Besloten veilingavond
20 september 17.30 uur
Auditorium
de Hermitage Amsterdam

Expositie
21 en 22 september
12.00 - 17.00 uur
Outsider Art Galerie, naast
de Hermitage Amsterdam

Welkom!

UWC Nederland dankt haar hoofdsponsor

Welkom bij de tweede editie van UWC Art for Impact!
UWC Art for Impact is vorig jaar ontstaan vanuit het idee dat United World Colleges en kunst nauw
aan elkaar verwant zijn. Immers, het onderwijsmodel van UWC biedt naast het academisch programma
veel ruimte aan associatief en creatief denken, en bewijst daarmee dat het prikkelen van de linker én de
rechter hersenhelft leidt tot nieuwe ideeën en verfrissende perspectieven.
En sponsoren

Z J H T

Notaris Nicole van Smaalen

En uiteraard alle deelnemende kunstenaars en andere sponsors voor hun genereuze bijdrage aan de
veiling, expositie en loterij. Wij danken ook alle betrokken vrijwilligers voor hun niet-aflatende inzet.

We zijn dan ook erg trots dat dit jaar weer een groot aantal gerenommeerde kunstenaars met hun
kunstwerken steun betuigen aan de missie van UWC: onderwijs inzetten als bron van kracht om mensen,
landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame toekomst. De netto-opbrengst van de
veiling, de expositie en loterij komt ten goede aan getalenteerde en betrokken leerlingen met onvoldoende
financiële middelen voor een opleiding aan een van de achttien United World Colleges wereldwijd.
De medewerking van onze donoren, partners, vrijwilligers en natuurlijk de kunstenaars maakt het
mogelijk om prachtige kunstwerken met een verhaal aan te schaffen. En daarmee bij te dragen aan
intercultureel begrip, maatschappelijke bewustzijn en verdraagzaamheid. In het najaar van 2019 nodigen
wij alle kopers van UWC Art for Impact uit voor een exclusieve, feestelijke borrel met een kunstzinnig
tintje bij Soho House Amsterdam, zodat wij kunnen laten zien wat uw bijdrage voor impact heeft.
Op onze website, www.uwc.nl, vindt u alle informatie over UWC Art for Impact, de kunstenaars en hun
werken. Medio augustus staat ook de digitale catalogus online. Vanaf dat moment kunt u al bieden en
kunst van de expositie aankopen via de webapp.
Wij kijken ernaar uit om u te mogen begroeten in de Hermitage Amsterdam en de Outsider Art Galerie.

Art for Impact

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van UWC Nederland,
Marije Adriaansens,
Directeur

Colofon
Vormgeving Joan Doyer, Robert Mathijsen
Drukwerk DR&DV Media Services

2 Copyright UWC Nederland

Contact
Voor vragen over UWC Art for Impact:
artforimpact@uwc.nl / 020 422 23 31
Voor meer informatie www.uwc.nl

UWC Nederland heeft een ANBI status, wat een fiscaal voordeel
kan opleveren bij de aankoop van een veilingitem.

Curator
Melanie van Ogtrop

VEILINGITEM 10
PROGRAMMA UWC ART FOR IMPACT 2019

Melanie van Ogtrop, geboren en getogen in Frankrijk,
studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Van Ogtrop
volgde het Sotheby’s Training Scheme in Londen en
werkte bij Sotheby’s en Christie’s. Eenmaal in Nederland schreef ze het boek over Amsterdamse grachtenhuizen Leven in stijl in Amsterdam, runde ze het notfor-profit initiatief Circle Gallery, en werd gevraagd in
de Raad van Advies van de Vereniging Rembrandt. Ze
werkte mee aan vele fondsenwervingsevenementen
voor verschillende instanties.

Veiling en expositie

Melanie van Ogtrop is vereerd met het verzoek om
UWC Art for Impact voor de tweede keer te cureren,
vanwege de grote maatschappelijke betrokkenheid van UWC. Ze heeft de afgelopen negen maanden
bijna alle kunstenaars persoonlijk in hun atelier bezocht (van Eindhoven tot Amsterdam) om samen
met hen de meest geschikte werken te selecteren, passend bij de thematiek van UWC. Het is dankzij
Melanies passie voor de kunst en haar vastberadenheid dat deze mooie collectie tot stand is gekomen.

21 en 22 september
12.00 – 17.00 uur

Veilingmeester
Talita Teves

21 september
16.00 uur

Talita Teves is directeur-eigenaar en veilingmeester
van veilinghuis AAG, het grootste Nederlandse veilinghuis gespecialiseerd in kunst, antiek en wijnen. Teves
is alumna van UWC-USA. Als rechtenstudent werd
zij geïntroduceerd in de veilingwereld en was zo
geïnspireerd dat zij op 26-jarige leeftijd eigenaar en
manager werd van het veilinghuis, dat nu onderdeel is
van een internationaal netwerk. Inmiddels reist zij de
hele wereld rond als ervaren veilingmeester en kunstexpert. UWC Nederland is dankbaar dat een succesvolle alumna als Talita wederom een wezenlijke
bijdrage levert aan UWC Art for Impact en daarmee
jongeren een kans geeft op een zelfde impactvolle
UWC ervaring.

Openingsavond op 20 september
17.30 – 22.00 uur
Locatie
Auditorium de Hermitage Amsterdam
Amstel 51, Amsterdam

Expositie

Locatie
Outsider Art Galerie (naast de Hermitage Amsterdam)
Neerlandiaplein 1, Amsterdam

22 september
16.00 uur
16.30 uur		

Artist talk & drinks met Marie-Claire Greve over het boek
Photographers against wildlife crime

Artist talk met Jimmy Nelson
Finissage met trekking loterij en bekendmaking opbrengst
UWC Art for Impact 2019

Voor meer informatie www.uwc.nl
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 1

Tree above Tarifa, Spain, 2015.
Olie op doek/marouflee,
25x35 cm.
Prijs: €3000.

View near Castellina del
Lago, Umbria, Italy, 2016.
Olie op doek/marouflee,
20 x 30 cm.
Prijs: €3000.

Urban Larsson voor zijn portretten van onze Koning en Koningin.

Urban Larsson
Urban Larsson (1966) is geboren en getogen in Stockholm, Zweden. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Stockholm, gevolgd door een jaar architectuur aan het Royal Institute of
Technology, waarna hij naar Florence, Italië vertrok. Hij volgende lessen bij Studio Cecil-Graves,
Florence, het enige atelier in Europa dat klassieke schilderkunst doceerde. Vervolgens vestigde hij zich
in Amsterdam als kunstschilder en jaren later in het atelier van Breitner op het Prinseneiland. Larsson is
internationaal bekend om zijn vele portretten van beroemdheden en leden van koninklijke huizen. Hij
exposeert in Europa en de Verenigde Staten en is gastdocent bij Charles H. Cecil Studios in Florence.
Larsson is vader van Larissa, die dit jaar naar UWC Mahindra College in India gaat.
Met dank aan Urban Larsson.
6

Urban Larsson biedt een exclusieve masterclass aan voor circa 10 personen in het schitterende en inspirerende
voormalige atelier van Breitner op Prinseneiland Amsterdam. De masterclass zal worden afgesloten met een
uitgebreide borrel. Het openingsbod is €1000.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 2

Het Heelal. Fineliner op papier, 50 x 70 cm zonder lijst, 70 x 90 cm met lijst en passe-partout. Waarde: €650.
Het openingsbod is €200.

Huisje. Marker op canvas, 100 x 100 cm. Prijs: €1500.

Evert Panis
Evert Panis (1940–2014 , Amsterdam ) exposeerde in onder andere Galerie Hamer in Amsterdam, Gaia
Museum Randers in Denemarken (2010), Kunsthaus Kannen (2010), Outsider Art Museum (2016) en
Outsider Art Galerie (2016, 2017, 2019). Daarnaast zijn zijn werken onderdeel van collecties zoals de
Stadshof Collectie, Collection de l’Art Brut en Collection Max Amman.
8

Evert Panis tekende op papier en doek in een eigen stijl, waarbij hij de werkelijkheid vertaalde in grafische
patronen. Met consequent gebruik van zijn eigen gevormde beeldtaal werkte hij de dingen uit. Het
doet sterk denken aan minimal art. Sinds 1993 was Panis werkzaam in het atelier van zorgorganisatie
Cordaan. Hier besteedde hij drie dagen per week aan zijn kunst. Hij tekende na uit tijdschriften en
boeken, maar gaf telkens zijn eigen interpretatie. In het begin van zijn carrière had hij moeite met
afstand doen van zijn werk. Langzaam maar zeker wende hij aan de toenemende belangstelling en vraag
naar zijn werk, en kon hij instemmen met verkoop.
Met dank aan Outsider Art Galerie.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 3

Le Petit Tapir, 2018. Brons, 57 x 12 x 11 cm. Editie van 6 + 2 EA. Prijs: €2250.
Le Petit Hippopotame, 2017. Brons, 48 x 18 x 10 cm. Editie van 6 + 2 EA. Prijs: €2100.
Le Petit Sanglier, 2017. Brons, 58 x 15 x 10 cm. Editie van 6 + 2 EA. Prijs: €2250.

Carin Scholten
Carin Scholten (1963) is beeldend kunstenaar (National Academy of Arts & Design New York,
Chelsea School of Art London, Galerie Helga Hofman solo- en groepstentoonstellingen, collecties
verzamelaars in binnen- en buitenland).
“In het energieke beeldende oeuvre van Carin Scholten wordt verbeeldingskracht opgevat als een spel en
als middel om de grenzen tussen fantasie en werkelijkheid te vervagen. Elementen uit fabels, parabels,
mythen en legenden komen op natuurlijke wijze samen in een lichtvoetige cyclus van metaforische
beelden die ons confronteren met de positieve instelling en levensvisie van de beeldhouwster.
De sculpturen onderstrepen dat het leven aangenaam en enerverend is, op een prettige manier
uitdagend, bij vlagen zelfs verrukkelijk, euforisch of extatisch. Het complete spectrum van emoties
wordt zó geloofwaardig verbeeld, dat het onderscheid tussen echt en onecht wegvalt. Menselijke
en dierlijke eigenschappen komen harmonieus samen, als in een esoterische allegorie. De recente
sculpturen kunnen opgevat worden als een metafoor voor een lichtvoetige manier van leven met een
knipoog naar de werkelijkheid. Terwijl zij aan haar was-modellen werkt, beseft de beeldhouwster dat
metamorfosen, fabelachtige verschijningsvormen en ongebruikelijke transformatieprocessen bijdragen
aan een fantasierijk beeldvormingsproces waarin het onderscheid tussen fictie en feiten wordt
opgeheven. Doordat haar sculpturen zowel volumineus als fragiel zijn, wekken ze de indruk dat de
bewegingsdimensies volstrekt natuurlijk zijn. De ervaring van vrijheid wordt geraffineerd gesublimeerd.”
(uit een tekst door Wim van der Beek, schrijver/kunstrecensent en curator hedendaagse kunst, 2018).
Met dank aan Carin Scholten en Galerie Helga Hofman.
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En Avant! 2017. Brons, 63 x 50 x 23 cm. Editie van 6 + 2 EA. Waarde €4500. Het openingsbod is €2000.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 4

Landscape with trees, 2018. 6 kleuren lithografie, 64 x 73 cm met lijst. Editie 8/18. Prijs: €1500.
Tweede expositiewerk als foto op rechterzijde:
Woman with child in red chair, 2018. 8 kleuren lithografie, 70 x 62 cm met lijst. Editie 23/60. Prijs €1500

Erik Renssen
Erik Renssen (1960) is beeldend kunstenaar. Hij studeerde aan de Wackers Academie in Amsterdam
en heeft sinds 2011 een eigen galerie in de Nieuwe Spiegelstraat. Zijn werk maakt deel uit van
talloze kunstcollecties in binnen- en buitenland.
Renssen maakt olieverfschilderijen, houtskooltekeningen, beelden in brons of wit marmer en grafisch
werk. Hij benadert zijn onderwerpen in diverse materialen om hiermee op heel verschillende manieren
uitdrukking te geven. Traditionele lithografie en linoleumsnede zijn vaste waarden in zijn oeuvre. Hij laat zich
graag inspireren door alledaagse, bestaande objecten en de personen om hem heen. Terugkerende thema’s
zijn vrouwelijk schoon, moederschap, vanitas stillevens, landschappen en Amsterdamse stadsgezichten.
Kubistische stijlelementen en voorbeelden van de Grote Meesters spelen een centrale rol in zijn beeldtaal.
Met dank aan Erik Renssen en Renssen Art Gallery Amsterdam.
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Woman with child in red chair, 2018. 8 kleuren lithografie, 70 x 62 cm. Editie 22/60. Waarde: €1500.
Het openingsbod is €500.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 5

Heavens of Mara. Lambdaprint/dibond/perspex, 100 x 56 cm. Editie: 3/12. Prijs: €2900.

Umra. B&W print/dibond/perspex met zwarte houten lijst eromheen, 106 x 62 cm. Editie: 3/12. Prijs: €2950.

Annelies Damen
Annelies Damen (1968) heeft vele solo- en groepsexposities op haar naam staan in binnen- en
buitenland, onder andere in Amsterdam, New York, Parijs, Mumbai en Madrid voor verschillende
kunstinstellingen en kunstbeurzen zoals SCOPE Miami, Gorcums Museum, Photofever, PAN en
Sotheby’s.

Luo 2. Lambdaprint/dibond/perspex, 100 x 100 cm. Editie 5/10. Waarde: €3100. Het openingsbod is €1000.

Damen studeerde in 2006 af aan de Fotoacademie Amsterdam, na een carrièreswitch van business naar
fine art fotografie. Gebruikmakend van dit medium heeft Damen met veel gevoel en techniek een sterk
beeld van de vrouw gecreëerd en demonstreert ze op poëtische wijze de vrouwelijke vorm in een pure,
natuurlijke en soms architectonische omgeving.
Met dank aan Annelies Damen.
14
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Foam

VEILINGITEM 6

Foam is all about photography. Foam is een internationaal opererende organisatie op het gebied
van de fotografie, gehuisvest in Amsterdam.
Foam informeert en inspireert een zo breed mogelijk publiek door het tonen van alle facetten van
de actuele fotografie. Zij doen dit door het organiseren van een scala aan activiteiten. Deze variëren
van tentoonstellingen tot publicaties, debatten en educatieve projecten. Foam signaleert, ontwikkelt,
duidt, presenteert, publiceert en stimuleert. Daarbij is het scouten en presenteren van jong opkomend
talent een duidelijke en onderscheidende kwaliteit. Veel activiteiten vinden plaats in het museum in
Amsterdam, maar Foam richt zich met specifieke projecten nadrukkelijk ook op een internationaal
publiek.
Foam organiseert regelmatig projecten in het buitenland, veelal in nauwe samenwerking met partners.
Foam bevindt zich in het hart van de internationale fotografiegemeenschap en weet als geen ander
wat er speelt. Ze spelen met verrassende en relevante projecten in op de nieuwste ontwikkelingen
binnen de fotografie. Daarbij zijn ze niet bang om te breken met tradities en nieuwe wegen in te slaan.
Kwaliteit, flexibiliteit, innovatie, toegankelijkheid en ondernemerschap zijn daarbij kernwaarden.

Exclusieve tour door Brassaï in Foam
Met trots presenteert Foam van 13 september tot 4 december het eerste retrospectief van Brassaï in
Nederland. Deze Franse fotograaf van Hongaarse komaf is een van de meest prominente kunstenaars
van de twintigste eeuw. Brassaï (1899–1984) maakte talloze iconische beelden van het Parijse leven
in de jaren 30. Hij stond bekend om zijn nachtelijke beelden van de stad, maar hij fotografeerde ook
de high society, het ballet, de opera en de intellectuelen – waaronder zijn vrienden en tijdgenoten
zoals Pablo Picasso, Salvador Dalí en Henri Matisse. De tentoonstelling in Foam is, met meer dan 170
vintage prints, originele tijdschriften, boeken, tekeningen en een sculptuur, een ode aan de waardevolle
erfenis van deze buitengewone fotograaf. Foam ontvangt de hoogste bieder samen met negen gasten
graag bij de tentoonstelling Brassaï voor een exclusieve tour met curator Mirjam Kooiman, buiten
openingstijden*. Het openingsbod is €1000.
Met dank aan Foam.
Couple in a Café, near the Place d’Italie, c. 1932 © Estate Brassaï Succession, Paris.
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* De rondleiding vindt in overleg plaats op een maandag-, dinsdag- of woensdagavond om 18.00 uur, als het
museum gesloten is voor het publiek.
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EXPOSITIE

Noir #10. Inkjet print op photo rag (A2 met 4 beelden 16 x 24 cm), in esdoornen lijst met museumglas (A-frames,
45 x 62 cm). Editie 1/3. Prijs: €2600.

VEILINGITEM 7

Veil. Inkjet op Hahnemuhle papier A3+ ingelijst in 35 x 50 cm esdoorn met museumglas (A-frames).
Speciale editie 1-10/20. Waarde: €750. Het openingsbod is €750.

Martine Stig
Martine Stig (1972) woont en werkt in Amsterdam. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag, en Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
Fotografie is de locus van Martine Stigs werk. De voyeuristische handeling: fotografie (werkwoord) en het
autonome product: foto (zelfstandig naamwoord). Met gebruik van dit medium onderzoekt ze de rol ervan
in de perceptie van realiteit. Stig heeft vier boeken gepubliceerd, met verschillende kunstenaars publicaties
uitgebracht en werkt momenteel, samen met FW-books, aan een nieuwe publicatie: Vertigo. Haar werk
is o.a. getoond in het Stedelijk Museum Amsterdam, Aperture Foundation (NYC), Australian Center for
Photografie, Sydney en is onderdeel van collecties zoals het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, H+F
collection, ES, Bouwfonds, ABN Amro, Fries Museum en verschillende privécollecties. Ze geeft les aan
het Master Institute of Visual Cultures, Den Bosch en heeft een onderzoekspositie bij Caradt, Breda. Ze is
mede-oprichter van de onderzoeks- en kunstcoöperatie Radical Reversibility.
Met dank aan Martine Stig.
18
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 8

Zonder titel, 2007. 180 x 150 cm. Prijs: €6000.

Carla Kranendonk
Carla Kranendonk (1961) is kunstschilder. Haar werken zijn tentoongesteld bij de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten Amsterdam en exposities en kunstbeurzen in Nederland, Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. De werken zijn opgenomen in diverse internationale
privé- en bedrijfscollecties in Londen, New York, Parijs, Kaapstad, Saoedi-Arabië, Israël, Miami,
Los Angeles, Toronto en het Caribisch gebied. In 2019 werkte ze samen met kledingmerk Alice and
Olivia New York aan een omvangrijke en kleurrijke kleding- en tassencollectie.
Carla Kranendonk woont en werkt in Amsterdam en studeerde van 1984 tot 1987 aan de Rijksakademie
van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ze maakt schilderijen op doek in gemengde techniek. Haar
schilderijen zijn gelaagde multimediale collages en komen voort uit haar reizen en fascinaties voor (West)
Afrika, Suriname en het Caribisch gebied. Ze combineert schilderen met collage; papier, foto’s, fotokopieën
van Afrikaanse stoffen (waar zij zelf weer nieuwe patronen van maakt), lijm, kralen en borduurwerk.
Kranendonks uitdaging is om in de schilderkunstige complexiteit deze verschillende technieken tot een
geheel te maken. Daarbij streeft ze tot in de kleinste details naar een optimale intensiteit in beeld en
betekenis. Toen ze werd gevraagd om mee te doen met UWC Art for Impact heeft ze geen moment
getwijfeld. In haar schilderijen speelt de vrouw een belangrijke rol. Het zijn hommages aan sterke,
onafhankelijke Afrikaanse en Caribische vrouwen. Ze vertellen een verhaal, over wijsheid en kracht,
schoonheid en waardigheid, ze refereren aan herinneringen en haar liefde voor Afrika.

Jina, 2019. Gemengde techniek op doek (acrylverf, bindolin, papier, kralen, garen en katoen), 100 x 90 cm.
Waarde: €4000. Het openingsbod is €2000.

Met dank aan Carla Kranendonk en Rebecca Hossack Art Gallery London/New York.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 9

The Eyes. Olie op papier in
perspex box, 63 x 48 cm.
Unicum. Prijs: €2950.

Cathalijn Wouters
Cathalijn Wouters (1955) is kunstschilder, afgestudeerd aan onder andere de Academie St. Joost
in Breda in 1980. Ze heeft solotentoonstellingen gehad in New York 2010 en Shanghai 2012, en
residenties in Beijing en New York/Mondriaan Fonds. In 2013 heeft ze getekend bij choreograaf
Hans van Manen van het Nationale Ballet en deed de Performance Changing Perspectives op het
Amsterdam Fringe Festival 2013. Wouters nam deel aan kunstbeurzen in o.a. Antwerpen, Keulen,
Hamburg en Amsterdam.
Tekenen is Wouters’ tweede natuur, met haar typerende lijnen. Haar observaties vertaalt zij in een
trefzeker lijnenspel waarin zij het innerlijke wil visualiseren en het onzichtbare zichtbaar wil maken.
Haar lijnen roepen een sfeer op en getuigen van een vermogen om met essentiële, minimale middelen
leven op papier te scheppen. De tekening Friendship, bijvoorbeeld, suggereert vertrouwen, intimiteit en
geborgenheid. Iedereen kan zich ermee identificeren. De blik is de basis van alle kunst en menselijke
(h)erkenning. De ogen op de tekening The Eyes kijken met een open vizier de wereld in. Zij zien en
worden gezien. Deze ogen bekijken de wereld zonder te oordelen.
Met dank aan Cathalijn Wouters en Rademakers Gallery, Amsterdam.
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Friendship. Inkt op papier in perspex box, 63 x 48 cm. Unicum. Waarde: €2950. Het openingsbod is €1000.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 10
10
VEILINGITEM

Stock Dutch Design
Stock Dutch Design ontwerpt betoverende interieurs waarin zij heden en verleden moeiteloos
met elkaar verbinden en waarin authenticiteit en functionaliteit hand in hand gaan; een vanzelfsprekende mix van ‘heritage’ en ‘future proof’ design. Altijd kleurrijk, verrassend en toch
tijdloos. Met liefde voor het oude ambacht en historie, gecombineerd met een gezond Nederlands
pragmatisme en no-nonsense aanpak. Met als uitkomst: “Samen schrijven wij nieuwe betoverende
herinneringen”.

Stock Dutch Design schenkt UWC een creatief ontwerp t.w.v. €5000. Bij Stock begint ieder design met
een grondige analyse van de lifestyle van de bewoners tijdens een bezoek aan huis. Vervolgens presenteren
ze een Look & Feel in het statige stadspaleis Huis Barnaart te Haarlem, waar Stock kantoor houdt.
Het openingsbod is €1000.

In de afgelopen zestien jaar is Stock Dutch Design uitgegroeid tot een gerenommeerde en solide partij,
met een grote schare aan trouwe opdrachtgevers en kwalitatieve partners. Naar eigen zeggen hebben
zij dit vooral te danken aan hun transparante werkwijze, een strakke organisatie, liefde voor het vak en
een oprechte interesse in de opdrachtgever met wie écht connectie wordt gemaakt.
Leonie Hendrikse & Jeroen Stock (Alumnus UWC South East Asia in Singapore) weten elkaars talenten
en die van hun medewerkers op dusdanige wijze te verenigen, dat zij hun toekomstbestendige
ontwerpen, gedurfde patronen en kleuren en het omarmen van erfenis, in de huidige tijdgeest in ieders
huis kunnen implementeren.
Met dank aan Stock Dutch Design.
24

25

EXPOSITIE

Iceland Green. Foto op Hahnemuhle papier, 60 x 60 cm
in zwarte houten lijst met museumglas. Editie 10/14
Prijs: €995.

VEILINGITEM 11

Black Bend. Foto op Hahnemuhle papier, 60 x 60 cm in
zwarte houten lijst met museumglas. Editie 2/14.
Prijs: €995.

Marie-Claire Greve
Marie-Claire Greve (1966) is natuur- en ‘nature conservation’-fotograaf, oprichter van de Alliance
for Nature en Your Act Matters en lid van het gezelschap Photographers Against Wildlife Crime.
Ze is finalist BigPicture 2019 (USA) in de categorie Art for Nature en winnaar in de categorie
‘reportage photography’ van het Festival International du Film et de la Photographie Animaliers et
de Nature 2019. Ze heeft diverse solotentoonstellingen in Nederland gehad en deed mee aan de
tentoonstelling in de Academy of Science of California 2019 ‘Hoopvolle natuurfotografie’.
“Terwijl ik fotografeer verlies ik het besef van regels en experimenteer ik vrij met mijn camera met de
door de natuur aangeboden elementen.” Door een verrassend perspectief te kiezen, zet Greve mensen
op het verkeerde been, zodat de natuurbeleving ruimer wordt. Haar persoonlijke voorkeur gaat uit naar
het vastleggen van beweging, pastelachtig licht, zelfs maanlicht en het zoeken naar abstractie. Als het
haar lukt om alle ingrediënten van de natuur zo in beeld te brengen dat het verwondering schept, dan
transformeert men van kijken naar zien.
Goed onderwijs is zo cruciaal en al helemaal als het bovengemiddeld gemotiveerde kinderen betreft
met een missie - de missie om bij te dragen aan een betere, vredevolle wereld. United World Colleges
hebben ruim 50 jaar geleden op prachtige, inhoudelijke en ook holistische wijze inhoud gegeven aan
goed onderwijs voor gemotiveerde kinderen. Greve’s dochter, Victorine de Bruijn, is alumna en dus kan
zij uit eigen ervaring bevestigen dat UWC in staat is een verschil te maken. Het is dan ook met trots dat
Greve haar werk ter beschikking stelt aan UWC Art for Impact.
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Natures Greed in Colourful Oasis. Foto op Hahnemuhle papier, 120 x 72 cm in witte lijst met museumglas.
Editie 2/14. Waarde: €1295. Het openingsbod is €500.

Het was Greves grote wens om IJsland door een ‘birdseye’ te mogen bewonderen. Gedurende een lange
vlucht met een helikopter zonder deuren zag Greve onder zich de meest fascinerende kleuren, patronen
en vormen, gecreëerd door de natuur. De foto’s Iceland Green en Black Bend (evenals Nature’s Greed)
maken onderdeel uit van haar serie Birdseye. Greve hoopt dat deze serie de kijker verwondert en zo
helpt om het kijken te transformeren naar ‘zien’. Het zien van de grandeur en het oneindige potentieel
en de pracht van de natuur. De enige natuur waarin wij in harmonie mee mogen zijn. Wat we precies
zien laat Greve graag aan de ziener over. Hiermee opent de verbeelding en daarmee de weg naar de
verbinding met de natuur.
Met dank aan Marie-Claire Greve.
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EXPOSITIE

Diamond Dark. Acrylverf op linnen,
70 x 60 cm. Prijs: €1850.

VEILINGITEM 12

Diamond Shape Painting 2019. Acrylverf op linnen,
70 x 60 cm. Prijs: €1850.

Harry Markusse
Harry Markusse (1990, Voorburg) is opgeleid bij de Academie Minerva in Groningen (2009-2013)
en deed een Master bij Escolla Massana in Barcelona, Spanje (2012). Zijn werk bevindt zich in
verschillende privécollecties in Nederland, Amerika, Frankrijk, Zwitserland, Engeland en Spanje.
Daarnaast heeft hij zijn werken tentoongesteld bij Museum Voorlinden, AkzoNobel Art Foundation,
SBK Amsterdam, DELA, Centre for Human Drug Research en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het oeuvre van Harry Markusse bestaat uit abstracte en fundamenteel minimalistische schilderkunst. Hij
doet studies naar kleur, vorm en beweging, waarmee hij experimenteert. Tijdens het werken ontstaan,
binnen het vooraf gekozen en bewust summiere concept, uitdagingen en keuzes voor schilderkunstige
oplossingen. Het werk uit zich daardoor in verschillende series werken. Door vormen te spiegelen, kantelen,
verschuiven, herhalen en deels te overschilderen ontstaat een gelaagd beeld met heftige kleurcontrasten
(of soms juist alleen subtiele tonen). Markusse zoekt naar harmonie tussen vorm en restvorm, voor- en
achtergrond, beweging en tegenbeweging en plat en ruimtelijk.

Diamond Blue. Acryl verf op linnen, 120 x 100 cm. Waarde: €3000. Het openingsbod is €2000.

Met dank aan Harry Markusse en Galerie van den Berge.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 13

xx

Jan Six
Jan Six is kunsthandelaar. Sinds zijn elfde woonde hij in het familiehuis aan de Amstel in Amsterdam,
waar het beroemde portret van zijn verre voorvader Jan Six hangt, in 1654 door Rembrandt geschilderd.
Na een studie kunstgeschiedenis werkte hij vijf jaar bij kunstveilinghuis Sotheby’s. In 2009 begon hij
kunsthandel Jan Six Fine Art. Eind 2016 ontdekte Six het Portret van een jonge man bij een Londens
veilinghuis, waarvan hij vermoedde dat het om een echte Rembrandt ging. Na anderhalf jaar onderzoek
bevestigden verschillende deskundigen zijn vermoeden. Six schreef er het boek Rembrandts Portret van
een jonge man over.
Met dank aan Jan Six.
30

Voor de veiling biedt Jan Six een ontvangst aan in zijn galerie op de Herengracht Amsterdam met borrel en lezing
voor circa 20 personen. Iedere gast uit uw gezelschap ontvangt bovendien zijn boek Rembrandts Portret van een
jonge man. Het openingsbod is €1000.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 14

Mantelclock Copper. Sanblasted Nickeplated, 35 x 15 x 40 cm. Prijs: €1985.

Kiki van Eijk
Kiki van Eijk (1978, Tegelen) is in 2000 cum laude afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven.
Haar werk werd gepresenteerd in musea, galeries en beurzen over de hele wereld, waaronder
Bazel, Londen, Parijs, Milaan, Venetië, New York, Tokio, Rome, Moskou en Holon. Zij werkte samen
met merken zoals Hermès, Saint-Louis, 1882 Ltd, Bisazza, Häagen-Dazs, Serax, Google, Bernhardt
Design en Nodus.
Van Eijk bracht haar jeugd dagdromend en tekenend door in de natuur. Ze is nu een van de meest
succesvolle namen in de Nederlandse designwereld. Van Eijks wereld is grillig en kleurrijk, lyrisch en
persoonlijk, maar verfijnd door vakkundig handwerk. Haar brede scala aan werken omvat tapijten,
verlichting, meubels, keramiek, glaswerk en textiel. Geïnspireerd door de kleinste details van het
alledaagse en door de vormen van de natuur, blijft Van Eijk verrassen. Ze maakt haar werk met veel
liefde en aandacht voor detail in haar eigen werkplaats. Het handgemaakte en imperfecte is een
belangrijk element in Van Eijks werk. Zo hoopt Van Eijk werken te maken die beklijven, waar mensen
verliefd op worden en die altijd blijven bestaan; emotionele duurzaamheid.
Met dank aan Kiki van Eijk.
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Mantelclock Brass. 35 x 15 x 40 cm. Waarde: €1963. Het openingsbod is €600.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 15

Shadows Central Park - Winter II. Olie op doek in lijst,
90 x 160 cm. Prijs €5000.

Shadows Central Park - Winter II
Olie op doek in lijst, 90 x 160 cm.
Prijs: €5000.

Shadows and Light Paris. Olie op doek, 125 x 125 cm inclusief baklijst. Unicum. Waarde €6000.
Het openingsbod is €2000.

Shadows on vintage NY street map
Mixed media op doek in lijst, 75 x 55 cm.
Prijs: €2500.

Eline de Jonge
Eline de Jonge (1961) is beeldend kunstenaar en studeerde aan de HKU en The Art Students League
New York. Ze was ‘artist in residence’ in Shanghai en New York/Mondriaan Fonds. Ze exposeerde
op (inter)nationale beurzen zoals Art Miami Context, Art Basel Scope, PAN en had verschillende
(solo)tentoonstellingen. Haar werk hangt in privé- en bedrijfscollecties van onder andere AON,
Four Seasons Hotels, Clinton Foundation. Galeries in o.a. New York, Londen, Barcelona en Shanghai
vertegenwoordigen De Jonges werk.
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De Jonges werk gaat over de positieve interactie en dynamiek tussen diverse bewonersgroepen in
wereldsteden, die helaas door de toegenomen gentrificatie onder druk staat. Steden die haar werk sterk
inspireren is nadrukkelijk New York (waar zij acht jaar woonde) maar ook Parijs, London, Rome, Shanghai
en Amsterdam. Het spel van licht en schaduw speelt een centrale rol in haar composities en benadrukt
de bewegingen en energie van deze wereldburgers.
“Het lijkt alsof de figuren heel kunstig, met een ingebouwde vertraging worden weergegeven, zodat
voor de kijker een synthese ontstaat van haast en contemplatie, van beweging en stilte. Haar doeken
stralen een merkwaardig soort rust uit, terwijl de omgeving nou niet bepaald tot rust uitnodigt. Die
spanning is de kracht van haar werk.” Recensie UIT Den Haag.
Met dank aan Eline de Jonge.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 16

Lost Front #1, #7, #9 en #11. Lambda print op dibond, 40 x 60 cm. Editie 2/4. Prijs: €1500 per stuk.

Sacha de Boer
Sacha de Boer (1967, Amsterdam) is visueel verhalenverteller, gespecialiseerd in portretten en
documentaires. Ze is van oorsprong fotograaf en communicatiewetenschapper (UvA). Na haar
studie heeft ze jarenlang als tv-journalist gewerkt, voordat ze in 2013 terugkeerde naar de
fotografie. Sindsdien reist ze veel, o.a. naar de Noordpool, Ethiopië, Zimbabwe, Ivoorkust, Colombia,
Oekraïne, en Myanmar. Ze heeft geëxposeerd in o.a. Fotomuseum Rotterdam, Rijksmuseum voor
Volkenkunde Leiden, Museum Hilversum en Amsterdam Museum.
Lost Front
In 2019 is het 45 jaar geleden dat een hevige strijd oplaaide op het eiland Cyprus tussen de Turken en
de Grieks-Cyprioten. Met een groene stift heeft de VN letterlijk een streep getrokken door hoofdstad
Nicosia, waardoor het veranderde in een Grieks en een Turks deel. Fotograaf Sacha de Boer reisde in
2016 met haar echtgenoot journalist Rick Nieman voor National Geographic Traveler naar Cyprus, met
de bedoeling er een mooie reisreportage te maken. Dat lukte, maar de foto’s die Sacha maakte langs
de bufferzone op plekken waar al heel lang geen mens meer is geweest, lieten haar niet los. Nu, 45 jaar
nadat het strijdgewoel is geluwd en er een verbeten wapenstilstand is, toont zij deze beelden die niet
eerder zijn gepubliceerd.
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De Boer biedt voor de veiling aan: een in opdracht te maken portret in haar mooie studio in de oude pastorie van
Diemen. Het openingsbod is €5000.

Ze legt makkelijk contact en houdt van de ontmoetingen met diverse mensen en culturen. Als een
‘Fly on the Wall’ legt ze die ontmoetingen vast. Dat resulteerde in meerdere publicaties en diverse
tentoonstellingen. Ze exposeerde in o.a. Fotomuseum Rotterdam, Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden,
Museum Hilversum, Amsterdam Museum. Het Rijksmuseum heeft een zelfportret van haar in zijn collectie.
Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan, waaronder Retour New York-Amsterdam een zoektocht
naar de overeenkomst en verschillen tussen kunstenaars in beide steden. Photocat, een fotografische
en feline ode van internationale fotografen. Tegenpool en Gjoa Haven over het ruige leven in een dorpje
op de Noordpool. En het zwartwit fotoboek Leven in de Schaduw met haar documentairefotografie over
vier kinderen met albinisme in Tanzania.
Met dank aan Sacha de Boer.
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EXPOSITIE

VEILINGITEM 17

Scorpio. Print canson bariet diasec true live, met museumglas en omhangframe, 132 x 102 cm. Editie 2/12.
Prijs: €3500.

Vincent Mock
Vincent Mock (1980) bestrijkt als beeldend kunstenaar een wijd spectrum van de natuur. Van de
Afrikaanse wildernis tot de diepten van de oceaan; zijn verantwoordelijkheid als natuuractivist is
de rode draad in zijn werk.
Een gezamenlijke missie - zich samen inzetten voor een vreedzame en duurzame wereld - is wat UWC
en kunstenaar Vincent Mock met elkaar verbindt. Mocks kunstwerken herinneren ons aan de schoon- en
kwetsbaarheid van de natuur en wijzen ons op onze plicht hier zorg voor te dragen, zodat de volgende
generaties een vreedzame en duurzame toekomst tegemoet gaan.
Met dank aan Vincent Mock.
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Dusky Shark. Deze sculptuur is gemaakt van duizenden stalen longline vishaken en is een ode aan het laatste grote
wild uit de oceaan. Afmeting: 192 x 92 x 66 cm. Editie 9/12. Waarde: €10000. Het openingsbod is €5000.
39

EXPOSITIE

XVII 216. Archival Pigment print met een notenhouten lijst en museumglas, 62 x 110 cm. Editie 4/9.
Prijs: €6000.

Jimmy Nelson
Jimmy Nelson (1967) werkt al meer dan 30 jaar als fotograaf, is oprichter van de Jimmy Nelson
Foundation en fotografeerde op zeer iconische wijze meer dan 35 inheemse stammen tijdens zijn
reizen over alle werelddelen. Ondanks extreme temperaturen, fysieke ontberingen en onvoorstelbare
reis- en levensomstandigheden, lukte het hem om in contact te komen met onbekende culturen.
De foto’s die hiervan het resultaat zijn publiceerde hij o.a. in het bekende boek Before They Pass Away.
In 2018 bracht hij het boek Homage To Humanity uit, samen met de met een Webby Award bekroonde
mobiele app waarmee de lezer toegang krijgt tot video’s en 360° films. Het gesigneerde boek is een van
de loterijprijzen.
Met dank aan Jimmy Nelson.
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XXX 74.
Archival pigment print
met een notenhouten
lijst en museumglas,
100 x 140 cm.
Editie 6/6. Prijs: €14000.
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EXPOSITIE

Foto: Michiel van Nieuwkerk

Toon Verhoef

Atlantic College 1963/2019, olieverf en acryl op lexan film, 21 x 30 cm met passe-partout.
Prijs: €525.

Toon Verhoef begon met schilderen in de ‘Tythe Bern’-kunstruimte op UWC Atlantic College in 1963.
Een geweldige leraar, de schilder Charles White, moedigde hem daar aan om te experimenteren
en dingen anders te doen. Op UWC Atlantic College deed hij ‘A-level Art’, waarna hij naar de
Rijksakademie in Amsterdam ging. “De vrijheid die ik had om mijn eigen weg te vinden in de kunst
begon op UWC Atlantic College. Alles wat ik doe wordt door die ervaring beïnvloed.”
Verhoef maakt onder meer abstracte schilderijen, geïnspireerd door alledaagse dingen, waarbij hij
diverse soorten verf gebruikt. Verhoefs werk was onder meer te zien tijdens solo-exposities bij het
Bonnefantenmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, Castello di Rivoli Turijn en Museum De Pont.
Hij won diverse prijzen voor zijn werk. In 2013 werd Verhoef door filmmaker Jacqueline van Vugt
geportretteerd voor de documentaireserie Hollandse Meesters in de 21e eeuw. Toon Verhoef werkt in
binnen- en buitenland. Hij was ‘artist in residence’ in PS1 New York (1977-1978) en Dartmouth College
(2004), docent bij Ateliers (1975-2003), Academie Minerva in Groningen (1981-1986), de Academie
voor Beeldende Vorming in Tilburg (1983-1984) en Villa Arson in Nice (1983-1984) en docent aan de
Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe (2009-2014).
Met dank aan Toon Verhoef en Galerie Onrust.
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Speciaal voor UWC Art for Impact maakte Toon Verhoef het werk Atlantic College 1963/2019,
geïnspireerd op zijn tijd op UWC Atlantic College. De opbrengst komt geheel ten goede aan het UWC
beurzenprogramma. Het werk heeft een witte achtergrond, geschilderd met witte acrylverf op Lexan
film. De vier vormen zijn uitgespaard met sjablonen. Het oppervlak is enigszins ‘opgelost’ door het kort
te weken in water. De groene vormen zijn in de open plekken met een sjabloon geschilderd en met
zijn voorarm geveegd. De sepiakleurige strepen zijn met olieverf aangebracht en met een kneedgom
bewerkt. Op de achterkant van de film zijn de groene vormen met witte acrylverf bedekt voor meer
contrast. De film is tenslotte op een lichtgroene achtergrond gemonteerd. Op deze manier zijn er
twintig exemplaren gemaakt, met kleine onderlinge verschillen.
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EXPOSITIE

Peace, Impact, Unite people, Diversity, Equality,
Opportunities, Sustainable future, Educating, Impact,
Democracy, Environment, Nature.
Mixed-media materialen toegevoegd, kleurpotlood,
40 x 40 cm in lijst. Unicum. Prijs: €1750.

Berend Strik
Berend Strik (1960) heeft zijn werken tentoongesteld in binnen- en buitenland, waaronder bij
Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, ISCP in New York en Prix de Rome. Strik
had o.a. een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam en de glas-in-loodramen
in Paradiso zijn door hem ontworpen. Zijn werken zijn te zien in collecties van het Stedelijk
Museum Amsterdam en bij Boijmans Van Beuningen Rotterdam. Striks oeuvre bevindt zich in vele
bedrijfscollecties en bij (inter)nationale kunstverzamelaars.
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Berend Strik bewerkt beelden met naald en draad. Stiksels en stukken stof – gaas en fluweel – worden
onderdeel van zijn foto’s. Het is voor Strik van groot belang dat de toeschouwer een plek heeft binnen
het werk, dat het werk ruimte biedt voor de kijker. Het open houden van het werk is om die reden
essentieel. Het werk Peace, Impact, Unite people, Diversity, Equality, Opportunities, Sustainable future,
Educating, Impact, Democracy, Environment, Nature is een bestaande oplage van een werk, aangepast
voor UWC Nederland. De woorden geven de uitgangspunten van United World Colleges aan. Ze zijn
als een slinger rondom het spelende kind gevormd. Het werk is gemaakt in de Piezografie techniek met
toegevoegde mixed-media materialen en kleurpotlood. Het is in deze bewerking uniek.
Met dank aan Berend Strik en Galerie Fons Welters, Amsterdam.
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EXPOSITIE

Envelopjes.
Houten paneel met
porseleintableau,
35 x 35 cm.
Prijs: €1150.

Envelopjes.
Houten paneel met
porseleintableau,
35 x 35 cm.
Prijs: €1150.

Eva Crebolder
Eva Crebolder (1968) is beeldend kunstenaar, geschoold op o.a. Rietveld Academie en School of Visual
Arts New York. Ze exposeerde met Imagine a Memory in het Holocaust Museum Amsterdam en
was ‘artist in residence’ EKWC 2019. Ze ontving een bijdrage uit het prestigieuze Niemeyer fonds.
Eva Crebolder bracht een deel van haar jeugd door in Tanzania. Naast haar ‘residency’ in het European
Ceramic Work Center in Den Bosch, werkt ze elk jaar een maand in Jingdezhen, China, de bakermat
van het porselein. Haar werk staat in galeries en bij verzamelaars in Nederland en China. Eva Crebolder
is vooral bekend door haar keramische reliëfs. Crebolders artistieke uitgangspunt is het bijzondere in
het alledaagse. Daaruit leidt ze ritmes af, die zich stapelen tot patronen. De ruimtelijke en letterlijk
tastbare vormen van keramiek zorgen voor interactie tussen mens en omgeving. De werken ademen,
door de minieme kleurverschillen en subtiliteit in de textuur. Haar werk gaat over orde, waarbij de
dingen verzameld en gerangschikt worden. Hierin zoekt ze naar de spanning die daarin opgesloten zit.
In de loop van de tijd realiseerde ze projecten in samenwerking met architecten en kunstenaars, zoals
tegelwanden als speciale baksteen voor de muren van het Raadhuis in Cuijk. Crebolders werk kenmerkt
zich door archetypische vormen en een abstract lijnenspel. Deze eeuwenoude vormen komen in alle
culturen en streken terug.
Met dank aan Eva Crebolder.
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LOTERIJ

100% opbrengst voor UWC

Hoofdprijs
Foto New York door Angelica
Contreras Nino (alumna UWC
Maastricht), monochromatic digital
photograph – unicum, prachtig
ingelijst met passe-partout en zwarte
lijst (L’Encadreur) t.w.v. €500.

1 lot € 25

Andere prijzen

10 loten
€ 225

50 loten
€ 1000
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Diverse prachtige kunstboeken en art prints van deelnemende kunstenaars; 2 World Press Photo Jaarboeken 2019;
5 NAÏF Face Kits – natuurlijke, duurzame producten voor baby’s, kinderen en vrouwen met alleen de juiste werkzame ingrediënten; een tegoedbon van €100 voor The Next Closet – kies een mooi vintage designer item uit en
geef een prachtig fashion item een tweede leven. The Next Closet is dé circulaire marktplaats voor tweedehands
fashion items. Hun missie is de textielketen te verduurzamen door tweedehands kleding mainstream te maken.
De lijst loterijprijzen groeit dagelijks. Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u naar www.uwc.nl.
Rooted het nieuwe boek
van fotograaf Henk Wildschut
met een limited edition print.

Gesigneerd boek van Jimmy Nelson
Homage To Humanity, werd
gepubliceerd in 2018, samen met een
met een Webby Award bekroonde
mobiele app waarmee de lezer toegang
krijgt video’s en 360° films.

Primeur: boek Photographers against Wildlife Crime
m.m.v. Marie-Claire Greve.
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EXPOSITIE
HOOFDSPONSOR

VEILINGITEM 10
PROGRAMMA UWC ART FOR IMPACT 2019

Veiling en expositie
Openingsavond op 20 september
17.30 – 22.00 uur
Locatie
Auditorium de Hermitage Amsterdam
Amstel 51, Amsterdam

Expositie

Daphne Engelke, Market Head Netherlands International at UBS

21 en 22 september
12.00 – 17.00 uur

At UBS, art is an essential part of our identity. We believe that contemporary art provides insight,
new perspectives, and inspiration in our complex and unpredictable world. It reflects who we are as a
society, as individuals, and as a firm. Our engagement in contemporary art actively enables our clients,
as well as general audiences, to participate in this fascinating world.

Locatie
Outsider Art Galerie (naast de Hermitage Amsterdam)
Neerlandiaplein 1, Amsterdam

We believe that, at its best, collecting art is driven by a curiosity for the discovery of new ideas, and
the desire to leave a legacy. As collectors ourselves for over 60 years, we have built one of the largest
corporate art collections of over 30,000 artworks.

21 september
				
16.00 uur
Artist talk & drinks met Marie-Claire Greve over het boek
		Photographers against wildlife crime
		
22 september
16.00 uur
Artist talk met Jimmy Nelson
16.30 uur		
Finissage met trekking loterij en bekendmaking opbrengst
		
UWC Art for Impact 2019

We share our passion for art and collecting with a truly global community of visionary collectors and
cultural philanthropists, and convene and connect exceptional people in the art world through our
extensive network of cultural partners and specialists. The UBS Art Collectors Circle shares knowledge,
experience, and intelligent debate on best practice and the challenges involved in building and managing
collections, trusts and new museums. We are growing and nurturing this exceptional community and
partnering with our clients to create impact through philanthropy.
As a recognized innovator and thought leader in philanthropy, UBS is proud to support UWC Art for
Impact, with the aim of helping young change-makers to achieve their potential at the UWC and beyond.
Through our engagements in contemporary art and partnerships with leading cultural organizations,
we aim to bring together ideas, inspiration, and opinion to shape richer lives and to educate.
On behalf of UBS, I wish you a most enjoyable time discovering the exciting artists and artworks
featured in UWC Art for Impact.

Voor meer informatie www.uwc.nl
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