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Opbrengst ING Kunstveiling boven verwachting:
bijna €600.000 opgehaald voor kunstenaars en
de Ateliers

Amsterdam, 3 december 2020

 

Van 22 november tot 1 december zijn ruim 1000 kunstwerken uit de ING Collectie

geveild. De totale opbrengst van de veiling is bijna €600.000. Het grootste deel

daarvan (70%) gaat terug naar de nog levende kunstenaars. De overige 30% wordt

aan De Ateliers geschonken, een internationaal instituut voor talentontwikkeling

van jonge beeldende kunstenaars, dat al langer door ING wordt ondersteund. Met

de opbrengst van de veiling ondersteunt ING de kunstsector, die het momenteel

niet makkelijk heeft. 

 

Hoogste bod voor schilderij van Jan van Dis

Aan de online veiling deden ruim 4000 geïnteresseerden mee. Zij boden in totaal 28.500 keer

op de 1000 werken die werden verkocht. Het hoogste bod (€5.800) was voor het schilderij

Doch geen spoor van Sneeuwwitje van Jan van Dis. Van de aangeboden kunstwerken is 98%

verkocht.

 

Ondersteuning in moeilijke tijd

De ING Collectie bestaat sinds 1974. Door de veranderende manier van werken en de

inkrimping van het kantorennetwerk, worden er andere eisen gesteld aan de ING Collectie. De

afgelopen jaren is er meer drie dimensionaal werk aangekocht en met opdrachten gewerkt. Ook

zijn er in de kantoren minder fysieke plekken beschikbaar om kunst op te hangen. ING houdt

na de veiling nog 4.500 kunstwerken in haar collectie over.

 

Meer informatie:

Kijk hier voor meer informatie over de ING Collectie.

 

 

⏲

https://www.ing.com/About-us/Art/Art-at-ING.htm


OVER ING

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.
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