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A

Introductie

Introductie

Toen ik in maart aantrad als directeur bij Stichting
Amsterdam Art, wist ik dat 2018 een bijzonder
avontuurlijk jaar zou gaan worden. Met de
zevende editie van Amsterdam Art Weekend in
aantocht, lag voor mij de geweldig inspirerende
uitdaging om enerzijds met Amsterdam Art
Weekend nog meer verbinding te zoeken
met een jong, lokaal en divers publiek om de
drempel om van hedendaagse kunst te genieten
te verlagen. Anderzijds kon ik mij met het team
vastbijten in de vraag hoe we met ons evenement
nog sterker kunnen bijdragen aan de internationale
positionering van Amsterdam als relevante
stad voor hedendaagse kunst en hoe we meer
kunstprofessionals uit het buitenland kunnen
ontvangen tijdens Amsterdam Art Weekend.
Niet alleen ging een lokaal publiek in gesprek
met een nieuw, internationaal publiek tijdens de
eerste editie van Amsterdam Art X ArtReview
Conference, ook ontmoetten ‘nieuwe’ en ‘oude’
generaties kunstkopers- en liefhebbers elkaar
tijdens de Gallery Night in samenwerking
met ODAM. En op zoveel meer plekken
vonden bijzondere ontmoetingen plaats: van
Rijksakademie tot Oude Kerk, Framer Framed tot
ISO. Overal vierde Amsterdam de kunst.
Sinds mijn start als directeur van de stichting
en enkele wisselingen in het team, is een
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

nieuwe fase aangebroken met daarin nog
meer focus op het toegankelijker maken van
Amsterdam Art Weekend, en daarmee het
beter bereiken en binden van ons publiek. Deze
focusverschuiving uit zich onder meer in een meer
publiekstoegankelijke aanpak: het verder in kaart
brengen en onderzoeken van de ervaringen van
het publiek, het toespitsen van het programmaaanbod op de behoefte van het publiek
(randprogrammering en tours door de stad) en
het laagdrempeliger maken voor het publiek om
aan dat programma deel te nemen. Met het
professionaliseren van het publieksonderzoek
en data-onderzoek en een aanpassing van de
huisstijl, website, campagne en tone of voice in
alle communicatie over en tijdens Amsterdam Art
Weekend, willen wij hedendaagse kunst voor het
publiek toegankelijker maken.
Amsterdam Art Weekend kan alleen bestaan
dankzij de collectieve inzet van álle deelnemende
galeries, instituten, musea en kleinere
kunstinitiatieven. Als we krachten bundelen,
samenwerken en openstaan voor nieuwe ideeën
en mensen, dan bloeit de hedendaagse kunst in
Amsterdam. En daarmee bloeit de hele stad.
Caroline Vos
Directeur Amsterdam Art
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Amsterdam Art

Kompas & katalysator
Voor het publiek fungeert Amsterdam Art als een
kompas in het kunstenveld. Amsterdam Art laat
de bezoeker van dichtbij ervaren wat er in de stad
gebeurt en hoe de verschillende kunstinstellingen
zich tot elkaar verhouden en samen een uniek
kunstklimaat vormen. 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
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

Voor het hoofdstedelijke kunstenveld fungeert
Amsterdam Art als katalysator. Amsterdam Art
is een actieve gesprekspartner voor alle galeries,
postacademische opleidingen, musea, instituten,
project spaces en andere partijen die deelnemen
aan het Art Weekend (hierna ‘deelnemers’)
en de Amsterdam Art Calendar, maar ook
voor cultuurliefhebbers, kunstprofessionals,
verzamelaars, kunstenaars, bedrijven, de
gemeente en andere belanghebbenden bij een
bloeiende hedendaagse kunstscene. Amsterdam
Art brengt deze partijen in beweging voor de
kunst, verbindt hen met elkaar, met partijen
elders uit het land of uit het buitenland en zet
gezamenlijke programma’s op. Amsterdam Art
is ervan overtuigd dat door samen te werken
meer bereikt kan worden, het publiek kan worden
geïnspireerd met activiteiten van de hoogste
kwaliteit en dat aan de wereld gezien kan
laten worden wat Amsterdam zo uniek maakt.
Amsterdam Art functioneert als ambassadeur van
de hoofdstedelijke kunstscene en doet er alles aan
om de kwaliteit en diversiteit ervan te bewaken,
stimuleren en onder de aandacht te brengen bij
een groot publiek.

de structuur en het betrekken van publiek en
samenwerkingspartners. Een specifiek middel
dat hiervoor is opgezet is de Amsterdam Art
Calendar, waarin iedere twee maanden de
actuele tentoonstellingen en evenementen
worden weergegeven. Het biedt een handig
overzicht voor publiek dat ‘iets met kunst’ wil,
maar nog niet precies weet waar hij/ zij moet
zijn. Daarnaast worden er gedurende het hele
jaar tours georganiseerd langs de instellingen
die Amsterdam Art vertegenwoordigt met de
Amsterdam Art Calendar en Amsterdam Art
Weekend en is er een tweewekelijkse e-mailing
om geïnteresseerden op de hoogte te stellen van
de laatste ontwikkelingen in de Amsterdamse
hedendaagse kunstscene. Ook is Amsterdam
Art zeer actief op sociale media en ziet zij
haar achterban sterk groeien. Ten slotte geeft
Amsterdam Art kunsttips voor verschillende
magazines (waaronder A-mag en de Uitkrant).

Emily Pethick - directeur Rijksakademie
voor beeldende kunsten “Amsterdam Art
Weekend heeft een geweldige energie
gebracht binnen de Amsterdamse culturele
scene, met een levendig programma dat
een focuspunt creëert voor de beeldende

Jaaragenda
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 in het jaar), het ontwikkelen van

kunsten gedurende het jaar. Het Weekend
linkt een diverse reeks van galeries en
instituten aan elkaar door middel van een
gezamenlijke agenda, en maakt de kunsten
toegankelijk voor een breed publiek.”
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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 functioneert als katalysator en
kompas voor hedendaagse kunst en publiek.
Het hele jaar door wordt samengewerkt met
toonaangevende nationale en internationale
kunst- en culturele instellingen. 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 heeft Amsterdam Art een groot
(internationaal) netwerk en expertise opgebouwd.
Onze kernactiviteiten zijn het jaarlijkse Amsterdam
Art Weekend in november en de Amsterdam Art
Calendar gedurende het hele jaar.

zodat meer mensen kennismaken met en
geïnspireerd worden door hedendaagse kunst.
Anderzijds wil Amsterdam Art een internationaal
(vak)publiek opmerkzaam maken van de breedte
en diepte van het Amsterdamse kunstenveld
waardoor de stad internationaal wordt
gepositioneerd als creatieve metropool.

Amsterdam Art Weekend

A

Amsterdam Art
Weekend
Van 22 tot en met 25 november 2018 vond het
zevende Amsterdam Art Weekend plaats. 52
galeries, instituten, post-academische instituten,
musea en andere kunstinitiatieven werden
geselecteerd door de invitatiecommissie van
Amsterdam Art en spanden zich in om het
beste en nieuwste van hedendaagse kunst in de
hoofdstad te tonen. Vanuit de behoefte aan een
meer overzichtelijk en behapbaar programma,
brachten we er een nieuwe, meer compacte
structuur in aan. Het publieke programma bestond
uit 124 onderdelen, het besloten programma
gericht op (internationale) kunstprofessionals
bestond uit 20 onderdelen.
Het programma van Amsterdam Art Weekend
weerspiegelt zowel onze binding met een
lokaal, jong en nieuw publiek alsook de binding
met de internationale kunstscene. De Gallery
Night in samenwerking met ODAM, het IDFA
videoprogramma, de (gratis) tours en de
feestelijke opening in Stedelijk Museum zijn bij
uitstek voorbeelden van programmaonderdelen
die lokale en nieuwe liefhebbers op de been
brengen. De Amsterdam Art X ArtReview
Conference, het Professional’s Dinner in Foam
en de Artist Talk in Oude Kerk zijn met name ter
verdieping gericht op diegenen werkzaam in de
kunst. Overlap tussen de doelgroep troffen we
bij uitstek bij de performance van Ryoji Ikeda in
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

Eye, de open studio’s van de Rijksakademie en de
tentoonstellingen van de deelnemende galeries.
Nieuwe deelnemers en/of onderdelen waren in
2018 de Amsterdam Art X ArtReview Conference,
meerdere Private Collection Visits, Gerrit Rietveld
Academie, Printing Plant Art: Art Book Fair, Unfair,
Christie’s, HE.RO, en galerie Caroline O’Breen.
Deelnemers
Amsterdam Art Weekend telde dit jaar 52
deelnemende locaties. Deelnemers worden
geselecteerd door een onafhankelijke
invitatiecommissie die hen beoordeelt op de
kwaliteit van het voorgestelde programma. De
Amsterdam Art x ArtReview Conference heeft als
deelnemer een aantal kleinere partijen vervangen.
Bij het toelaten van overige deelnemers is tevens
gelet op de aansluiting van de programmering op
de thematiek van de conferentie. De deelname
van PuntWG en Framer Framed gaven daarop
bijvoorbeeld een relevante aanvulling omdat zij
een programma presenteerden dat ingaat op
globalisering van de kunstwereld en representatie
van niet-Westerse kunstenaars. De Gerrit Rietveld
Academie was dit jaar voor het eerst onderdeel
van het Weekend met een tentoonstelling
ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan,
waaraan veel alumni van de Rijksakademie en
De Ateliers deelnamen. Deze tentoonstelling liet
de institutionele doorstroom in de stad zien en
was daarom een waardevolle toevoeging aan het
programma.

Art Guide “Je komt zelf op plekken waar je
normaal gesproken niet zomaar zou komen
en je leert de stad anders kennen dan je
gewend bent.”

Galeries
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Akinci
Albada Jelgersma
Althuis Hofland Fine Arts
andriesse ~ eyck galerie
Galerie Caroline O'Breen
BorzoGallery
Ellen de Bruijne Projects
C&H gallery
Flatland Gallery
Galerie van Gelder
Annet Gelink Gallery
Grimm (at locations 12A and 12B)
HE.RO
Gerhard Hofland
Galerie Wouter van Leeuwen
Lumen Travo Gallery
Galerie Ron Mandos
The Merchant House
Galerie Onrust
Reflex Amsterdam
Slewe
Stigter Van Doesburg
tegenboschvanvreden
Torch
Upstream Gallery
Van Zijll Langhout / Contemporary Art
Galerie Fons Welters
Martin van Zomeren

Postacademische instituten
29
30

De Ateliers
Rijksakademie van beeldende kunsten

Musea en instituten
31
32
33
34
35
36

De Appel
Eye Filmmuseum
Foam
Huize Frankendael
Manifesta Foundation
Oude Kerk
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37
38

Prince Claus Fund Gallery
Stedelijk Museum Amsterdam

Project Spaces
39
40
41
42
43
44
45

Framer Framed
ISO
Kunstverein
Looiersgracht 60
P/////AKT
puntWG
Veem House for Performance

Overige
46
47
48
49
50
51

Amsterdam Art x ArtReview Conference at De
Nieuwe Liefde
Christie's Amsterdam at Westergasfabriek
Gerrit Rietveld Academie
If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part of Your
Revolution at Amsterdam University Library
International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) at Eye Filmmuseum
ODAM

Partner Hotel / Ruinart Professionals' Lounge
52

Andaz Amsterdam Prinsengracht

Caroline O’Breen - galeriehouder en nieuwe
deelnemer “Het afgelopen Amsterdam Art
Weekend was een weekend waarin ik
veel waardevolle nationale en international
contacten heb opgedaan. Doordat het
in de eigen galerie plaatsvindt had ik de
uitgelezen mogelijkheid galerie en de
kunstenaar te presenteren, een inhoudelijk
verdiepend programma aan te bieden en
kunst te verkopen.”
Amsterdam Art Jaarverslag 2018
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Amsterdam Art Weekend
Programma
Amsterdam Art Weekend biedt ieder jaar
een veelzijdig openbaar programma aan dat is
gericht op (internationale) cultuurliefhebbers. Ter
ondersteuning van het openbare programma
bestaat een besloten programma dat
kunstprofessionals in de gelegenheid stelt om
verdieping te vinden binnen hun vakgebied.
Na afloop van de voorgaande edities kreeg
de organisatie steeds vaker de feedback van
bezoekers en deelnemers dat het programma te
groot was geworden, waardoor ze relatief gezien
minder onderdelen hebben kunnen bezoeken.
Amsterdam Art heeft zich daarom dit jaar ingezet
om zoveel mogelijk programmaonderdelen
te bundelen en een vorm te geven die beide
doelgroepen aanspreekt. Een goed voorbeeld
van het resultaat van deze inspanningen is de
Amsterdam Art X ArtReview Conference. Dit
programmaonderdeel heeft het gefragmenteerde
aanbod van artist talks, debatten en lezingen
vervangen, en was qua onderwerp relevant voor
zowel kunstprofessionals als cultuurliefhebbers.
In totaal waren er, los van de lopende
tentoonstellingen, 91 activiteiten, waarvan 18
besloten evenementen. Daarnaast werden
41 programma’s op maat gemaakt om
cultuurliefhebbers en kunstprofessionals te
begeleiden bij hun bezoek.
Inclusiviteit: een weekend voor héél Amsterdam
Amsterdam Art vindt het belangrijk om bij
te dragen aan een inclusiever kunstenveld in
Amsterdam en streeft naar een Amsterdam Art
Weekend voor héél Amsterdam. Niet alleen in
de representatie van het aanbod in de stad, maar
ook in de samenstelling van bezoekers. Om dit
te realiseren zijn in 2018 verschillende (nieuwe)
projecten en samenwerkingen gerealiseerd.
Tijdens de eerste editie van Amsterdam Art
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

X ArtReview Conference werd door een
internationaal en lokaal gezelschap uitvoerig
gesproken over de vraag hoe de hedendaagse
kunstwereld inclusiever kan worden gemaakt (zie
alinea Conferentie). Deze conferentie heeft het
netwerk van Amsterdam Art verder uitgebreid en
heeft handvatten gegeven om verdere stappen
te zetten om het Weekend in de toekomst
inclusiever te maken. Zo is bijvoorbeeld kennis
gemaakt met verschillende decision makers en
initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de
organisatie.
Ook zijn tours georganiseerd voor jonge
nieuwkomers in samenwerking met Stichting
Blendin. Blendin heeft als doel nieuwkomers
(vluchtelingen) en Nederlanders elkaar te laten
ontmoeten om de afstand tussen deze groepen
te verkleinen. Het samen ondernemen van
culturele activiteiten verkleint de kloof tussen
nieuwkomers en de Nederlandse maatschappij.
Daarnaast werkte Amsterdam Art samen met
IMC Weekendschool, de stichting die op zondag
aanvullend, motivatie-gericht onderwijs geeft
aan jongeren op die plekken in Nederland waar
dat het hardst nodig is. Aan een groep kinderen
van 10 tot 15 jaar bood Amsterdam Art een
programma waarbij de kinderen zelf aan de slag
gingen tijdens een workshop op een van de
deelnemende locaties van het Weekend. Dertien
leerlingen van IMC Weekendschool namen deel
aan dit programma; zij kregen een rondleiding en
daarna een workshop portretfotografie in Foam.
De workshop werd door de leerlingen met veel
enthousiasme ontvangen, omdat zij hier hun eigen
creativitieit in konden leggen en zelf aan de slag
konden gaan.
Een nieuwe samenwerking is aangegaan
met Musea in Gebaren, het gezamenlijke
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initiatief van Wat Telt! en Foam om kunst en
cultuur toegankelijk te maken voor doven en
slechthorenden. Tijdens het Art Weekend werd
een tour aangeboden in Nederlandse Gebarentaal
langs de Appel, Flatland Gallery en Galerie
AKINCI. Nog niet eerder werden er rondleidingen
in gebarentaal georganiseerd in galeries; de
samenwerking was een succesvolle kennismaking
tussen de organisatie Musea in Gebaren, de
galeries en – uiteraard – het publiek.
Tot slot: Amsterdam is, mede doordat De Ateliers
en de Rijksakademie van beeldende kunsten er
gevestigd zijn, 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.
Alle deelnemers werden gestimuleerd om met
getalenteerde kunstenaars van over de hele
wereld te werken. Van de 275 kunstenaars die in
2018 onderdeel waren van het Art Weekend had
78% een andere nationaliteit dan de Nederlandse.
Het Art Weekend liet hierdoor volop kunst van
kunstenaars met uiteenlopende nationaliteiten
zien.
Students for Students: Art Guides
Amsterdam Art geeft niet alleen kunstenaars en
kunstinstellingen, maar ook studenten de kans
zich te ontwikkelen in het professionele veld.
15 studenten werden door Amsterdam Art –
in samenwerking met Foam – opgeleid tot

Art Guide “Mijn zelfverzekerdheid is
gegroeid door het staan voor een groep.
En het geven van rondleidingen heeft mijn
passie voor rondleiden bevestigd.”
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

Art Guides en gaven tijdens het Art Weekend
rondleidingen langs galeries aan kunstliefhebbers
van alle leeftijden en kennisniveaus. De Art Guides
hebben in totaal 260 personen rondgeleid tijdens
het Art Weekend, niet alleen aan algemeen
publiek, maar ook aan groepen van bijvoorbeeld
Rijksextra, Blendin, Zuid-Koreaanse diplomaten,
Vereniging Bedrijfscollecties Nederland en aan
de internationale verzamelaarsgroep Independent
Collectors.

Een nieuw speerpunt in 2018 was de wens
om de Art Guides een financiële vergoeding te
kunnen bieden voor hun inzet. Ook bestond de
wens om te experimenteren met het heffen van
toegang voor de rondleidingen. Bovenal moesten
de rondleidingen laagdrempelig blijven en mocht
de prijs geen belemmering vormen. Er is gekozen
om het publiek na afloop van een rondleiding te
vragen naar een vrijwillige gift aan de Art Guide.
De bezoekers gaven gemiddeld €5,- per persoon
voor hun deelname aan de rondleiding.
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Conferentie en Internationale Positionering
Amsterdam Art wil een positieve bijdrage
leveren aan de internationale positionering
van Amsterdam als relevante hedendaagse
kunststad. In 2018 zijn verschillende (nieuwe)
initiatieven ontwikkeld om bij te dragen aan dit
doel. Voor verschillende buitenlandse groepen
kunstprofessionals werd een op maat gemaakt
programma aangeboden tijdens Amsterdam Art
Weekend: internationale curatoren uitgenodigd
door Mondriaan Fonds, een delegatie van
de Franse curatorenorganisatie C-E-A, een
delegatie directies van Kunstvereine uit Duitsland,
een Europees gezelschap op uitnodiging van
De Nederlandsche Bank, een internationaal
gezelschap via Independent Collectors, een
delegatie uit Zuid-Korea, en meer.
Daarnaast vond voor het eerst de Amsterdam
Art X ArtReview Conference plaats; een
dagvullend programma van talks en keynotes met internationale en lokale sprekers in
samenwerking met Britse magazine ArtReview
en met dank aan de Gemeente Amsterdam. De
conferentie had enerzijds als doel om als stad
en als netwerkorganisatie actief deel te nemen
aan relevante debatten in de hedendaagse kunst
en deze te faciliteren, en anderzijds om met een
nieuw programma-onderdeel de relevantie van
Amsterdam Art Weekend voor buitenlandse
bezoekers te vergroten. Zo wordt Amsterdam
niet alleen een stad waar je kunst kunt zien,
maar wordt Amsterdam ook een plek waar op
internationaal niveau wordt gedebatteerd over
hedendaagse kunst. Tijdens de eerste editie van
Amsterdam Art X ArtReview Conference werd
het thema ‘inclusiviteit’ binnen de hedendaagse
kunst besproken. Vanuit het perspectief van
onder meer curatoren, verzamelaars en makers
werd het onderwerp belicht. Sprekers waren
Meskerem Assegued (curator en directuer van
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

Zoma Contemporary Art Center - Addis Ababa,
Ethiopië), Imara Limon (curator Amsterdam
Museum), Clémentine Deliss (curator en uitgever),
Victor Wang (curator, London & Shanghai), susan
pui san lok en Sophie Orlando (onderzoekers
Black Artists & Modernism), Kenny Schachter
(schrijver, curator, kunsthandelaar), Annette
Schönholzer (voormalig directeur Art Basel en
consultant .connect the dots), Valeria Napoleone
(verzamelaar en adviseur), Luise Faurschou (Art
2030, Faurschou Art Resources), Karen Archey
(curator Stedelijk Museum), Patricia Kaersenhout
(kunstenaar en activist), Rafael Rozendaal
(kunstenaar), Astrid Elburg (coach) en Stephanie
Afrifa (curator).
Ook investeerde Amsterdam Art in de relatie
met de hedendaagse kunstscene in het
Duitse Noordrijn-Westfalen: de start van een
uitwisselingsprogramma tussen Amsterdam en
Düsseldorf vond plaats in november. Met een
delegatie van cultuurliefhebbers uit Amsterdam
werd Art Düsseldorf bezocht en werd
kennisgemaakt met de kunstscene (musea, privé
verzamelingen, ambassade, galeries, kunstbeurs)
in het gebied.
Nieuw publiek: crossovers met ODAM en IDFA
Amsterdam Art heeft dit jaar gezocht naar
verschillende mogelijkheden om een breder
en jonger publiek aan te spreken tijdens
Amsterdam Art Weekend. Daaruit is een
nieuwe samenwerking met ODAM ontstaan,
een concept dat werd ontwikkeld door Stichting
Stem van de Nacht. Eens in de twee maanden
organiseert ODAM een galerieavond met een
programma dat specifiek is afgestemd op
de lopende tentoonstellingen in de galeries.
De programmering bestaat onder andere uit
live muziek, performances, radio shows en
interactieve spellen en wordt verzorgd door lokale
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Amsterdam Art Weekend
artiesten. Door middel van deze kruisbestuiving
van beeldende kunst met andere disciplines
wordt een nieuw publiek op een toegankelijke
manier uitgenodigd om kennis te maken met het
galeriewezen in de hoofdstad.
Tijdens Amsterdam Art Weekend 2018 heeft
ODAM de programmering van de Gallery Night
verzorgd, een vast onderdeel van het Weekend
waarin traditiegetrouw de publieksopeningen van
de nieuwe tentoonstellingen plaatsvinden. In vijf
galeries – verspreid over de hele stad – vonden
programmaonderdelen plaats. De spreiding
van locaties zorgde ervoor dat alle galeries
profiteerden van de nieuwe publieksstroom.
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 is dit jaar in een vernieuwde
opzet voortgezet. Amsterdam Art heeft in
aanloop naar het Weekend alle residents en
alumni van de Rijksakademie van beeldende
kunsten en De Ateliers en alle kunstenaars van de
deelnemende galeries uitgenodigd om videoen of filmwerk, vervaardigd in het afgelopen
jaar, in te zenden. In voorgaande jaren werd de
selectie vervolgens door vertegenwoordigers
van IDFA, Eye Filmmuseum en het Stedelijk
Museum Amsterdam gemaakt. Dit jaar is Zippora
Elders gevraagd om de selectie te maken en
het programma te presenteren. Als onafhankelijk
curator met een multidisciplinaire achtergrond wist
zij het programma inhoudelijk te versterken en
een breder publiek aan te trekken.

Amsterdam Art Jaarverslag 2018

Nathan Duc Köstlin - kunstverzamelaar uit
Berlijn “We werden steeds weer op een
prettige manier verrast door de kwaliteit
van de kunstenaars, door de intrigerende
concepten en artistic statements die door
hen werden gepresenteerd. Het was
werkelijk uitzonderlijk in zoveel opzichten.”
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Floris Barendregt - Brand Activation Manager
Warsteiner “We hebben er met deze hele
nieuwe groep weer een hele geslaagde
editie van gemaakt. Ben erg blij hoe alles is
verlopen en jullie hebben een erg strakke
productie en mooi event neergezet.”

Internationale Bezoeker Amsterdam Art
Weekend “Volgend jaar zorg ik ervoor dat
ik ook mijn collega’s uit Rusland en China
uitnodig. Het evenement is zo uitstekend
dat het zeker de moeite waard is om er
vele uren voor te vliegen!”

Sofía Hernández Chong Cuy - directeur Witte
de With “Ik heb heel erg genoten van de
conferentie - om te beginnen van de
unusual suspects, hetgeen altijd verfrissend
is. Er waren een paar intrigerende
presentaties, waaronder susan pui san lok’s
geweldige interventie die eindigde met
een poëzie-lezing, en een onverwachte
pitch van een jonge vrouw die Saba Askary
heet. Jullie hebben een heel interessante
mix van mensen bij elkaar gebracht,
inclusief veel van de key decision makers in
town. Gefeliciteerd met dat laatste.”

Amsterdam Art Jaarverslag 2018
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Activiteitenoverzicht
→

Tentoonstellingen

Let’s Talk About Nature, Melanie Bonajo, Inge Meijer, Ruby
Swinney, Persijn Broersen & Margit Lukács - Akinci
Play Yesterday, Marenne Welten - Albada Jelgersma
Fabric Faces, Powder Phrases, Vaginal Davis, Marliz
Frenken, Sophie Lee, Soshiro Matsubara, Hannah Perry,
Julie Verhoeven, Isabel Yellin - 3 Althuis Hofland Fine
Arts
Software Garden, Rory Pilgrim - 4 andriesse ~ eyck galerie
Breathing Mountains, Antoinette Nausikaä - Galerie
Caroline O'Breen
ultimate free, herman de vries - BorzoGallery
Gravel, Lara Almarcegui - Ellen de Bruijne
Projects
Array, Ruta Butkute - C&H gallery
Katharine Cooper, South African photographer, artist and
writer, Katharine Cooper - Flatland Gallery
Here and here and here, Lily van der Stokker - Galerie van
Gelder
Wjm Kok - Galerie van Gelder
Confetti, David Claerbout - Annet Gelink
Gallery
Elias Sime, Elias Sime - Grimm Frans Halsstraat
Michael Riedel, Michael Riedel - Grimm Keizersgracht
Leviathan: Memories of the Future Pt.2, Shezad Dawood
- HE.RO
Picture the Paint, Joost Krijnen - Gerhard
Hofland
Good Goddamn, Bryan Schutmaat - Galerie Wouter van
Leeuwen
Doing business with the Dutch, Ade Darmawan - Lumen
Travo Gallery
Postnaturalia, Krištof Kintera - Galerie Ron Mandos
Voetstoots, Kendell Geers - Galerie Ron Mandos
Matter of Masters: 5 Years of TMH, Dennis Oppenheim,
Hilarius Hofstede, Craigie Horsfield, Judit Reigl, Carolee
Schneemann - The Merchant House
Animatie, Arno Nollen - Galerie Onrust
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

Walking the Line, Iris Schomaker - Reflex Amsterdam
The Present, Present, Present, Paul Drissen - Slewe
Many shades of Brouwn, Jimmy Robert - Stigter Van
Doesburg
Eggs and Rarities, Paul Kooiker - tegenboschvanvreden
Being Places, Ellen Kooi - Torch
Forbidden Collections, Alicia Framis - Upstream Gallery
Danse Macabre, Sanghee Song - Van Zijll Langhout /
Contemporary Art
Shake a Face, Gabriel Lester - Galerie Fons Welters
Sam Samiee, Sam Samiee - Galerie Fons Welters
Signing the Universe, Pieter Engels, Katja Mater, Christine
Moldrickx, Navid Nuur, Janis Rafa, Marien Schouten Martin van Zomeren
Karimah Ashadu: Power Man, Karimah Ashadu - De
Ateliers
RijksakademieOPEN, Tyna Adebowale, Immaculate
Anderu Mali, Isabelle Andriessen, Sujin Bae & Jonathan
Lemke, Kévin Bray, Esteban Cabeza de Baca, CHE Onejoon,
Gaëlle Choisne, Omar A. Chowdhury, Morgan Courtois,
Jude Crilly, Anna Dasović, Danielle Dean, Maurice van Es,
Aslan Gaisumov, Ana María Gómez López, Ceel Mogami
de Haas, Elleke Hageman, Femke Herregraven, Omar
Imam, Florence Jung, Polina Kanis, Maria Kley, Mire Lee,
Arvo Leo, Jenny Lindblom, Christopher Mahon, Astrid
Nobel, Laura O’Neill, Josse Pyl, Yashaswini Raghunandan,
Bert Scholten, Zamir Suleymanov, Remco Torenbosch,
Nora Turato, Kubilay Mert Ural, Omar Vega Macotela,
Arian de Vette, Marit Westerhuis, Riet Wijnen, Marina
Xenofontos, Shen Xin, Dan Zhu, Marieke Zwart Rijksakademie van beeldende kunsten
It is here/this will last forever, Ben Russell - De Appel
Ryoji Ikeda, Ryoji Ikeda - Eye Filmmuseum
Next Level: Persijn Broersen & Margit Lukács - Point
Cloud, Old Growth, Persijn Broersen & Margit Lukács Foam
43-35 10th Street, Daniel Shea - Foam
Foam 3h: Rebecca Sampson - Apples for Sale, Rebecca
Sampson - Foam
Private scenes, Masahisa Fukase - Foam
The Image of a Private Collection, Marieke Gelissen,

Nicky Powell, Katja Mater, Elspeth Diederix, Martijn
Mendel, Charlotte Dumas, Sanne Peper, Koos Breukel
, Maisie Cousins, Eva Besnyö, Jan Dibbets, Marijke van
Warmerdam, Misha de Ridder, Henk van der Leeden,
Rob Hornstra, Awoiska van der Molen, Sjoerd Knibbeler,
Katharine Cooper, August Sander, Popel Coumou,
Tahmineh Monzavi, Mehrdad Naraghi, Edgar Martins Huize Frankendael
In-house exhibition by Jorg Grimm, various artists Manifesta Foundation
The Instrument of Troubled Dreams, Janet Cardiff and
George Bures Miller - Oude Kerk
A Sheet of Paper Can Become a Knife, Regina José
Galindo, David Goldblatt, FX Harsono, Amar Kanwar, Naiza
Khan, Teresa Margolles, Cildo Meireles, Zanele Muholi,
Oscar Muñoz, and Newsha Tavakolian - Prince Claus Fund
Gallery
Freedom of Movement, Municipal Art Acquisitions Stedelijk Museum Amsterdam
Spirits of the Soil, Raquel van Haver - Stedelijk Museum
Amsterdam
Guidetti's World: An exhibition of work by Guido van
Amelsfoort, curated by Florence Parot, Guido van
Amelsfoort - ISO
Mr. Peanut, Vincent Trasov - Kunstverein
If the moon was a cookie, Sarah Pichlkostner - P/////AKT
Inverting the Archive, Hannah Dawn Henderson, Miguel
Peres dos Santos - puntWG
Post-War & Contemporary art sale, Günther Förg,
Karel Appel, Georg Baselitz, Robert Motherwell,
Jan Schoonhoven et al. - Christie's Amsterdam at
Westergasfabriek
Gerrit turns 50, Willem only 28, Current students, alumni,
tutors, directors and staff since 1968 - Gerrit Rietveld
Academie
Conversations
Let's talk about nature, Melanie Bonajo, Persijn Broersen &
Margit Lukács - Akinci
Frank Reijnders: A cruel form of mimesis, Frank Reijnders
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- Albada Jelgersma
Artist talk: Software Garden, Rory Pilgrim - andriesse ~
eyck galerie
Artist talk Katharine Cooper - Alice Browne, Katharine
Cooper, Alice Browne - Flatland Gallery
Master Talk: David Claerbout - Dark Optics, David
Claerbout - Annet Gelink Gallery at Eye Filmmuseum
Voetstoots, Kendell Geers - Galerie Ron Mandos
Artist talk Iris Schomaker, Iris Schomaker - Reflex
Amsterdam
Artist talk Jimmy Robert, Jimmy Robert - Stigter Van
Doesburg
Presentation of Paul Kooiker's new book and a
conversation between the artist and Joachim Naudts,
curator FOMU Antwerp, Paul Kooiker, Joachim Naudts tegenboschvanvreden
Public interview with Karimah Ashadu, Karimah Ashadu De Ateliers
Interior Parts, Thalia Hoffman, Morad Hassan - De Appel
at W139
Ryoji Ikeda: datamatics [ver. 2.0], Ryoji Ikeda - Eye
Filmmuseum
Artist talk: Janet Cardiff & George Bures Miller - Oude
Kerk
Political statements: The launch of Angie Keefer's new
publication, Angie Keefer - Kunstverein
Maybe that way or Ersatzhandlung - An encounter with
William Pym and Sarah Pichlkostner, William Pym, Sarah
Pichlkostner - P/////AKT
Envisioning Opaque Futurities, Hannah Dawn Henderson,
Miguel Peres dos Santos - puntWG
Amsterdam Art Weekend at IDFA: ‘In Your Head’, Shigeo
Arikawa, Ansuya Blom, Giovanni Giaretta, Meiro Koizumi,
Floris Schönfeld - International Documentary Film Festival
Amsterdam (IDFA) at Eye Filmmuseum
→

Performances

Pinkie Bowtie, Peter Fengler, Vaast Colson, Dennis Tyfus Gerhard Hofland
Voetstoots, Kendell Geers - Galerie Ron Mandos
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

Modern dance performance inspired by the works of Ellen
Kooi, Ellen Kooi, dancers – Torch
Is My Body Public?, Alicia Framis – Upstream Gallery
In a Flickering Light + Looking Back, Sander Breure &
Witte van Hulzen with live music by Paul Koek - Veem
House for Performance
La Bibliothèque, Myriam Lefkowitz with Lendl Barcelos,
Alkis Hadjiandreou, Annick Kleizen and Zoe Scoglio - If I
Can't Dance I Don't Want to be Part of Your Revolution at
University of Amsterdam Library (x2)
How Can One Know In Such Darkness, Myriam Lefkowitz
with Lendl Barcelos, Alkis Hadjiandreou, Annick Kleizen and
Zoe Scoglio - If I Can't Dance I Don't Want to be Part of
Your Revolution at University of Amsterdam Library
→

Screenings

Anyang at the Dawn of the Day: The City Dreaming
of a Utopia, Sanghee Song - Van Zijll Langhout /
Contemporary Art
Envisioning Opaque Futurities, Hannah Dawn Henderson,
Miguel Peres dos Santos - puntWG
Amsterdam Art Weekend at IDFA: ‘In Your Head’, Shigeo
Arikawa, Ansuya Blom, Giovanni Giaretta, Meiro Koizumi,
Floris Schönfeld - International Documentary Film Festival
Amsterdam (IDFA) at Eye Filmmuseum
→

Book Launches

‘Spell Action' Artist Book, Ruta Butkute - C&H gallery
Launch CUT magazine - Galerie van Gelder
Presentation of Paul Kooiker's new book and a
conversation between the artist and Joachim Naudts,
curator FOMU Antwerp, Paul Kooiker, Joachim Naudts tegenboschvanvreden
Political statements: The launch of Angie Keefer's new
publication, Angie Keefer - Kunstverein

→

Openingen (tijdens AAW)

Play Yesterday, Marenne Welten - Albada Jelgersma
Fabric Faces, Powder Phrases, Vaginal Davis, Marliz
Frenken, Sophie Lee, Soshiro Matsubara, Hannah Perry,
Julie Verhoeven, Isabel Yellin - 3 Althuis Hofland Fine Arts
Software Garden, Rory Pilgrim - 4 andriesse ~ eyck galerie
ultimate free, herman de vries - BorzoGallery
Array, Ruta Butkute - C&H gallery
Here and here and here, Lily van der Stokker - Galerie van
Gelder
Wjm Kok - Galerie van Gelder
Confetti, David Claerbout - Annet Gelink Gallery
Elias Sime, Elias Sime - Grimm Frans Halsstraat
Michael Riedel, Michael Riedel - Grimm Keizersgracht
Picture the Paint, Joost Krijnen - Gerhard Hofland
Good Goddamn, Bryan Schutmaat - Galerie Wouter van
Leeuwen
Doing business with the Dutch, Ade Darmawan - Lumen
Travo Gallery
Matter of Masters: 5 Years of TMH, Dennis Oppenheim,
Hilarius Hofstede, Craigie Horsfield, Judit Reigl, Carolee
Schneemann - The Merchant House
Animatie, Arno Nollen - Galerie Onrust
Walking the Line, Iris Schomaker - Reflex Amsterdam
The Present, Present, Present, Paul Drissen - Slewe
Many shades of Brouwn, Jimmy Robert - Stigter Van
Doesburg
Eggs and Rarities, Paul Kooiker - tegenboschvanvreden
Forbidden Collections, Alicia Framis - Upstream Gallery
Danse Macabre, Sanghee Song - Van Zijll Langhout /
Contemporary Art
Shake a Face, Gabriel Lester - Galerie Fons Welters
Sam Samiee, Sam Samiee - Galerie Fons Welters
Signing the Universe, Pieter Engels, Katja Mater, Christine
Moldrickx, Navid Nuur, Janis Rafa, Marien Schouten Martin van Zomeren
Karimah Ashadu: Power Man, Karimah Ashadu - De
Ateliers
RijksakademieOPEN, Tyna Adebowale, Immaculate
Anderu Mali, Isabelle Andriessen, Sujin Bae & Jonathan
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Lemke, Kévin Bray, Esteban Cabeza de Baca, CHE Onejoon,
Gaëlle Choisne, Omar A. Chowdhury, Morgan Courtois,
Jude Crilly, Anna Dasović, Danielle Dean, Maurice van Es,
Aslan Gaisumov, Ana María Gómez López, Ceel Mogami
de Haas, Elleke Hageman, Femke Herregraven, Omar
Imam, Florence Jung, Polina Kanis, Maria Kley, Mire Lee,
Arvo Leo, Jenny Lindblom, Christopher Mahon, Astrid
Nobel, Laura O’Neill, Josse Pyl, Yashaswini Raghunandan,
Bert Scholten, Zamir Suleymanov, Remco Torenbosch,
Nora Turato, Kubilay Mert Ural, Omar Vega Macotela,
Arian de Vette, Marit Westerhuis, Riet Wijnen, Marina
Xenofontos, Shen Xin, Dan Zhu, Marieke Zwart Rijksakademie van beeldende kunsten
Next Level: Persijn Broersen & Margit Lukács - Point
Cloud, Old Growth, Persijn Broersen & Margit Lukács Foam
The Instrument of Troubled Dreams, Janet Cardiff and
George Bures Miller - Oude Kerk
Freedom of Movement, Municipal Art Acquisitions Stedelijk Museum Amsterdam
Spirits of the Soil, Raquel van Haver - Stedelijk Museum
Amsterdam
Guidetti's World: An exhibition of work by Guido van
Amelsfoort, curated by Florence Parot, Guido van
Amelsfoort - ISO
→

Divers

Exploring Silence: Talk and meditation by zen master,
philosopher and author Maurice Knegtel, Antoinette
Nausikaä, Maurice Knegtel - Galerie Caroline O'Breen
Leviathan: Art, Ethics, Schizophrenia & the Marine
Environment, Shezad Dawood, guest lecturers and panel
- HE.RO
Luciano Berio: 'Remembering the Future', concert led by
avant-garde flutist Machiko Takahashi, Machiko Takahashi
- The Merchant House
Tour by Gabriel Lester, Gabriel Lester - Galerie Fons
Welters
Walk-in workshop Masahisa Fukase - Private Scenes,
Foam
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Diasporic Self II: Dancing as lingua franca (a gathering in
progress), Hannah Catherine Jones, Ogutu Muraya, Amal
Alhaag, Barby Asante - Framer Framed
Afterparty Guidetti’s World - ISO
Printing Plant: Art Book Fair, Featuring over 70
international independent publishers and artists Looiersgracht 60
Revising the past, reimagining the future, Kenny
Schachter, Luise Faurschou, Annette Schönholzer, Patricia
Kaersenhout et al. - Amsterdam Art x ArtReview
Conference at De Nieuwe Liefde
Amsterdam Art Weekend x ODAM Gallery Night, all
participating galleries - ODAM
→

Professionals’ Programma

Revising the past, reimagining the future, Kenny
Schachter, Luise Faurschou, Annette Schönholzer, Patricia
Kaersenhout et al. - Amsterdam Art x ArtReview
Conference at De Nieuwe Liefde
Opening Celebration Amsterdam Art Weekend
& RijksakademieOPEN 2018 - Amsterdam Art &
Rijksakademie van beeldende kunsten
Professionals’ Gallery Previews - All participating galleries
Curator's Tour: ‘Next Level: Persijn Broersen & Margit
Lukács - Point Cloud, Old Growth’ - Foam
Special Tour: ‘A Sheet of Paper Can Become a Knife’ Prince Claus Fund Gallery
Opening Janet Cardiff & George Bures Miller - Oude Kerk
Walking dinner + Ryoji Ikeda: datamatics [ver. 2.0] - Eye
Filmmuseum
Breakfast and exclusive visit to the latest installation by
Janet Cardiff & George Bures Miller - Oude Kerk
Artist talk: Janet Cardiff & George Bures Miller - Oude
Kerk
Professionals’ Preview of Guidetti's World: An exhibition
of work by Guido van Amelsfoort, curated by Florence
Parot - ISO
‘The ZERO Effect. The impact of the ZERO Network on
Contemporary Art & Design’, a lecture by Prof. Margriet
Schavemaker - Christie's Amsterdam at Westergasfabriek

18

Amsterdam Art Weekend
Manifesta Invites - Manifesta Foundation
Professionals’ Dinner - op uitnodiging van Amsterdam Art
bij Foam
Young Collectors Brunch & Tours at Huize Frankendael &
RijksakadamieOPEN - Huize Frankendael
Private Collection Visits - Various
→

Programma’s op maat

Amsterdam Art heeft in 2018 41 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.
Internationale Curatorenreis - Mondriaan Fonds,
Amsterdam Art, diverse deelnemers
EuroArt Forum - De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Art, diverse deelnemers
Vereniging Bedrijfscollecties Collecties Nederland Amsterdam Art, diverse deelnemers
Independent Collectors - Amsterdam Art, Rijksakademie,
diverse deelnemers
Rijksextra - Amsterdam Art, diverse galeries
Young Stedelijk - Amsterdam Art, Christie’s Amsterdam at
Westergasfabriek
Young Patrons Circle - Amsterdam Art, diverse galeries
Blendin - Amsterdam Art, diverse galeries
Rondleiding in Gebaren - Amsterdam Art, diverse galeries
Art Tours - in totaal 260 mensen deelgenomen aan
een rondleiding. Foam, Stedelijk Museum Amsterdam,
Amsterdam Art, diverse galeries
We are public - Amsterdam Art, diverse galeries
Young Collectors Circle - Huize Frankendael, Rijksakademie

Amsterdam Art Jaarverslag 2018
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Marketing & Communicatie

A

Marketing &
Communicatie
Marketing & Communicatiestrategie 2018
In 2018 lag de focus op het professionaliseren
van de marketing- en communicatiestrategie
van Amsterdam Art. Om groei van het Art
Weekend te bevorderen is Amsterdam Art dit jaar
samenwerkingen aangegaan met gespecialiseerde
partijen, waaronder bureau Vruchtvlees
(strategisch en creatief bureau voor digitale
identiteit en campagne) voor de ontwikkeling van
een nieuwe huisstijl, campagne en website, en
mediabureau Mediaxplain voor gerichte mediainkoop. Ook werd voor het eerst samengewerkt
met het onderzoeksbureau van Anna Elfers
voor het uitvoeren van een publieksonderzoek
en startte Amsterdam Art een samenwerking
met INTK, een bureau gespecialiseerd in digitale
strategieën. Deze nieuwe samenwerkingen
dienden als doel om de doelgroepen (zie
hieronder) nog beter te kunnen bereiken en
enthousiasmeren en de focus in communicatie
en marketing te verschuiven en professionaliseren
naar digitaal.
Doelgroependifferentiatie
Amsterdam Art onderscheidt in brede zin twee
verschillende doelgroepen: de cultuurliefhebber
(‘regulier publiek’) en de kunstprofessional.
Communicatiemiddelen werden zodanig ingezet
om zoveel mogelijk deze beide groepen aan
te spreken (de buitenreclame en nieuwsbrief
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

bijvoorbeeld), en op sommige vlakken werd juist
een duidelijk onderscheid gemaakt in tone of
voice. Zo maakte Amsterdam Art voor jonge en
nieuwe cultuurliefhebbers laagdrempelige video’s
in samenwerking met Kunstkoop, en verliep de
communicatie met een internationaal publiek
van kunstprofessionals bijvoorbeeld via e-Flux
berichten.
Amsterdam Art door het jaar heen
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.
In alle communicatie-uitingen worden louter de
kunstinstellingen vermeld die zijn goedgekeurd
door de invitatiecommissie en erkend zijn als
deelnemer van Amsterdam Art. Om het publiek
te informeren over de actuele tentoonstellingen
en activiteiten van onze deelnemers brengen
we de tweemaandelijkse gedrukte Amsterdam
Art Calendar uit. Deze kalender is gratis te
verkrijgen bij circa 200 locaties, waaronder bij
de deelnemers zelf, andere culturele instellingen
en hotels. Als aanvulling op de Calendar verzendt
Amsterdam Art elke twee weken een nieuwsbrief
met ondermeer weekoverzichten van activiteiten
van onze deelnemers. De openingscores van de
mailings variëren van 35% tot 45%, hetgeen ver
boven het gemiddelde van 21,9% van de culturele
sector ligt. Aanvullend daarop biedt Amsterdam
Art het publiek (bijna) dagelijkse content via
facebook (stijging 15,4 % in 2018 in aantal pagina
vind-ik-leuks) en Instagram (28% groei in 2018).
Amsterdam Art Weekend
De inspanningen rondom marketing en
communicatie waren gericht op het verbreden
van het publiek en toegankelijker maken van
Amsterdam Art Weekend. Daarnaast lag de
focus op het zichtbaarder en bekender maken

van Amsterdam Art als organisatie. In het voorjaar
startte de ontwikkeling van een ‘rebrandingcampagne’ in samenwerking met Vruchtvlees.
In oktober zijn de nieuwe website en huisstijl
gelanceerd. Onder het motto “less is more” en aan
de hand van een data-based marketingstrategie
hebben we samen met mediabureau MediaXplain
gewerkt aan een geïntegreerde campagne met
een grote focus op online zichtbaarheid.
Georgia Gray - Cluster Marketing
Communications Manager at Andaz
Amsterdam Prinsengracht “Dankjulliewel voor
een wederom enerverend partnership
rondom het Art Weekend. Het moment
dat we tijdens het Weekend gezamenlijk
met Ruinart hebben gecreëerd was
geweldig en heeft ons partnership tot
een nog hoger niveau gebracht dan in
voorgaande jaren.”

Website en digitale marketing
De functionaliteiten van de nieuwe
website zijn specifiek ontworpen om de
gebruikersvriendelijkheid tegemoet te komen.
Behalve het maken van een selectie uit het
programma op basis van een aantal filters,
kunnen bezoekers hun selectie nu ook
daadwerkelijk opslaan door in te loggen met
een Facebookaccount of zichzelf een Magic
Link te sturen. Ter aanvulling werden er op de
homepage gecureerde routes aangeboden en
bijzonderheden uit het aanbod uitgelicht.
In samenwerking met MediaXplain werd veel
aandacht besteed aan online marketing en het
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targeten van specifieke doelgroepen. De digitale
campagne bestond uit een display campagne op
relevante websites, een social media campagne
op Facebook en Instagram en een YouTube
campagne en heeft in totaal 1.105.198 unieke
gebruikers bereikt. De YouTube video behaalde de
beste resultaten en kreeg in totaal 212.355 views
met een uitzonderlijk hoge uitkijkratio van 49,45%.
Met het targeten van specifieke doelgroepen
werd uiteindelijk een hoger bereik en meer traffic
gerealiseerd, in vergelijking met een selectieve inzet.
Naast de mediacampagne is dit jaar ook een
videocampagne ontwikkeld in samenwerking
met Kunstkoop. De campagne, bestaande uit
drie korte filmpjes van jonge verzamelaars die
via de Kunstkoopregeling een kunstwerk hebben
gekocht, werd ingezet om een jongere doelgroep
te bereiken en werd op Facebook en YouTube
afgespeeld. In totaal zijn de video’s 103.689 keer
bekeken.
Print & outdoor
Om het publiek ook een fysiek handvat aan te
bieden tijdens het bezoek aan Amsterdam Art
Weekend werd dit jaar een plattegrond met het
programma gemaakt (oplage van 20.000 stuks).
De plattegrond fungeerde ook als promotiemiddel
en was in de campagneperiode in de hele stad
verkrijgbaar. Ter aanvulling op de plattegrond
werd voor de kunstprofessionals het besloten
programma in een klein boekje bijeengebracht.
Buitenreclame was een belangrijk onderdeel
van het vergroten van de zichtbaarheid van
Amsterdam Art Weekend. De postercampagne
was op meer dan 700 locaties verspreid over
Amsterdam te zien, variërend van peperbussen
tot en met driehoeksborden, en op Amsterdam
Centraal Station en Station Amsterdam Zuid
werden op grote displays animaties afgespeeld.
Amsterdam Art Jaarverslag 2018

PR
In aanloop naar het Art Weekend is
samengewerkt met Bella Pubblicità. Gezamenlijk
werd een persbericht opgesteld, zijn interviewaanvragen behandeld en werden
verhalen gepitched bij nationale en internationale
journalisten. In samenwerking met Eye
Filmmuseum en de Oude Kerk is dit jaar ook
een internationale persreis tot stand gebracht
waarmee journalisten uit onder andere New
York en Parijs het Art Weekend hebben bezocht.
De inspanningen resulteerden in mediaaandacht van onder andere belangrijke nationale
dagbladen zoals het Parool, NRC, Financieel
Dagblad, Telegraaf en Volkskrant maar ook
belangrijke internationale vakspecifieke platforms
zoals e-flux, ArtReview en Whitehotmagazine.
Daarnaast hadden we dit jaar een recordaantal
mediapartners, waaronder Mister Motley, See
All This, ADFO Groep, Tubelight, Hard//hoofd en
Museumtijdschrift.
Publieksonderzoek
Sinds de komst van een nieuwe directeur
ontstond de behoefte naar een nulmeting en
antwoord op de vraag: Wie zijn de bezoekers
van Amsterdam Art Weekend en hoe ervaren zij
hun bezoek? Daarom is besloten om dit jaar een
publieksonderzoek te laten uitvoeren door een
onafhankelijk onderzoeksbureau, als basis voor de
komende jaren. Amsterdam Art gaat de komende
jaren verder met dit publieksonderzoek, de
uitkomsten dienen als een goede eerste indicatie.
→ Bezoekersprofiel
In totaal hebben er 46.000 bezoeken aan
activiteiten en programma’s van Amsterdam Art
Weekend plaatsgevonden. De gemiddelde leeftijd
van de bezoeker van Amsterdam Art Weekend
is 44 jaar. 40% van de bezoekers is jonger dan
36 jaar. 21% van alle bezoekers woont in het
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buitenland. 75 % van de bezoekers geeft aan
weleens kunst te kopen, of te hebben gekocht.
40% van de bezoekers bezocht Amsterdam Art
Weekend dit jaar voor het eerst.
→ Bezoekmotivatie en waardering
Gemiddeld bezochten de bezoekers meer dan
5 locaties. Het ‘mijzelf op de hoogte stellen
van trends in de hedendaagse kunst’ en ‘het
ontdekken en/of (beter) leren kennen van
specifieke kunstenaars en hun werk’, waren
belangrijke doelen van zowel de professionals als
reguliere bezoekers. Voor de professionals was
‘mensen uit de kunstwereld ontmoeten/spreken’
(62%) ook een belangrijk doel.
Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Stichting Amsterdam Art heeft de noodzakelijke
stappen ondernomen om te zorgen dat zij aan de
AVG voldoet. In de bijgewerkte privacyverklaring
op de website staat omschreven hoe we omgaan
met de persoonsgegevens die aan ons worden
verstrekt, alsmede de cookie-instellingen van de
website.
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A

Organisatie
Doelstellingen
Met Amsterdam Art Weekend 2018 voldeed
Amsterdam Art aan de doelstelling om het
unieke karakter van de stad als ontwikkelaar van
toptalent in de hedendaagse kunst te belichten.
Door een meerdaags evenement te organiseren in
samenwerking met vooraanstaande Amsterdamse
kunstinstituten leverde Amsterdam Art een
bijdrage aan de internationale positionering van
Amsterdam als creatieve wereldstad.
Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur biedt een normatief
kader voor goed bestuur en toezicht in culturele
organisaties. Deze is bedoeld om bewustwording
en kritische reflectie door bestuur en toezicht
te stimuleren. Amsterdam Art beaamt de
Governance Code Cultuur 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 Governance Code
Cultuur 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
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te slaan naar het cultureel diverse deel van de
samenleving.
Fair Practice Code
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 past
dit toe bij alle soorten werkverhoudingen.
Besturingsmodel
Amsterdam Art is een stichting die sinds de
oprichting een bestuursmodel hanteert. Het
bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd en
bestaat uit tenminste twee leden. Het bestuur
controleert het beleid waarlangs de missie van
Amsterdam Art wordt uitgevoerd en de realisatie
van het Art Weekend. Het bestuur stelt de
begroting, het jaarplan, het jaarverslag en de
jaarrekening vast en beslist over de aanwending
van financiële middelen voor de uitvoering van het
Art Weekend. Ook wordt jaarlijks het functioneren
van de bestuursleden 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.
Omvang en samenstelling
Het bestuur is gevormd in 2011 en telde toen vijf
leden. In 2012 is er een zesde lid aangetrokken.

Het bestuur functioneerde tot 2016 onveranderd
in deze formatie. Eind 2016 is Marta Gnyp
afgetreden als bestuurslid. Gnyp is niet vervangen
als bestuurslid waardoor de formatie tot op
heden vijf leden telt, waaronder een voorzitter
en vier leden. Conform de Governance Code
Cultuur is er een schema van aftreden en wordt
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, op één moment vervangen
dienen te worden. In de samenstelling van het
bestuur is een balans tussen kunst- en zakelijke
professionals. Nieuwe leden worden benoemd
door het bestuur waarbij wordt beoordeeld welke
specifieke deskundigheid gewenst is.
Bestuur in 2018
→ 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
→ Mevrouw A.H.I. Brenninkmeijer-de Bruin
Director Quetzal Art Centre
Curator Collection de Bruin-Heijn
Nevenfuncties:
Bestuurslid stichting BeamFoundation
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Member Advisory board Art Institutions of the
21st century
Lid Raad van advies van Frans Hals Museum
Lid Programmaraad van de Oude Kerk
→ De heer W.F. Sijthoff
CEO Sijthoff Media
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Agderposten
(Arendal, Noorwegen)
Lid Raad van Commissarissen Catawiki
Voorzitter Audit Commissie & aandeelhouder
Catawiki
Lid Raad van Commissarissen & aandeelhouder
JMango
Lid Raad van Commissarissen Rabobank
Amsterdam
Bestuurslid Amsterdam Art
Vennoot Capital C
Lid Raad van Commissarissen & aandeelhouder
Xite
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
Ambassadeur Prinses Maxima Centrum
→ De heer M. van Vreden
Eigenaar/directeur tegenboschvanvreden
Nevenfuncties:
Medeoprichter NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
→ De heer M. van Zomeren
Eigenaar/directeur galerie Martin van Zomeren
Nevenfuncties:
Lid adviesraad (Beirat) Art Cologne
Medeoprichter NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Medeoprichter projectruimte le Plafond
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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.
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 project
spaces wordt daarentegen beoordeeld door een
invitatiecommissie. In 2017 is besloten de taken
van de invitatiecommissie, zoals verwoord in 2013,
te splitsen door een tweede commissie op te
richten. De reeds bestaande invitatiecommissie is
verder gegaan onder de naam ‘Invitatiecommissie
Amsterdam Art Weekend’ (hierna ‘IC AAW’)
en beoordeelt sinds 2017 enkel de aanvragen
van lokale, nationale en internationale galeries
en project spaces en beslist of ze al dan niet
kunnen deelnemen aan het Art Weekend. De
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beslissing wordt onder andere gebaseerd op het
internationale karakter van de aanvrager en de
kwaliteit van het tentoonstellingsprogramma. In
2018 is Maxine Kopsa aangesteld als nieuw lid van
de IC AAW.
De ‘Invitatiecommissie Amsterdam Art Calendar’
(hierna ‘IC AAC’) is in 2017 in het leven geroepen
en is bevoegd om te beoordelen welke
Amsterdamse galeries en project spaces het jaar
rond vertegenwoordigd worden door Amsterdam
Art middels de Amsterdam Art Calendar en
andere communicatie-uitingen zoals de website,
nieuwsbrief en social media.
De splitsing van IC AAW en IC AAC uit 2017
is in 2018 onveranderd gebleven. Voor beide
commissies geldt dat ze uit tenminste drie leden
bestaan. Er zijn geen termijnen vastgesteld, maar
er geldt een natuurlijk verloop. Nieuwe leden
worden aangesteld door bestuur en directie van
Amsterdam Art. Leden worden geselecteerd op
hun netwerk en kennis van het internationale,
nationale en lokale hedendaagse beeldende
kunstveld.
→ Invitatiecommissie Amsterdam Art Weekend
2018
Leyla Akinci, Eigenaar Galerie Akinci
Ellen de Bruijne, Eigenaar Ellen de Bruijne Projects
Laurie Cluitmans, Zelfstandig Curator
Maxine Kopsa, Directeur Kunstverein
→ Invitatiecommissie Amsterdam Art Calendar
2018
Juliette Jongma, Eigenaar Galerie Juliette Jongma
Suzanne Wallinga, Curator, Mede-oprichter en
Directeur A Tale of a Tub
Vivian Ziherl, Artistiek Directeur Frontier
Imaginaries
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Personeel
De personeelsformatie besloeg in 2018 4,29
FTE. In 2018 heeft Amsterdam Art een grote
omwenteling meegemaakt op het gebied van
personeel. Adriana Gonzalez Hulshof (directeur
Amsterdam Art) heeft na zeven jaar haar tijd
bij Amsterdam Art afgesloten. In maart 2018 is
Caroline Vos aangetreden als nieuwe directeur.
Ook de Development Coördinator en Programma
Coördinator zijn opgevolgd door nieuwe
medewerkers: Ilse Nicolaides en Jolien Klitsie.
Loes Wijnstekers bleef in 2018 Communicatie &
PR Coördinator. In aanloop naar het Art Weekend
werd er naast de kern van vaste medewerkers
gewerkt met een poule van tijdelijke
medewerkers, freelancers en vrijwilligers.
→ Personeel in 2018
Caroline Vos, Directeur
Loes Wijnstekers, Communicatie & PR
Coördinator
Jolien Klitsie, Programma Coördinator
Ilse Nicolaides, Development Medewerker
→ Externe medewerkers en freelancers
Sarah Berckenkamp, Conferentie Coördinator
Beatrijs Jansen, Programmamedewerker
Melissa Lindqvist, Communicatie & PR Assistent
Rixt Wieringa, Fondsenwerving
→ Persbureau
Arabella Coebergh, Coebergh Communicatie & PR
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Financieel
Stichting Amsterdam Art sloot het jaar af met een
positief resultaat van ruim € 2.000. Dit kwam
doordat de totale baten ongeveer € 1.000 lager
uitvielen dan begroot en de totale lasten ongeveer
€ 3.000 euro lager uitvielen dan begroot. De
totale baten waren € 504.000, de totale lasten
€ 502.000. 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.
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In 2018 werden ook substantiële inkomsten
gegenereerd uit de verkoop van advertenties.
Niet alleen werd Kunstkoop gepromoot via onze
kanalen, ook Museumtijdschrift, Tubelight en
Mister Motley adverteerden op onder meer de
nieuwe website.
De nieuwe koers van de organisatie die gericht
is op een groter publieksbereik heeft aanleiding
gevormd voor onder meer het VSBfonds en
het Prins Bernhard Cultuurfonds om genereuze
bijdragen toe te kennen aan het Amsterdam Art
Weekend.
Lasten
In 2018 heeft Amsterdam Art extra geïnvesteerd
in de (kennis)uitwisseling tussen Nederlandse
en internationale kunstprofessionals door middel
van de Amsterdam Art x ArtReview Conference.
Dit project was met € 45.000 een extra last

binnen de begroting. De samenwerking met een
nieuw ontwerpbureau heeft onder meer geleid
tot een sterkere focus op digitale communicatie.
Dit heeft geleid tot aanzienlijk lagere druken ontwerpkosten omdat bijvoorbeeld het
omvangrijke programmaboekje van eerdere jaren
is vervangen door een plattegrond met beknopte
informatie. Voor meer achtergrond en details
werd publiek verwezen naar de website. Er is
in 2018 ook een nieuwe website ontwikkeld.
De kosten hiervan zijn geactiveerd en zullen in
de komende 5 jaar worden afgeschreven. De
personeelslasten zijn lager uitgevallen dan begroot
omdat in het eerste half jaar 1 FTE minder
werkzaam was. Bovendien is in aanloop naar
het Amsterdam Art Weekend tijdelijk personeel
aangetrokken, waardoor de kosten van inhuur
derden lager uitvielen. In 2018 is ook budget
vrijgemaakt (€ 5.000) om met een professioneel
bureau publieksonderzoek uit te voeren.
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Voor het realiseren van het Amsterdam Art
Weekend is het echter noodzakelijk meer
inkomsten te werven. In 2018 is fondsen- en
sponsorwerving een belangrijke pijler voor de
organisatie geweest. Samenwerkingen met
corporate partners zijn voor Amsterdam Art
van groot belang. In 2018 zijn de inkomsten uit
sponsoren 48% hoger ten opzichte van 2017.
Niet alleen werden bestaande samenwerkingen
geïntensiveerd, de organisatie heeft ook nieuwe
sponsors aan zich weten te binden. Partnerships
werden gerealiseerd met onder meer Rabobank
Amsterdam, Ruinart, Warsteiner, Sijthoff Media,
Andaz Prinsengracht hotel en Quinta do Quetzal.

In 2018 heeft Amsterdam Art met de organisatie
van Amsterdam Art x ArtReview Conference voor
het eerst een substantiële bron van inkomsten
(ongeveer € 5.000) weten te genereren vanuit
het publiek door de verkoop van tickets voor
dit evenement. 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. Naast de reguliere ticketprijs voor het
dagvullende programma hanteerde Amsterdam
Art ook een gereduceerd tarief voor studenten en
kunstenaars om de inclusiviteit van het evenement
te waarborgen. De Gemeente Amsterdam
ondersteunde de conferentie met een financiële
bijdrage van € 15.000.

Amsterdam Art dankt

A

Amsterdam
Art dankt
Amsterdam Art dankt in 2018
Amsterdam Art dankt de deelnemers, partners,
sponsors, fondsen en anonieme schenkers die
Amsterdam Art Weekend 2018 mogelijk hebben
gemaakt.
Partners 2018
Gemeente Amsterdam
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Rabobank Amsterdam
Andaz Amsterdam Prinsengracht
Sijthoff Media
Mondriaan Fonds
KunstKoop
Prins Bernhard Cultuurfonds
VSBfonds
Iona Stichting
Adformatie
ArtReview
Centercom
Museumtijdschrift
Ngage Media
Quinta do Quetzal
Ruinart
See all this
Stichting Mister Motley
Tubelight
Warsteiner
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