
 

Vereniging van beeldend kunstenaars 

Maatschappij Arti et Amicitiae 

 

Onafhankelijke aanjager in het kunstenveld van 

Amsterdam. 

 

 

Identiteit 

Arti is van en voor kunstenaars - de oudste vereniging in Nederland waar 

beeldende kunstenaars het voor het zeggen hebben. Arti staat voor 

eenheid in verscheidenheid. We omarmen de vruchtbare tegenstellingen 

die bij onze identiteit als generatie- en mediumoverstijgend platform 

horen. Arti schakelt traditie aan experiment, lokaal aan kosmopolitisch en 

het inclusieve aan het exclusieve. Nieuwsgierigheid, vriendschap en 

verbinding zijn leidend. Arti is een even vitale als stabiele factor in een 

instabiele (kunst)wereld. 

 

Kunst 

Arti neemt het voortouw met de ontwikkeling van een actueel, 

experimenteel, spraakmakend tentoonstellingsprogramma. Daarin spelen 

zowel het lokale als het mondiale een grote rol. Arti is als 

kunstgemeenschap op zoek naar authentieke kunstenaars die zich bewust 

zijn van hun wortels en hun identiteit. Kunstenaars die de vrijheid zoeken 

om hun eigen context te scheppen en hun eigen koers uit te zetten.  

Arti streeft naar diversiteit op meerdere fronten: de herkomst van de 

exposerende kunstenaars, de multidisciplinaire aanpak van exposities en 

de variëteit aan contexten waarbinnen kunst tot stand komt.  

 

Ontmoeting  

De sociëteit is de ontmoetingsruimte voor activiteiten, tentoonstellingen 

en feesten. Een warme, gastvrije plek met een goede en betaalbare 

keuken voor lunch en diner. Ideaal voor overleg, discussie en filosofische 

verdieping met betrekking tot kunst in de breedste zin van het woord.  

 

Belangenbehartiging 

Arti streeft ernaar als belangenbehartiger voor kunstenaars op te treden. 

Bijvoorbeeld door zich in het politieke debat over de rol van kunst in de 

samenleving te mengen, leden met verschillende expertises aan elkaar te 

koppelen, een spreekuur te houden voor vragen over de beroepspraktijk, 

leden op weg te helpen met subsidieaanvragen en contacten onderling te 

bevorderen. Arti werkt graag samen met collega-kunstinstellingen en 

kunstopleidingen van uiteenlopende aard. 

 

 

 



Monument 

Arti en haar fascinerende geschiedenis zijn nauw verbonden met het 

monumentale gebouw aan het Rokin. We hechten als onafhankelijk 

kunstplatform groot belang aan onze zichtbaarheid en centrale locatie in 

het hart van Amsterdam en investeren graag in het toekomstbestendig 

maken van het karakteristieke pand. 


