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VOORWOORD

Het jaar 2021 stond in het teken van het maken van een doorstart na een bewogen
periode voor Stichting Amsterdam Art. De pandemie die begon in 2020 en de
wisseling in de directie hadden hun weerslag op de organisatie en lieten ook
in 2021 nog sporen na. Voor mij was het mijn eerste jaar als nieuwe directeur van
Amsterdam Art; een intensief en uitdagend jaar, maar bovenal een jaar dat
waardevolle inzichten heeft opgeleverd voor de verdere ontwikkeling van
Amsterdam Art.
Met het oog op de grillige ontwikkelingen van het coronavirus, begonnen we
het jaar met de beslissing om het Amsterdam Art Weekend (dat voorheen altijd
plaatsvond in november) te verplaatsen naar juni en uit te breiden naar een
Amsterdam Art Week van tien dagen. De verlenging zorgde ervoor dat we, samen
met de deelnemende instellingen, meer tijd en ruimte hadden voor op maat
gemaakte programma’s voor alle kunstliefhebbers, van de professionals tot een
breed en divers publiek. Helaas konden we deze editie geen grote feestelijke
openingen en netwerkmomenten organiseren. In plaats daarvan ontwikkelden we
een veelomvattend en fijnmazig programma voor kleinere en iets grotere aantallen
bezoekers, in overeenstemming met de geldende coronamaatregelen en gebruikmakend van verschillende tijdsloten.
Een van de ambities van deze uitzonderlijke editie van Amsterdam Art Week was
om het artistiek-inhoudelijke profiel van de organisatie aan te scherpen. We deden
dit door de deelnemende instellingen aan te moedigen om verdiepende programma’s te organiseren en door zelf het initiatief te nemen voor een aantal bijzondere
activiteiten, waarbij we de nadruk legden op het aanwezige internationale kunstpotentieel in de stad. Zo vroegen wij de genomineerde kunstenaars voor de Prix
de Rome 2021 – Mercedes Azpilicueta, Alexis Blake, Sylvia Martes en Coralie
Vogelaar, vier vrouwelijke kunstenaars die allen werkzaam zijn in Amsterdam – om
hun ateliers open te stellen voor bezoekers van Amsterdam Art Week. Hoogtepunten van het programma waren verder het internationale debat Locality and the
International Status Quo dat wij organiseerden in samenwerking met het Stedelijk
Museum, met als sprekers onder meer Adam Szymczyck, Otobong Nkanga, Charl
Landvreugd en stadsdichter Gershwin Bonevacia; en de vertoning van Steve
McQueens veelgeprezen filmserie Small Axe in Eye Filmmuseum, met na afloop
het geanimeerde gesprek tussen Steve McQueen en Guillaume Schmidt (Patta) en
Mitchell Esajas (The Black Archives). Met deze op ‘glokalisatie’ en meerstemmigheid gerichte programmaonderdelen, en de toevoeging van nieuwe deelnemers
als de Thami Mnyele Foundation en WOW Amsterdam, willen wij relevant en
representatief blijven voor de culturele wereldstad die Amsterdam is.
Vanwege de pandemie trok Amsterdam Art Week dit jaar minder bezoekers dan
voorgaande edities, maar gegeven de hoge kwaliteit van het programma en de
positieve reacties van deelnemers en bezoekers, kijken wij terug op een geslaagd
evenement. Wij zijn hier extra trots op gezien de lastige omstandigheden waaronder deze editie tot stand kwam: met een compleet nieuw team, een zeer korte
voorbereidingstijd, complexe coronamaatregelen en een door de verlenging
dubbel zo omvangrijk programma.
Naast de Amsterdam Art Week waren wij gedurende het jaar actief met de organisatie van tentoonstellingen in onze Amsterdam Art Gallery in Capital C, met ontvangsten en rondleidingen voor verschillende publieksgroepen en de promotie van
het aanbod van de deelnemers via de tweemaandelijkse Amsterdam Art Calendar
en onze website en social media. Ons doel is om drempels te verlagen door
zichtbaarheid te creëren, een inspirerend en overzichtelijk programma te presenteren, bezoekers te begeleiden en verdieping te bieden op verschillende niveaus.
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Zo zorgen we dat het bestaande publiek en een steeds breder nieuw publiek zich
welkom voelt op locaties waar kunst gemaakt en gepresenteerd wordt.
We kijken vol verwachting uit naar het nieuwe jaar waarin wij de tiende jubileumeditie van Amsterdam Art Week vieren. Onder de noemer Celebrate Change reflecteren wij op de belangrijkste veranderingen en vernieuwingen van het kunstveld in
de stad. In 2022 lanceren wij ook een nieuwe huisstijl en nieuwe website, die
gebruiksvriendelijk zal zijn en meer verdiepende en aansprekende content zal
bevatten.
Amsterdam Art dankt de deelnemende residencies, galeries, musea, project
spaces en individuele kunstenaars voor hun collectieve inzet. Dank ook aan de
subsidiegevers, de fondsen, de sponsoren en de particuliere begunstigers voor
hun onmisbare steun. Tot slot, veel dank aan het bestuur voor de betrokkenheid
en het vertrouwen dat zij in mij stellen, en aan het hardwerkende en enthousiaste
team van Amsterdam Art Angels.

Parijse galeriehouder
Pauline Portrait
(Galerie Sémiose):

“The visitor’s programme of Amsterdam
Art Week has been an excellent way to
make a close up on the diversity and
quality of the Amsterdam art scene.”

Nina Folkersma
Directeur Amsterdam Art

FOTO: MARTINE STIG
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AAW 2021 Quote:
Suzy Faiz:

“Amsterdam Art Week was a great
opportunity to carve out some dedicated
time to see local exhibitions. I went to an
artist talk by Aimée Zito Lema at
the Oude Kerk, and it was insightful
to hear about the beautiful works she
created there.”

Amsterdam
Art verbindt
P.9

Amsterdam is Art
Kunst is het belangrijkste fundament,
de stad is een landschap gebloemschikt
naar het ritme van de mensen en
de kunsten. Creativiteit, inspiratie en
verbinding zijn de ankers.
(Uit het gedicht Amsterdam is Art van Gershwin Bonevacia voor Amsterdam Art Week 2021)
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Missie & Visie

Het kunstklimaat van Amsterdam is uniek en kent een
lange geschiedenis; het maakt de stad tot wie ze is. In
de stad zijn alle schakels uit de hedendaagse kunstketen te vinden: van (postacademische) kunstopleidingen tot gerenommeerde musea, experimentele
tentoonstellingsruimten, galeries en veilinghuizen.
Amsterdam is een broedplaats waar getalenteerde,
jonge kunstenaars vanuit de hele wereld zich kunnen
ontplooien. Het open karakter van de stad samen met
al deze verschillende spelers zorgt voor een rijk
geschakeerd cultureel klimaat, met een landelijke en
internationale impact. Amsterdam Art heeft als missie
om dit unieke culturele ecosysteem te versterken en
er zoveel mogelijk mensen mee in aanraking te brengen, nationaal en internationaal.

Doelstellingen

De doelstellingen van Amsterdam Art zijn als volgt
vastgesteld:
• Het organiseren van een meerdaags evenement op
het gebied van beeldende kunst in samenwerking
met vooraanstaande Amsterdamse kunstinstituten.
• Het uitlichten van de unieke en dynamische
identiteit van de stad Amsterdam als katalysator
en ontwikkelaar van (inter)nationaal toptalent in
de beeldende kunst.
• Het leveren van een bijdrage aan het internationaal positioneren van de stad Amsterdam als
belangrijke Europese culturele en creatieve stad.
						
Daarnaast formuleerden we voor 2021 de volgende
drie ambities:
1. Het aanscherpen van het artistiek-inhoudelijk
profiel van Amsterdam Art, met focus op
vernieuwing en experiment;
2. Het bereiken van een meer divers publiek door
inclusiviteit te verankeren in onze organisatie.
3. Het ontwikkelen van een duurzaam online
platform (website) voor ons online programma.
De eerste twee doelstellingen hebben wij naar tevredenheid gerealiseerd; de laatste doelstelling is nog
volop in ontwikkeling en en wordt begin volgend jaar
gerealiseerd.
Artistiek-inhoudelijke profiel
In 2021 hebben wij onze aanjagende rol verstevigd en
de deelnemende instellingen nog meer aangemoedigd om bijzondere, verdiepende programma’s te
organiseren. Voorbeelden hiervan zijn ons voorstel
voor het gesprek met Steve McQueen en de vertoning
van zijn filmserie Small Axe in Eye Filmmuseum en het
internationale debat Locality and the International
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Status Quo in het Stedelijk Museum. Ook namen wij
zelf het initiatief voor een aantal inhoudelijke activiteiten. Zo vroegen wij kunstenaar-theatermaker Eva
Bartels om haar voorstelling over de vrouwelijke
surrealist Leonora Carrington te hernemen tijdens
Amsterdam Art Week. Dat bleek een actuele keuze:
vlak voor de Amsterdam Art Week werd bekend
gemaakt dat het werk van Leonora Carrington de
leidraad vormt voor de Biënnale van Venetië in 2022.
Ook vroegen wij de genomineerde kunstenaars voor
de Prix de Rome 2021 om hun studio’s te open te
stellen voor bezoekers van Amsterdam Art. Op deze
manier voegden wij onderdelen toe die aansloten bij
de nieuwste ontwikkelingen in de hedendaagse kunst.
Inclusieve doelstellingen
Wij hebben onze ambitie om een inclusieve manier
van denken structureel te verankeren in zowel onze
organisatie, onze programmalijnen, onze communicatie en onze samenwerkingspartners.
Op gebied van organisatie/personeel hebben we
twee nieuwe medewerkers aangenomen met een
bi-culturele achtergrond. Daarnaast zijn er adviserende gesprekken gevoerd met een aantal experts (o.a.
Emma Harjadi Herman, Richard Kofi, Bukola Oyebode,
Zoë Papaikonomou, Maurice Seleky en Emma
Waslander). Op verzoek van enkele van deze gesprekspartners zien wij af van het plan om deze
gesprekken te formaliseren in een klankbordgroep, in
plaats daarvan organiseren we specifieke, onderwerp-gerelateerd advies-sessies, individueel of in
wisselende groepssamenstelling.
Op het gebied van programma hebben wij het aanbod verbreed door enkele nieuwe samenwerkingspartners toe te voegen, zoals Thami Mnyele Foundation, BijlmAIR en WOW Amsterdam, en de focus te
leggen op hedendaagse kunstenaars van het Afrikaanse continent en de diaspora. Zie hiervoor ook het
artikel ‘African Artists at the Amsterdam Art Week
2021’, gepubliceerd op TSA Contemporay Art Magazine (thesoleadventurer.com).
Op het gebied van publieksgroepen heeft deze
aanpak zich nog niet direct vertaald in grotere aantallen nieuwe doelgroepen (ook hier speelde corona
een rol), maar we hebben weldegelijk nieuwe gezichten gezien en een aantal binnen de BIPOC scène
invloedrijke individuen aan ons weten te binden.
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Deelnemers

Amsterdam Art Week telde dit jaar 60 deelnemende
instellingen: 30 galeries, 5 residencies, 6 musea, 13
project spaces en 5 individuele kunstenaars. Naast
vaste partners als de Rijksakademie, Stedelijk
Museum, Foam, Eye Filmmuseum, Oude Kerk, De
Appel, Framer Framed en gerenommeerde galeries
als Akinci, Annet Gelink Gallery, Galerie Fons Welters,
Lumen Travo, Ron Mandos en Tegenboschvanvreden
verwelkomden we dit jaar een aantal nieuwe
deelnemers, waaronder Galerie Fleur & Wouter,
Josilda da Conceição gallery, Bildhalle, Projectspace
On the Inside, Thami Mnyele Foundation, Welcome
Stranger, WOW Amsterdam en het Amsterdam
Museum.
Galeries
AKINCI, andriesse~eyck galerie, Annet Gelink Gallery,
Bildhalle, BorzoGallery, Ellen de Bruijne PROJECTS,
Galerie Bart, Galerie Caroline O’Breen, Galerie dudokdegroot, Galerie Fleur & Wouter, Galerie Fons Welters,
Galerie Martin van Zomeren, Galerie Onrust, Galerie
Ron Mandos, Gallery Vriend van Bavink, Gerhard
Hofland, GoMulan Gallery, GRIMM, Josilda de Conceição, Lumen Travo Gallery, Madé van Krimpen,
Reflex, Reflex - The Residence, Slewe, Stevenson,
Stigter Van Doesburg, Tegenboschvanvreden, The
Merchant House, The Ravestijn Gallery, TORCH, Upstream Gallery, Van Zijll Langhout / Contemporary Art.
Residencies
De Ateliers, Rijksakademie van beeldende kunsten,
Thami Mnyele Foundation, Framer Framed Molenwijk,
BijlmAir, WOW Amsterdam.
Museums
Amsterdam Museum, Eye Filmmuseum, Foam,
Nxt Museum, Oude Kerk, Stedelijk Museum.
Project spaces
CBK Zuidoost, De Appel, Het HEM, Framer Framed,
If I Can’t Dance, ISO, Kuntsverein, P/////AKT, Project
Space On The Inside, Rozenstraat - a rose is a rose is
a rose, Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, W139,
Welcome Stranger.

(Inter)nationale partners

Ondanks de onzekerheden rondom internationaal
reizen en groep-samenkomsten, was Amsterdam Art
verheugd enkele van onze langdurige partners, zoals
het Mondriaan Fonds en de Nederlandse Ambassade
Berlijn te ontvangen. Voor elke groep hebben we
naar persoonlijke wensen een op maat gemaakt
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programma samengesteld. Voor het Mondriaan Fonds
betekende dit dat we voor een diverse, internationale
groep van museumdirecteuren en curatoren een
inhoudelijk meerdaags programma konden samenstellen. Om internationale uitwisseling te stimuleren
werd deze groep samengevoegd in diverse netwerkmomenten met de kunstprofessionals die wij ontvingen vanuit de Nederlandse Ambassade in Berlijn.
Daarnaast zijn we ook een nieuwe samenwerking
aangegaan met de Nederlandse Ambassade Parijs.
Aanleiding hiervoor was dat de bezoekersreizen die
het Mondriaan Fonds organiseert voor kunstprofessionals effectief zijn gebleken in het opwekken
van enthousiasme voor de Nederlandse kunstscene.
Zodoende is Amsterdam Art samen met de Franse
ambassade op zoek gegaan naar andere manieren om
Franse kunstprofessionals te laten deelnemen aan
kunstreizen in Nederland. Een belangrijk doel van de
kunstreis was dat de interesse gewekt werd voor
Nederlandse kunstenaars. Een van de doelen was de
Franse galeriehouders kennis te laten maken met het
Nederlandse en vooral Amsterdamse veld en kennisuitwisseling te stimuleren, bijvoorbeeld tussen Franse
en Nederlandse galeries en om contacten te leggen
tussen Franse en Nederlandse spelers, een uitbreiding van het netwerk over en weer. Galeristen die we
uit Parijs mochten ontvangen waren: Galerie Joseph
Tang, Galerie Art Concept, Galerie Marcelle Alix,
Galerie Les Filles du Calvaire, Galerie Semiose.
Naast de diverse meerdaagse internationale reizen
ontwikkelde we ook op maat gemaakte bezoekersprogramma’s voor onze Amsterdamse partners zoals
het Young Stedelijk, Rijksextra en Young Patrons
Circle en voor groepen van buiten Amsterdam zoals
Vrienden van het Boijmans en Vrienden van M HKA,
Antwerpen. Tevens wilden we studentengroepen
kennis laten maken met Amsterdam Art Week en
hebben we voor groepen zoals de Breitner Academie,
Kanvas en Kleio een kunstroute georganiseerd door
de stad, een inhoudelijk programma op locatie in
samenwerking met sponsor van Amsterdam Art:
Oedipus.
Voor diverse ‘jongeren’ groepen uit het bedrijfsleven
van Amsterdam, met leden tussen de eind twintig en
veertig jaar, organiseerden we de Young Professionals Night. Tijdens deze avond laten we de groep
kennismaken met verschillende aspecten van de
Amsterdamse kunstmarkt door middel van een
aansprekend programma waar de galerietour een
belangrijk aspect is. Daarnaast biedt de Young Professionals Night voor de deelnemers de mogelijkheid om
andere, in kunst en cultuur geïnteresseerde Young
Professionals te ontmoeten en hun netwerk uit te
P.12
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BEZOEKER VAN YOUNG PROFESSIONAL NIGHT, AMSTERDAM ART WEEK 2021. FOTO: JHELISA PANFRED

breiden. Helaas was het door de geldende coronamaatregelen niet mogelijk om met de volledige groep
samen te komen, waardoor de groep van ruim 150
Young Professionals opgedeeld werd in 6 groepen
met verschillende start- en eindlocaties. Hierdoor
was het moment van netwerken minder aanwezig,
maar konden de groepen nog met maximaal 30
personen genieten van een inhoudelijk programma en
galerietour. Groepen die deelnamen waren onder
andere Jong DNB, Young ABN Amro, Jonge Balie,
Jonge Democraten, Young KPMG, Young Risk en
Young Akzonobel.

Onze zakelijke partners waren: het Amsterdams
Fonds voor de Kunst, de Robben Foundation, Kunstkoop regeling, Sijthoff Media, Capital C, drukkerij Rob
Stolk, Sircle Collection, Hotel Arena, Vondel Hotels,
Oedipus Brouwerij, Marie-Stella-Maris, Aesop, Eberhardjes, A-Bike, Rock that Boat en de anonieme
particuliere begunstiger die de Wild Card (bijdrage
voor de eenmalige deelname van een jonge galerie
aan Amsterdam Art Week) mogelijk maakte. Dankzij
deze partners en sponsoren konden wij onze diverse
programmaonderdelen realiseren en werd deze
editie, ten tijde van covid, een succes.

Zakelijke partners

Amsterdam Art geniet haar bestaansrecht door
financiële ondersteuning vanuit diverse zakelijke
partners waaronder fondsen, zakelijke sponsoren en
particuliere begunstigers. Wij geloven in partners die
gericht zijn op duurzame samenwerking, waarbij we
voortdurend in de gaten houden hoe we elkaar het
beste kunnen versterken en een sterk wederzijds
netwerk kunnen opbouwen. Onze partners delen
een passie voor hedendaagse kunst en willen deze
zichtbaarder en toegankelijker maken voor een
breed publiek.
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PERFORMANCE OVER LEONORA CARRINGTON DOOR EVA BARTELS. FOTO: ALMICHEAL FRAAY
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Parijse galeriehouder
Charlotte Boudon
(Galerie Les Filles du Calvaire):

“I think it was very interesting to meet the
curators of the museums. These physical
meetings, which we have sorely missed
lately, allow us to get to know better
the people we would be contacting for
project proposals in line with the identity
of their structures. Such exchanges are
the first steps towards more productive
reflections and conversations on possible
cooperation between all of us: actors,
producers and presenters of cultural and
artistic projects on our respective French
and Dutch scenes.”

P.16

Onze
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Amsterdam Art Week 2021

Amsterdam Art Week bood bezoekers de kans om de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse kunst in Amsterdam te ontdekken. In samenwerking met de deelnemende galeries, musea, residencies, project spaces en individuele kunstenaars
presenteerden wij tien dagen lang een programma vol
tentoonstellingen en specials events.
Amsterdam Art Week behelsde verschillende programma’s voor verschillende publieksgroepen:
• Het Public Programme met tentoonstellingen,
galerietours, performances, filmvertoningen,
artists talks, workshops en presentaties gericht
op het brede publiek.
• Het Professionals Programme met exclusieve
events en netwerkmomenten voor verzamelaars,
curatoren en andere kunstprofessionals.
• Internationale bezoekersprogramma’s met studio- en tentoonstellingsbezoeken en special
events voor internationale kunstprofessionals
i.s.m. de Nederlandse ambassades in Parijs en
Berlijn en het Mondriaan Fonds.
• De Young Professionals avond met een introductie
en rondleiding langs de deelnemende galeries
voor groepen young professionals van verschillende bedrijven en organisaties.

ONZE ACTIVITEITEN

Hoogtepunten van het programma
Op donderdag 17 juni openden de galeries om 14:00
uur gezamenlijk hun deuren voor het publiek, waarna
zij tot en met 27 juni dagelijks geopend waren van
12:00 tot 19:00 uur. Naast nieuwe tentoonstellingen
presenteerden de galeries verschillende, gratis
toegankelijke specials: een Artist Talk, een geluidsinstallatie of een boekpresentatie. Op gezette dagen
organiseerde Amsterdam Art verschillende galerietours, begeleid door kunstexperts als Ann Demeester
(directeur Frans Hals Museum), Imara Limon (curator
Amsterdam Museum), Maaike Gouwenberg (zelfstandig curator), Bart Rutten (artistiek directeur Centraal
Museum).
Vanaf vrijdag 18 juni konden bezoekers de nieuwste
generatie internationale kunstenaars ontdekken
tijdens de Open Studios van de Rijksakademie. In de
Amsterdam Art Gallery in Capital C was werk te zien
van voormalige deelnemers van de Rijksakademie, De
Ateliers en enkele andere artists-in-residencies in een
groepstentoonstelling samengesteld door gastcurator Aude Christel Mgba (alumnus van De Appel’s
Curatorial Programme en co-curator van Sonsbeek
21>24).

PANELDISCUSSIE (BURIED) ARTEFACTS IN OUR CITY CENTRE, W139. FOTO: ALMICHEAL FRAAY
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Op zaterdag 19 juni kon het publiek als eerste terecht
bij de pas geopende tentoonstelling De Gouden Koets
in het Amsterdam Museum met nieuw werk van
eigentijdse kunstenaars als Ahmet Ögüt, Sarah van

van RAAAF en de eerste speelfilm van Juul Hondius,
gevolgd door een debat met de filmmakers over beladen historische monumenten.

Sonsbeeck, Berend Strik en Sharelly Emanuelson,
ingeleid door curator Imara Limon en artistiek directeur Margriet Schavemaker.
Diezelfde zaterdagmiddag 19 juni vond een verdiepend debat plaats in het Stedelijk Museum onder de
titel Locality and the International Status Quo over de
positie van Amsterdam in de internationale kunstwereld met als sprekers Rein Wolfs (directeur Stedelijk
Museum), Adam Szycmzyck (curator-at-large Stedelijk Museum), Charl Landvreugd (Hoofd Onderzoek &
Curatorial Practice Stedelijk Museum), Otobong
Nkanga (kunstenaar), Joost Bosland (galerie Stevenson), gemodereerd door Amsterdam Art directeur Nina
Folkersma.
Op zondag 20 juni konden bezoekers deelnemen aan
een fietstocht met het Stadscuratorium langs een
aantal kunstwerken in de openbare ruimte en kiezen
voor een brunch bij De Appel of Het HEM. ’s Middags
was er een bijzonder programma in Eye Filmmuseum
met twee filmpremières: een spectaculaire korte film

3
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Op maandag 21 juni stond de Oude Kerk stil bij het
werk van de Argentijnse kunstenaar Léon Ferrari
tijdens een symposium met Charles Esche (Van
Abbemuseum) en Andrea Wain (Reina Sofia, Madrid)
in het kader van de tentoonstelling Here is Where We
Meet van Aimée Zito Lema.
Woensdag 23 en donderdag 24 juni organiseerde
Amsterdam Art exclusieve atelierbezoeken bij de vier
genomineerde kunstenaars voor de Prix de Rome;
Mercedes Azpilicueta, Alexis Blake, Silvia Martes en
Coralie Vogelaar.
Op zaterdag 19 juni en zaterdag 26 juni organiseerde
Amsterdam Art speciale Alternative Residency Tours
naar vier minder bekende, maar niet minder belangrijke
internationale residenties in de stad: BijlmAIR, Framer
Framed Molenwijk, Thami Mnyele Foundation en WOW.
Tot slot presenteerde Eye Filmmuseum gedurende de
Amsterdam Art Week de vijfdelige veelgeprezen
filmserie Small Axe van de Britse kunstenaar en

DEBAT LOCALITY AND THE INTERNATIONAL STATUS QUO, STEDELIJK MUSEUM, MET OTOBONG NKANGA, NINA FOKLKERSMA,
JOOST BOSLAND EN CHARL LANDVREUGD. FOTO: MAARTEN NAUW

filmmaker Steve McQueen. Als absoluut hoogtepunt
van Amsterdam Art Week vond na afloop van de
vertoning van Lovers Rock, op zaterdagavond 19 juni,
een gesprek plaats tussen Steve McQueen en
Guillaume Schmidt (mede-oprichting van Patta)
onder leiding van Mitchell Esajas (The Black Archives)
waarin de verhalen van racisme en hoop uit de films
werden gespiegeld aan de situatie in Nederland.
Participanten
De deelnemende instellingen presenteerden de
volgende tentoonstellingen en activiteiten tijdens
Amsterdam Art Week 2021.

RAQUEL VAN HAVER IN REFRESH AMSTERDAM, AMSTERDAM MUSEUM. FOTO: ALMICHEAL FRAAY
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Galeries
AKINCI, Shifting Realities, Moyna Flannigan en Anne
Wenzel, andriesse~eyck galerie, ON PAPER, Natasja
Kensmil, Ellen Gallagher, Kara Walker en Marlene
Dumas, Amsterdam Art Gallery, The Situation is Fluid,
Tyna Adebowale, Adriana Arroyo, Daniel Barroca,
Gaëlle Choisne, Philipp Gufler, Richard Kofi, Ayman
Ramadan, Annet Gelink Gallery, Bertien van Manen,
Bertien van Manen, Bildhalle, Douglas Mandry - Monuments, Douglas Mandry, BorzoGallery, Reality Pictured, Juriaan Molenaar, Koen vermeulen en Ronald
Zuurmond, Ellen de Bruijne Projects, As if a house

should be conceived for the pleasure of the eye, she
says, Laëtitia Badaut Haussmann, Galerie Bart, How to
See the Sea – Katarina Juričic,| Play Doh’s Cave –
Sanne Maloe Slecht, Overflowing Overgrowth – garden group exhibition, Galerie Caroline O’Breen, Insight
Whisperer, Ola Lanko, Galerie dudokdegroot, Graas
en andere choreografieën, PolakVanBekkum, Galerie
Fleur & Wouter, Special Art, Mai van Oers, Heinze van
Dijken, Jan Benecke, Maurits Sterkenburg, Thomas
Verlaek, Ab Stiva en Bea Schonewille, Galerie Fons
Welters, Sarah Ksieska & Folkert de Jong, Sarah
Ksieska en Folkert de Jong, Galerie Martin van Zomeren, Robbert Weide - Solo Exhibition, Robbert Weide,
Galerie Onrust, Toon Verhoef, curated by Carel Blotkamp, Toon Verhoef, Gallery Vriend van Bavink, Arctic:
New Frontier, Kadir van Lohuizen en Yuri Kozyrev,
Gerhard Hofland, Philipp Kremer, Philipp Kremer,
GRIMM van Baerlestraat, Rural Works - Lucy Skaer,
New Realism, Woody van Amen, GRIMM Keizersgracht, Shellshock, Daniel Richter, Josilda de Conceica, No Part of This, Philipp Zrenner, Geraldo dos
Santos en Marjolein Witte, Lumen Travo, Lingering on
the Rim, Otobong Nkanga, Reflex, Switch Up, Daniel
Firman, Galerie Ron Mandos, Mirrors/Mirages, Lieven
Hendriks, Troika, James Turrell, Brigitte Kowanz,,
Sarah van Sonsbeeck, Ann Veronica Janssens,
P.21
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AMSTERDAM ART GALLERY, VOËLVRY, KENDELL GEERS (GALERIE RON MANDOS)
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Iván Navarro en Jonny Niesche, Slewe, Horizon of
Tuscany, Karel Appel, STEVENSON, Mame-Diarra
Niang & Barthélémy Toguo, Mame-Diarra Niang en
Barthélémy Toguo, Stigter Van Doesburg, Walk on by,
Pim Blokker, Lucas Lenglet en Thomas Raat, tegenboschvanvreden, Open Air, Sander Breure en Witte
van Hulzen, The Merchant House, Zhu Hong: of water,
Zhu Hong, Upstream Gallery, Mutant Garden, Harm
van den Dorpel, Van Zijll Langhout / Contemporary
Art, Open Sketches, Sebastián Díaz Morales.

Rozenstraat - a rose is a rose is a rose, Rearrangement
of Priorities #9 (home), Rainbow Soulclub, Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond, Ik alleen, heb meer
herinneringen, Maxime Brigou, W139, Under Bat Hill,
Tom Clark, Jacob Dwyer, Bea McMahon, Holly Mills en
Claudia Pagès, Welcome Stranger, Esther Tielemans,
Esther Tielemans.

Residencies
BijlmAir, Katri Korfmann. Rijksakademie van beeldende kunsten, RijksakademieOPEN, Julian Abraham
‘Togar’, Daniel Aguilar, Ruvalcaba, Tewa Barnosa,
Razia Barsatie, Verena Blok, Simnikiwe Buhlungu,
Cihad Caner, Yun Choi, Jacky Connolly, Ali Eslami,
Juan Arturo García, Robert Glas, Rajyashri Goody,
Lisette de Greeuw, Antonio Jose Guzman, Ola Hassanain, Saemundur Thor Helgason, Hannah Dawn
Henderson, Winnie Herbstein, Abul Hisham, Annelies
Kamen, Tom K Kemp, Pennie Key en Yazan Khalili,
Wouter van der Laan, Sungeun Lee, Tessa Mars,
Vibeke Mascini, Polina Medvedeva, Jota Mombaça,
Rossella Nisio, Hend Samir, Ratu R. Saraswati, Silke
Schönfeld, Selma Selman, Mamali Shafahi, Ohad Ben
Shimon, Tomasz Skibicki, Mikołaj Sobczak, Eva
Susova, Takanori Suzuki, Kengné Téguia, Fransix
Tenda Lomba, Anh Trần, Agnes Waruguru, Werker
Collective, Arnisa Zeqo en Peng Zhang. Framer
Framed Molenwijk, TuncTop. Thami Mnyele Foundation, Bernard Akoi-Jackson. WOW Amsterdam, Zuza
Banasińska, Alban Karsten & Kitty Maria, Finn Godwin,
Wael El Allouche, Alexander van Bakel, Camille Brée,
Tibor Dieters, Roman Ermolaev, Mirelle van Tulder
De Ateliers, konden helaas niet open met de Offspring
tentoonstelling vanwege corona.
Projectspaces
CBK Zuidoost, Presentation Nelson Mandela Monument in the Bijlmer, Mohau Modisakeng, De Appel,
Love Song for Savages, Iris Ferrer, Kent Chan en Julian
Abraham ‘Togar’, Framer Framed, Taking Stock,
Mariam Elnozahy, Wouter Osterholt en Elke Uitentuis,
Het HEM, Chapter 4OUR: Abundance, groepstentoonstelling, If I Can’t Dance, Inside the bark of a tree,
Adrian Piper and Rhea Anastas, ISO, Drawing On
Dreams, Em’kal Eyongakpa, Kunstverein, Salon Hang
24/7, groepstentoonstelling en Top Stories, Anne
Turyn, P/////AKT, Am I an Object: Part II, Nicola
Arthen, Projectspace On The Inside, Fragments of
Sphere, David Claerbout, Cyprien Gaillard, Claudia
Martinez Garay, Saskia Noor van Imhoff, Matthew Day
Jackson, Amalia Pica, Henk Stallinga en Bill Viola,
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Musea
Amsterdam Museum, Refresh Amsterdam, groepstentoonstelling en De Gouden Koets, groepstentoonstelling, Eye Filmmuseum, VIVE LE CINÉMA! - ART & FILM,
groepstentoonstelling, FOAM, Foam Talent 2020,
groepstentoonstelling, On Rape: A history of misogyny, chapter two, Laia Abril en Foam 3H: Les Adu - I AM,
groepstentoonstelling, Nxt Museum, Shifting Proximities, Oude Kerk, Here is where we meet, Aimée Zito
Lema, Stedelijk Museum, Surinaamse School,
groepstentoonstelling, Bruce Nauman, Bruce Nauman
en SAF05, Charlotte Prodger,

Special Editions

Tijdens de Amsterdam Art Week presenteerden enkele deelnemende galeries een kunstwerk in een gelimiteerde oplage, met prijzen variërend tussen €300 en
€500. Deze Special Editions waren individueel te zien
in de galeries en vormden samen een collectieve
tentoonstelling door de hele stad. De Special Editions
werden gezien als een mooie manier om het kopen
van kunst toegankelijker te maken voor een breder
publiek en werden positief ontvangen door het
publiek en de galeries.
Annet Gelink Gallery – Bertien van Manen (print),
Ellen de Bruijne PROJECTS – Pauline Curnier Jardin,
Galerie Bart – Sanne Maloe Slecht, Galerie dudokdegroot – PolakVanBekkum, Galerie Fleur & Wouter –
Mai van Oers, Galerie Fons Welters – Folkert de Jong,
Galerie Martin van Zomeren – Robbert Weide, Gerhard Hofland – Philipp Kremer, GRIMM - Charles
Avery, Josilda de Conceição – Marjolein Witte, The
Merchant House – Elsa Tomkowiak, TORCH – Monty
Richthofen, Upstream Gallery – Harm van den Dorpel,
Van Zijll Langhout / Contemporary Art – Boukje
Janssen.

Amsterdam Art Gallery

Amsterdam Art organiseert vijf tentoonstellingen per
jaar in de Amsterdam Art Gallery in Capital C. Vier
keer per jaar nodigen we een bij Amsterdam Art
aangesloten galerie uit om een tentoonstelling te
presenteren waarin opkomende of gevestigde kunstenaars worden gepresenteerd, met nieuwe of
P.24
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bestaande werken. Amsterdam Art ontvangt 5%
commissie van de werken die tijdens de tentoonstelling in Capital C worden verkocht.
Tentoonstellingen waren: KunstKoop tentoonstelling,
een samenwerking met alle galeries, Monuments
gecureerd door Bildhalle, Amstel / Bridge /
Delirium gecureerd door The Merchant House en
Voëlvry gecureerd door Galerie Ron Mandos.
Van 25 november 2020 tot 20 januari 2021 vond de
KunstKoop tentoonstelling plaats: een groepstentoonstelling bestaande uit een verzameling van 26
kunstwerken die te koop zijn voor minder dan €100
per maand. Curator Ellis Kat stelde de tentoonstelling
samen met werken uit 20 galeries die deelnemen aan
zowel Amsterdam Art als de KunstKoopregeling van
het Mondriaan Fonds. Daarnaast werd ook de mogelijkheid geboden aan de 6 galeries die nog niet zijn
aangesloten bij de KunstKoop om deel te nemen aan
de tentoonstelling. Deelnemende galeries waren: 
AKINCI, Albada Jelgersma, andriesse ~ eyck galerie,
Annet Gelink Gallery, Borzo Gallery, Ellen de Bruijne
Projects, FLATLAND, Galerie Bart, Galerie Caroline
O’Breen, Galerie Fons Welters, Galerie Onrust,
Galerie Ron Mandos, Gerhard Hofland, GRIMM,
Lumen Travo Gallery, Martin van Zomeren, Slewe,

tegenboschvanvreden, TORCH, Upstream Gallery, 
Stevenson Gallery, The Merchant House, GoMulan
Gallery, Multiplemadé, Galerie van Gelder en Reflex
Gallery.
8 april tot 7 juni vond de tentoonstelling Monuments
plaats, gecureerd door Bildhalle, een Zwitserse galerie
die in 2020 een tweede locatie opende in Amsterdam.
Zij cureerde een solotentoonstelling van de Zwitserse
kunstenaar Douglas Mandry. Mandry is geïnteresseerd
in de technologische mogelijkheden van fotografie,
met name in relatie tot het vastleggen van tijd, evolutie en natuurverschijnselen. In zijn recente fotoserie
Monuments, waardoor Mandry in 2020 de Foam Talent
Award won, komen deze elementen samen.
Van 2 september tot 1 november cureerde The Merchant House de groepstentoonstelling Amstel /
Bridge / Delirium met de Franse kunstenaars Sylvie
Bonnot en Zhu Hong. Zij brengen in dit gezamenlijke
project in Amsterdam vijftien jaar van experimenteren
met artistieke ingrepen in ruimtes samen. Ze raakten
bevriend toen ze aan hun tentoonstelling in The
Merchant House werkten in 2017. In Capital C kiezen
ze de architectuur en de geschiedenis van het gebouw als vertrekpunt, zowel het verleden als het
heden, en betrekken dat op de rivier de Amstel.
P.25
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Daarom besloot Amsterdam Art van 23 tot en met
25 april een tweede Gallery Weekend te organiseren.
Bezoekers konden zich op zaterdag 24 april aanmelden voor vier verschillende begeleide gallery tours.
Deze gingen van start vanuit de Amsterdam Art
Gallery in Capital C, waar op dat moment de tentoonstelling van Douglas Mandry te zien was. De rondleidingen werden gegeven door Nina Folkersma, directeur Amsterdam Art, Martina Halsema, Programma
& Partnerships, Jet Weerkamp, kunstprofessional en
Janneke Luns, kunstprofessional. In totaal namen er
35 bezoekers deel aan de rondleidingen. Daarnaast
werden de galeries goed bezocht. De media besteedde aandacht aan het event. Er verscheen een artikel in
onder andere Metropolis M en de Volkskrant.

bedrijfsleven is een succesvolle combinatie gebleken.
We hebben besloten de eerstvolgende Young Professionals Avond te verplaatsen naar 2022.

Young Professionals Night
In november was Amsterdam Art van plan een
Young Professionals Night te organiseren. Helaas kon
deze avond niet doorgaan vanwege de nieuwe
coronamaatregelen die een avondprogramma in
groepsverband onmogelijk maakte. Juist de combinatie tussen een inhoudelijke talk, een rondleiding
langs diverse galeries en het afsluitende netwerkelement tussen de diverse jonge professionals uit het

Deelnemersbijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst
voor deelnemers: eenmaal per jaar een informatiebijeenkomst voor bestaande deelnemers en nieuw
geïnteresseerden waarbij we terugblikken op de
vorige editie van Amsterdam Art Week, feedback
bespreken, onze nieuwe plannen presenteren en
informatie delen voor potentiële deelnemers. Eenmaal per jaar een bijeenkomst voor alle deelnemers
van dat jaar waarbij we onze plannen voor Amsterdam
Art Week presenteren. Het doel van deze bijeenkomsten is om gezamenlijkheid en collectieve inzet te
stimuleren, om krachten te bundelen, onze nieuwe
ideeën presenteren, ervaringen uitwisselen, praktische informatie delen.

BEZOEKERS YOUNG PROFESSIONAL NIGHT. FOTO: JHELISA PANFRED

Van 11 november—april 2022 cureerde Galerie Ron
Mandos de solotentoonstelling VOËLVRY van de
Zuid-Afrikaanse kunstenaar Kendell Geers. De
tentoonstelling Voëlvry (‘Vogelvrij’) ontleent zijn
naam aan de Afrikaanse Anti-Apartheids muziekbeweging waarvan Kendell Geers deel uitmaakte in de
late jaren 1980. Dit album ontketende een beweging
die Max du Preez beschreef als een belangrijke
beweging in elke sociale, politieke, culturele en
muzikale zin van het woord (Vrye Weekblad). Voëlvry
nodigt ons uit om na te denken over de vraag: wat
betekent vrijheid in 2021?
Daarnaast is Amsterdam Art voornemens om één keer
per jaar, tijdens de Amsterdam Art Week, een buitenlandse galerie uit te nodigen om een tentoonstelling
te presenteren. Deze tentoonstellingen zijn bedoeld
om het internationale netwerk van Amsterdam Art te
versterken. De buitenlandse galerie brengt een aantal
verzamelaars naar Amsterdam, waar ze kennis maken
met de Amsterdamse kunstmarkt. Omgekeerd worden de galerie en haar kunstenaar(s) in contact
gebracht met Nederlandse verzamelaars in Amsterdam. Helaas konden we dit in 2021 niet realiseren
omdat de situatie rondom covid en de steeds veranderende maatregelen te onzeker was. Om onze
verbindende rol te versterken hebben we er voor

gekozen een zelfstandige curator en alumnus van
De Appel’s Curatoren Programma te vragen een
tentoonstelling te cureren met werken uit de collecties van de Rijksakademie en de Ateliers en werken
van huidige of voormalige residenten van onze
nieuwe sectie ‘alternatieve residencies’ zoals de
Thami Mnyele Foundation Residency, Werkplaats
Molenwijk en WOW Amsterdam. Kunstenaars waren
o.a. Tyna Adebowale, Adriana Arroyo, Daniel Barroca,
Gaëlle Choisne, Philipp Gufler, Richard Kofi, Ayman
Ramadan.

Opening Gallery Weekend

Na een sluiting van meer dan twee maanden wegens
corona, was Amsterdam Art verheugd dat de galeries
hun deuren weer konden openen voor het publiek.
Om deze reden organiseerden wij van 12 t/m 14 maart
met de bij ons aangesloten galeries een gezamenlijk
openingsweekend. In overeenstemming met de
corona-maatregelen, konden bezoekers via onze
website vooraf per galerie een tijdslot reserveren en
hun een eigen gallery tour samenstellen. Amsterdam
Art promootte het weekend op social media, via de
website en de nieuwsbrief. Veel deelnemende galeries hebben dat weekend elk tijdslot gasten ontvangen. Het weekend was een groot succes.
P.26
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Communicatie doelstellingen

Campagne Amsterdam
Art Week

•
•
•

•
•

Het internationaal op de kaart zetten van
Amsterdam als hedendaagse kunststad.
Het zorgen voor meer verbinding en verbreding
op lokaal gebied.
Het publiek laten kennismaken met het veelzijdige
kunstaanbod van Amsterdam en nieuwe kennis
laten opdoen over hedendaagse kunst en de
actuele thema’s die daarbinnen spelen.
Bezoekers zich welkom laten voelen bij deelnemende instellingen en bij evenementen.
De drempel verlagen om galeries en hedendaagse
kunstinstellingen te bezoeken.

Publieksbereik

Amsterdam Art Week realiseerde dit jaar circa 24.000
bezoeken. Dit is hoger dan onze inschatting. Uitgaande van de bestaande coronamaatregelen kwam wij
op een raming van 11.400 bezoeken bij risiconiveau 2
en 23.000 bezoeken bij risiconiveau 1. Op het moment
van de Amsterdam Art Week zat Nederland volgens
de Routekaart Coronamaatregelen nog op risiconiveau 3 (bijeenkomsten van maximaal 30 personen),
pas op de laatste dag van de Art Week werden het
risiconiveau afgeschaald naar niveau 2.
Hoewel het totaal aantal bezoeken hoger was dan
geraamd, heeft deze editie van Amsterdam Art Week
minder bezoekers getrokken dan voorgaande edities.
De belangrijkste reden hiervoor is vanzelfsprekend de
corona-situatie. Reisrestricties vanuit verschillende
landen en het ‘gedoe’ met testen wierpen barrières op
en zorgden ervoor dat veel nationale en internationale
kunstprofessionals het Amsterdam Art Week dit jaar
aan zich voorbij lieten gaan.
Andere belangrijke redenen voor het achterblijven van
de bezoekerscijfers zoeken wij in het ontbreken van
een sense of urgency door de verlenging naar tien
dagen. Met name galeriehouders meldden hier last van
te hebben gehad, terwijl (bezoekers van) de project
spaces het juist op prijs stelden dat er meer tijd was en
dat de verschillende programmaonderdelen minder
met elkaar concurreerden. Een reden voor de tegenvallende bezoekersaantallen bij de galeries kan ook
worden gezocht in het feit dat Art Rotterdam een
week later plaatsvond: veel verzamelaars stelden hun
bezoek/aankoop uit tot de beurs. Bovendien ervaarden de galeries voor het eerst sinds de lockdown ook
weer de concurrentie van de musea (en de cafés, terrassen en restaurants) die precies twee weken voor
aanvang van Amsterdam Art Week weer open mochten.

Voor de editie van AAW 2021 ging Amsterdam Art een
samenwerking aan met grafisch ontwerper Loes
Claessens (i.s.m. Mainstudio). Zij ontwierp een dynamische campagne op basis van drie werken van
beeldend kunstenaar Kasper Bosmans. Het campagneconcept is gebaseerd op een visualisatie van
routes door Amsterdam langs de deelnemende
kunstinstellingen die meedoen met de AAW. De route
staat voor verbinding, beweging en het aanzetten tot
actie. De grafische vorm bestaat uit een lijn (de route)
die telkens weer van lengte of en richting varieert, net
zoals de route die de deelnemer aan de AAW aflegt.
De campagne voor AAW bestond uit inzet van onze
eigen kanalen, het genereren van free publicity en een
betaalde campagne.
Eigen kanalen
• Tweemaal persbericht (NL en EN) naar nationale
en internationale perslijst.
• Tweewekelijkse Amsterdam Art nieuwsbrieven
naar nationale en internationale mailinglijst (7.617
abonnees).
• Een nieuwe website, speciaal ontworpen voor
Amsterdam Art Week.
• Wekelijkse en tijdens Amsterdam Art Week dagelijkse posts op social media, via Instagram met een
bereik van 15,6k volgers, via Facebook aan community van 14,2k en via LinkedIn 579 volgers.
• Direct mail van de directeur aan professionele
relaties uit het culturele veld, 2.872 adressen.
• Persoonlijke benadering Young Professionals van
diverse bedrijven (o.a. Jong DNB, Jonge Balie,
Jonge Democraten, Young AkzoNobel, Young
KMPG).
• Persoonlijke benadering studentenverenigingen
kunstgeschiedenis Universiteit Amsterdam, Vrije
Universiteit, Breitner Academie.
• Promotionele inzet van de alle deelnemers en
partners.
Betaalde campagne
• Een A0-campagne buitenreclame op 50 locaties in
Amsterdam gedurende twee weken.
• Een digitale campagne op 30 schermen in 11 metro
stations in Amsterdam gedurende vier weken.
• Twee programmaboekjes (Professionals Programme, Public Programme), gedistribueerd bij
alle culturele instellingen in Amsterdam.
• Een banier op de gevel van Capital C / Amstedam
Art Week Hub & vlaggen.
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Makelaarsborden op de gevels van de participerende instellingen.
16 pagina’s bijlage Het Parool i.s.m. Rijksakademie
(zaterdag 12 juni 2021), met een oplage van 95.000
exemplaren.
Advertenties op de website van Metropolis M,
HART Magazine, Uitkrant, IAmsterdam.
Een online campagne bestaande uit een social
campagne en een display campagne.
De Cultuurvlogger, Marco Draaijer, via Instagram
met een bereik van 13k volgers.
Merchandise: een AAW tote bag voor de deelnemers.

Free publicity
Er verschenen diverse artikelen in de media, waaronder artikel op website Metropolis M, Tien dagen
Amsterdam Art Week 2021, zes tips van directeur Nina
Folkersma (17 juni 2021), een interview met directeur
Nina Folkersma in Parool 'Amsterdam heeft een mooi
ecosysteem', een vermelding in Volkskrant bij het artikel 'De Rijksakademie kon haar jubileum niet vieren
zoals gepland, maar gelukkig zijn de ateliers weer
open'. Daarnaast verschenen er diverse artikelen op
websites als de Culturele Agenda, Artfacts, Fonk
Online en websites van deelnemende instellingen.
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Jaarrond promotie

Het hele jaar door zorgt Amsterdam Art voor het
promoten van tentoonstellingsprogramma’s van haar
deelnemende instellingen via de website, tweewekelijkse nieuwsbrieven, social media en de tweemaandelijks gedrukte Amsterdam Art Calendar. Daarnaast
verzorgt zij de kunsttips in de Uitkrant van Amsterdam.
Amsterdam Art Calendar
De Art Calendar is een tweemaandelijks overzicht van
het actuele aanbod van de deelnemende instellingen,
met een plattegrond waarop de partners zijn aangeduid. De calendar verschijnt in een oplage van 4.500
exemplaren. Het bevat een korte introductie over
Amsterdam Art, een plattegrond, de praktische
gegevens van de deelnemers, de titel van de tentoonstelling, de namen van kunstenaars die exposeren en een korte introductie over Amsterdam Art. De
doelstelling is tweeledig: enerzijds richt de calender
zich op het zichtbaar maken van het actuele aanbod
van de deelnemers, anderzijds willen we de doelgroep in beweging brengen om het aanbod van de
organisaties te bezoeken.

FOTO: LOES CLAESSENS & MAINSTUDIO

Website & SEO
In 2021 is er een nieuwe website ontwikkeld, met
name om het aanbod van Amsterdam Art Week te
communiceren. De eerdere website was sterk verouderd en een update was daarom noodzakelijk. De
website bevat een overzicht van de deelnemende
instellingen, een plattegrond, het actuele aanbod van
de participanten, informatie over de Amsterdam Art
Gallery, nieuws en de organisatie. Amsterdam Art
heeft een Google Grant, waarbij wij Google Adds kan
inzetten voor de promotie van evenementen en het
aanbod van deelnemende instellingen.
Aantal website-bezoeken (sessies) 2021
Unieke bezoekers 2021
Pageviews 				

41,341
31,492
110,958

Social media
Amsterdam Art zag de grootste groei in het aantal
volgers op het social media kanaal Instagram. Dat
groeide in 2021 met 1,5 %. Ook zorgt dit kanaal voor
het grootste bereik van berichten en is daarmee het
meest belangrijke social media kanaal van Amsterdam
Art. Eind 2021 bestond het aantal volgers uit:
Medium
Instagram
Facebook
LinkedIn
Twitter

Digitale nieuwsbrief
Amsterdam Art stuurt tweewekelijks een digitale
nieuwsbrief uit naar ruim 7.500 abonnees. De nieuwsbrief bevat tips voor tentoonstellingen, events, podcasts en video’s van eigen projecten en van participanten. Daarnaast bevat de nieuwsbrief informatie
over kunstenaars die zijn aangesloten bij participanten
en interviews met galeriehouders of initiatiefnemers
van project spaces in de rubriek Art Roulette.

MAKELAARSBORDEN VOOR DE DEELNEMENDE INSTELLINGEN
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Aantal volgers
16,137
14,477
680
1,379

(31 december 2021)
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Uitkrant
De Uitkrant verschijnt tien keer per jaar en heeft een
bereik van 180.000 per editie. De oplage is 60.000 per
editie. Amsterdam Art verzorgt maandelijks een
selectie van tentoonstellingen van vier deelnemers.
Dit is mooie zichtbaarheid bij een doelgroep die op
zoek is naar het actuele aanbod in Amsterdam.
Free publicity
Naast de Amsterdam Art Week verschenen er diverse
artikelen over Amsterdam Art, waaronder:
• Interview met directeur in Financieel Dagblad,
‘Gaat de kunstweek de kunstbeurs vervangen’
(19 feb 2021).
• Interview met directeur bij Follow-up Culturele
Vacatures (29 april 2021).
• Interview met directeur op podcast Art City
Amsterdam, ‘The Rebellious Curator’ (17 juni 2021).
• Artikel op website TSA Contemporary Art Magazine, ‘African Artists at the Amsterdam Art Week’
(13 juni 2021).

FOTO: LOES CLAESSENS & MAINSTUDIO

Best presterende posts
De post die het beste presteerde was een zomerse
post over een kunstroute van de gemeente Amsterdam, met een bereik van 15K personen op Instagram.
De twee na beste post qua bereik was de post over

de opening van de groepstentoonstelling Equal
Effection van Grimm Gallery. Deze bereikte 8K personen op Instagram. Ook deed een post over het campagnebeeld van de AAW in het straatbeeld het goed.

FOTO: LOES CLAESSENS & MAINSTUDIO
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Wild Card deelnemers
Fleur & Wouter:

“Als jonge galerie was het super om
te mogen deelnemen aan Amsterdam
Art en onder de paraplu van zo’n
prestigieuze organisatie te vallen. De
professionele samenwerking en het
persoonlijke contact met de organisatie
van Amsterdam Art hebben we als zeer
positief ervaren.”

P.38

Organisatie
P.39

5

ORGANISATIE

Bestuursmodel

Governance Code Cultuur

Amsterdam Art is een stichting die sinds de oprichting
een bestuursmodel hanteert. Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd en bestaat bestaat in 2021 uit vijf
leden. Het bestuur controleert het beleid waarlangs
de missie van Amsterdam Art en de realisatie van
Amsterdam Art Week 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 de activiteiten van Amsterdam Art. Ook wordt jaarlijks het functioneren van
de bestuursleden intern geëvalueerd.
Het bestuur vergadert in aanwezigheid van de directeur 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 Amsterdam Art Week en stuurt de dagelijkse
werkzaamheden aan.

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 kunstprofessionals en zakelijke
professionals. Nieuwe leden worden benoemd door het
bestuur waarbij zij beoordelen welke specifieke deskundigheid gewenst is. In september 2021 is één nieuw
bestuurslid toegetreden: Mevrouw Rubiah Balsem.
		

Code Culturele Diversiteit

Amsterdam Art erkent het belang van de Code Culturele Diversiteit en zet zich in om, middels personeel,
programmering, partners en communicatie, een brug
te slaan naar het cultureel diverse deel van de samenleving. Begin 2021 zijn hiertoe concrete stappen
genomen. Bij de werving van een nieuw bestuurslid
(benoemd in september 2021) is ingezet op een
kandidaat die bijdraagt aan een meer inclusieve
organisatie. In de komende jaren blijven diversiteit en
inclusie hoog op de agenda staan.

TOUR NOORD/ZUID METROLIJN (JENNIFER TEE, CENTRAAL STATION) DOOR NINA FOLKERSMA. FOTO: ALMICHAEL FRAAY
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ORGANISATIE

Samenstelling bestuur

Team

Mevrouw Marloes Krijnen (voorzitter)
Datum uit functie/herbenoeming: 01-06-2024
Bestuurder

Hoofd Programma & Partnerships: Martina Halsema
Hoofd Marketing & Communicatie: tot 15 november
2021 Edmée Loupatty, per 15 november 2021 Mascha
Dammers

Mevrouw Annet Gelink
Datum uit functie/herbenoeming: 01-06-2024
Eigenaar/Directeur Annet Gelink Gallery

Guest Relations: Efrayim Sener (van 1 feb tot 1 juli
2021)

Mevrouw Rubiah Balsem
Datum uit functie/herbenoeming: 01-06-2025
Eigenaar Studio Balsem

ORGANISATIE

Directeur: Nina Folkersma

De heer Willem Sijthoff (penningmeester)
Datum uit functie/herbenoeming: 01-06-2023
CEO Sijthoff Media

De heer Martin van Vreden
Datum uit functie: 01-06-2022
Eigenaar/Directeur galerie tegenboschvanvreden

5

Stagiaires: Yvette Broex, Madelene Donkerwolke,
Charlotte Engels, Eden Gundle, Sam Scott
Selectiecommissie 2021: Laurie Cluitmans (curator
hedendaagse kunst Centraal Museum Utrecht),
Andrea Davina (voorzitter Stichting Niemeyer Fonds),
Zippora Elders (directeur Kunstfort Vijfhuizen), Nick
Terra (directeur Galerie Fons Welters), Marianne van
Tilborgh (galeriehouder Lumen Travo)

INGE MEIJER, CAR GARDEN 1, 2021

TOUR AIMÉE ZITO LEMA, HERE IS WHERE WE MEET, OUDE KERK. FOTO: ALMICHEAL FRAAY
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Intern
Eden Gundle:

“Amsterdam Art has provided me with
such valuable insight, knowledge, and
experience, not only in Amsterdam’s
art scene, but also in what is involved
behind the scenes of this dynamic
and exciting arts organisation which
makes up such a core component of
Amsterdam’s creative sphere.”

P.44

Vooruitblik
2022
P.45
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VOORUITBLIK 2022

In 2022 organiseert Amsterdam Art voor de tiende
keer een Amsterdam Art Week(end). De jubileumeditie komt na een voor de culturele sector zware
periode van lockdowns en beperkende maatregelen.
Twee jaar lang hebben de Amsterdamse instellingen
te lijden gehad onder de pandemie. We grijpen ons
tienjarig bestaan aan om feest te vieren, terug te
blikken, maar vooral ook vooruit te kijken. Dat doen
we onder de noemer Celebrate Change. Wat zijn de
belangrijkste verschuivingen in het Amsterdamse
beeldende kunstveld in het afgelopen decennium?
Wat speelt er nu in de stad en in vergelijkbare steden
in binnen- en buitenland? Hoe ziet de toekomst eruit?

tot uiting tijdens het hoogtepunt van het jaar:
Amsterdam Art Week. Amsterdam Art wil tevens
uitstralen dat de kwaliteit van het aanbod van de
deelnemende organisaties en onze eigen evenementen en activiteiten hoog is. Ten slotte willen wij uitdragen dat wij open en inclusief zijn: Amsterdam Art is er
voor iedereen met een interesse in beeldende kunst.

In de afgelopen tien jaar is de verhouding tussen het
centrum en de stadsdelen sterk veranderd. Aan de
randen van de stad zijn allerlei nieuwe kunstplekken
ontstaan en steeds meer instellingen zijn uit het
centrum vertrokken. Amsterdam Art Week 2022
onderzoekt deze veranderende dynamiek en brengt
tegelijkertijd de kunst in de hele stad samen. We
zoomen de komende editie in op het aanbod in de
wijken en bouwen bruggen van Noord naar ZuidOost, van Oost naar Nieuw-West, én van de stadsdelen naar het centrum.
Met ingang van 2022 start Amsterdam Art ook met
een Young Section voor jonge, opkomende galeries
en een Off the Beaten Track sectie voor kunstinitiatieven die zich buiten de gebaande paden wagen. Elk
van deze plekken draagt op een eigen manier bij aan
de diversiteit van het aanbod en de springplank
functie van Amsterdam Art Week. Tegelijkertijd zijn
ook de gevestigde galeries en instellingen van onschatbare waarde; zij zijn geworteld in de stad,
hebben duurzame netwerken opgebouwd en zorgen
voor doorstroom naar de (inter)nationale top.
Amsterdam Art blijft een actieve rol spelen in het
verbinden van deze grote en kleine, nieuwe en bestaande kunstinstellingen. Zo brengen wij zowel het
bestaande publiek van professionals en cultuurliefhebbers als het kunstpubliek van de toekomst in
aanraking met het beste dat de Amsterdamse kunstscene te bieden heeft.

Er is in 2021 een basis gelegd door vormgever Loes
Claessens, die de campagne ontwierp voor Amsterdam Art Week 2021. In 2022 brengt zij het ontwerp
een stap verder en werkt deze uit tot een nieuwe
huisstijl en website. De nieuwe website presenteert
zowel jaarrond het complete aanbod van de deelnemers als het programma van Amsterdam Art Week.
De nieuwe website heeft een zoekfilter waarmee
bezoekers goed kunnen zoeken en vinden en zich op
deze manier kunnen oriënteren op wat Amsterdam
op het gebied van beeldende kunst te bieden heeft.
Daarnaast bevat de nieuwe website aansprekende
en verdiepende informatie over het programma van
Amsterdam Art Week 2022 en biedt de website
jaarrond een serie podcasts die in samenwerking
met Art City Amsterdam worden geproduceerd en
enkele korte video’s. De nieuwe website wordt op
5 april gelanceerd.		

Nieuwe huisstijl en website
In 2022 start Amsterdam Art met een rebranding door
middel van de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl
en website. De nieuwe visuele identiteit sluit aan bij
de kernwaarden die wij geformuleerd hebben. Het
uitgangspunt is dat de huisstijl een tijdloze uitstraling
heeft en voor een periode van tien jaar meegaat. We
willen uitstralen dat Amsterdam Art (Week) staat voor
dynamisch, levendig en verbindend. Dit komt extra
P.46
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Wild Card deelnemer
Madé van Krimpen:

“Het was een feest om door middel van
een Wild Card mee te kunnen doen aan
het Amsterdam Art Gallery Weekend.
Voor startende galeries is het te kostbaar
om tegen betaling deel te nemen. Mijn
deelname heeft zeker extra bezoekers en
aandacht opgeleverd.”
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FINANCIËN

Jaarrekening 2021
Balans

na resultaatbestemming
(in euro's)
31 december
2021

ACTIVA
(in euro's)
Vaste activa
Immateriële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

84.574
70.159

Eigen vermogen
Overige reserves
Wettelijke reserves

62.790
4.913

Kortlopende schulden
Totaal passiva

P.50

4.913

4.913

154.733
159.646

67.703

91.943
159.646

P.51

31 december
2020

17.970

77.327
116.344

62.914
17.970

17.970

193.671
211.641

80.884

130.757
211.641
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Jaarrekening 2021
Staat van baten en lasten
(in euro's)

BATEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsorinkomsten
Overige inkomsten
Overige indirecte opbrengsten
Totaal directe opbrengsten

2021
realiteit

2021
begroting

2020
realiteit

7.387
30.494
88.685
0
126.566

2.000
82.000
96.500
10.000
190.500

0
22.390
32.330
9.091
63.811

Bijdrage AFK Kunstenplan
Overige subsidies gemeente Amsterdam
Overige subsidies uit publieke middelen
Incidenteel
Bijdrage uit private middelen
Totale bijdragen
TOTALE BATEN

107.898
-32.452

106.092
0

106.092
32.452

49.772
35.000
160.218
286.784

0
80.000
186.092
376.592

0
156.878
295.422
359.233

LASTEN
Beheerslasten personeel
Beheerslasten materieel
Totale beheerslasten

117.872
13.896
131.768

156.500
31.500
188.000

7.729
2.478
10.207

Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Totale activiteitenlasten
TOTALE LASTEN
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

18.352
148.727
167.079
298.847
-12.063

9.275
174.793
184.068
372.068
4.524

139.450
208.490
347.940
358.147
1.086

-1.118
0

0
0

-370
0

-13.181
-13.181
0

4.524

716
716
0

Saldo rentebaten en -lasten
Saldo buitengewone baten en lasten
EXPLOITATIERESULTAAT VOOR
RESULTAATBESTEMMING
Dotatie/onttrekking overige reserves
Exploitatieresultaat na resultaatbestemming

TENTOONSTELLING CARMEN SCHABRACQ (AMSTERDAM ART WEEK 2021), GALERIE FLEUR & WOUTER
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TENTOONSTELLING VOËLVRY VAN KENDELL GEERS, AMSTERDAM ART GALLERY. FOTO: ALMICHEAL FRAAY
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Wild Card deelnemer
GoMulan:

“Amsterdam Art heeft mij ontzettend
veel gebracht. Door de media aandacht
zijn nieuwe relaties ontstaan met
verzamelaars die nog steeds met veel
plezier naar de galerie komen. Daarnaast
hebben de ‘special editions’ op de
Amsterdam Art website tot nieuwe
verkopen geleid. De profilering van
Amsterdam Art is voor mij als galerie dan
ook van grote meerwaarde.”

STUDIOPRESENTATIE JULIAN ABRAHAM 'TOGAR', RIJKSAKADEMIE OPEN STUDIOS 2021
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