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Gefascineerd door een kop als: "Van Gogh schilderij geveild voor $ 80 miljoen?" En benieuwd 
naar wie nu de “van Gogh” van morgen wordt? Ook jij kunt in talent investeren!   
 
November is traditioneel een spannende maand voor de hedendaagse kunst wanneer de 
veilingen van Christie’s en Sotheby’s in New York gehouden worden. Ook dit jaar weer werden 
recordbedragen betaald voor levende, hedendaagse kunstenaars als Peter Doig, 1959 ($10.5 
mln), Mark Grotjahn, 1968 ($1.3 mln) en Adam Pendleton, 1984 ($225.000) in de schaduw van 
dat ene schilderij van Leonardo da Vinci (Salvator Mundi) dat voor een gastronomisch bedrag 
van $450 miljoen van eigenaar wisselde. Nu met het nieuwe jaar in het vooruitzicht, is het tijd 
om na te denken over de beloften van de toekomst. 
 
De overeenkomsten tussen deze kunstenaars en hun waardevolle werken zijn dat ze: 
 

1. oorspronkelijk voor een prijs van enkele honderden tot duizenden dollars het atelier 
van de kunstenaar verlieten  

én  
2. dat 90% van deze werken gemaakt zijn in de eerste 10 jaar van hun professionele 

carrière (Willem Baars, wie bepaalt de waarde van kunst? 2010, p. 94).  
 
KickstART is een nieuw veilingconcept ontwikkeld door In4Art met de bedoeling de meest 
talentvolle in Nederland wonende kunstenaars naar de veiling te brengen. Tijdens de tweede 
editie doorlopen wederom 8 kunstenaars een incubatietraject met workshops en coaching, 
maken ze nieuw werk voor de veiling én pitchen ze hun eigen praktijk op de veilingmiddag.  
 
De werken zijn betaalbaar (startbod vanaf €100), de ambities van de kunstenaars groot én de 
opbrengsten gaan 100% naar de kunstenaars zelf! Combineer dit met de beste veilingmeester 
van Nederland Jop Ubbens (voormalig Christies) en de In4Art kickstART bezorgt je een 
onvergetelijke middag. En wie weet koop je een nieuwe White Canoe van Peter Doig, vlak na 
zijn afstuderen in 1991 voor een paar honderd pond verkocht en in 2007 voor ruim $11 miljoen 
geveild. Daarnaast ondersteun je de ontwikkeling van de kunstenaar en maak je het mogelijk 
dat deze een vervolgstap zet in zijn nieuw werk, waarvan op de kickstARt verschillende 
experimenteren worden getoond. 
 
Kickstart II: 14 januari 2018 – middagveiling (beperkt aantal tickets; alleen na aanmelding 
toegankelijk) 
Kijkdagen: 5-13 januari 2018 
Kunstenaars: Eirik Jahnsen, Florentijn de Boer, Nasbami, Ruben van de Ven, Mikel Folgerts, 
Donald Schenkel, Christian Thomson, Joseph Huot 

 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Lija Groenewoud van Vliet, oprichter en creatief 
directeur van In4Art: lija@in4art.eu of bel +31 6 149 27 555 
  
Over In4Art  
In4Art is Europa’s eerste incubatie platform voor kunstenaars en toekomstige patronen (verzamelaars). 
In4Art gelooft in de kracht van verhalen vertellen over de inspirerende en innovatieve kracht van 
kunstenaars. Verhalen die het radicale potentieel, het grondige onderzoek en de vonk van verandering 
tonen. In4Art noemt deze nieuwe stroming ‘innovatism’, waarbij elementen uit (disruptieve) technologie, 
innovatieleer en startup ondernemerschap samenkomen. Hierdoor kunnen zinvolle verbindingen tussen 
getalenteerde kunstenaars en een nieuw publiek van potentiële patronen gemaakt worden. Doordat 
In4Art ook een eigen Collectie aanlegt, kan zij kunstenaars ondersteunen en promoten middels 
verschillende concepten.  
 
Web: http://www.in4art.eu/ 
Achtergrond van 8 deelnemende kunstenaars: http://www.in4art.eu/kickstart/launching-kickstart-ii/ 
Catalogus met werken voor kickstART II – jan 2018 
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