director Quetzal Art Centre
Curator Collection de Bruin-Heijn
Nevenfuncties:
Bestuurslid stichting BeamFoundation
Member Advisory board Art Institutions of
the 21st century
Lid Raad van advies van Frans Hals Museum
Lid Programmaraad van de Oude Kerk
Mevrouw M. Kopsa
Directeur cursus Sandberg Master of Fine Arts
Nevenfuncties:
Docent aan de Werkplaats Typografie in Arnhem
Mevrouw M. Krijnen
Bestuurslid Amsterdam Art
Lid Raad van Toezicht Kunsthal Rotterdam
Vice-Chairman Advisory Board Deutsche Börse
Photography Foundation
Member Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative
De heer W.F. Sijthoff
CEO Sijthoff Media
Nevenfuncties:
Vice-Voorzitter Raad van Commissarissen Polaris
Media Sør (Arendal, Noorwegen)
Lid Raad van Commissarissen & aandeelhouder
Catawiki
Lid Raad van Commissarissen & aandeelhouder
JMango
Lid Raad van Commissarissen & aandeelhouder Xite
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Amsterdam
Lid Raad van Advies van henQ Investments II & III
Lid Raad van Advies WMP Private Equity Pool
Lid Raad van Advies Web-IQ
Lid Investment Committee Peak Capital II
Bestuurslid Amsterdam Art
Vennoot Capital C
Ambassadeur Prinses Maxima Centrum
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

De heer M. van Vreden
Eigenaar/directeur tegenboschvanvreden
Nevenfuncties:
Medeoprichter NAP (Nieuw Amsterdams Peil)

Invitatiecommissie Amsterdam Art Weekend 2019
Leyla Akinci, Eigenaar Galerie Akinci
Ellen de Bruijne, Eigenaar Ellen de Bruijne Projects
Laurie Cluitmans, Zelfstandig Curator

De heer M. van Zomeren
Eigenaar/directeur galerie Martin van Zomeren
Nevenfuncties:
Lid adviesraad (Beirat) Art Cologne
Medeoprichter NAP (Nieuw Amsterdams Peil)

Invitatiecommissie Amsterdam Art Calendar 2019
Suzanne Wallinga, Curator, Mede-oprichter en
Directeur A Tale of a Tub
Vivian Ziherl, Artistiek Directeur Frontier Imaginaries

Vermogen
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de
doelstelling van de stichting. Het vermogen van
de stichting wordt beheerd door het bestuur in
samenspraak met de algemeen directeur.

Externe accountant
De door het bestuur aangestelde externe accountant
Masman Bosman accountants & belastingadviseurs
controleert in het kader van de jaarrekening de opzet
en de werking van de administratieve organisatie,
interne beheersing en de salarisadministratie.

Invitatiecommissie
De beoordeling of musea en kunstinstellingen
kunnen deelnemen aan het Art Weekend of worden
vertegenwoordigd in de Amsterdam Art Calendar
en andere communicatie-uitingen van Amsterdam
Art ligt in handen van het bestuur en de directie.
Deelname van galeries en projectruimtes wordt
daarentegen beoordeeld door twee verschillende
invitatiecommissies, een voor de Calendar, en een
voor het Art Weekend.

Personeel
De personeelsformatie besloeg in 2019 3,5 FTE.
Caroline van den Tempel bekleedt de functie van
directeur van Amsterdam Art sinds maart 2018. Jolien
Klitsie was in 2019 Marketing en Communications
Coordinator en Ilse Nicolaides coördinator Program
& Partnerships. In de aanloop naar het Art Weekend
werd Isa Blokland van Beelaerts aangesteld als
Communications & VIP Relations. Naast de kern
van vaste medewerkers werd er gewerkt met een
poule van externe parttimemedewerkers en tijdelijke
vrijwilligers. Sarah Berckenkamp heeft in 2019 diverse
projecten, zoals de Amsterdam Art Gallery @ Capital
C, tijdelijk ondersteund.
Personeel in 2019
Caroline van den Tempel, Directeur
Jolien Klitsie, Marketing, Communications
& VIP Relations
Ilse Nicolaides, Program & Partnerships
Isa Beelaerts van Blokland, VIP Relations
& Communications
Externe medewerkers
Sarah Berckenkamp, Project Officer
Persbureau
Arabella Coebergh, Coebergh Communicatie & PR
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Financieel

Financieel
Stichting Amsterdam Art sloot het jaar af met
een klein negatief resultaat van ongeveer €3.000.
De totale baten waren €453.00, de totale lasten
€456.000. Onderstaand worden bijzonderheden
met betrekking tot de baten en lasten toegelicht.

Baten
De financiële bijdrage uit de meerjarensubsidie
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de
deelnamegelden van deelnemende galeries en
instellingen vormen een solide basisinkomen voor de
organisatie van het Amsterdam Art Weekend.
Voor het realiseren van het Amsterdam Art Weekend
is het echter noodzakelijk meer inkomsten te
werven. In 2019 is fondsen- en sponsorwerving
een belangrijke pijler voor de organisatie geweest.
Samenwerkingen met corporate partners zijn voor
Amsterdam Art van groot belang. Niet alleen werden
bestaande samenwerkingen geïntensiveerd, de
organisatie heeft ook nieuwe sponsors aan zich
weten te binden. Partnerships werden gerealiseerd
met onder meer Flyeralarm, Hotel Arena, Sir Albert
en Sir Adam, Ruinart, Warsteiner, Sijthoff Media en
Quinta do Quetzal.
In 2019 is Amsterdam Art gestart met de oprichting
van een particuliere geefkring, de Amsterdam Art
Ambassadors Circle. Particulier initiatief past bij de
organisatie, zij is mede dankzij particulier initiatief
opgericht. De animo voor deze Circle is groot,
dit stemt ons positief voor de toekomst van de
Ambassadors Circle. In 2019 heeft Amsterdam Art
met de organisatie van rondleidingen en een borrel
voor Young Professionals bij bedrijven als Deloitte,
AkzoNobel en De Nederlandsche Bank een nieuwe
Amsterdam Art Jaarverslag 2019

bron van inkomsten (ongeveer €5.000) weten te
genereren. Amsterdam Art streeft ernaar zoveel
mogelijk activiteiten kosteloos aan het publiek
aan te bieden om op die manier de drempel tot
participatie zo laag mogelijk te houden. Amsterdam
Art is tegelijkertijd van mening dat voor sommige
activiteiten wel degelijk een bijdrage van het publiek
kan worden gevraagd.
De doelstellingen van de organisatie die gericht
is op een groter publieksbereik heeft aanleiding
gevormd voor onder meer het Holland Casino Fonds
en Stichting Zabawas om genereuze bijdragen toe
te kennen aan het Amsterdam Art Weekend. Beide
fondsen steunden Amsterdam Art voor het eerst in
2019, samen voor €37.000.

Lasten
In 2019 heeft Amsterdam Art geen grote
investeringen gedaan zoals in 2018 het geval was.
We hebben kunnen voortbouwen op hetgeen in

2018 nieuw is gerealiseerd, zoals de website en
vormgeving. Bovendien hebben we op drukwerk
flink kunnen besparen dankzij de sponsorship met
Flyeralarm (ter waarde van €10.000). Dankzij deze
samenwerking hebben we in 2019 nauwelijks
drukkosten gehad. In 2019 is Amsterdam Art gestart
met een tentoonstellingsprogramma in Capital C.
We hebben geïnvesteerd in het opzetten van dit
programma, de kosten zullen in de toekomst echter
voor rekening van de exposant zijn zodat Amsterdam
Art geen kosten meer heeft aan deze activiteit.
De personeelslasten zijn iets hoger geweest in 2019
omdat meer externe expertise op freelance basis
is ingehuurd om ons te ondersteunen op nieuwe
projecten zoals de Amsterdam Art Ambassadors
Circle en de tentoonstellingen in Capital C.
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Dankt

Colofon
Eindredactie
Het Vertaalcollectief
Redactie
Caroline van den Tempel, Jolien Klitsie, Isa Beelaerts
van Blokland, Ilse Nicolaides, Eline Hoeneveld

Amsterdam Art Dankt in 2019
Amsterdam Art dankt de deelnemers, partners,
sponsors, fondsen en anonieme schenkers die
Amsterdam Art Weekend 2019 mogelijk hebben
gemaakt.

Amsterdam Art Dankt

Partners 2019 (op alfabetische volgorde)
Adformatie
Amsterdamse Fonds voor de Kunst
Capital C
City of Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
Europe Hotels Private Collection (EHPC)
Flyeralarm
Holland Casino Fonds
Hotel Arena
KunstKoop
Mondriaan Fonds
Quinta do Quetzal
Robben Stichting
Ruinart
Sijthoff Media
Warsteiner
Young Collectors Circle
Young & Connected
Stichting Zabawas (Zabawas Foundation)
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieen,
opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Contact
Stichting Amsterdam Art
Postbus 14566
1001 LB Amsterdam
+31 (0)6 28252795
amsterdamart.com
info@amsterdamart.com
Facebook / amsterdamart.art.nl
Instagram @amsterdam.art
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