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Bezoekers tijdens de opening van  Jasmine Thomas-Girvan: Bathed in 
Sacred Fire op vrijdag 1 oktober 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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Bezoeker tijdens de her-opening van 84 STAPPEN op 5 juni 2021. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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De kunstenaarsopdrachten in het kader van 84 
STAPPEN waren eerder ‘intieme’ dan ‘kleine’ eve-
nementen, waarbij sfeer belangrijker was dan 
schaal. We bleven het hele jaar programmeren, 
eerst volledig online via livestream en later zowel 
fysiek als online. Denk aan trainingen, forums en 
workshops op het snijvlak van kunst en educatie. 

MELLY, de veelzijdige ruimte op de begane 
grond van het instituut, is de inspiratiebron voor 
84 STAPPEN. Dat wil zeggen: nog meer doen van 
wat we al deden in deze meeslepende en dynami-
sche plek die is toegewijd aan kunst, activiteiten 
en collectief leren. We zijn niet alleen in MELLY 
blijven programmeren, maar in het hele gebouw. 
Onder meer met onze tentoonstellingsseries 
ANCHORED en SOLO DUETS, die vertrekken van-
uit opdrachten voor artistiek onderzoek, kunst-
werken en performances. 

We zijn het hele jaar trouw gebleven aan de 
toezeggingen die we hebben gedaan aan geno-
digde kunstenaars, medewerkers en partners. 
Hiertoe hebben we coproducties opgezet en 
zochten we partners die openstonden voor het 
samen uitvoeren of promoten van activiteiten. De 
conferentie Mindscapes bijvoorbeeld, die we 
ontwikkelden met SICK! Festival in Manchester en 
waar meer dan twintig presentatoren aan meede-
den. En de internationale hybride conferentie 
Affective Graphic Design, die deels fysiek, deels 
online plaatsvond en die breed werd gepromoot 
dankzij een partnerschap met de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht. 

Met onze nieuwe naam kwam ook een nieuwe 
huisstijl, het resultaat van een jarenlange sa-
menwerking tussen onze staf en studenten van de 
Werkplaats Typografie (ArtEZ University of the 
Arts, Arnhem), als onderdeel van ons werk-leer-
programma Collectief Leren in de Praktijk. Naast 
nieuw briefpapier en ander drukwerk omvatte dit 
traject ook een nieuwe website. Hier is de sectie 
‘Connect’ te vinden, waar het digitale aanbod dat 
begon tijdens de eerste lockdown in 2020 een 
vervolg en uitbreiding krijgt. De digitale content 
is steeds verbonden aan onze fysieke activiteiten, 
denk aan video-rondleidingen door de tentoon-
stelling en online educatieve activiteiten die in 
opdracht werden gecreëerd, en de podcast Name 
Takes, die aan het eind van de zomer werd gelan-
ceerd. 

 
Net als het voorgaande jaar beïnvloedde CO-

VID-19 ook in 2021 onze financiële situatie. Hoofd-
zakelijk vanwege de significante daling in bezoe-
kersaantallen - en dus van de inkomsten uit 
kaartverkoop. Hoewel het online bezoek veel ho-
ger kwam te liggen, zorgde het online aanbod niet 
voor inkomsten (alle online activiteiten werden 
gratis aangeboden). We realiseren ons dat we de 

ecosysteembenadering beter moeten inbedden 
in de organisatie. Dat betekent onder meer zor-
gen dat presentatiepartners bronnen delen en dat 
we samen het publiek weten te verbreden. We 
onderzoeken momenteel ook andere wegen om 
aanvullende inkomstenbronnen te genereren die 
de duurzaamheid van het instituut zeker moeten 
stellen voor de middellange tot lange termijn.

Zo zouden de inkomsten uit de cantina in 
MELLY kunnen toenemen met een horecavergun-
ning van de Gemeente Rotterdam, zouden we 
entreekosten kunnen gaan heffen voor de pu-
blieksactiviteiten (die waren in de afgelopen drie 
jaar vrijwel altijd gratis te bezoeken) en kan worden 
gezocht naar meerjarige giften ten bate van het 
instituut. In de aankomende jaren willen we ook 
aansluiten bij de KunstKoopregeling van het 
Mondriaan Fonds, om de verkoop van onze limited 
editions te stimuleren.

Met vereende krachten hebben we ons inge-
zet om de moraal van het team op peil te houden 
tijdens de periode waarin we moesten sluiten voor 
publiek en veel thuis werkten. Tijdens de sluiting 
organiseerden we personeelstrainingen om elkaar 
te blijven zien en ons zo goed mogelijk voor te 
bereiden op het bereiken van de gestelde toegan-
kelijkheidsdoelstellingen. Zo waren er door ex-
perts geleide sessies waarin we leerden fysieke en 
mentale handicaps te zien als een sociaal pro-
bleem, in plaats van als een gezondheidspro-
bleem. 

 2021 was een jaar van uitdagingen, maar ook 
van prestaties. Dit jaarverslag presenteert de 
resultaten en cijfers van de tentoonstellingen, 
activiteiten en deelnemers.

Sofía Hernández Chong Cuy
Directeur

INTRODUCTIE

Gezien de opkomst van de coronapandemie in 
2020 was het niet geheel onverwacht dat 2021 
ons de langste en strengste lockdown tot nu toe 
bracht. In 2021 werden verschillende stafleden 
van Kunstinstituut Melly besmet met het co-
ronavirus, sommige verloren familieleden of 
geliefden aan het virus. Wat wél onverwacht 
kwam was de emotionele impact van de lock-
downs en de ziekte - en de tijd die het kostte om 
dit emotioneel te verwerken.

Vanzelfsprekend was met name de start van 
2021 een emotionele tijd voor ons; na jaren van 
hard werken kreeg het instituut een nieuwe naam: 
Kunstinstituut Melly. De naam werd op 27 januari 
gelanceerd met Melly TV, een driedelige televisie-
serie met duizenden kijkers. Het was teleurstel-
lend dat we deze mijlpaal vanwege de lockdown 
niet grootschaliger konden vieren; niet met het 
team, noch met onze stakeholders en het publiek. 
Toch blijven we optimistisch en hopen we dat 
publieke vieringen snel weer zoals vanouds zullen 
zijn. 

De start van 2021 was ook het moment waarop 
ons nieuwe vierjarenbeleid in werking trad: The 
Politics of Care. Dit markeerde het einde van het 
vorige meerjarenplan en het begin van een nieuw 
hoofdstuk. Terugkijkend kunnen de jaren 2017-
2020 worden geduid als een periode van groot-
schalige transitie: het instituut kreeg een nieuwe 
directeur, het initiatief om de naam te veranderen 
werd ontwikkeld, er werd een methodologie van 
collectief leren geïntroduceerd en het team en de 
tentoonstellingsruimtes werden opnieuw inge-
richt. Dit hield onder meer in dat er een projec-
truimte (ANCHORED) werd ingericht in de voor-
malige kantoorruimte op de tweede verdieping en 
dat de veelzijdige plek ‘MELLY’ werd geopend op 
de begane grond van het gebouw. 

Naar aanleiding van de adviezen van juni 2020 
van de Raad voor Cultuur en RRKC hebben wij op 1 
juni 2021 een herzien beleidsplan 2021–2024 inge-
diend. Op 4 november 2021 ontvingen wij bericht 
van de Raad voor Cultuur dat wij in voldoende 
mate aan de voorwaarden hadden voldaan en dat 
onze aanvullende plannen er blijk van gaven dat 
wij goed hebben gereflecteerd op de voorwaar-
den van de raad. De raad heeft aangegeven er 
vertrouwen in te hebben dat ons instituut met 

deze aanvullingen op het activiteitenplan onze 
functie in de Basisinfrastructuur naar behoren kan 
vervullen.

We onderschreven in 2021 de aanbeveling van 
de Raad voor Cultuur aan het Ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap om de kunsten-
planperiode 2021-2024 met minstens een jaar te 
verlengen. Onze beleidslijn, The Politics of Care, 
heeft een holistische aanpak, maar een die min-
der geïnternaliseerd is in het instituut dan in 
voorgaande jaren. In plaats daarvan hebben we 
gekozen voor een ‘ecosysteembenadering’ 
waarmee we activiteiten en samenwerkingen 
vormgeven. Deze benadering hecht vooral waar-
de aan kwalitatieve interacties en evenwichtige 
onderlinge afhankelijkheden tussen program-
madoelen en de deelnemers en thema’s, even-
als tussen activiteiten, partners en het publiek. 

De strategische doelen die we voor de aanko-
mende vier jaar hebben gesteld zijn onder te ver-
delen in vier overkoepelende thema’s:

1.  Experimentele projecten op het snijvlak van 
kunst en educatie

2.  Diepere betrokkenheid en samenwerking
3.  Toegankelijkheid voor doelgroepen en pu-

blieksbereik
4.  Het promoten van kennisuitwisseling en pro-

fessionele netwerken 

Om deze agenda explicieter en begrijpelijker te 
maken voor het publiek hebben we in 2021, 84 
STAPPEN gelanceerd. Binnen dit langlopende 
initiatief in de tentoonstellingszalen op de derde 
verdieping, besteden we veel ruimte, tijd en 
middelen aan het onderzoeken en tentoonstel-
len van theorie over kunst en esthetiek, evenals 
wetenschappelijke, inheemse en alternatieve 
visies op welzijn. De nadruk ligt hierbij vooral op 
mentale gezondheid als maatschappelijke zorg 
in plaats van als een persoonlijke aangelegen-
heid. Een urgent aandachtspunt denken wij, 
gezien er sinds de pandemie minder taboe lijkt 
te rusten op het publiekelijk uiten en persoonlijk 
spreken over ziekte, beperkingen en kwetsbaar-
heden.

 



PROGRAMMA

Dit gedeelte bevat informatie over het kernprogramma van het 
instituut, namelijk het programma voor tentoonstellingen en 
gerelateerde kunstopdrachten, publicaties, partnerschappen en 
evenementen. Het beschrijft ook de lopende speciale initiatieven 
voor de lange termijn. Ook in 2021 werd het programma duidelijk 
beïnvloed door de COVID-19- lockdowns, waardoor programma’s 
online moesten plaatsvinden. Waar dit het geval was, wordt 
dit aangegeven.

Bezoeker tijdens de opening van Iris Kensmil's solotentoonstelling Some of Her Soulsop vrijdag 1 
oktober 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn 



TENTOONSTELLINGEN 
EN EVENEMENTEN
In 2021 hebben we elf tentoonstellingen geproduceerd en gepre-
senteerd; bovendien reisden vier van onze tentoonstellingen naar 
het buitenland. In geval de evenementen met betrekking tot de 
tentoonstellingen niet op locatie konden doorgaan vanwege de 
COVID-19-lockdown, vonden deze online plaats. Slechts enkele 
geplande evenementen konden niet opnieuw worden ingepland of 
worden omgevormd tot online event. Waar dit het geval was, wordt 
dit aangegeven.

CONFERENTIE: Affective Graphic Design – Dag 2 van 2
op zaterdag 23 oktober 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn



Feminist Health Care Research Group (Inga Zimprich), A Special Issue 
in Power, 2021, ruimtelijke weergave van variabele afmetingen, 
waaronder vroege nummers van The Radical Therapist, FORT Krant, en 
interviews met Sanah Ahsan, Marleen Heeman, Marja Langendijk, 
Agnes Verheggen, Gail Pheterson, en Yasha, met dank aan de Collectie 
IAV-Atria, Instituut voor Gendergelijkheid en Vrouwengeschiedenis. 
Tentoonstellingsoverzicht 84 STAPPEN bij Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam, 2021. Fotograaf: Kristien Daem.



Domenico Mangano & Marieke van Rooy, Dilution Cafeteria, 2021, 
geglazuurd keramiek, geschilderd staal, en houtskool, met dank aan de 
kunstenaars en Magazzino d’Arte Moderna, Rome, Italië.Tentoon-
stellingsoverzicht 84 STAPPEN bij Kunstinstituut Melly, Rotterdam, 
2021. Fotograaf: Kristien Daem.
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84 STAPPEN neemt een volledige verdieping van Kunstinstituut 
Melly in beslag. Het initiatief richt zich op projecten op het snij-
punt van kunst en onderwijs. Deze transformatie van white cube 
gallery naar dynamische plek voor het socialiseren van kunst is 
een vervolg op de metamorfose in 2018 van de tentoonstellings-
ruimte op de begane grond, MELLY. De naam – 84 STAPPEN – be-
schrijft de afstand van de begane grond naar de zalen op de derde 
verdieping waar het initiatief zich bevindt.

Tijdens de eerste editie van dit initiatief werden kunstinstallaties 
getoond van: Afra Eisma, The Feminist Health Care Research Group 
(Inga Zimprich), Moosje M Goosen en Daily Practice (Suzanne Wee-
nink), Raja’a Khalid, Lisa Tan, Domenico Mangano & Marieke van Rooy 
en RA Walden. De programmering binnen deze installaties omvatte 
bijzondere aandacht voor vraagstukken rond geestelijke gezondheid. 
Met trainingen in het weekend door gezondheidsdeskundigen, geor-
ganiseerd door Veronika Babayan en Aqueene Wilson, en Forums en 
Workshops, georganiseerd door Vivian Ziherl en Jessy Koeiman.

De kunstenaars hebben de opdracht gekregen van Sofía Hernán-
dez Chong Cuy en Rosa de Graaf, met Wendy van Slagmaat Bos en 
Julija Mockutė. De programma's binnen 84 STAPPEN omvatten 
Trainingen georganiseerd door Aqueene Wilson en Veronika Ba-
bayan, maar ook Forums, Workshops en talloze evenementen 
georganiseerd door Vivian Ziherl en Jessy Koeiman, waarbij onder 
andere gezondheidsexperts, wellness practitioners, healers en 
activisten betrokken zijn.

Ondersteund door OUTSET, Goethe Institut Rotterdam, Stichting 
Stokroos en IASPIS

84 STAPPEN
Gestart op 9 april 2021

PUBLIEK PROGRAMMA

CONFERENTIE: MINDSCAPES
20–23 april 2021
Locatie: Online

De online conferentie MINDSCAPES onderzocht 
de manieren waarop de omgeving - van wonin-
gen tot straten, en van steden tot sociale media 
- ons welzijn en onze mentale gezondheid beïn-
vloeden. Mede-georganiseerd door SICK! Festi-
val in Manchester en Kunstinstituut Melly in 
Rotterdam, bood deze conferentie een intersec-
tionele benadering, gebaseerd op ervaringen uit 
de eerste hand met kwesties rond toegang tot 
geestelijk welzijn, de rol die de kunst- en gezond-
heidssector speelt of kan spelen. Bij alle evene-
menten was een gebarentolk aanwezig.

The Great Debate: Mind and the City
MINDSCAPES opende met The Great Debate: 
Mind and the City, waar onderwerpen en strate-
gieën met betrekking tot stadsplanning, onder-
wijs en cultuur werden besproken. Voorzitter van 
het programma was Kasper de Graaf (directeur 
Design Manchester) en sprekers waren onder 
andere Said Kasmi (wethouder voor Onderwijs, 
Cultuur en Toerisme, Gemeente Rotterdam), 
Ellen Van Loon (Partner bij OMA Architects en 
hoofdarchitect van Factory Manchester), en 
kunstenaar Jan Rothuizen.

Fresh Air
Met de nadruk op stadstuinen en het buitenleven, 
met Jini Reddy, reisschrijver uit Londen, en Mark 
Frith, kunstenaar uit Bristol

Freedom of Movement
Over de openbare ruimte en de bebouwde om-
geving, met Aidan Moesby, kunstenaar en curator 
uit Bristol; Ruth Fabby, directeur van Disability 
Arts Cymru, Wales; Mike Emmerik, partner bij 
Crimson Historians & Urbanists en directeur van 
de Independent School for the City in Rotterdam; 
en Stefan White, hoogleraar aan de Manchester 
School of Architecture

Institutions of Care
Zorginstellingen in de kunst en gezondheids-
sector met Richard Bennaars, artistiek manager 
van Galerie Atelier Herenplaats, Rotterdam; 
Marieke van Rooy, academicus en deel van het 
kunstenaarsduo Mangano & Van Rooy in Am-
sterdam; en Wilco Tuinebreijer, voorzitter van 
Beautiful Distress, Amsterdam

Staying In
Met een focus op ervaringen van innerlijkheid, 
en vanzelfsprekend gezien in het licht van de 
impact van de lockdowns, met Jackie Hagan, 
dichter, stand-up comedian en toneelschrijver; 
Hamja Ashan, kunstenaar en auteur van Shy 
Radicals; en de Rotterdamse schrijver Moosje M 
Goosen.

The Digital Effect
Een onderzoek naar de invloed op mentale ge-
zondheid toegekend aan een gevoel van verbon-
denheid en zichtbaarheid, maar ook van contro-
le en groepsdruk, met Robin van den Akker, 
hoofd Geesteswetenschappen aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam; Sandeep Ranote, me-
disch directeur van North West Boroughs 
Healthcare in Manchester; Joe Strickland, artis-
tiek directeur van Chronic Insanity, UK; en Ian 
Tucker, directeur Impact en Innovatie aan de 
School of Psychology bij de University of East 
London.

Who Cares?
Over toegankelijkheidsstrategieën aangeboden 
of tekortgedaan door de kunstsector, met Alex 
Coulter, directeur van Arts & Health Southwest, 
UK; Pelin Basaran, programmamanager bij Con-
tact in Manchester; Esther Vossen, directeur 
van Het Vijfde Seizoen in Amsterdam; en de 
Berlijnse kunstenaar RA Walden.

PERSPECTIEVEN door Kevin Gotkin
11 juni 2021
Locatie: Live en Online

Gedurende deze tijd van heropening na ver-
schillende COVID-19 lockdowns, pauzeerden we 
om te experimenteren en na te denken over wat 
voor soort evenementen, bijeenkomsten en 
formats voor samenzijn we willen organiseren en 
bijwonen in de toekomst met een publieke pre-
sentatie, een bijeenkomst en het delen van vaar-
digheden met onze gast Kevin Gotkin - onder-
zoeker, activist en feestorganisator uit New York. 
In deze SESSIE deelde Gotkin zijn ervaring met 
het organiseren van feesten met ons, waarbij 
bekwaamheid en vreugde als een fundamenteel 
en transformerend kader voorop stonden. Ge-
presenteerd in samenwerking met Simon(e) van 
Saarloos en Het HEM ter gelegenheid van Chap-
ter4OUR. Het evenement bestond uit een scree-
ning met speciale dank aan de bijdragers aan 
het JOY (Perspectives) programma van onze 
Melly TV serie.
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TRAINING: Hormoon Yoga Therapie door Nicola 
Machalova
12 juni 2021
 
Dit programma was gericht op vrouwelijke hor-
monen en de enorme impact op de gezondheid 
van vrouwen. Hormoon Yoga Therapie (HYT) is 
een natuurlijke behandeling die de vrouwelijke 
deelnemers heeft geholpen om verschillende 
symptomen te voorkomen of te verminderen die 
meestal worden ervaren tijdens de menstruatie, 
menopauze en voor of na de zwangerschap. 

TRAINING: In harmonie leven met je cyclus door 
Nicola Machalova
13 juni 2021

Het samen delen, oefenen, ademen en bespreken 
van de vrouwelijke cyclus en de vier fasen (men-
struatie, pre-ovulatie, ovulatie, pre-menstruatie) 
stond in dit programma centraal. De informatie 
en fysiek-mentale oefeningen waren gericht op 
het dieper begrijpen van de verschillende kwali-
teiten en krachten van elke fase en hoe zo’n 
aanpak kan bijdragen aan een gezonder mecha-
nisme.

PERFORMANCE door Domenico Mangano & 
Marieke van Rooy
18 juni 2021

Gedurende de tentoonstelling kwam een instal-
latie van kleurrijke keramische texturen en een 
houtskooltekening periodiek tot leven - getrans-
formeerd in een set voor onverwachte en 
niet-getimede sonische performances. Het 
kunstenaarsduo Mangano & Van Rooy activeer-
de zijn geluidssculpturen en ‘pratende muur’ in 
een performance zonder logica of verstand - ty-
pisch voor het absurde toneel en onderdeel van 
zijn nieuwe installatie The Dilution Cafetaria.

TRAINING: Van break-down naar break-through 
door Gail Kersout
19 juni 2021

Gail Kersout leidde ons door de verschillende 
fasen van kwetsbaarheid - van zwakte en 
schaamte tot creativiteit en vreugde. Door mid-
del van verschillende oefeningen, dialoog, delen 
en zorgzaamheid, gingen we verder dan vluchtig 
welzijn en werkten naar een dieper begrip van 
helende kunst en welzijn toe.

TRAINING: Terug naar je essentie door Gail 
Kersout
20 juni 2021
 
Gericht op genezing en welzijn door middel van 
kleur en meditatie. Samen met Gail Kersout 
ervoeren en creëerden we een Sanctuary of 
Inner Peace door middel van mindful mediteren. 
Een deel van het programma vond plaats in de 
installatie van Raja'a Khalid waarin aroma en 
kleur worden gebruikt bij het ontwerpen van 
behandelingsfaciliteiten en ruimtes van welzijn.

FOCUS: Stilteretraite door Daily Practice
21 juni 2021

Op 21 juni om 5:32 uur in de ochtend begon de 
astronomische zomer van 2021. Om de wisseling 
van het seizoen te markeren, organiseerde Daily 
Practice een stille retraite op deze langste dag 
van het jaar. De retraite startte om 5:32 uur, met 
een schema van periodiek zittende en lopende 
meditatie op en rond de vloer van On Wards 
Inwards, een installatie van Moosje M Goosen 
en Daily Practice. Ondersteund door de aanwe-
zige stilte van anderen, bood deze retraite de 
mogelijkheid om voor een langere tijd naar bin-
nen te keren. Deze retraite was voor geoefende 
mediteerders; er was minimale begeleiding.

TRAINING: Sentient Body and Dance door Alex-
andra Loembé 
26–27 juni 2021 

Dit programma was zowel voor minder als meer 
ervaren bewegers/dansers en voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het gebruiken van dans om 
zich te uiten. We streefden ernaar een veilige 
ruimte te creëren door middel van een holisti-
sche dansbenadering en muziek die de zintui-
gen prikkelen en je helpen aarden. De ene dag 
werd het programma begeleid in het Engels en 
de dag erna in het Nederlands.

PERFORMANCE door Domenico Mangano & 
Marieke van Rooy
1–4 juli 2021

TRAINING: Ontketen je innerlijke Badass door 
Leena ter Beek
3–4 juli 2021

Met de hulp van Leena ter Beek ontdekten de 
deelnemers hun zelflimiterende overtuigingen, 

braken de cyclus en creëerden ruimte voor in-
nerlijke kracht. Zij lieten zich onder andere inspi-
reren door het werk van de Feminist Healthcare 
Research Group, waarin gesprekken vanuit een 
interactieve en emancipatoire basis omarmd 
werden.

TRAINING: Sensual Goddess Dansles door Ta-
neesha Sijmons
10–11 juli 2021
 
De Sensual Goddess Dansles bood een veilige 
ruimte om sensualiteit te verkennen door mid-
del van beweging. Door plezieractiviste & (eroti-
sche) danseres Taneesha Sijmons uit te nodigen, 
maakten we plaats voor de expressie van vrou-
welijke sensualiteit als een daad van zelfliefde 
en zorg. Open voor alle niveaus en danservaring 
was niet vereist, ook was iedereen welkom die 
zich identificeert als vrouw/femme (16+).

TRAINING: Heling door ademhaling door Nicola 
Machalova
17–18 juli 2021
Locatie: Online

Het programma op 17 juli 2021 is geannuleerd in 
verband met de COVID-19-lockdown

Stress en onrust kunnen door verschillende 
factoren worden veroorzaakt. De fysieke effecten 
hiervan kunnen we ofwel verergeren of juist 
onder controle krijgen door bewust te zijn van 
onze ademhaling. Dit unieke programma bood 
een aaneenschakeling van oefeningen, waaron-
der werken met adembehoud en muziek. Het 
ritme en de beats hielpen je niet alleen om op 
het goede spoor te blijven tijdens het ademen, 
maar vooral om samenhang in je hart en zenuw-
stelsel te brengen. Op die manier waren deelne-
mers in staat om opgehoopte stress los te laten.

FOCUS: Stilte retraite (juli inwaarts) door Daily 
Practice21 juli 2021

Een vijf uur durende stilte retraite waarbij de 
aandacht lag op het waarnemen en opnemen 
van alle gevoelens en emoties.

TRAINING: Thuiskomen, bewegingsonderzoek 
en improvisatie door Ilidia Medina
4 september 2021

Aan de hand van een holistische dansbenade-
ring werden verschillende tools ingezet die hiel-
pen om weer naar je lichaam te luisteren. We 
begonnen met een bodyscan/korte meditatie 
waarbij de focus op je innerlijke wereld lag. Van 
daaruit experimenteerden we met verschillende 
focuspunten door middel van improvisatieop-
drachten. Er werd zowel een Engelse als een 
Nederlandse sessie aangeboden, beide toegan-
kelijk voor zowel minder als meer ervaren bewe-
gers en dansliefhebbers.

Jeugd Vakantiepaspoort 2021
18 juli–20 augustus 2021 

Op vertoon van hun Jeugd Vakantiepaspoort 
konden basisscholieren uit Rotterdam ons insti-
tuut in deze periode gratis bezoeken met een 
begeleider. Zij konden kiezen uit 3 verschillende 
activiteiten waaronder een ontmoeting met de 
wonderlijke en kleurrijke wezens gemaakt door 
kunstenaar Afra Eisma.

TRAINING: Loslaten van vastgeroeste beelden 
door Echtemannentakkies
12 september 2021
 
We stonden stil bij hoe wij naar de wereld kijken 
en hoe de wereld naar ons kijkt. Met elkaar on-
derzochten we of we vastgeroeste beelden over 
onszelf los kunnen laten. Door middel van ge-
sprekken benaderden we op gevoelsmatige 
manier en onderzochten welk beeld meer past 
bij ons authentieke zelf. Hierdoor kunnen we 
meer vanuit onze persoonlijke kracht leven in 
plaats van dat we het beeld van ‘mannelijkheid’ 
door anderen laten bepalen.

TRAINING: Drukpunt Genezing en Belichaamde 
Haarverzorging #1 en #2 door Lydia Hwang
18–19 september 2021
 
Dit programma was een verkenning van de col-
lectieve ervaring van zijn en zorgen voor elkaar 
door de handeling van sociale verzorging. Een 
praktijk van het ontwarren en opnieuw vlechten 
van ons haar en het verkennen van onze beli-
chaamde taal van zorgzaamheid. Lydia Hwang 
gaf een traditionele Chinese gezichts- en hoofd-
huid acupressuurmassage, gericht op het regu-
leren van meridianen, het harmoniseren van 
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interne organen en het centreren van de geest, 
gevolgd door een verkenning van onze verzor-
gingstaal door middel van een collectieve ver-
zorgingssessie. 

FOCUS: Innerlijke herfst door Daily Practice
20 september 2021
 
Op 22 september om 21:21 uur begon de astro-
nomische herfst. Om de wisseling van het sei-
zoen te markeren verzorgde Daily Practice een 
stilte meditatie retraite. Bij een stilteretraite ben 
je zelf stil, je keert naar binnen om je eigen reac-
ties en gevoelens op te merken bij alles dat ver-
dwijnt en opkomt, zowel in jezelf als rondom je. 
De wens om te handelen wordt waargenomen 
maar niet uitgevoerd; er is zijn. Hierbij word je 
gesteund door de stille aanwezigheid van de 
andere mediterenden. 

PERFORMANCE door Domenico Mangano & 
Marieke van Rooy
24 september 2021

TRAINING: LEUN door Elky Rosa Gerritsen & 
Godelieve Meijers
25–26 september 2021

LEUN was een fysiek avontuur in leunen. Een 
ontdekkingstocht naar afhankelijkheid. In deze 
setting nam dit de vorm aan vann een performa-
tieve training waarbij de toeschouwer ook deel-
nemer was en een directe zintuiglijke ervaring 
kon beleven. Tenslotte sloten we deze interac-
tieve performance af met een nagesprek over 
ieders ervaring, waarbij de vraag was, kunnen wij 
op je leunen?

Concept: Elky Rosa Gerritsen
Performers: Elky Rosa Gerritsen & Godelieve 
Meijers
Regie: Daniëlle Meuleman
Beeld: Stadstekenaar Nijmegen Gabi Rets
Camera: Ron Vervuurt
Bewerking: Ron Vervuurt & Elky Rosa Gerritsen
Geluid: Elky Rosa Gerritsen & Ron Vervuurt
Met dank aan: Groeispurt Fonds, Janivo Stich-
ting, Brebl, Bo Smits

PERFORMANCE door Domenico Mangano & 
Marieke van Rooy
3 oktober 2021

TRAINING: Ontwaak je innerlijke genezer — Snui-
ven aan het hart #1 en #2 door Fern Roman
9–10 oktober 2021

Dit programma begon met zachte meditatie en 
een cacao ceremonie om weer in evenwicht te 
komen en een goede gezondheid te herstellen. 
De tweede helft van deze training bestond uit 
het samenstellen van ons eigen kruidenmengsel 
met behulp van onze reuk en intuïtie. Deelne-
mers kregen uitvoerige instructies voor het 
bereiden van een bad, met dit door hen zelf 
samengestelde kruidenmengsel, en zo lucide 
dromen te kunnen ervaren.

PERFORMANCE door Domenico Mangano & 
Marieke van Rooy
15 oktober 2021

TRAINING: De helende Koreaanse schilderkunst 
door Kelly Jang
16–17 oktober 2021

Deze workshop begon met een korte meditatie 
en ademcontrole-oefening, gevolgd door een 
basis lijntekening met verschillende ademha-
lingstechnieken. Geleerd werd hoe je de kwast 
vasthoudt terwijl je bewust werd gemaakt van je 
lichaamshouding in relatie tot deze tekenkunst. 
Gedurende de gehele sessie maakten deelne-
mers via de zogenaamde flow-modus verbin-
ding met hun innerlijke zelf. Ze trainden funda-
mentele principes van Koreaanse schilderkunst 
zoals rust en concentratie.

TRAINING:  Als kruiden samenkomen, hoe bitter 
kunnen we gaan? door Jessie Tam en Zheng 
Tianyi
23–24 oktober 2021

Tijdens dit programma konden drie populaire 
soorten kruidenthee getest, aangeraakt en 
ervaren worden om een beter begrip te krijgen 
van het effect dat ze kunnen hebben. 'Toen de 
kunstenaars Jessie Tam en Zheng Tianyi in een 
andere cultuur gingen leven en werken waarin 
deze praktijk ontbrak, voelden ze een sterke 
behoefte om deze toch in ere te houden. Na te 
zijn opgegroeid in een complexe maatschappij 
vol spanningen en angst, ontlenen zij aan krui-
denthee de kracht om te leren goed voor zich-
zelf te zorgen, en gebruiken ze de drank ook als 
brandstof voor processen van rouw en genezing.

TRAINING: Naar de zachtheid door Sheray Of 
Light
30–31 oktober 2021

In dit programma omarmden we de deelnemers 
goddelijkheid, speelsheid en sensualiteit! Door 
in de zachtheid van ons lichaam te zinken, maak-
ten we plaats voor nieuwe mogelijkheden, met 
als doel om in onze vrouwelijke energie te zijn. 
Zachtheid werd gezien als een vorm van bevrij-
ding. Deelnemers werden uitgenodigd om dit 
programma samen vorm te geven met kunste-
naar Sheray Of Light, door gezamenlijk hun 
vrijheid en persoonlijke stroom te verkennen.

FOCUS: Tweewekelijkse stilteretraite door Daily 
Practice
2, 16, 30 november, 14 en 28 december 2021

Het programma op 28 december 2021 is gean-
nuleerd in verband met de COVID-19 lockdown

Daily Practice verzorgde elke twee weken een 
stiltemeditatie van 30 minuten. Enige ervaring 
met meditatie was vereist, omdat er geen bege-
leiding was. Eén toon/geluid van de klankschaal 
kondigde de start van de meditatie aan, drie 
tonen markeerden het einde van de meditatie. 
De meditatie was in stilte, waarbij je werd onder-
steund door de stilte van anderen. Na de medi-
tatie vertrok iedereen naar zijn werk, familie, 
huis, vrienden, leven. Deze meditatie werd beoe-
fend in de ruimte van Moosje M Goosen en Daily 
Practice On Wards Inwards.

TRAINING: Het behouden van een veilige ruimte 
voor gezonde mannelijke energie door Oscar 
Alonso Delgado, Giovanni Maisto Ferreira en 
OTION
6–7 november 2021

In samenwerking met kunstenaar Giovanni 
Maisto Ferreira, performer OTION en Het Nieu-
we Instituut presenteerde Kunstintituut Melly 
een mannenkring rond de korte film Touch’M 
genaamd: Ruimte creëren voor gezonde manne-
lijke energie. Door middel van meditatie, adem-
werk, bewegingsoefeningen en bewuste com-
municatie werden actief positieve vormen van 
aanraking en connectie beoefend als middel om 
toxic masculinity te helen. In deze sessie was de 
oprichter van Gathering of men, Oscar Alonso 
Delgado, de belangrijkste facilitator van deze 
workshop en nodigden wij mannen uit om te 
delen, luisteren, voelen en zijn.

TRAINING: Workshop helende dans met Micro-
dosing door Branka Zgonjanin
14–15 november 

Dit programma is geannuleerd in verband met 
de COVID-19-lockdown

Dit zou een rituele workshop zijn waarin de he-
lende kracht van magische truffels (psilocybine) 
gecombineerd zou worden met een transforma-
tieve danstechniek genaamd Embody Peace. In 
de eerste helft zou een microdosis van magische 
truffels onder begeleiding van Branka Zgonjanin 
worden ingenomen. Deze microdosis veroor-
zaakt geen hallucinaties of trips. De tweede 
helft van deze training zou hebben bestaan uit 
een geïnstrueerde dansoefening waarin deelne-
mers worden gestimuleerd om hun ‘vergeten 
lichaamsdelen’ te bezoeken - plekken in het 
lichaam waar trauma's, innerlijke wonden, on-
derbewuste gevoelens en gedachten zijn opge-
borgen. 

TRAINING: 5 Elementair Theater door Kerem 
Akar
20–21 november 2021

Met performance als medium begeleidde Ke-
rem Akar de deelnemers door een serie oefenin-
gen waarin we emoties therapeutisch behandelen 
met hun lichamelijke expressie, zoals lachen, 
schreeuwen, zingen en stemimprovisaties. Door 
het opzettelijk toepassen van deze expressies 
brachten de deelnemers energie in hun lichaam 
in beweging en lieten ze spanningen los, wat de 
zelfgenezende kracht van het lichaam stimu-
leerde. Daarnaast werd ook gewerkt met bewe-
gings- en verbindingsoefeningen. Hierin werd 
onderzocht hoe het lichaam zich verhoudt tot de 
ruimte en tot anderen in onze dagelijkse interac-
ties. Kerem Akar haalde zijn inspiratie voor deze 
training uit de Traditioneel Chinese geneeswijze.

TRAINING: Zoete gedachte, zoet woord en zoet 
gevoel - Suikerriet als medicijn door Lina Bravo 
Mora
27–28 november 2021

Dit programma was een eerbetoon aan suiker-
riet (Saccharum officinarum), een plant die de 
schadelijke geraffineerde suiker wordt. Toch 
heeft dezelfde plant in minder verfijnde vormen 
zoals Panela grote helende kracht en zorgt voor 
het levensonderhoud van vele families over de 
hele wereld. We creëerden ruimte voor de com-
plexiteit van suikerriet door verhalen erover te 
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ontrafelen en visualisaties te maken van een 
aantal van de landschappen waar het gewas 
voorkomt en de arbeid aldaar. We bewogen mee 
met de melodieën van suikerriet en bereidden 
samen een voedende en medicinale Aguadepa-
nela om ons de hele winter warm en gezond te 
houden.

TRAINING: Beweging als medicijn door Sherise & 
Gianine Strang 
4–5 december 2021

Sherise en Gianine Strang nodigden de deelne-
mers uit om alles te ervaren wat liefde uitstraalt, 
door te werken met energie en beweging. Terwijl 
we met de groep een ontdekkingsreis maakten 
om te kunnen begrijpen hoe energie beweegt, 
creëerden we een veilige omgeving voor de 
transformerende en helende kracht van dans. 
Deze training bood de deelnemers een plek 
waarin ze het proces konden vertrouwen, een 
plek om te vertrouwen op de wijsheid van het 
eigen lichaam. Uiteindelijk werd contact ge-
maakt met het onderbewustzijn en werden ‘be-
perkende overtuigingen’ getransformeerd in 
kracht.

FORUM: Altered States|Close Encounters  
11 december 2021
Locatie: Live en Online

Altered States viel samen met de lancering van 
de gelijknamige nieuwe poëziebloemlezing van 
Ignota Books, waarin de actuele vraag wordt 
gesteld: Kunnen veranderde toestanden veran-
derde werelden voortbrengen? Tot de deelne-
mers behoorden Anne Boyer, Khairani Barokka, 
Clay AD, Kaoutar Gadir, Ignota (Sarah Shin en 
Ben Vickers), Huw Lemmey, Lena Longefay & 
Alejandra López, Nisha Ramayya & MJ Harding, 
Cora Schmeiser, Lisa Tan en Mia You. Het pro-
gramma bestond uit twee delen, en vond plaats 
zowel online als live. Het FORUM vormde de 
afsluiting van het thematische cluster Medicijn, 
waanzin en magie.
   Het eerste deel genaamd Close Encounters 
was een dynamisch programma van lezingen, 
geleide meditatie, lichaamsworkshops, beeld-
colleges en geïnfuseerde voeding met: Khairani 
Barokka: The Lie Down; Huw Lemmey: Washing 
Chirst’s Nappies; Nisha Ramayya & M.J. Harding: 
Treble Heaven; en Kaoutar Gadir & Clay AD: In 
Dialogue with Ra Walden. Het tweede deel van 
het programma werd geopend met een zanguit-
voering door Cora Schmeiser, een vooraan-
staand vertolkster van de muziekcomposities 

van Hildegard von Bingen. Gevolgd door de 
PERFORMANCE Dodge and Burn van84 STAP-
PEN-kunstenaar Lisa Tan. Afsluiter van het pro-
gramma was een KEYNOTE lezing, The Fallen 
Angel of the Senses, door Anne Boyer. Deze 
werd geleid door Mia You, dichter en docent aan 
het Sandberg Instituut en deUniversiteit 
Utrecht. De lezing werd gepresenteerd in sa-
menwerking met Stichting Perdu.

FOCUS: Innerlijke winter door Daily Practice
20 december 2021
Locatie: Online

Op 21 december om 16.59 uur begon de astro-
nomische winter. Om de wisseling van het sei-
zoen te markeren verzorgde Daily Practice een 
stilte meditatieretraite. Bij een stilteretraite ben 
je zelf stil, je keert naar binnen om je eigen reac-
ties en gevoelens op te merken bij alles dat van 
binnen en van buiten op je af komt. De wens om 
te handelen wordt waargenomen maar niet 
uitgevoerd; er is zijn. Hierbij word je gesteund 
door de stille aanwezigheid van de andere medi-
terenden. 

ONLINE ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk 
van Afra Eisma

Met betrekking tot het werk van de kunstenaar 
ontwikkelde Emmelie Mijs activiteiten die als 
pdf (ontworpen door Loes Verstappen) gedown-
load kunnen worden via onze website.

Tijdens deze activiteit werd het werk van kun-
stenaar Afra Eisma bekeken. De kunstwerken 
vormen samen een kleurrijke wereld waar je letter-
lijk in kan stappen. Echter zit er een groter verhaal 
achter deze kleurrijke wereld. Deelnemers ont-
dekten met deze activiteit wat dat verhaal was en 
wat zij misschien zelf gemeen hadden met het 
werk van Afra Eisma. Hier maakten zij vervolgens 
kunstwerken over die werden gedeeld op onze 
website. 

Kaoutar Gadir & Clay Ad in dialoog met RA Walden tijdens het FORUM: 
Altered States op zaterdag 11 december 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn



Sasha Huber, Renty in traditional African clothing, 2008, inkt op papier, met 
dank aan Museum of Contemporary Art Kiasma Collections; Prototype, 2013, 
hout, met dank aan de kunstenaar en Petri Saarikko; Louis Who? What You 
Should Know About Louis Agassiz, 2010, video, 3”50 en bijbehorende banner, 
in opdracht van het Capacete in Rio de Janeiro, voor de 29e Biënnale van São 
Paulo, met dank aan de kunstenaar; Rentyhorn, 2008, video, 4”30, met dank 
aan de kunstenaar en het Museum of Contemporary Art, Kiasma Collections; 
Karakia - The Resetting Ceremony, 2015, video, 5”20, met dank aan de 
kunstenaar, Mother Throat, 2017-19, video, 10”30, met dank aan de 
kunstenaar. Tentoonstellingsoverzicht Sasha Huber, een solotentoonstelling 
bij Kunstinstituut Melly, Rotterdam, 2021. Fotograaf: Kristien Daem.
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De Zwitsers-Haïtiaans-Finse kunstenaar Sasha Huber gebruikt 
onder andere performance, fotografie en film als media voor het 
onderzoeken van koloniale overblijfselen in de omgeving. In haar 
projecten worden natuurgebieden  – bergen, meren, rotsforma-
ties, gletsjers, bossen en kraters – opgevat als omstreden territo-
ria, met nadruk op de manieren waarop de geschiedenis is inge-
bed in het landschap door middel van daden van herdenking. In 
haar artistieke onderzoek is ze met name geïnteresseerd in het 
ontleden van daden ter nagedachtenis, bijvoorbeeld in de vorm 
van de naamgeving of het oprichten van monumenten.

Deze tentoonstelling was de eerste solo van de kunstenaar in 
Nederland en omvatte een decennium aan werk dat ze maakte in het 
kader van de cultureel- en politiek-activistische campagne Demoun-
ting Louis Agassiz. Deze campagne werd in 2007 gestart door de 
Zwitserse historicus Hans Fässler en is gericht op het ontmantelen 
en herstellen van het erfgoed van de in Zwitserland geboren zoöloog 
en glacioloog Louis Agassiz (1807–1873). Zijn wetenschappelijke 
bijdragen in de vakgebieden glaciologie, paleontologie en geologie 
hebben ertoe geleid dat meer dan 80 geografische locaties (en 7 
dieren) zijn naam dragen op de aarde, de maan en Mars. Minder 
bekend is echter het erfgoed van Agassiz op het gebied van ‘weten-
schappelijk racisme’, een ideologie tegen rassenvermenging, inter-
raciale huwelijken, cohabitatie en voortplanting en voor het creëren 
van hiërarchieën op basis van ras. 

Als lid van het ‘Ontmantelingscomité’ heeft Huber meerdere 
interventies in scene gezet op aardse en buitenaardse locaties die 
zijn naam dragen. De kunstenaar baseert zich zowel op archiefon-
derzoek als op de belichaamde ervaring van het bewegen door een 
wereld gemarkeerd door de namen van racistische denkers en be-
leidsmakers, en daarmee probeert ze het racistisch erfgoed van 
Louis Agassiz openbaar te maken. In de praktijk betekend dit betrok-
kenheid van de kunstenaar in de lokale politiek, lobbyen, en het 
organiseren van petities voor de hernoeming van deze locaties. Op 
esthetisch niveau onderzoekt Huber het potentieel van kunst om 
dergelijke plekken symbolisch opnieuw in te wijden, waarbij ze op 
gevoelsmatige wijze tegengeschiedenissen schrijft met behulp van 
beweging, geluid en aanraking.

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met 
The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto, Canada.

Curator: Rosa de Graaf
Gastcurator: Justine Kohleal
Tentoonstellingserie: SOLO DUETS
Ondersteund door Ammodo. Aanvullende ondersteuning door 
Frame Finland en Stichting Alfred Kordelin

SASHA HUBER, een solotentoonstelling
9 april–12 september 2021

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS met Sasha Huber
5 september 2021

Sasha Huber ging in gesprek met onze curator 
tentoonstellingen en kunstcommissies Rosa de 
Graaf. Tijdens hun rondgang door de tentoon-
stelling verkenden zij het archiefonderzoek en 
de ervaring die zij opdeed tijdens het creëren 
van de tentoongestelde kunstwerken. Daarbij 
werden vragen gesteld bij het potentieel van 
kunst om symbolische herinwijding te bewerk-
stelligen.

Jeugd Vakantiepaspoort 2021
18 juli–20 augustus 2021 

Op vertoon van hun Jeugd Vakantiepaspoort 
konden basisscholieren uit Rotterdam ons insti-
tuut in deze periode gratis bezoeken met een 
begeleider. Zij konden kiezen uit 3 verschillende 
activiteiten. Onder meer ontdekten zij welk ver-
haal er achter het werk van Sasha Huber schuil-
ging.

ONLINE ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk 
van Sasha Huber. 

Met betrekking tot het werk van de kunstenaar 
ontwikkelde Emmelie Mijs activiteiten die als 
pdf (ontworpen door Loes Verstappen) gedown-
load konden worden via onze website. Tijdens 
deze activiteit werd het werk van kunstenaar 
Sasha Huber bekeken, die met haar kunstwerken 
de schaduwzijde van de naam Agassiz wil laten 
zien. Zo wil ze die personen in het licht zetten 
die dit niet zelf hebben gekund. Deelnemers aan 
de activiteit werden gevraagd aan wie, wat of 
waar uit onze wereld zij meer aandacht wilden 
geven. Hier maakten zij vervolgens een kunst-
werk over dat werd gedeeld op onze website. 
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Tentoonstellingsoverzicht Simon Fujiwara, nieuw werk bij Kunstinstituut 
Melly, Rotterdam, 2021. Fotograaf: Kristien Daem.
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Voor zijn eerste solotentoonstelling in Nederland presenteerde 
de kunstenaar Simon Fujiwara een omvangrijk oeuvre op papier 
waarin de door hem gecreëerde, originele stripfiguur Who the 
Bær centraal stond. Tijdens de eerste lockdown van 2020 begon 
Fujiwara in Berlijn met het maken van tekeningen en collages met 
versies van zijn beer en ontwikkelde daarmee het concept van een 
hedendaags figuur dat bestaat als een ‘totaalbeeld op zoek naar 
een zelfbeeld in een wereld vol afbeeldingen’. Sindsdien is Who 
the Bær uitgegroeid tot een grootschalig project met uitingen in 
de vorm van tekeningen, collages, sculpturen, animatie en anima-
tronics. Door een stripfiguur te gebruiken als een versimpelde 
lens voor het beschouwen van onze beeldcultuur, zijn de absur-
distische creaties van Fujiwara reflecties geworden op de com-
plexe mechanismen voor het definiëren van een zelfbeeld in een 
door afbeeldingen gedomineerde wereld. 

Voor deze tentoonstelling keerde de kunstenaar terug naar de 
oorsprong van zijn project en presenteerde een persoonlijk archief 
met meer dan 100 tekeningen en ‘denkwerken’. Bij elkaar toonden ze 
de verschillende manieren waarop de kunstenaar Who gebruikt als 
stripavatar voor het verkennen van de geneugten en trauma’s, ge-
welddadigheden en geluksmomenten van het indirecte leven in de 
moderne wereld. 

Curator: Rosa de Graaf
Tentoonstellingserie: SOLO DUETS
Ondersteund door Ammodo. Aanvullende ondersteuning door 
Institut für Auslandsbeziehungen en Goethe Institut Rotterdam

SIMON FUJIWARA, nieuw werk
9 april–12 september 2021

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS met Simon Fujiwara
5 september 2021

Samen met Sofía Hernández Chong Cuy, gaf 
Simon Fujiwara een rondleiding bij zijn soloten-
toonstelling. Ze bespraken Simons werk en 
dachten na over de rol van Who als avatar om 
genoegens en trauma’s, het geweld en de 
vreugdes van het leven in de gemedieerde mo-
derne wereld te onderzoeken.

Jeugd Vakantiepaspoort 2021
18 juli–20 augustus 2021 

Op vertoon van hun Jeugd Vakantiepaspoort 
konden basisscholieren uit Rotterdam ons insti-
tuut in deze periode gratis bezoeken met een 
begeleider. Zij konden kiezen uit 3 verschillende 
activiteiten waaronder het knippen en plakken 
van een stripfiguur geïnspireerd op de tentoon-
stelling van Simon Fujiwara.

ONLINE ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk 
van Simon Fujiwara

Met betrekking tot het werk van de kunstenaar 
ontwikkelde Emmelie Mijs activiteiten die als 
pdf (ontworpen door Loes Verstappen) gedown-
load konden worden via onze website.

Met deze activiteit doken bezoekers in de 
wereld van Who the Bær bedacht door kunste-
naar Simon Fuijwara. Zij konden de beer volgen op 
een zoektocht naar een identiteit. Na dit onder-
zoek verdiepten zij zichzelf in de eigen identiteit, 
en wat een identiteit eigenlijk betekent. Uiteinde-
lijk konden ze met gevonden beelden een eigen 
stripfiguur maken. De eindresultaten werden 
gedeeld op onze website.



Jasmine Thomas-Girvan, Proof of Spirit, 2017, Brons, hout, sterling zilver, 
robijnen, citrien, visgraat, kalebas; Dreaming Backwards, 2016–2019, 
Porselein, zilverwerk, brons, papier, Holsteiner koehoorn, machete, plexi, 
zijde, kokosnootschil (Cocos nucifera). Tentoonstellingsoverzicht Jasmine 
Thomas- Girvan, Bathed in Sacred Fire, 2021, Kunstinstituut Melly, Rotterdam. 
Fotograaf: Kristien Daem.
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Jasmine Thomas-Girvan giet lyrische bronzen en zilveren figuren. 
Glas en metaal veranderen onder haar handen in delicate, wel-
haast automatisch opwellende lijntekeningen. Haar poëtische 
assemblages bevatten vaak antropomorfe karakters en verbeelden 
of bevatten natuurlijke materialen uit het Caraïbische landschap. 
Zaden, kalebassen, palmbladeren en veren, maar ook afvalschat-
ten, aangespoeld op de stranden van de opwarmende Atlantische 
oceaan. De kunstenaar is geïnteresseerd in folklore en mythes, 
betwist verleden, vertelkunst en literatuur, en haar inspiratiebron-
nen lopen uiteen van carnavalsoptochten en Junkanoo-dans tot 
het werk van de gelauwerde Jamaicaanse dichter Olive Senior en 
de veelsoortige verhalen over Anansi, het bedriegende archetype 
dat door totslaafgemaakten via orale geschiedenis uit West Afrika 
naar de Caraïben werd gebracht.

Deze tentoonstelling van de in Trinidad en Tobago gevestigde 
kunstenaar omvatte nieuw werk in opdracht en recente sculpturen. 
Het was de eerste solotentoonstelling van Thomas-Girvan in Europa. 
Kunstinstituut Melly toonde het werk in de programmareeks SOLO 
DUETS en als onderdeel van Gatherings and Passages, een nieuwe 
meerjarige samenwerking met Sour Grass in Barbados, een curatori-
eel bureau onder leiding van Annalee Davis en Iyawo (Holly Bynoe 
Young). Gatherings and Passages wil bredere kennis over heden-
daagse Caribische kunst en cultuur overdragen. De activiteiten die 
onder deze noemer worden georganiseerd zijn daarnaast een kans 
om het bewustzijn te vergroten over koloniale geschiedenissen en 
ervaringen met post-kolonialiteit en dekolonisatie.

Curatoren: Annalee Davis, Iyawo (Holly Bynoe Young)
Netwerk: Gatherings and Passages, in samenwerking 
met Sour Grass
Tentoonstellingserie: SOLO DUETS
Ondersteund door Ammodo. Aanvullende ondersteuning door  
de Henry Moore Foundation

JASMINE THOMAS-GIRVAN: Bathed in Sacred Fire
1 oktober 2021–20 maart 2022

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS: Jasmine Thomas-Girvan met Annalee 
Davis en Iyawo (Holly Bynoe Young)
2 oktober 2021

Bij deze rondleiding gingen de kunstenaar Jas-
mine Thomas-Girvan en gastcuratoren Annalee 
Davis en Iyawo van het Caribische curatorenbu-
reau Sour Grass met elkaar in gesprek. Tijdens 
hun rondgang door de tentoonstelling bespra-
ken zij het werk van Thomas-Girvan en stonden 
stil bij de materiële sporen van Caribische poë-
zie.

SESSIE: Een tafel dekken voor de voorvaderen
9 oktober 2021

Bij dit evenement werden de poëzie en circulaire 
tijdelijkheid van de oogst gevierd, ter gelegen-
heid van Jasmine Thomas-Girvan’s solotentoon-
stelling Bathed in Sacred Fire, gepresenteerd in 
samenwerking met Sour Grass en de Piet Zwart 
Master of Fine Arts. Deze speciale SESSIE door-
liep een cyclus van verzamelen, voorbereiden, 
delen en genieten van de producten van een 
tuin in dialoog met de viering van een tentoon-
stelling. Als eregast was auteur en dichter Olive 
Senior uitgenodigd, die deelnam via een virtuele 
verbinding.

ONLINE ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk 
van Jasmine Thomas-Girvan

Met betrekking tot het werk van de kunstenaar 
ontwikkelde Emmelie Mijs activiteiten die als 
pdf (ontworpen door Loes Verstappen) gedown-
load konden worden via onze website. Tijdens 
deze activiteit bekeken bezoekers het werk van 
kunstenaar Jasmine Thomas-Girvan. De kunste-
naar woont in de Republiek Trinidad en Tobago 
in een huis omringd door natuur. Deze natuur is 
belangrijk voor de kunstenaar en veel van de 
materialen die ze gebruikt in haar kunstwerken 
komen hier vandaan. Het type kunstwerken dat 
Jasmine Thomas-Girvan maakt noemen we 
assemblagekunst. Dit betekent dat ze heel veel 
verschillende materialen en voorwerpen met 
elkaar combineert. Uiteindelijk werden eigen 
assemblagekunstwerken gemaakt, die gedeeld 
werden op onze website.



Iris Kensmil, Archiving Future History, Jessica & Mitchell, 2020, olieverf op 
doek; Naomie, 2020; Munganyende, 2021; Lakiescha, 2021, oliverf op doek; 
Then they marched, 2008–2011, pigment en caseïne op de wand, inkt en 
pastel op papier; alle werken met dank aan de kunstenaar en Ferdinand van 
Dieten Office. Tentoonstellingsoverzicht Iris Kenmil, Some of My Souls, 2021, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.
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Al meer dan zeventien jaar zet Iris Kensmil zich met haar artistieke 
praktijk in om de ervaring, het activisme en het intellectuele werk 
van Zwarte mensen in de westerse wereld een centrale plek te 
geven in het moderne streven naar emancipatie en vooruitgang. 
Ze doet dit door te studeren, te archiveren en te schilderen; door 
goed te lezen, te luisteren en te kijken. Haar werk is zich door de 
jaren heen meer en meer gaan richten op het verbeelden van 
alternatieve naratieven op de moderne tijd, afkomstig van Zwarte 
denkers en activisten in het westen in de periode vanaf de twin-
tigste eeuw tot nu. Stilistisch heeft ze een manier gevonden om te 
breken met de beeldtaal die ‘Zwarte mensen, en vooral Zwarte 
vrouwen, neerzet als lichamen. Ik schilder hen als de intellectue-
len die zij zijn.’  
   Iris Kensmil bracht haar jeugd door in Suriname, maar werd 
geboren in Amsterdam, de stad waar ze nu ook woont en werkt. In 
haar solotentoonstelling bij Kunstinstituut Melly waren nieuwe 
werken te zien die gaan over Nederland, gecombineerd met een 
selectie schilderijen en tekeningen uit de periode 2007 tot op 
heden. Deze werken vertrokken allemaal vanuit haar interesse 
voor muziek en dan met name protestliederen; van blues tot soul 
en muziek geïnspireerd door de Afro-Amerikaanse emancipa-
tiestrijd. Kensmil legt persoonlijke en historische transnationale 
ervaringen vast en gaat deze nauwkeurig na, maar ze portretteert 
ook gemeenschappen, gebeurtenissen en esthetische vormen 
die manifesteren wat de wetenschapper Paul Gilroy identificeert 
als een ‘omstreden culturele gevoeligheid, die ook heeft gefunc-
tioneerd als een politieke en filosofische hulpbron.’

Curator: Sofía Hernández Chong Cuy
Tentoonstellingserie: SOLO DUETS
Ondersteund door Ammodo

IRIS KENSMIL: Some of My Souls
1 oktober 2021–20 maart 2022

PUBLIEK PROGRAMMA

SESSIE: Some of My Souls
1 oktober 2021

Als onderdeel van Iris Kensmil’s nieuwe 
tentoonstelling, Some of My Souls, opende 
Kunstinstituut Melly haar deuren voor een 
nieuwe SESSIE waarbij enkelen van de door 
Kensmill geportretteerden werden uitgenodigd. 
Jessica de Abreu, Mitchell Esajas, Munganyende 
Hélène Christelle, Djuwa Mroivili en Grâce 
Ndjako deelden persoonlijke verhalen en 
reflecteerden op vrouwenemancipatie en het 
activisme van vandaag. Deze SESSIE richtte zich 
op persoonlijke reflectie en delen als een 
belangrijke manier om verbinding te maken. De 
sessie eindigde met een muzikale performance 
door Lady Shaynah die ook in lijn ligt met de 
andere werken van Iris Kensmil.

Beeldbepalers: Iris Kensmil
4 september 2021
Locatie: De Balie, Amsterdam

In voorbereiding op de tentoonstelling werd 
Beeldend kunstenaar Iris Kensmil uitgenodigd 
door De Balie in Amsterdam voor een 
avondvullend programma in de serie 
Beeldbepalers. Kensmil stelde een avond samen 
rond haar verbeeldingen vanuit Zwart 
perspectief en nodigde voor een live 
performance dezelfde zes vrouwen uit die zij in 
de tentoonstelling had geportretteerd.
   Kensmil staat bekend om haar indringende 
olieverfschilderijen, tekeningen en installaties. 
Ze beeldt belangrijke Zwarte schrijvers, musici 
en activisten af. Zo laat ze de (intellectuele) 
geschiedenis zien vanuit een onderbelicht 
perspectief: Zwart en feministisch. In De Balie 
verbond Kensmil dat verleden met het heden 
door middel van verdiepende gesprekken en 
een speciaal voor deze avond gemaakte 
performance. Samen met de zes jonge Zwarte 
vrouwen presenteerde ze One Step Backward, 
Two Steps Forward. De performance toonde 
beeldmateriaal van Kensmil zelf over Zwarte 
denkers. Naomie Pieter, Lakiescha Tol, Zaïre 
Krieger, Lisette Ma Neza, Munganyende Hélène 
Christelle, en Grâce Ndjako reageerden op hen. 
Wat betekenen Zwarte intellectuelen voor dit 
zestal? Deze performance kreeg in het najaar 
een vervolg, toen de solotentoonstelling van Iris 
Kensmil bij Kunstinstituut Melly op 1 oktober 
opende.

Ook gaven twee prominente gezichten uit de 
kunstwereld een lezing. Directeur van London’s 
Chisenhale Gallery Zoé Whitley, die co-curator 
was van Soul of a Nation, gevolgd door Nick Aikens, 
curator van het Van Abbemuseum. Tot slot ging 
Kensmil in gesprek met haar collega Willem de 
Rooij over wat kunst is en doet (of kan doen).

ONLINE ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk 
van Iris Kensmil

Met betrekking tot het werk van de kunstenaar 
ontwikkelde Emmelie Mijs activiteiten die als 
pdf (ontworpen door Loes Verstappen) 
gedownload konden worden via onze website.

Tijdens deze activiteit werd het werk van kun-
stenaar Iris Kensmil bekeken. De kunstenaar verza-
melt plaatjes en stukken tekst uit kranten of ander 
nieuws over mannen en vrouwen die haar aan-
spreken. Dit zijn meestal activisten die met hun 
daden de wereld proberen te veranderen. Dit kan 
onder andere door muziek te maken, te proteste-
ren op straat, kunst te maken of te schrijven. De 
verzameling knipsels noemt Iris Kensmil haar 
archief. Ze doet onderzoek naar het verhaal dat bij 
deze persoon hoort. Na dit onderzoek begint ze 
met het schilderen of tekenen van een portret. Bij 
deze activiteit maakten deelnemers hun eigen 
portret dat gedeeld werd op onze website.
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MICHIEL HUIJBEN, nieuw werk
20 september 2020–13 juni 2021

In 2019 gaven we beeldend kunstenaar Michiel Huijben de op-
dracht om onderzoek te doen naar het ontwerp van ons gebouw. 
De in Rotterdam gevestigde Huijben houdt zich in zijn artistieke 
praktijk niet alleen bezig met historisch en archiefonderzoek, 
maar ook met het uitgeven, schrijven en schetsen van alternatieve 
architectuurgeschiedenissen door middel van live performance, 
installatie en video. Ons eigen gebouw werd ontworpen door de 
stadsarchitect C.B. van der Tak en werd in de jaren 1870 opgele-
verd als hogereburgerschool voor meisjes. 
   In 2020 hebben we een tentoonstelling gemaakt met zijn 
onderzoek. Vervolgens, op 11 en 12 september 2021 was het pu-
bliek welkom om een tweedelige performance bij te wonen die 
Huijben’s onderzoek en installatie activeerde. 

De Eerste Akte ging uit van het specifieke karakter van de bui-
tenkant van het gebouw. Het verhaal begon met 3D-scans van orna-
mentele sculpturen van de voorgevel van het instituut, en zoomde 
daarna uit naar de omringende stad via andere voorbeelden van 
negentiende-eeuwse architectuur in Rotterdam. Deze ornamenten 
konden worden gezien als personages, sculpturen, of simpelweg als 
figuranten in het debat over een nationale architectuurstijl. Huijben 
gebruikte deze stukken op verschillende tijdstippen voor een live 
performance; op een video in de tentoonstelling was te zien hoe de 
kunstenaar hiervoor aan het repeteren is.

De Tweede Akte vond plaats rond een denkbeeldige plattegrond 
van het interieur waarin was weergegeven hoe het gebouw oor-
spronkelijk werd gebruikt. Door middel van archieffoto’s en herinter-
pretaties van ruimtelijke opstellingen en bouwtekeningen, ging 
het verhaal vervolgens in op de openheid van de ruimtes, natuurlijk 
licht, en de eisen die rond het begin van de twintigste eeuw werden 
gesteld aan onderwijsarchitectuur.

Deze presentatie maakt ook deel uit van ANCHORED (Veran-
kerd), een projectreeks die de directe omgeving van dit instituut 
verkent, inclusief het gebouw, de straat en de buren. Het maakt 
onderdeel uit van ons doorlopende initiatief tot naamsverandering.

Tentoonstellingsoverzicht Michiel Huijben, nieuw werk, 2020, Kunstinstituut 
Melly, Rotterdam. Fotograaf: Simon Kentgens.
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De twintigste editie van Rotterdam Cultural Histories was een 
presentatie over het Museum voor Onderwijs en Kunst dat van 
1880 tot 1884 in de Witte de Withstraat gevestigd was. Dit kort-
stondige museum in Rotterdam bevond zich op een steenworp 
afstand van het gebouw van Kunstinstituut Melly, dat op zijn 
beurt in de jaren 1870 werd gebouwd als een hogereburgerschool 
voor meisjes. Tijdens deze tentoonstelling werd materiaal gepre-
senteerd van het Museum voor Onderwijs en Kunst uit het Stads-
archief Rotterdam. 

Rotterdam Cultural Histories #20: het Museum voor Onderwijs 
en Kunst werd georganiseerd door een team van Kunstinstituut 
Melly: Sofía Hernández Chong Cuy, Julija Mockutė, Paul van Gen-
nip, Wendy van Slagmaat-Bos en Jeroen Lavèn. Wij danken Lonneke 
Visser, Lineke van den Bout, Maaike Heemskerk, Tim van der Post, 
Corinne Lampen, Martijn Verbon en Janneke Pierhagen zijn erkente-
lijk voor het historisch onderzoek dat is verricht door Luca van Buren 
en het Nationaal Onderwijsmuseum.

Rotterdam Cultural Histories is een gezamenlijk onderzoekspro-
ject van ons instituut met TENT Rotterdam, beide gehuisvest in 
hetzelfde gebouw. Dit langlopende onderzoeksproject, gestart in 
2014, richt zich op het bestuderen van de gemeenschappelijke 
wortels van deze instellingen in Rotterdam. Deze presentatie 
maakt ook deel uit van ANCHORED (Verankerd), een projectreeks 
die de directe omgeving van dit instituut verkent, inclusief het 
gebouw, de straat en de buren. Het maakt onderdeel uit van ons 
doorlopende initiatief tot naamsverandering.

Rotterdam Cultural Histories #20: 
Het Museum voor Onderwijs en Kunst
1 oktober 2021–1 mei 2022

Tentoonstellingsoverzicht Rotterdam Cultural Histories #20: het 
Museum voor Onderwijs en Kunst, 2021, Kunstinstituut Melly, 

Rotterdam. Fotograaf: Jeroen Lavèn
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PARTNER 
TENTOONSTELLINGEN

Tentoonstellingsoverzicht Maria Pask: Zandra Rhodes' slaapkamer; een 
kamer om Auden te lezen, Rotterdam. Fotograaf: Franz Müller-Schmidt .
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Tentoonstellingsoverzicht Dan Zhu: Night into Nights, 2021, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Franz Müller-Schmidt.
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De kunstenaar Dan Zhu is gevestigd in Den Haag en Shenyang en 
was winnaar van de C.o.C.A Award 2020. C.o.C.A. is de Stichting 
Collectors of Contemporary Art Rotterdam. In deze 
tentoonstelling toonde ze enkele grootschalige werken, kleinere 
tekeningen en muurschilderingen. De meest recente hiervan 
waren gemaakt tijdens het bezoek van Zhu dit jaar aan China. Zhu 
is gefascineerd door fictie en het onderbewuste en hoe die zich 
mengen met de werkelijkheid. In haar schilderijen komen 
combinaties van bekende objecten en fenomenen uit het dagelijks 
leven voor, evenals ideeën en gevoelens die ze ontleent aan haar 
eigen dagdromen.

Voorheen begon Zhu vanuit een nieuwsgierigheid naar onzicht-
bare universele krachten. Meer recentelijk lag haar startpunt bij het 
pigment zelf. Door de oorsprong van pigmenten te herleiden tot een 
verscheidenheid aan planten of stenen afkomstig van een bepaalde 
berg, probeert Zhu zich meer te bewegen naar de verbeeldingen van 
de voor- en na-vormen van het zogenaamde ‘menselijk’ lichaam en 
de geest. De 'mens' wordt door haar ontmaskerd als een samenstel-
ling van mineralen; nauwer verwant aan die mineralen - die we door-
gaans zien als 'passief' en 'niet-menselijk' - dan we ons zelf ooit zou-
den kunnen voorstellen als passief of voorbij menselijke substantie. 
Zhu benadert het maken van kunst als een ruimte waarin deze rela-
ties verwerkt kunnen worden.

Gastcurator: Melchior Jaspers
Serie: C.o.C.A. Award
Ondersteund door Stichting C.o.C.A. (Collectors of Contemporary 
Art). Het Mondriaan Fonds droeg middels het 
experimenteerreglement bij aan het honorarium van de 
kunstenaar.

DAN ZHU, Night into Nights
26 juni–12 september 2021

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS: Dan Zhu
2 juli 2021

Als onderdeel van Art Rotterdam werden er 
rondleidingen gegeven bij onder meer de solo-
tentoonstelling Dan Zhu, Night into Nights. De 
avond bestond ook uit een gesprek tussen 
C.o.C.A.-prijswinnaar Dan Zhu en 
C.o.C.A.-curator Melchior Jaspers.
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Tentoonstellingsoverzicht Joy Mariama Smith: Black Joy/White Fragility, 
2021, Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Franz Müller-Schmidt.
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Joy Mariama Smith werkt met performance en installaties, is ge-
vestigd in Amsterdam en is een van de 15 kunstenaars die gese-
lecteerd waren voor het seizoen 2020–2021 van de Hartwig Art 
Production | Collection Fund. Het werk van de kunstenaar richt 
zich op vraagstukken rondom zichtbaarheid, geprojecteerde 
identiteiten, en zelfrepresentatie. Door middel van dans, perfor-
mance, en installatie onderzocht hen het spel tussen het lichaam 
en de culturele, sociale, en fysieke omgevingen waarin dit lichaam 
zich bevindt. Consent en agency vormen integrale onderdelen 
van hun praktijk.  Black Joy / White Fragility (2021) was een door-
lopende performance installatie rondom de QTBIPOC (Queer, 
Trans, Black, Indigenous, People of Color) -ervaring binnen de 
clubcultuur en een belichaamde esthetiek van mogelijkheid. Met 
gebruik van bas, collectieve vreugde en een actieve consentprak-
tijk, creëerden de kunstenaar en de performers hier een helende 
en transformatieve ruimte voor lichamen van kleur. Wat zou het 
betekenen om een veiligere plek te realiseren voor mensen van 
kleur om te vieren, te helen, te dansen, te transformeren en te 
overstijgen? Wie zouden toegang krijgen tot die ruimte en wie 
zouden er bondgenoten zijn?

Curatoren: Rosa de Graaf, Jo-Lene Ong
Serie: Hartwig Art Production | Collection Fund

JOY MARIAMA SMITH: Black Joy/White Fragility
1–24 oktober 2021

PUBLIEK PROGRAMMA

PERFORMANCES: Black Joy/White Fragility
6, 15, 21 en 24 oktober 2021

Black Joy/White Fragility vierde Zwarte vreugde. 
Tijdens de tentoonstelling brachten performers 
de als club ingerichte ruimte tot leven en 
dansten samen op verschillende stijlen clubmu-
ziek in een in een sfeer van ongeremde gemeen-
schappelijkheid. De volledige cast - bondgeno-
ten van Black Joy - ondersteunde het werk en 
verstoorde tegelijkertijd de normale gang van 
zaken in het instituut.

https://www.kunstinstituutmelly.nl/nl/series/812-hap
https://www.kunstinstituutmelly.nl/nl/series/812-hap
https://www.kunstinstituutmelly.nl/nl/series/812-hap
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Tentoonstellingsoverzicht Maria Pask: Zandra Rhodes' slaapkamer; een 
kamer om Auden te lezen, Rotterdam. Fotograaf: Franz Müller-Schmidt .
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MARIA PASK: Zandra Rhodes’ slaapkamer; 
een kamer om Auden te lezen.
5 november–5 december 2021

Maria Pask woont en werkt in Amsterdam en was een van de 15 
geselecteerde kunstenaars voor het seizoen 2020-2021 van de 
Hartwig Art Production | Collection Fund. De kunstenaar onder-
zoekt door middel van performances en installaties creativiteit en 
collectief auteurschap, empowerment en maatschappelijke 
dienstverlening. In de afgelopen twee decennia stond wederke-
righeid centraal in haar praktijk en kwamen haar werken tot stand 
door gedeelde ervaring met als doel om acceptatie, openheid en 
verandering te bevorderen.

Met Zandra Rhodes’ slaapkamer; een kamer om Auden te lezen 
(2021) vervolgde de kunstenaar haar onderzoek naar werk van mode- 
en textielontwerper Zandra Rhodes. Deze keer vestigde zij haar 
aandacht op diens slaapkamer, van top tot teen gehuld in creaties 
van de ontwerper. Pask beschouwde de slaapkamer van Rhodes als 
een ideale ruimte om zich terug te trekken, oude geliefden te herin-
neren en te dromen over toekomstige relaties. Deze gedachten 
heeft zij verwerkt tot allerlei tekeningen, schilderijen en prenten. In 
navolging van Rhodes heeft Pask voor deze tentoonstelling ook haar 
eigen (toevluchts)oord vormgegeven, voorzien van meters stof, 
bloemendisplays, schilderijen, en zelfs een eigen lijn beddengoed.

Ook opgenomen in de tentoonstelling zijn handgemaakte boe-
kenleggers en kussens vervaardigd door Paul Wilkinson, een volwas-
sene waar Pask voor zorgt.

Anders dan bij Rhodes werden alle tentoongestelde objecten 
door de kunstenaar te koop aangeboden, waarvan de opbrengsten 
werden gedoneerd aan St. Helena Cuckoo, een Nederlandse 
non-profitorganisatie voor woonondersteuning aan oudere volwas-
senen, die wordt geleid door de kunstenaar. Hiermee wilde Pask 
reflecteren op de verminderde waardering van toegepaste kunst en 
amateurisme en tegelijkertijd gebruikmaken van de commerciële 
kanten van kunstproductie om fondsen te werven voor werk dat 
hier ongezien gedaan wordt.

Curatoren: Rosa de Graaf, Jo-Lene Ong
Serie: Hartwig Art Production | Collection Fund

Kent Chan richt zich met zijn kunstenaarspraktijk op het verbeel-
den van de tropen. Hij is gevestigd in Amsterdam en Singapore en 
was een van de 15 geselecteerde kunstenaars voor het seizoen 
2020-2021 van de Hartwig Art Production | Collection Fund. Zijn 
kunstwerken onderzoeken hitte en de verschillen in context, poli-
tiek en esthetiek waaraan dit fenomeen onderhevig is. Hij betrekt 
vaak andere makers bij zijn werk. Zo ook voor zijn meest recente 
installatie Warme Fronten die bij Kunstinstituut Melly te zien was. 

Voor deze tentoonstelling verdiepte Chan zijn interesse in vroe-
gere en toekomstige relaties tussen hitte en kunst. Daarbij richtte hij 
zich met name op muziek uit verschillende tropische windstreken. 
Elektronische muziek heeft het imago futuristisch te zijn en in dat 
kader nodigde Chan voor Warme Fronten muziekproducenten en 
DJ’s uit, afkomstig uit India, Indonesië, Kenia en Brazilië. Hij vroeg 
ieder van hen een muziekproductie te maken. De gemeenschappelij-
ke deler daarbij was het verlangen om in muziek vast te leggen hoe 
het klimaat van vroeger en nu samenvalt.

Deze producties vormen de basis van de video-installatie van 
Chan, die, samen met een set posters ontworpen door Jonathan 
Castro Alejos, een beeld schetst van een radicaal tropisch toekomst-
beeld. Een alliantie op basis van muziek en de zon, waarbij de deel-
nemers meer gemeen hebben dan de gedeelde geschiedenissen 
die zij op afstand van elkaar doormaakten. Ze vinden elkaar ook in 
het potentieel en de verbindende kracht van hitte. Voor de kunste-
naar zijn de tropen nu al de toekomst; de toekomst is hitte.

Curatoren: Rosa de Graaf, Jo-Lene Ong
Serie: Hartwig Art Production | Collection Fund

KENT CHAN: Warme Fronten
17 december 2021–20 maart 2022

https://www.kunstinstituutmelly.nl/nl/series/812-hap
https://www.kunstinstituutmelly.nl/nl/series/812-hap
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Tentoonstellingsoverzicht Kent Chan: Warm Fronts, 2021, Kunstinstituut 
Melly, Rotterdam. Fotograaf: Franz Müller-Schmidt.
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INTERNATIONAAL / 
REIZENDE TENTOONSTELLINGEN

CECILIA VICUÑA: Seehearing the Enlightened 
Failure 
20 februari–11 juli 2021
CA2M Centro Arte Dos de Mayo, Madrid, Spanje.

MICHAEL STEVENSON: Disproof Does Not Equal 
Disbelief
3 juli–19 september 2021
KW Institute, Berlijn, Duitsland.

ANA MARÍA MILLÁN: Trescaras, tres mundos
1 september 2021–13 februari 2022
Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, 
Colombia

KAPWANI KIWANGA: Deposits
10 december 2021–12 februari 2022
State of Concept Athens, Athene, Griekenland

Exhibition overview  Cecilia Vicuña, Seehearing the Enlightened Failure, 
2021, CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. Photographer: Roberto Ruiz
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ARCHIEF

Op de derde verdieping is sinds 2017 een permanente fysieke 
ruimte voor het archief, inclusief werkplekken. In 2021 kregen we 
twintig verzoeken om informatie van buiten het instituut. Drie 
verzoeken waren afkomstig van de archieven van kunstenaars die 
bij Kunstinstituut Melly geëxposeerd hadden, twee oud-directeu-
ren vroegen om informatie over exposities, en er werd voor een 
jubileumboek naar informatie over Chris Dercon gevraagd. De 
overige verzoeken kwamen van studenten en onderzoekers die 
meer wilden weten over oude tentoonstellingen. De meeste ver-
zoeken werden gedaan vanuit Europa, maar er waren ook verzoe-
ken uit Zuid- en Noord-Amerika.
  Met de studenten en Maria Barnas van het Sandberg Instituut 
is een samenwerkingsproject gedaan onder de noemer Approa-
ching Language. De studenten hebben het archief meermaals 
bezocht en reageerden op verschillende aspecten van het archief. 
Daar is voor hun afstuderen een publicatie uit ontstaan waar als 
lopende draad een interview met de archivaris van Kunstinstituut 
Melly in staat. De presentatie van de publicatie in het instituut kon 
niet doorgaan vanwege COVID-19. De Belgische kunstenaar Lie-
ven de Boeck deed een doctoraalonderzoek en heeft daarvoor 
een Parangola van Hélio Oiticica in bruikleen gekregen. Voor het 
Constant-jaar is uitgebreid samengewerkt met het Constant 
Archief in Utrecht. Naast allerlei fotomateriaal en documenten, 
hebben we VHS-videobanden van rondleidingen door de ten-
toonstelling uit 1998 gedigitaliseerd en gedeeld. Daarnaast is met 
behulp van de originele gastenlijst van de tentoonstelling Con-
stant New Babylon een event georganiseerd in samenwerking 
met het Nieuwe Instituut.

Tentoonstellingsoverzicht  Over Constant: New Babylon, 2021, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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In 1998 organiseerde Kunstinstituut Melly (toen nog Witte de 
With Centrum voor Hedendaagse Kunst) een tentoonstelling over 
de legendarische Nederlandse kunstenaar Constant Nieuwenhuys 
(1920–2005), die kortweg Constant werd genoemd. Deze omvang-
rijke tentoonstelling en begeleidende publicatie richtte zich op 
zijn langlopende project project New Babylon (1959–1974). Con-
stant vervaagde de grenzen tussen architectuur en kunst, en zijn 
New Babylon kristalliseerde dit uit: een denkbeeldige en visionai-
re stad, gewijd aan het principe van genot.

In het najaar van 2021 werd deze tentoonstelling uit 1998 met 
hernieuwde aandacht bekeken door Kunstinstituut Melly. Over Con-
stant: New Babylon bestond uit een vitrine met archiefmateriaal met 
betrekking tot Constants tentoonstelling, waaronder corresponden-
tie, promotiemateriaal en publicaties, en werd gepresenteerd in 
MELLY.

Van juli 2021 tot juli 2022 vierden we dat Constant 101 jaar gele-
den werd geboren. Waar 100 jaar staat voor een compleet tijdperk 
om op terug te kijken, staat 101 voor de overgang naar het volgende 
eeuwfeest. Constant 1 0 1 bestond uit een multidisciplinair program-
ma van projecten in samenwerking met Nederlandse musea, pre-
sentatie-instellingen, archieven, individuele makers, tijdschriften, 
uitgeverijen en onderwijsinstellingen.

Deze presentatie was gepland in samenhang met een publieks-
programma georganiseerd in samenwerking met Het Nieuwe Insti-
tuut en Master Interior Architecture: Research + Design (MIARD) van 
het Piet Zwart Instituut van de Willem de Kooning Academie, beide 
in Rotterdam, ter gelegenheid van de lancering van Constant 1 0 1.

Netwerk: Constant 1 0 1, Het Nieuwe Instituut, MIARD

OVER CONSTANT: New Babylon
1 oktober 2021–30 juni 2022

PUBLIEK PROGRAMMA

FORUM New Babylon: Continuous Now met 
Mark Wigley
Locatie: Kunstinstituut Melly en Het Nieuwe 
Instituut
30 september 2021

Als onderdeel van het programma Constant 1 0 
1, presenteerde Kunstinstituut Melly in samen-
werking met Het Nieuwe Instituut en MIARD 
samen een avondvullend rondreizend program-
ma rond de erfenis en het 101-jarig jubileum van 
Constant Nieuwenhuys. Het programma draaide 
om Nieuwenhuys’ visionaire utopische architec-
tuurproject New Babylon, en de tentoonstelling 
die in 1998 werd samengesteld door architec-
tuurhistoricus Mark Wigley. New Babylon, ont-
worpen in 1959-1974, bood een visioen van een 
in de toekomst gebouwde omgeving die de hele 
oppervlakte van de aarde besloeg en op pijlers 
rustte; van een samenleving georganiseerd rond 
vrije tijd en spel, en werk dat alleen door geauto-
matiseerde machines wordt uitgevoerd. Hoe ziet 
dit visioen er vandaag uit? Hoe is het voorstel 
voor New Babylon verandert tussen 1998 en 
2021? En wat was de impact van deze tentoon-
stelling op degenen die haar bezocht hebben?
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Alle evenementen die in deze sectie worden vermeld, vonden 
plaats bij Kunstinstituut Melly, ofwel in ons auditorium, in 84 
STAPPEN op de derde verdieping, danwel in MELLY de hybride 
ruimte op de begane grond. Wanneer dit vanwege de CO-
VID-19-maatregelen niet mogelijk was, vonden deze online 
plaats; in dat geval wordt dit aangegeven als de locatie.

MELLY is een hybride ruimte op onze begane grond met een: 
boekwinkel, café, presentatieruimte, en bovenal een plaats voor 
culturele interconnectiviteit. De ruimte is gratis toegankelijk voor 
het publiek en vormt de opening waarmee Kunstinstituut Melly 
zich kan verhouden tot het publiek en de gemeenschappen. Op 
die manier worden de culturele dialoog en een kennismaking 
met hedendaagse kunst gestimuleerd. We beschouwen MELLY 
als de thuisbasis van het collectief leren, een instrumentarium 
dat Kunstinstituut Melly zelf heeft ontwikkeld. Het experimentele 
programma is gericht op nieuwe vormen van samen leren en het 
bijeenbrengen van diverse stemmen.

KUNST EN  
ACTIVITEITEN

TRAINING: Zoete gedachte, zoet woord en zoet gevoel - 
Het medicijn van suikerriet op zaterdag 27 en zondag 28 november 2021. 

Fotograaf: Eden Calgie
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SESSION: Een tafel dekken voor de voorvaderen op zaterdag 9 oktober 
2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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SESSIES

SESSIES zijn een combinatie van leren, performance en entertain-
ment. Tijdens deze events wordt met onder andere muziek en 
spoken word bruggen geslagen tussen verschillende disciplines. 
Het belangrijkste doel is om momenten te creëren om te delen, 
jezelf bloot te stellen, te begrijpen en met elkaar om te gaan bin-
nen de ruimte van kunst. De uitgangspunten voor deze serie zijn 
te vinden in, maar zeker niet beperkt tot, ons tentoonstellingspro-
gramma.

SESSIE: A Mic of One’s Own
29 januari 2021
Locatie: Online

Kunstinstituut Melly organiseerde in samenwer-
king met The Writers Guide (to the Galaxy) een 
online editie van hun feministische open mic 
sessie A Mic of One’s Own. Deze sessie speelde 
zich geheel af op Zoom en werd gehost door 
Siham Amghar. Het evenement was gebaseerd 
op de tentoonstelling van Usha Seejarim en haar 
kijk op tekenen van vrouwelijkheid. Spoken word 
performances over dat onderwerp waren onder-
deel van dit evenement.

Deelnemers: 
Emma Anbeek, Eelkje Christine Bosch, Pip Lou, 
Suus Peet, Sanne Pols, Denise Sarfo, Nikki Ver-
hoeven, Storm Vogel, Suzan Yucel, Milou Zeer.

SESSIE: A Mic of One’s Own: Radical Feminist 
Therapy
7 mei 2021
Locatie: Online

Voor deze Engelstalige editie van A Mic of One’s 
Own bundelden Kunstinstituut Melly en The 
Writer’s Guide (to the Galaxy) opnieuw hun 
krachten! Deze sessie vond volledig plaats via 
Zoom en werd gehost door Siham Amghar. We 
lieten ons inspireren door de installatie van Inga 
Zimprich over de radicale feministische thera-
piebewegingen van de jaren zestig en zeventig. 
Gedachten en spoken word-performances over 
geestelijke gezondheid en zelfzorg waren on-
derdeel van dit evenement.

Host: Yaël van der Wouden
Deelnemers:
Viana Afoumou, Elina Alekseeva, Eelkje Christine 
Bosch, Francesca Von Cigno, Denise van Dillen, 
Loulou Elisabettie, McKenna Faulkner, Nikki Ver-
hoeven, Imme Visser, Simone Zwitserloot.

PERSPECTIEVEN door Kevin Gotkin
11 juni 2021
Locatie: Live en Online

Gedurende deze tijd van heropening na ver-
schillende COVID-19 lockdowns, hebben we een 
pauze ingelast om te experimenteren en na te 
denken over wat voor soort evenementen, bij-
eenkomsten en formats voor samenzijn we wil-
len organiseren en bijwonen in de toekomst met 
een publieke presentatie, een bijeenkomst en 
het delen van vaardigheden met onze gast Kevin 

Gotkin - onderzoeker, activist en feestorganisa-
tor uit New York. In deze SESSIE deelde Gotkin 
zijn ervaring met het organiseren van feesten 
met ons, waarbij bekwaamheid en vreugde als 
een fundamenteel en transformerend kader 
voorop stonden. Gepresenteerd in samenwer-
king met Simon(e) van Saarloos en Het HEM ter 
gelegenheid van Chapter4OUR. Het evenement 
bestond uit een screening met speciale dank 
aan de bijdragers aan het JOY (Perspectives 
programma) van onze Melly TV-serie.

ZOMERPROGRAMMA: Melly’s Mocktails door 
Tayler Calister
7 augustus 2021

Dit evenement bestond uit een aantal zeer spe-
ciale mocktails, live gemaakt in MELLY door 
voormalig Collectief Leren Fellow Tayler Calis-
ter. Het was allemaal zorgvuldig samengesteld 
door Tayler en geïnspireerd door de kunstwer-
ken in de tentoonstelling 84 STAPPEN. Liefde en 
zorg waren de hoofdingrediënten!

ZOMERPROGRAMMA: UNDER THE BAOBAB, 
door Omek
8 augustus 2021

Omek is een gemeenschapsgericht platform dat 
zich toelegt op de sociale en professionele voor-
uitgang van Afrikaans diasporatalent met col-
lectief leren en het delen van kennis over de 
Afrikaanse cultuur, identiteit en geschiedenis als 
doel. Voor dit event wilde het platform voorna-
melijk de verhalen van Zwarte creatives in de 
kunstwereld verkennen en de trajecten ontrafe-
len die kunstenaars moeten volgen om te creë-
ren, te presenteren en van hun kunst te kunnen 
leven. Dit gebeurde door in gesprek te gaan met 
de door hen uitgenodigde gasten, filmmaker 
Robert-Jonathan Koeyers, onze Collectief Leren 
Fellow en fotograaf Aqueene Wilson en danse-
res Kelly Bigirindavyi.

ZOMERPROGRAMMA: Melly’s Potten door 
Funda Baysal
21 augustus 2021
 
Dit evenement was een collectieve workshop 
keramiek onder leiding van gastkunstenaar 
Funda Baysal. Tijdens deze hands-on workshop 
werd geëxperimenteerd met klei en werd nage-
dacht over hoe we bepaalde interieurelementen, 
zoals plantenpotten, samen kunnen vormgeven 
in een ruimte die collectief denken en gezamen-
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lijke actie bevordert. Als resultaat zullen de ver-
schillende variaties van potontwerpen worden 
gedocumenteerd en geïntegreerd in één defini-
tief ontwerp dat in 2022 in opdracht zal worden 
gemaakt.

ZOMERPROGRAMMA: Ulufer Çelik x Eathouse / 
LIVE FEED in Melly
28 augustus 2021

Eathouse / LIVE FEED in Melly, was een live 
Gömbe kookevenement met kunstenaar Ulufer 
Çelik. Dit evenement was de laatste aflevering 
van LIVE FEED - een serie van live kookevene-
menten door het Rotterdamse kunstenaarscol-
lectief Eathouse. Er werd een stap-voor-stap 
demonstratie gegeven van het maken van dit 
unieke recept uit centraal Anatolië, vergezeld 
van fragmenten uit Çelik’s artistieke onderzoek 
dat zich richt op de dubbele aard van de opi-
umoogst in Doganhisar village (Turkije) in relatie 
tot ecologie, pijntolerantie en vrouwelijkheid. 
Tijdens het evenement deelde speciale gast 
Sennur Turgut haar ervaring en tips over dit 
gebakje gevuld met maanzaadpasta. Het evene-
ment werd uitgezonden op de website van Kun-
stinstituut Melly en op het YouTube-kanaal van 
Eathouse. Tijdens het weekend werden de vi-
deo-opnames en het beeldmateriaal van het 
onderzoek vertoond in MELLY, waar ook de 
Gömbe werd geserveerd.

Eathouse is een kunstenaarsinitiatief opgezet 
door Ulufer Çelik, Merve Kılıçer, Vlada Predelina, 
en Jake Caleb om eenvoudig, betaalbaar eten en 
een genereuze culturele ontmoetingsplek te bie-
den aan mensen die in Rotterdam-Zuid wonen.

SESSIE: Some of My Souls
1 oktober 2021

Als onderdeel van Iris Kensmil’s tentoonstelling, 
Some of My Souls, opende Kunstinstituut Melly 
haar deuren voor een nieuwe SESSIE waarbij 
enkelen van de door Kensmill geportretteerden 
werden uitgenodigd. Jessica de Abreu, Mitchell 
Esajas, Munganyende Hélène Christelle, Djuwa 
Mroivili en Grâce Ndjako deelden persoonlijke 
verhalen en reflecteerden op vrouwenemanci-
patie en het activisme van vandaag. Deze SESSIE 
richtte zich op persoonlijke reflectie en delen als 
een belangrijke manier om verbinding te maken. 
De sessie eindigde met een muzikale perfor-
mance door Lady Shaynah.

SESSIES: A Mic Of One’s Own: The Politics of 
Language
8 oktober 2021

Voor deze Engelstalige editie van A Mic of One’s 
Own bundelden Kunstinstituut Melly en The 
Writer’s Guide (to the Galaxy) opnieuw hun 
krachten. Deze keer lieten we ons inspireren 
door RA Walden die een nieuwe taal creëerde 
- xây ithřa - als tegengif tegen het restrictieve 
karakter van het Engels. Spoken word-perfor-
mances over taal in brede zin waren onderdeel 
van dit evenement.

Deelnemers:
Siham Amghar, Dirkje Baris, Duraa, Sandra Go-
lubjevaite, Marloes, Noémie, Kim Steinmann, 
Elise Vellekoop, Nikki Verhoeven.

SESSIE: Een tafel dekken voor de voorvaderen 
9 oktober 2021

Bij dit evenement werden de poëzie en circulaire 
tijdelijkheid van de oogst gevierd, ter gelegen-
heid van Jasmine Thomas-Girvan’s solotentoon-
stelling Bathed in Sacred Fire, gepresenteerd in 
samenwerking met Sour Grass en de Piet Zwart 
Instituut Master Fine Arts. Tijdens deze speciale 
SESSIE werd een cyclus doorlopen van verzame-
len, voorbereiden, delen en genieten van verse 
producten uit een tuin als viering van de ten-
toonstelling. Als eregast was auteur en dichter 
Olive Senior uitgenodigd, die deelnam via een 
virtuele verbinding.

SESSIE: Eathouse x Alejandra López & Lena 
Longefay
26 november 2021

Eathouse organiseerde een proeverij die de 
ecologische denkwijze van de middeleeuwse 
mystica Hildegard von Bingen onderzocht. Deze 
proeverij werd mogelijk gemaakt door de kun-
stenaars Alejandra López & Lena Longefay. In 
hun praktijken onderzoeken López en Longefay 
het maken en delen van voedsel als een proces 
van heling en samenkomen. Ze nodigden ons uit 
om samen met hen de term Infusion te onder-
zoeken door middel van een eetbare installatie 
van geïnfuseerd eten en drinken.

ZOMERPROGRAMMA: Eathouse op zaterdag 28 augustus 2021. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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SESSIE: Some of My Souls op vrijdag 1 oktober 2021. Fotograaf: Aad 
Hoogendoorn
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De FELLOW SESSIES WHERE ARE THE BLACK BODIES DANCING 
was een tweedelige online serie die moet worden gezien als een 
onderzoek dat tot leven kwam. Door middel van een visuele verza-
meling gesprekken, performances en kunst stelden we vragen 
over het raciale landschap in de hedendaagse dans, terwijl we 
actief ruimte creëerden voor Zwarte lichamen. Deze FELLOW 
SESSIES werden geleid door Aqueene Wilson, die in 2019 ook 
onderzoek deed naar het gebrek aan Zwarte dansers in Neder-
landse instellingen.

FELLOW SESSIES
WHERE ARE THE BLACK BODIES DANCING? 
Aflevering 1: Ontvouwen van raciale structuren 
in dans
9 april 2021
Locatie: Online

Op het programma stond een improvisatiestuk 
van Junadry Leocaria, die in Kapwani Kiwanga's 
tentoongestelde werk in Kunstinstituut Melly 
haar wortels omarmde. Bovendien werd Kiwan-
ga’s concept van verzet gebruikt als een belang-
rijk thema in deze online serie.

In deze aflevering werden veelgeprezen be-
grippen als diversiteit en gelijkheid tegengespro-
ken door Christian Yav en Junadry Leocaria. Yav is 
een freelance danser, choreograaf en activist die 
zich richt op de urgentie achter inclusiviteit, terwijl 
Leocaria zich specialiseert in waacking - een stijl 
die speelt met personages, emoties en expressie 
- en sinds 2018 de (Nederlandse) urban theater 
scene domineert. 

WHERE ARE THE BLACK BODIES DANCING? 
Aflevering 2: Weerstand in bloei
24 april 2021
Locatie: Online

In deze tweede aflevering gingen we verder in 
gesprek over het thema van het Zwarte lichaam. 
Daarbij nodigden we Chanel Vyent en Dalton 
Jansen uit om, geïnspireerd door het werk van 
Kapwani Kiwanga, hun vormen van verzet te 
delen in Kunstinstituut Melly. Vyent studeerde 
in 2019 af aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en is een belangrijk vrouwelijk 
lichaam in het hedendaagse dansveld. Jansen, is 
een ambitieuze, jonge choreograaf en onderne-
mende maker, die in 2021 zijn eigen dansgezel-
schap BLACK BIRDS oprichtte in Rotter-
dam-West.
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PANEL: De-modernisering van de beeldcultuur tijdens de CONFERENTIE: 
Affective Graphic Design — Dag 2 op zaterdag 23 oktober 2021. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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CONFERENTIES

CONFERENTIES zijn grootschalige publieke programma’s die in 
samenwerking met nationale en internationale platforms heden-
daagse vraagstukken verkennen. Sinds 2021 vinden deze online of 
in hybride vorm plaats. In 2021 organiseerden we twee conferen-
ties, MINDSCAPES samen met het SICK! Festival in Manchester en 
AFFECTIVE GRAPHIC DESIGN samen met de Jan Van Eyck Acade-
mie, Maastricht.

CONFERENTIE: MINDSCAPES

De online conferentie MINDSCAPES was een twee-
daags programma en onderzocht de manieren 
waarop de omgeving - van woningen tot straten, 
en van steden tot sociale media - ons welzijn en 
onze mentale gezondheid beïnvloeden. Mede-ge-
organiseerd door SICK! Festival in Manchester en 
Kunstinstituut Melly in Rotterdam, bood deze 
conferentie een intersectionele benadering, geba-
seerd op ervaringen uit de eerste hand met kwes-
ties rond toegang tot geestelijk welzijn, en over de 
rol die de kunst- en gezondheidssector speelt of 
kan spelen. Bij alle evenementen was een gebaren-
tolk aanwezig.

CONFERENTIE: MINDSCAPES
20–23 april 2021
Locatie: Online

The Great Debate: Mind and the City MINDSCAPES 
opende met The Great Debate: Mind and the City, 
waar onderwerpen en strategieën met betrekking 
tot stadsplanning, onderwijs en cultuur werden 
besproken. Voorzitter van het programma was 
Kasper de Graaf (directeur Design Manchester) en 
sprekers waren onder andere Said Kasmi (wethou-
der voor Onderwijs, Cultuur en Toerisme, Gemeen-
te Rotterdam), Ellen Van Loon (Partner bij OMA 
Architects en hoofdarchitect van Factory Man-
chester), en kunstenaar Jan Rothuizen.

Fresh Air
Met de nadruk op stadstuinen en het buitenleven, 
met Jini Reddy, reisschrijver uit Londen, en Mark 
Frith, kunstenaar uit Bristol

Freedom of Movement
Over de openbare ruimte en de gebouwde omge-
ving, met Aidan Moesby, kunstenaar en curator uit 
Bristol; Ruth Fabby, directeur van Disability Arts 
Cymru, Wales; Mike Emmerik, partner bij Crimson 
Historians & Urbanists en directeur van de Inde-
pendent School for the City in Rotterdam; en Ste-
fan White, hoogleraar aan de Manchester School 
of Architecture

Institutions of Care
Zorginstellingen in de kunst en gezondheidssector 
met Richard Bennaars, artistiek manager van Gale-
rie Atelier Herenplaats, Rotterdam; Marieke van 
Rooy, academicus en deel van het kunstenaarsduo 
Mangano & Van Rooy in Amsterdam; en Wilco 
Tuinebreijer, voorzitter van Beautiful Distress, 
Amsterdam

Staying In
Met een focus op ervaringen van innerlijkheid, 
en vanzelfsprekend gezien in het licht van de 
impact van de lockdowns, met Jackie Hagan, 
dichter, stand-up comedian en toneelschrijver; 
kunstenaar Hamja Ashan en auteur van Shy 
Radicals; en de Rotterdamse schrijver Moosje M 
Goosen.

The Digital Effect
Een onderzoek naar de invloed op mentale ge-
zondheid, toegekend aan een gevoel van ver-
bondenheid en zichtbaarheid, maar ook van 
controle en groepsdruk. Met Robin van den 
Akker, hoofd Geesteswetenschappen aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam; Sandeep Rano-
te, medisch directeur van North West Boroughs 
Healthcare in Manchester; Joe Strickland, artis-
tiek directeur van Chronic Insanity, UK; en Ian 
Tucker, directeur Impact en Innovatie aan de 
School of Psychology bij de University of East 
London.

Who Cares?
Over toegankelijkheidsstrategieën aangeboden 
of tekortgedaan door de kunstsector, met Alex 
Coulter, directeur van Arts & Health Southwest, 
UK; Pelin Basaran, programmamanager bij Con-
tact in Manchester; Esther Vossen, directeur 
van Het Vijfde Seizoen in Amsterdam; en de 
Berlijnse kunstenaar RA Walden.

The great debate: Mind and the City
20 april 2021
Locatie: Online



80 81

CONFERENTIE: Affective 
Graphic Design
22–23 oktober 2021

Affective Graphic Design was een tweedaagse 
internationale conferentie over de dialoog tussen 
beeldende kunst en grafische vormgeving. Geor-
ganiseerd door Kunstinstituut Melly in Rotterdam 
en in samenwerking met de Jan van Eyck Acade-
mie in Maastricht, omvatte het programma twee 
online evenementen en vier live programma’s met 
meer dan 20 sprekers uit binnen- en buitenland. 
Alle evenementen werden gehouden in het Engels 
bij Kunstinstituut Melly en werden live gestreamd 
door ons en onze partner, Jan van Eyck. 

KEYNOTE: Rondom het Zwarte Vierkant: Ontdek-
king tegenover Uitvinding
Online lezing door Irene V. Small

Tijdens deze lezing werd geprobeerd om drie 
ontdekkingen te doorgronden: het moment waar-
op de Russische kunstenaar Kazimir Malevitsj het 
Zwarte Vierkant bereikte, het zogenaamde “nul-
punt van de vorm” in 1915; de benoeming en be-
schrijving door de Braziliaanse kunstenares Lygia 
Clark van een ruimtelijn in haar schilderij Discovery 
of the Organic Line uit 1954, waarin het schilderij 
het Zwarte Vierkant wordt aangehaald; en de 
onthulling in 2015 dat het eerdere schilderij een 
inscriptie bevat, “Battle of Negroes...”, wat sugge-
reert dat esthetische en raciale ontologieën van 
Zwart-zijn vanaf het begin met elkaar verbonden 
waren. Irene V. Small maakte online verbinding 
vanuit het Clark Institute, USA.

KEYNOTE: Het ontwerpen van een tijdperk: Vicen-
te Rojo’s rol in de Mexicaanse cultuur
Online lezing door Cuauhtémoc Medina

In het midden van de twintigste eeuw vonden 
velen die actief waren op het gebied van kunst 
waarschijnlijk een gemeenschappelijke compo-
nent in de identiteit van de affiches, boekomsla-
gen, culturele bijlagen en tijdschriften die ze za-
gen en lazen. De meeste van deze afbeeldingen 
zijn waarschijnlijk ontworpen door dezelfde per-
soon, de schilder, ontwerper en redacteur Vicente 
Rojo (1932–2021). Vicente Rojo, een Catalaanse 
emigrant die in 1949 naar Mexico verhuisde om te 
ontsnappen aan de dictatuur van Franco in Span-

je, beschouwde grafisch ontwerp als een vorm van 
culturele dienstverlening. Weinig mensen in de 
geschiedenis hebben zoveel invloed gehad op het 
creëren van de visuele cultuur van een tijdperk als 
Rojo voor de Mexicaanse cultuur. Deze lezing ging 
over Vicente Rojo’s leidende rol als leverancier van 
een esthetische stijl voor de dominante Mexicaan-
se moderne cultuur, de verre dialoog tussen zijn 
schilderkunst en design, met bijzondere nadruk op 
zijn kunstenaarsboeken in samenwerking met 
schrijvers als Octavio Paz, José Emilio Pacheco, of 
José Miguel Ullán. Cuauhtémoc Medina maakte 
online verbinding vanuit MUAC (Museo Universi-
tario Arte Contemporáneo) in Mexico-Stad,  
Mexico.

PANEL: Synergie en samenwerking
Live panel discussie

Dit panel, dat werd gemodereerd door Yin Yin 
Wong, bracht een groep actieve beeldend kunste-
naars en grafisch ontwerpers samen om te dis-
cussiëren over synergie en samenwerking tijdens 
het maken van kunstenaarsboeken. Deelnemers 
waren Katja Mater, Elisabeth Klement, Aglaia Kon-
rad, en Linda van Deursen (Mevis en van Deursen).

BOEKEN: The Book Lovers
Live gesprek met Mark von Schlegell en The Book 
Lovers

De laatste jaren was er in de beeldende kunst een 
wending te zien in de richting van verhalende 
literatuur. Een groeiende interesse in experimen-
tele vormen van creatieve kritiek leidde tot een 
hybride tekstuele ruimte waarin theorie en prak-
tijk, fictie en onderzoek, samenvloeien. Tijdens 
een openbaar gesprek bespraken The Book Lovers 
(David Maroto en Joanna Zielińska) en Mark von 
Schlegell kwesties die verband houden met de 
uitputting van conventionele modellen van kri-
tisch schrijven over kunst en de mogelijkheden die 
worden geopend door alternatieve schrijfpraktij-
ken, zoals de roman van de curator en de introduc-
tie in de kunstkritiek van middelen die gewoonlijk 
worden toegeschreven aan creatief schrijven. Dit 
live programma werd ingeleid door Vivian Ziherl.

BOEKEN: El Plástico, the Sun that lives inside 
the Rock

Live boekpresentatie door Laumes, met hapjes en 
een wijnreceptie. Het boek El Plástico, the Sun 
that lives inside the Rock, gecreëerd door Laumes 

(Goda Budvytytė en Viktorija Rybakova), is een 
observatie over de evolutie van materiële plastici-
teit; het is een verhaal over plastic waarvan Me-
so-Amerika het geboorteland is. Het boek bevat 
een polymorf project dat het resultaat is van ver-
scheidene jaren onderzoek door kunstenaar Vikto-
rija en ontwerper Goda. Deze boekpresentatie en 
wijnreceptie was inclusief een presentatie van 
Laumes, ingeleid door Jeroen Lavèn.

KEYNOTE: Twee van de drie dingen die ik weet over 
Maria
Online lezing door Nina Paim

Deze lezing vertelde het verhaal van een wilde 
detective die de voetsporen treedt van de in Brazi-
lië geboren, in Bazel gevestigde kunstenaar, ont-
werper en pedagoog Mary Vieira. Vieira’s oeuvre 
omvat zowel klein- en grootschalige sculpturen, 
tentoonstellings- en landschapsontwerp, maar 
ook boeken, prenten, posters, en meer. Hoewel 
haar oeuvre nog grotendeels ondergewaardeerd 
is, staat ze tegenwoordig vooral bekend om haar 
kinetische werken en sculpturen die uitnodigen 
tot een directe manipulatie door het publiek, en 
die ze al in de jaren 1940 in Brazilië begon te ma-
ken. Met deze lezing vertrokken we vanuit de uni-
versiteitsbibliotheek van Bazel, waar de openbare 
sculptuur polyvolume: hexagonal, meta triangular 
itinerary of tactile communication sinds 1968 
staat, en slingerden we door Berlijn, Belo Horizon-
te en daarbuiten, waar we geografieën met media 
vermengden en de verschillende uitingsvormen 
volgden van deze relatief onbekende, zelfbe-
noemde Braziliaanse. Om deze lezing te geven, 
maakte Nina Paim online verbinding vanuit Basel, 
Zwitserland.

PANEL: De-modernisering van de beeldcultuur
Live gesprek

Dit panel, dat werd gemodereerd door Yin Yin 
Wong, bracht grafisch ontwerpers Amy Suo Wu, 
Loraine Furter, Garine Gokceyan en Kristyan Sarkis 
samen om te discussiëren over pogingen om de 
visuele cultuur te de-moderniseren door middel 
van typografie en letterontwerp.

KEYNOTE: Beste Karel: Over ontwerp en weder-
zijdse afhankelijkheid
Live lezing door Prem Krishnamurthy

Karel Martens (1939) is een van de meest iconische 
creatieve figuren in Nederland en wordt algemeen 
erkend voor zijn werk in boeken, installaties en 

allerhande drukwerk. In deze persoonlijke bijdrage 
plaatste Prem Krishnamurthy Martens’ recente 
werk in het licht van de meervoudige onderlinge 
afhankelijkheden ervan - met medewerkers, con-
texten, locaties en zelfs het papier dat hij gebruikt. 
Het idee van grafisch ontwerp als een onpartijdig 
kader werd in twijfel getrokken n met een experi-
menteel format werd geprobeerd nieuwe inzich-
ten te krijgen in Martens’ veelzijdige praktijk.

PANEL: Collectief ontwerp
Live en online gesprek

Tijdens dit programma, gemodereerd door Jeroen 
Lavèn en met een videoclip van Robert Jonathan 
Koeyers, presenteerde twee ontwerpteams: het 
studentencollectief Studio 4oo2 in Jakarta, dat de 
visuele identiteit voor Documenta 15 in Kassel 
ontwierp; als tweede een groep grafisch ontwer-
pers van Werkplaats Typografie in Arnhem, die dit 
jaar de visuele identiteit van Kunstinstituut Melly 
ontwierp, in dit programma vertegenwoordigd 
door Callum Dean, Wooseok Jang, Nina Schouten 
en Yan Zhihan. Beide teams vertelden over hun 
opdrachten en werkprocessen.

PANEL: Voorbij identiteiten
Live gesprek

Welke plek heeft het ontwerpen van grafische 
identiteiten (nog) in de hedendaagse ontwerp-
praktijk? In een panel gemodereerd door Clara 
Balaguer, discussiëerden Sophie Douala, Cengiz 
Mengüç en Team Thursday over identiteiten in de 
breedste zin van het woord: van corporate tot 
cultureel, van institutioneel tot je eigen identiteit.

Affective Graphic Design werd georganiseerd 
door Sofía Hernández Chong Cuy en Pilar Mata 
Dupont, in coproductie met Yin Yin Wong, ter 
gelegenheid van de lancering van de website en 
de nieuwe grafische identiteit van Kunstinstituut 
Melly, ontworpen door Emily Turner, Callum Dean, 
Yan Zhihan, Wooseok Jang, en Nina Schouten in 
het kader van het Collectief Leren in de Praktijk- 
programma van het instituut in samenwerking 
met Werkplaats Typografie (Arnhem) en Wkshps 
(Berlijn/New York).
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Khairani Barokka: The Lie Down tijdens FORUM: Altered States | Close 
Encounters op zaterdag 11 december 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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FORUMS

FORUMS bieden een plek voor diepgaande dialogen tussen ons 
tentoonstellingsprogramma en actuele kwesties in de publieke 
sfeer. FORUMS brengen kunstenaars en bezoekers samen met 
vooraanstaande denkers, onderzoekers en specialisten en met 
vooraanstaande woordvoerders uit de gemeenschap. FORUMS 
experimenteren met hybride formats, bijvoorbeeld door middel 
van panels, rondetafeldiscussies, uitgebreide tentoonstellings-
rondleidingen, muzikale intermezzo’s, evenals voedsel- en tuin-
rondleidingen. 

FORUM ‘New Babylon: Continuous Now’ met 
Mark Wigley. 
Locatie: Kunstinstituut Melly en Het Nieuwe 
Instituut
30 september 2021

Als onderdeel van het programma Constant 1 0 
1, presenteerde Kunstinstituut Melly in 
samenwerking met Het Nieuwe Instituut en 
MIARD samen een avondvullend rondreizend 
programma rond de erfenis en het 101-jarig 
jubileum van Constant Nieuwenhuys. Het 
programma draaide om Nieuwenhuys’ visionaire 
utopische architectuurproject New Babylon, en 
de tentoonstelling die in 1998 werd 
samengesteld door architectuurhistoricus Mark 
Wigley. New Babylon, ontworpen in 1959-1974, 
bood een visioen van een in de toekomst 
gebouwde omgeving die de hele oppervlakte 
van de aarde besloeg en op pijlers rustte; van 
een samenleving georganiseerd rond vrije tijd 
en spel, en werk dat alleen door 
geautomatiseerde machines wordt uitgevoerd. 
Hoe ziet dit visioen er vandaag uit? Hoe is het 
voorstel voor New Babylon verandert tussen 
1998 en 2021? En wat was de impact van deze 
tentoonstelling op degenen die haar bezocht 
hebben?
 

FORUM: Altered States|Close Encounters 
11 december 2021
Locatie: Live en Online

Het FORUM: ‘Altered States’ viel samen met de 
lancering van de gelijknamige nieuwe poëzie-
bloemlezing van Ignota Books, waarin de actuele 
vraag wordt gesteld: Kunnen veranderde toe-
standen veranderde werelden voortbrengen? 
Tot de deelnemers behoorden Anne Boyer, 
Khairani Barokka, Clay AD, Kaoutar Gadir, Ignota 
(Sarah Shin en Ben Vickers), Huw Lemmey, Lena 
Longefay & Alejandra López, Nisha Ramayya & 
MJ Harding, Cora Schmeiser, Lisa Tan en Mia 
You. Het programma bestond uit twee delen, en 
vond zowel online als live plaats. Het FORUM 
vormde de afsluiting van het thematische clus-
ter Medicijn, waanzin en magie van de TRAININ-
GEN georganiseerd in de tentoonstelling 84 
STAPPEN. 
  Het eerste deel genaamd Close Encounters 
was een dynamisch programma van lezingen, 
geleide meditatie, lichaamsworkshops, beeld-
colleges en geïnfuseerde voeding tijdens de 
lopende tentoonstelling 84 STAPPEN met: 
Khairani Barokka: The Lie Down; Huw Lemmey: 
Washing Chirst’s Nappies; Nisha Ramayya & M.J. 
Harding: Treble Heaven; Kaoutar Gadir & Clay 

AD: In Dialogue with Ra Walden. Het tweede deel 
van het Forum werd geopend met een zanguit-
voering door Cora Schmeiser, een vooraan-
staand vertolker van de muziekcomposities van 
Hildegard von Bingen. Gevolgd door een beeld-
lezing Dodge and Burn van 84 STAPPEN-kunste-
naar Lisa Tan. Afsluiter van het FORUM was de 
KEYNOTE lezing, The Fallen Angel of the Senses, 
door Anne Boyer. Deze KEYNOTE werd geleid 
door Mia You, dichter en docent aan het Sand-
berg Instituut en de Universiteit Utrecht. De 
lezing werd gepresenteerd in samenwerking 
met Stichting Perdu.



KEYNOTE: Michelle Teran, Om gemeenschappelijk te leren (politiek dus) 
op vrijdag 24 september 2021. Fotograaf: Florian Braakman



88 89

KEYNOTES 

De KEYNOTE serie is een platform om samen te 
komen in gedachten en gesprek. Elke KEYNOTE 
nodigt uit tot het leveren van bijdragen over 
belangrijke publieke onderwerpen. Dit seizoen 
werd de relatie tussen kunst en therapie, of 
therapeutische esthetiek verkend in samenwer-
king met academische en educatieve partners in 
Rotterdam en Nederland.

KEYNOTE: Om gemeenschappelijk te leren (Poli-
tiek dus) door Michelle Teran
24 september 2021

Pedagoog, kunstenaar en onderzoeker Michelle 
Teran presenteerde To Learn in Common (Which 
is Politics) Emergent Research on Transforma-
tive Pedagogy. Deze lezing en lancering van de 
publicatie Situationer Workbook/Situationer 
Cookbook sloten aan bij opkomend onderzoek 
rond transformatieve pedagogie. Dit komt voort 
uit de impuls om terug te keren naar de tekenta-
fel, om andere mogelijke perspectieven op leren 
en onderwijs te bedenken. Het onderzoek gaat 
onder andere over een spandoek op een brand-
trap, een waterbassin, een stadstuin, een gym-
zaal, een kamp voor klimaatrechtvaardigheid, 
een gemeenschapsruimte, en een verstelwerk-
plaats. Dit werd gevolgd door een vraag- en 
antwoordronde onder leiding van socioloog 
Teana Boston-Mammah. Het evenement vond 
plaats in samenwerking met de Willem de 
Kooning Academie, Rotterdam.

KEYNOTE: Beatriz Colomina
Locatie: Design Academy Eindhoven
29 september 2021

Architectuurtheoreticus en historicus Beatriz 
Colomina gaf een lezing waarin ze de paradig-
ma’s van de 20e eeuw op het gebied van ge-
zondheid en architectuur onderzoekt. De lezing 
was gebaseerd op Colomina’s monografie X-ray 
Architecture (Lars Müller Publishers) uit 2019. In 
dit boek traceert Colomina de psychopatholo-
gieën van de twintigste-eeuwse architectuur — 
van het trauma van tuberculose tot meer recente 

aandoeningen zoals het burn-out syndroom en 
ADHD — en de enorme transformaties van priva-
cy en openbaarheid die werden veroorzaakt 
door diagnostische instrumenten, van röntgen-
foto’s tot MRI’s en verder. De lezing vond plaats 
ter gelegenheid van de tentoonstelling 84 STAP-
PEN en was in samenwerking met de Design 
Academy Eindhoven.

KEYNOTE: Lisa Appignanesi in gesprek met 
Vivian Sky Rehberg
15 oktober 2021
Locatie: Online

Schrijver en psychiatriehistoricus Lisa Appigna-
nesi OBE FRSL verzorgde de lezing Aandacht 
geven: Vrouwen, Psyche en de Zintuigen met 
schrijfster, onderzoekster en pedagoge Vivian 
Sky Rehberg. Appignanesi is o.a. voormalig voor-
zitter van het Freud Museum in Londen en 
English PEN en auteur van talrijke fictie- en 
non-fictiewerken waaronder Mad Bad and Sad: A 
History of Women and the Mind Doctors from 
1800. Deze speciale editie vond plaats in het 
kader van de tentoonstelling 84 STAPPEN en in 
samenwerking met de KABK Master of Artistic 
Research, Den Haag.

KEYNOTE: Anne Boyer
11 december 2021
Locatie: Live en Online

Onderdeel van het middagprogramma van het 
FORUM Altered States dat bestond uit een onli-
ne programma met zang en beeldstudie, en 
culmineerde in een KEYNOTE-lezing door dich-
ter en essayist Anne Boyer. Boyer staat bekend 
als een van de meest vooruitziende stemmen in 
de hedendaagse poëzie en non-fictie literatuur. 
Met haar meest recente boek, The Undying - 
een literair verslag over borstkanker, overleven 
en het medisch-industrieel systeem -, won ze in 
2020 de Pulitzer Prize voor non-fictie. Gepubli-
ceerd in 2019, was het moeilijk voor te stellen 
hoe relevant haar verhaal zou worden in het 
tijdperk van de pandemie. In deze lezing, The 

Fallen Angel of the Senses, keek Boyer zowel 
terug in de geschiedenis via de literatuur en de 
premoderne angelologie, als vooruit door de 
invloed van de bredere vertakkingen van de 
pandemie op ons dagelijks leven in kaart te 
brengen.

De KEYNOTE werd geleid door Mia You, dich-
ter en docent aan het Sandberg Instituut Amster-
dam en de Universiteit Utrecht. De lezing werd 
gepresenteerd in samenwerking met Stichting 
Perdu als onderdeel van het FORUM Altered 
States dat samen met Ignota Books werd gepre-
senteerd.
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BOEKEN 'Vistas of Modernity' met o.a. Gloria Wekker, Nancy Jouwe, 
Rolando Vazquez op zaterdag 11 september 2021. Fotograaf: Aad 
Hoogendoorn
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BOEKEN

BOEKEN is een reeks evenementen die gratis 
wordt gehost in MELLY of online. Elke presenta-
tie markeerde de start van de verkoop van een 
nieuwe thematische selectie boeken, samenge-
steld door het team van Kunstinstituut Melly of 
een genodigde.

BOEKEN Vistas of Modernity: Decoloniality & 
Modernity met Sasha Huber
25 juni 2021
Locatie: Online

In de aanloop naar de lancering van de publica-
tie Vistas of Modernity: Decolonial Aesthesis 
and the End of the Contemporary van Rolando 
Vázquez organiseerde Kunstinstituut Melly een 
serie leesgroepen. De tekst werd in drie delen 
gelezen en bediscussieerd door Sasha Huber, 
Sekai Makoni en Wendelien van Oldenborgh. 
Rolando Vázquez woonde het laatste half uur 
van elke sessie bij, en beantwoordde vragen en 
gaf reflecties op de interpretaties van de lees-
groep. De lancering en serie leesgroepen startte 
op vrijdag 25 juni met Decoloniality & Modernity 
door Sasha Huber.

BOEKEN met Sami Hammana
23 juli 2021
Locatie: Online

In deze editie van BOEKEN lanceerde Hammana 
het boek The Geofinacial Lexicon, dat hij samen 
met Jack Clarke schreef en dat is uitgegeven 
door Abstract Supply. The Geofinancial Lexicon 
is een gedachtenexperiment over de literaire 
convergentie van wereldlijke en financiële syste-
men. Het is gebaseerd op het grote aantal finan-
ciële termen die verwijzen naar fenomenen uit 
de natuurlijke wereld. Bijvoorbeeld protagonis-
ten als ‘Bulls’, ‘Bears’, ‘Doves’ en ‘Hawks’, en 
fenomenen als de ‘iceberg order’, ‘dead cat 
bounce’ en ‘vampire squid’. Deze editie van het 
BOEKEN-programma werd gepresenteerd in 
samenwerking met A Tale of a Tub, en de ten-
toonstelling Trade Winds in the Age of Underwater 

Currents, waarin een nieuwe filminstallatie van 
Hammana te zien was.

BOEKEN Vistas of Modernity: Coloniality met 
Sekai Makoni
30 juli 2021
Locatie: Online

De tweede uit een serie van 3 leesgroep bijeen-
komsten in aanloop naar de lancering van de 
publicatie Vistas of Modernity: decolonial aes-
thesis and the end of the contemporary van 
Rolando Vázquez

BOEKEN Vistas of Modernity; The Colonial Diffe-
rence met Wendelien van Oldenborgh
27 augustus 2021
Locatie: Online

De derde uit een serie van drie leesgroepbijeen-
komsten in aanloop naar de lancering van de 
publicatie Vistas of Modernity: Decolonial Aes-
thesis and the End of the Contemporary van 
Rolando Vázquez
 

BOEKPRESENTATIE EN RECEPTIE Vistas of 
Modernity met o.a. Gloria Wekker, Nancy Jouwe, 
Rolando Vazquez
11 september 2021

Kunstinstituut Melly presenteerde in samenwer-
king met het Mondriaan Fonds op 11 september 
de publicatie Vistas of Modernity: Decolonial 
Aesthesis and the End of the Contemporary van 
Rolando Vázquez. Het programma verkende de 
historische context en de huidige vocabulaires 
van urgente debatten over de inclusiviteit van 
kunstinstellingen zoals musea en hedendaagse 
kunstruimtes. Genodigden konden reageren op 
het essay, met een KEYNOTE lezing door profes-
sor Gloria Wekker en moderatie door Nancy 
Jouwe. 

Vistas of Modernity duikt in de historische 
contexten en de esthetische conditionering die 
vorm geven aan de huidige inspanningen om de 

inclusiviteit van kunstinstellingen en educatieve 
ruimtes in Nederland en daarbuiten aan te pakken. 
Het essay is geschreven in opdracht van het 
Mondriaan Fonds als onderdeel van haar essay-
reeks over actuele onderwerpen binnen de beel-
dende kunst en het cultureel erfgoed. Kunstinsti-
tuut Melly organiseerde het evenement in dialoog 
met de lopende inspanningen in het kader van 
haar initiatief tot naamsverandering en het voort-
durende proces van institutionele transformatie 
door middel van collectief leren. Aansluitend op 
de presentatie was er een feestelijke receptie. 

BOEKEN met Laura Raicovich
17 september 2021
 
In deze speciale BOEKEN-editie lanceerde Rai-
covich haar nieuwe publicatie Culture Strike: Art 
and Museums in an Age of Protest (Verso, 2021). 
Dit boek gaat in op de groeiende spanning tus-
sen de verwachtingen van het publiek en het 
mandaat, de rol en de structurele voorwaarden 
van kunstmusea in de VS en daarbuiten. Het 
bespreekt bekende casestudies zoals het aftre-
den van Warren Kanders uit het bestuur van het 
Whitney Museum vanwege investeringen in de 
munitie-industrie en traangas, maar ook pogin-
gen tot protest tegen politiek in musea in de VS 
en internationaal.

Naast het delen van een lijst met boeken met 
onderzoek en ideeën die overeenkomen met die 
van Raicovich met een gesprek over de huidige 
impasses waar instellingen mee te maken heb-
ben, evenals de mogelijke rol die ze kunnen spe-
len in tijden van sociale transformatie. Deze boek-
presentatie vond plaats in samenwerking met 
Protocinemas (Istanbul).

BOEKEN met Amelia Groom
4 november 2021

Deze BOEKEN-editie vierde de lancering van 
Beverly Buchanan: Marsh Ruins, door schrijver 
en kunsthistoricus Amelia Groom gepubliceerd 
door Afterall One Works. Na de presentatie gaf 
kunstenaar Dagmar Bosma een reactie en ont-
stond een dialoog. Beverly Buchanan (1940–
2015) was een beeldhouwer die voornamelijk in 
het zuiden van de Verenigde Staten werkte. In 
haar werk legde ze een verband tussen politiek 
en ecologisch en esthetisch bewustzijn door 
een aanhoudend onderzoek naar sculpturale 
fragmentatie en ruïnes. Haar site-specific om-
gevingswerk Marsh Ruins is gesitueerd tussen 
de hoge grassen en brakke moeraswateren van 
Brunswick aan de zuidoostkust van Georgia. De 

opbrengst van dit evenement ging naar de St. 
Simons African American Heritage Coalition.

BOEKEN: Publication Studio Rotterdamse Boe-
kenmarkt en Borrel
12 november 2021

Na bijna zeven jaar lokaal drukwerk in oplage te 
hebben gemaakt sloot Publication Studio Rot-
terdam haar deuren. Ter gelegenheid hiervan 
hebben we oprichter Matthew Stadler van Publi-
cation Studio verwelkomd voor een toast en 
enkele verhalen over het project van de afgelo-
pen jaren. De avond werd afgesloten met een 
borrel en een boekenmarkt van Publication 
Studio Rotterdam’s laatste voorraad lokaal ge-
drukte en gebonden boeken uit hun wereldwijde 
netwerk. De muziek van de avond werd door DJ 
ADIË verzorgd en een aantal zeer speciale cock-
tails en mocktails werd gemaakt door onze voor-
malig Collectief Leren Fellow, Tayler Calister.

BOEKEN: Brieven uit Spanje
MELLY x Stedelijk Museum Breda
4 december 2021

In deze boekpresentatie bespraken de Spaanse 
kunstenaars Carme Nogueira en Elana Prado 
hun onderzoek naar de herinneringen van de 
Spaanse gemeenschap in Breda, arbeiders die 
in de jaren zestig het Spanje van dictator Franco 
verlieten om in Nederland te gaan werken. Hans 
Abelman ging dieper in op het ABC-boek dat hij 
samen met Nelly Soetens in de jaren zeventig 
maakte om migranten Nederlands te leren en 
kunstenaarsduo Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum 
gaven hun visie op de dynamiek tussen de kun-
stenaar en het sociale domein in het heden. De 
publicatie Brieven uit Spanje is vormgegeven 
door ferranElOtro en is een samenwerking tus-
sen Carme Nogueira, Elena Prado, Stedelijk 
Museum Breda, Artist in Residence Witte Rook 
en Stadsarchief Breda. De presentatie was on-
der leiding van Esther van Rosmalen en Marjo-
lein van de Ven.
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Receptie met Gloria Wekker, Nancy Jouwe, Rolando Vázquez en Michiel 
Huijben op zaterdag 11 september 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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FOCUS

FOCUS is een serie die persoonlijke perspectie-
ven biedt door het Kunstinstituut Melly-team of 
andere gerelateerde deelnemers over kunstwer-
ken of projecten die op dat moment te zien zijn 
bij Kunstinstituut Melly.

FOCUS: Stilteretraite Daily Practice
21 juni 2021

Op 21 juni om 5:32 uur in de ochtend begon de 
astronomische zomer van 2021. Om de wisseling 
van het seizoen te markeren, organiseerde Daily 
Practice een stille retraite op deze langste dag 
van het jaar. De retraite startte om 5:32 uur, met 
een schema van periodiek zittende en lopende 
meditatie op en rond de vloer van On Wards 
Inwards, een installatie van Moosje M Goosen 
en Daily Practice. Ondersteund door de aanwe-
zige stilte van anderen, bood deze retraite de 
mogelijkheid om voor een langere tijd naar bin-
nen te keren. Deze retraite was voor geoefende 
mediteerders; er was minimale begeleiding.

FOCUS: Dan Zhu
2 juli 2021

Als onderdeel van Art Rotterdam werden er 
rondleidingen gegeven bij onder meer de solo-
tentoonstelling Dan Zhu, Night into Nights. De 
avond bestond ook uit een gesprek tussen 
C.o.C.A.-prijswinnaar Dan Zhu en 
C.o.C.A.-curator Melchior Jaspers.

FOCUS: Stilteretraite ( juli inwaarts) door Daily 
Practice21 juli 2021

Daily Practice organiseerde op 21 juli 2021 van 
9:30–13:30 uur een ochtend-stilte retraite waar-
bij de aandacht lag op het waarnemen en opne-
men van alle gevoelens en emoties.

FOCUS met Sasha Huber
5 september 2021

Sasha Huber ging in gesprek met onze curator 
tentoonstellingen en kunstcommissies Rosa de 
Graaf. Tijdens hun rondgang door de tentoon-
stelling verkenden zij het archiefonderzoek. 
Daarbij werden vragen gesteld bij het potentieel 
van kunst om symbolische herinwijding te be-
werkstelligen.

FOCUS met Simon Fujiwara
5 september 2021

Samen met Sofía Hernández Chong Cuy, gaf 
Simon Fujiwara een rondleiding bij zijn soloten-
toonstelling. Ze bespraken Fujiwara's werk en 
dachten na over de rol van Who als avatar om 
genoegens en trauma’s, het geweld en de 
vreugdes van het leven in de gemedieerde mo-
derne wereld te onderzoeken.

FOCUS: Innerlijke herfst door Daily Practice
20 september 2021
 
Op 22 september om 21:21 uur begon de astro-
nomische herfst. Om de wisseling van het sei-
zoen te markeren verzorgde Daily Practice een 
stiltemeditatie op maandag 20 september op de 
meditatievloer in 84 STAPPEN. Bij een stiltere-
traite ben je zelf stil, je keert naar binnen om je 
eigen reacties en gevoelens op te merken bij 
alles dat verdwijnt en opkomt, zowel in je zelf als 
rondom je. De wens om te handelen wordt waar-
genomen maar niet uitgevoerd; er is zijn. Hierbij 
word je gesteund door de stille aanwezigheid 
van de andere mediterenden. 

FOCUS: Jasmine Thomas-Girvan met Annalee 
Davis en Iyawo (Holly Bynoe Young)
2 oktober 2021

Bij deze rondleiding gingen de kunstenaar Jas-
mine Thomas-Girvan en gastcuratoren Annalee 
Davis en Iyawo (Holly Bynoe Young) van het 

Caribische curatorenbureau Sour Grass met 
elkaar in gesprek. Tijdens hun rondgang door de 
tentoonstelling bespraken zij het werk van Tho-
mas-Girvan en stonden stil bij de materiële 
sporen van Caribische poëzie.

FOCUS: Tweewekelijkse Meditatie Sessie door 
Daily Practice
2, 16, 30 november, 14 en 28 december 2021

Het programma op 28 december 2021 is gean-
nuleerd in verband met de COVID-19 lockdown

Vanaf dinsdag 2 november verzorgde Daily Prac-
tice elke twee weken een stiltemeditatie van 30 
minuten van 16:30–17 uur. Enige ervaring met 
meditatie was vereist, omdat er geen begelei-
ding was. Eén toon/geluid van de klankschaal 
kondigde de start van de meditatie aan om 16:30 
uur, drie tonen markeerden het einde van de 
meditatie om 17 uur. De meditatie was in stilte, 
waarbij je werd ondersteund door de stilte van 
anderen. Na de meditatie vertrok iedereen naar 
zijn werk, familie, huis, vrienden, leven. Deze 
meditatie werd beoefend op de derde verdie-
ping van 84 STAPPEN in de ruimte van Moosje M 
Goosen en Daily Practice On Wards Inwards.

FOCUS: Innerlijke winter door Daily Practice
20 december 2021
Locatie: Online

Op 21 december om 16.59 uur begon de astro-
nomische winter. Op 20 december verzorgt Daily 
Practice een stiltemeditatie van 9–15 uur op de 
meditatievloer in 84 STAPPEN. Bij een stiltere-
traite ben je zelf stil, je keert naar binnen om je 
eigen reacties en gevoelens op te merken bij 
alles dat van binnen en van buiten op je af komt. 
De wens om te handelen wordt waargenomen 
maar niet uitgevoerd; er is zijn. Hierbij word je 
gesteund door de stille aanwezigheid van de 
andere mediterenden. 
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TRAINING: Het behouden van een veilige ruimte voor gezonde 
mannelijke energie op zaterdag 6 november 2021. Fotograaf: Eden Calgie
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WORKSHOPS

WORKSHOP met Maria Khatchadourian: Making 
Halva
8 april 2021
Locatie: Online

Tijdens deze workshop presenteerde KU-alum-
nus Maria Khatchadourian een uitweiding over 
haar praktijk en onderzoek op het gebied van 
installatiekunst in relatie tot de landschappen 
en ruimtes die we bewonen, metaforisch en 
fysiek. Halva is een zoet dessert dat bestaat uit 
drie ingrediënten: olie, bloem en suiker. Terwijl 
Maria het bereiden hiervan uitlegde, bracht ze 
op poëtische wijze een intergenerationele ge-
schiedenis van verlies en verplaatsing in kaart, 
door middel van een mondelinge en visuele 
route van beweging — van Armenië tot Syrië, 
Libanon en Nederland. Tijdens de sessie werden 
noties van thuis besproken en het verlies van 
controle over een steeds veranderende leefom-
geving die uitdrukking vindt in gewoonten die 
van de ene generatie op de andere worden door-
gegeven. Dit event werd gepresenteerd door 
Kunstinstituut Melly in samenwerking met Ho-
geschool voor de Kunsten Utrecht, Master 
Scenography, in de serie ALUMNI PRESENT.

TRAINING: Beweging als medicijn op zaterdag 4 enzondag 5 december 
2021. Fortograaf: Aqueene Wilson

WORKSHOPS zijn interactieve en praktische sessies en duiken in 
de gereedschappen en technieken van de artistieke praktijk. 
WORKSHOPS zijn bedoeld voor een breed publiek, maar ook in 
het bijzonder van belang voor kunststudenten. WORKSHOPS 
bieden een plek voor uitwisseling, experiment en ontmoetingen 
met nieuwe mensen.
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TRAININGEN

TRAININGEN zijn proactieve workshops die plaatsvinden als on-
derdeel van onze meerjarige tentoonstelling 84 STAPPEN. Hier 
transformeerde Kunstinstituut Melly haar tentoonstelling op de 
derde verdieping in een dynamische ruimte met kunstwerken en 
installaties die allemaal gaan over de thema’s geestelijke gezond-
heid en toegankelijkheid. Het hele jaar door werd de tentoonstel-
ling 84 STAPPEN geactiveerd door middel van therapeutische 
TRAININGEN van 60 minuten, die in de weekenden plaatsvonden 
en werden begeleidt door   een diverse groep (gezondheids) zorg-
professionals. De TRAININGEN zijn in 2021 ingedeeld op basis van 
deze thematische clusters: Zelfzorg (juni–september 2021) en 
Medicijnen, waanzin en magie (oktober–december 2021).

CLUSTER 1: ZELFZORG

De eerste cluster maakte ruimte voor het indivi-
du. Het was een thuis voor het lichaam en een 
toevluchtsoord voor onze persoonlijke behoef-
ten. Vanuit een plek van kwetsbaarheid en 
zachtheid werden ‘Gezondheid en Zorg’ geïntro-
duceerd als een manier om ons lichaam, geest 
en ziel centraal te stellen en te verbinden. De 
tentoonstellingsruimte had dus niet alleen tot 
doel om Zorg als thema te gebruiken, maar sti-
muleerde eerder het idee dat deelnemers aan-
gemoedigd werden om ruimte te nemen voor de 
beoefening van zelfzorg in al zijn vormen. 

TRAINING: Hormoon Yoga Therapie door Nicola 
Machalova
12 juni 2021
 
Dit programma was gericht op vrouwelijke hor-
monen en de enorme impact op de gezondheid 
van vrouwen. Hormoon Yoga Therapie (HYT) is 
een natuurlijke behandeling die de vrouwelijke 
deelnemers heeft geholpen om verschillende 
symptomen te voorkomen of te verminderen die 
meestal worden ervaren tijdens de menstruatie, 
menopauze en voor of na de zwangerschap.  

TRAINING: In harmonie leven met je cyclus door 
Nicola Machalova
13 juni 2021

Het samen delen, oefenen, ademen en bespreken 
van de vrouwelijke cyclus en de vier fasen (men-
struatie, pre-ovulatie, ovulatie, pre-menstruatie) 
stond in dit programma centraal. De informatie 
en fysiek-mentale oefeningen waren gericht op 
het dieper begrijpen van de verschillende kwali-
teiten en krachten van elke fase en hoe zo’n 
aanpak kan bijdragen aan een gezonder mecha-
nisme.

TRAINING: Van break-down naar break-through 
door Gail Kersout
19 juni 2021

Gail Kersout leidde ons door de verschillende 
fasen van kwetsbaarheid - van zwakte en 
schaamte tot creativiteit en vreugde. Door middel 
van verschillende oefeningen, dialoog, delen en 
zorgzaamheid, gingen we verder dan vluchtig 

welzijn en werkten naar een dieper begrip van 
helende kunst en welzijn toe.
 

TRAINING: Terug naar je essentie door Gail 
Kersout
20 juni 2021
 
Gericht op genezing en welzijn door middel van 
kleur en meditatie. Samen met Gail Kersout 
ervoeren en creëerden we een Sanctuary of 
Inner Peace door middel van mindful mediteren. 
Een deel van het programma vond plaats in de 
installatie van Raja’a Khalid waarin aroma en 
kleur worden gebruikt bij het ontwerpen van 
behandelingsfaciliteiten en ruimtes van welzijn.

TRAINING: Sentient Body and Dance door Alex-
andra Loembé 
26–27 juni 2021 

Dit programma was zowel voor minder als meer 
ervaren bewegers/dansers en voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het gebruiken van dans om 
zich te uiten. We streefden ernaar een veilige 
ruimte te creëren door middel van een holisti-
sche dansbenadering en muziek die de zintui-
gen prikkelen en je helpen aarden. De ene dag 
werd het programma begeleid in het Engels en 
de dag erna in het Nederlands.

TRAINING: Ontketen je innerlijke Badass door 
Leena ter Beek
3–4 juli 2021

Met de hulp van Leena ter Beek ontdekten de 
deelnemers hun zelflimiterende overtuigingen, 
braken de cyclus en creëerden ruimte voor in-
nerlijke kracht. Zij lieten zich onder andere inspi-
reren door het werk van de Feminist Healthcare 
Research Group, waarin gesprekken met een 
interactieve en emanciperende bodem omarmd 
werden.

TRAINING: Sensual Goddess Dansles door Ta-
neesha Sijmons
10–11 juli 2021
 
De Sensual Goddess Dansles bood een veilige 
ruimte om sensualiteit te verkennen door mid-
del van beweging. Door plezieractiviste & (eroti-
sche) danseres Taneesha Sijmons uit te nodigen, 
maakten we plaats voor de expressie van vrou-
welijke sensualiteit als een daad van zelfliefde 
en zorg. Open voor alle niveaus en danservaring 



104 105

was niet vereist, ook was iedereen welkom die 
zich identificeert als vrouw/femme (16+).

TRAINING: Heling door ademhaling door Nicola 
Machalova
17–18 juli 2021
Locatie: Online

Het programma op 17 juli 2021 is geannuleerd in 
verband met de COVID-19-lockdown

Stress en onrust kunnen door verschillende 
factoren worden veroorzaakt. De fysieke effecten 
hiervan kunnen we ofwel verergeren of juist 
onder controle krijgen door bewust te zijn van 
onze ademhaling. Dit unieke programma bood 
een aaneenschakeling van oefeningen, waaron-
der werken met adembehoud en muziek. Het 
ritme en de beats hielpen je niet alleen om op 
het goede spoor te blijven tijdens het ademen, 
maar vooral om samenhang in je hart en zenuw-
stelsel te brengen. Op die manier waren deelne-
mers in staat om opgehoopte stress los te laten.

TRAINING: Thuiskomen, bewegingsonderzoek 
en improvisatie door Ilidia Medina
4 september 2021

Aan de hand van een holistische dansbenade-
ring werden verschillende tools ingezet, die 
hielpen om weer naar je lichaam te luisteren. We 
begonnen met een bodyscan/korte meditatie 
waarbij de focus op je innerlijke wereld lag. Van 
daaruit experimenteerden we met verschillende 
focuspunten door middel van improvisatieop-
drachten. Er werd zowel een Engelse als een 
Nederlandse sessie aangeboden, beide toegan-
kelijk voor zowel minder als meer ervaren bewe-
gers en dansliefhebbers.

TRAINING: Loslaten van vastgeroeste beelden 
door Echtemannentakkies
12 september 2021
 
We stonden stil bij hoe wij naar de wereld kijken 
en hoe de wereld naar ons kijkt. Met elkaar on-
derzochten we of we vastgeroeste beelden over 
onszelf los kunnen laten. Door middel van ge-
sprekken benaderden we op gevoelsmatige 
manier en onderzochten welk beeld meer past 
bij ons authentieke zelf. Hierdoor kunnen we 
meer vanuit onze persoonlijke kracht leven in 
plaats van dat we het beeld van ‘mannelijkheid’ 
door anderen laten bepalen.
TRAINING: Drukpunt Genezing en Belichaamde 

Haarverzorging #1 en #2 door Lydia Hwang
18 - 19 september 2021
 
Dit programma was een verkenning van de col-
lectieve ervaring van zijn en zorgen voor elkaar 
door de handeling van sociale verzorging. Een 
praktijk van het ontwarren en opnieuw vlechten 
van ons haar en het verkennen van onze beli-
chaamde taal van zorgzaamheid. Lydia Hwang 
gaf een traditionele Chinese gezichts- en hoofd-
huid acupressuurmassage, gericht op het regu-
leren van meridianen, het harmoniseren van 
interne organen en het centreren van de geest, 
gevolgd door een verkenning van onze verzor-
gingstaal door middel van een collectieve ver-
zorgingssessie. 

TRAINING: LEUN door Elky Rosa Gerritsen & 
Godelieve Meijers
25–26 september 2021

LEUN was een fysiek avontuur in leunen. Een 
ontdekkingstocht naar afhankelijkheid. In deze 
setting nam dit de vorm aan van een performa-
tieve training waarbij de toeschouwer ook deel-
nemer was en een directe zintuiglijke ervaring 
kon beleven. Tenslotte sloten we deze interac-
tieve performance af met een nagesprek over 
ieders ervaring, waarbij de vraag was, kunnen wij 
op je leunen?

Concept: Elky Rosa Gerritsen
Performers: Elky Rosa Gerritsen & Godelieve 
Meijers
Regie: Daniëlle Meuleman
Beeld: Stadstekenaar Nijmegen Gabi Rets
Camera: Ron Vervuurt
Bewerking: Ron Vervuurt & Elky Rosa Gerritsen
Geluid: Elky Rosa Gerritsen & Ron Vervuurt
Met dank aan: Groeispurt Fonds, Janivo Stich-
ting, Brebl, Bo Smits

CLUSTER 2: GENEESKUNDE, 
WAANZIN & MAGIE

Deze cluster richtte zich op genezing via het 
rituele, wat kruidengenezing inhield en via het 
neurologische, wat alternatieve geneeskunde en 
psychedelische substanties inhield in relatie tot 
de behandeling van mentale ziektes zoals PTSD, 
depressie en angst. Bij deze trainingen, die voor-
namelijk te maken hadden het werk van Lisa Tan 
en Afra Eisma, waren experts betrokken op het 
gebied van diverse voorouderlijke en moderne 
geneeswijzen voor lichaam en geest, maar in het 
bijzonder voor de geest.

TRAINING: Ontwaak je innerlijke genezer — Snui-
ven aan het hart #1 en #2 door Fern Roman
9–10 oktober 2021

Dit programma begon met zachte meditatie en 
een cacao ceremonie om weer in evenwicht te
komen en een goede gezondheid te herstellen. 
De tweede helft van deze training bestond uit 
het samenstellen van ons eigen kruidenmengsel 
met behulp van onze reuk en intuïtie. Deelne- 
mers kregen uitvoerige instructies voor het 
bereiden van een bad, met dit door hen zelf 
samengestelde kruidenmengsel, en zo lucide 
dromen te kunnen ervaren.

TRAINING: De helende Koreaanse schilderkunst 
door Kelly Jang
16–17 oktober 2021

Deze workshop begon met een korte meditatie 
en ademcontrole-oefening, gevolgd door een 
basis lijntekening met verschillende ademha- 
lingstechnieken. Geleerd werd hoe je de kwast 
vasthoudt terwijl je bewust werd gemaakt van je 
lichaamshouding in relatie tot deze tekenkunst. 
Gedurende de gehele sessie maakten deelne- 
mers via de zogenaamde flow-modus verbin- 
ding met hun innerlijke zelf. Ze trainden funda- 
mentele principes van Koreaanse schilderkunst 
zoals rust en concentratie.

TRAINING: Als kruiden samenkomen, hoe bitter 
kunnen we gaan? door Jessie Tam en Zheng 
Tianyi
23–24 oktober 2021

Tijdens dit programma konden drie populaire 
soorten kruidenthee getest, aangeraakt en 
ervaren worden om een beter begrip te krijgen 
van het effect dat ze kunnen hebben. 'Toen de 
kunstenaars Jessie Tam en Zheng Tianyi in een 
andere cultuur gingen leven en werken waarin 
deze praktijk ontbrak, voelden ze een sterke 
behoefte om deze toch in ere te houden. Na te 
zijn opgegroeid in een complexe maatschappij 
vol spanningen en angst, ontlenen zij aan krui- 
denthee de kracht om te leren goed voor zich- 
zelf te zorgen, en gebruiken ze de drank ook als 
brandstof voor processen van rouw en genezing.

TRAINING: Naar de zachtheid door Sheray Of 
Light
30–31 oktober 2021

In dit programma omarmden we de deelnemers 
goddelijkheid, speelsheid en sensualiteit! Door
in de zachtheid van ons lichaam te zinken, maak- 
ten we plaats voor nieuwe mogelijkheden, met 
als doel om in onze vrouwelijke energie te zijn. 
Zachtheid werd gezien als een vorm van bevrij- 
ding. Deelnemers werden uitgenodigd om dit 
programma samen vorm te geven met kunste- 
naar Sheray Of Light, door gezamenlijk hun 
vrijheid en persoonlijke stroom te verkennen.

TRAINING: Het behouden van een veilige ruimte 
voor gezonde mannelijke energie door Oscar 
Alonso Delgado, Giovanni Maisto Ferreira en 
OTION
6–7 november 2021

In samenwerking met kunstenaar Giovanni 
Maisto Ferreira, performer OTION en Het Nieu-
we Instituut presenteerde Kunstintituut Melly 
een mannenkring rond de korte film Touch’M 
genaamd: Ruimte creëren voor gezonde manne-
lijke energie. Door middel van meditatie, adem-
werk, bewegingsoefeningen en bewuste com-
municatie werden actief positieve vormen van 
aanraking en connectie beoefend als middel om 
toxic masculinity te helen. In deze sessie was de 
oprichter van Gathering of men, Oscar Alonso 
Delgado, de belangrijkste facilita- tor van deze 
workshop en nodigden wij mannen uit om te 
delen, luisteren, voelen en zijn.
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TRAINING: Helende Dans Workshop met Micro-
dosing door Branka Zgonjanin
14–15 november 

Dit programma is geannuleerd in verband met 
de COVID-19-lockdown

Dit zou een rituele workshop zijn waarin de he- 
lende kracht van magische truffels (psilocybine) 
gecombineerd zou worden met een transforma- 
tieve danstechniek genaamd Embody Peace. In 
de eerste helft zou een microdosis van magische 
truffels onder begeleiding van Branka Zgonjanin 
worden ingenomen. Deze microdosis veroor- 
zaakt geen hallucinaties of trips. De tweede 
helft van deze training zou hebben bestaan uit 
een geïnstrueerde dansoefening waarin deelne- 
mers worden gestimuleerd om hun ‘vergeten 
lichaamsdelen’ te bezoeken - plekken in het 
lichaam waar trauma's, innerlijke wonden, on- 
derbewuste gevoelens en gedachten zijn opge- 
borgen

TRAINING: 5 Elementair Theater door Kerem 
Akar
20–21 november 2021

Met performance als medium begeleidde Ke- 
rem Akar de deelnemers door een serie oefenin- 
gen waarin we emoties therapeutisch behande-
len met hun lichamelijke expressie, zoals lachen, 
schreeuwen, zingen en stemimprovisaties. Door 
het opzettelijk toepassen van deze expressies 
brachten de deelnemers energie in hun lichaam 
in beweging en lieten ze spanningen los, wat de 
zelfgenezende kracht van het lichaam stimu- 
leerde. Daarnaast werd ook gewerkt met bewe- 
gings- en verbindingsoefeningen. Hierin werd 
onderzocht hoe het lichaam zich verhoudt tot de 
ruimte en tot anderen in onze dagelijkse interac- 
ties. Kerem Akar haalde zijn inspiratie voor deze 
training uit de Traditioneel Chinese geneeswijze.

TRAINING: Zoete gedachte, zoet woord en zoet 
gevoel - Het medicijn van suikerriet door Lina 
Bravo Mora
27–28 november 2021

Dit programma was een eerbetoon aan suiker- 
riet (Saccharum officinarum), een plant die de 
schadelijke geraffineerde suiker wordt. Toch 
heeft dezelfde plant in minder verfijnde vormen 
zoals Panela grote helende kracht en zorgt voor 
het levensonderhoud van vele families over de 
hele wereld. We creëerden ruimte voor de com- 
plexiteit van suikerriet door verhalen erover te 

ontrafelen en visualisaties te maken van een 
aantal van de landschappen waar het gewas 
voorkomt en de arbeid aldaar. We bewogen mee 
met de melodieën van suikerriet en bereidden 
samen een voedende en medicinale Aguadepa-
nela om ons de hele winter warm en gezond te 
houden.

TRAINING: Beweging als medicijn door Sherise & 
Gianine Strang
4–5 december 2021

Sherise en Gianine Strang nodigden de deelne- 
mers uit om alles te ervaren wat liefde uitstraalt, 
door te werken met energie en beweging. Terwijl 
we met de groep een ontdekkingsreis maakten 
om te kunnen begrijpen hoe energie beweegt, 
creëerden we een veilige omgeving voor de 
transformerende en helende kracht van dans. 
Deze training bood de deelnemers een plek 
waarin ze het proces konden vertrouwen, een 
plek om te vertrouwen op de wijsheid van het 
eigen lichaam. Uiteindelijk werd contact ge- 
maakt met het onderbewustzijn en werden ‘be- 
perkende overtuigingen’ getransformeerd in 
kracht.

TRAINING: Beweging als medicijn op zaterdag 4 enzondag 5 december 
2021. Fortograaf: Aqueene Wilson
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PERFORMANCES

PERFORMANCES worden het hele jaar door 
geprogrammeerd en activeren de tentoonstel-
lingen bij Kunstinstituut Melly.

PERFORMANCE door Domenico Mangano & 
Marieke van Rooy
18 juni, 1, 2, 3, 4 juli, 24 september, 3 en 15 okto-
ber 2021

Gedurende de tentoonstelling 84 STAPPEN 
kwam een installatie van kleurrijke keramische 
texturen en een houtskooltekening periodiek tot 
leven - getransformeerd in een set voor onver-
wachte en niet-getimede sonische performan-
ces. Het kunstenaarsduo Mangano & Van Rooy 
activeerden hun geluidssculpturen en ‘pratende 
muur’ in een performance zonder logica of ver-
stand - typisch voor het absurde toneel en on-
derdeel van hun nieuwe installatie The Dilution 
Cafetaria.

PERFORMANCES: Act 1 & Act 2, Michiel Huijben
11–12 september 2021

In 2019 hebben we beeldend kunstenaar Michiel 
Huijben de opdracht gegeven onderzoek te 
doen naar het ontwerp van ons gebouw, tegen 
de achtergrond van het laat negentiende-eeuw-
se debat over een ‘officiële’ nationale stijl. Ons 
eigen gebouw werd ontworpen door de stadsar-
chitect C.B. van der Tak en werd in de jaren 1870 
opgeleverd als hogereburgerschool voor meis-
jes.

Op 11 en 12 september was het publiek wel-
kom om een tweedelige performance bij te wonen 
die Huijben’s onderzoek en installatie activeerde. 
De Eerste Akte ging uit van het specifieke karakter 
van de buitenkant van het gebouw. Het verhaal 
begon met 3D-scans van ornamentele sculpturen 
van de voorgevel van het instituut, en zoomde 
daarna uit naar de omringende stad via andere 
voorbeelden van negentiende-eeuwse architec-
tuur in Rotterdam. Deze ornamenten konden 
worden gezien als personages, sculpturen, of 
simpelweg als figuranten in het debat over een 

nationale architectuurstijl. Huijben gebruikte deze 
stukken op verschillende tijdstippen voor een live 
performance; op een video in de tentoonstelling 
was te zien hoe de kunstenaar hiervoor aan het 
repeteren is.

De Tweede Akte vond plaats rond een denk-
beeldige plattegrond van het interieur waarin was 
weergegeven hoe het gebouw oorspronkelijk werd 
gebruikt. Door middel van archieffoto’s en herin-
terpretaties van ruimtelijke opstellingen en 
bouwtekeningen, ging het verhaal vervolgens in 
op de openheid van de ruimtes, natuurlijk licht, en 
de eisen die rond het begin van de twintigste eeuw 
werden gesteld aan onderwijsarchitectuur.

PERFORMANCES: Joy Mariama Smith, Black 
Joy/White Fragility
6, 15, 21, en 24 oktober 2021

Black Joy/White Fragility vierde Zwarte vreugde. 
Tijdens de tentoonstelling brachten performers 
de als club ingerichte ruimte tot leven en 
dansten samen op verschillende stijlen clubmu-
ziek in een unrestricted sociality. Ally cast mem-
bers, bondgenoten van Black Joy, ondersteunen 
het werk en verstoorden tegelijkertijd het alle-
daagse leven van het instituut.

PERFORMANCE door Lisa Tan 
11 december 2021
Locatie: Live en Online

Deze PERFORMANCE was onderdeel van het 
middagprogramma van het FORUM Altered 
States. Het programma bestond uit zang, beeld-
studie en een KEYNOTE lezing. In de beeldlezing 
Dodge and Burn nam 84 STAPPEN-kunstenaar 
Lisa Tan ons mee op een reis die ons bracht naar 
de rol van beelden in een tijd waarin we over-
spoeld worden met visuele en andere informa-
tie. Daarbij zagen we dat vormen van geweld 
steeds vaker door de heersende structuren aan 
zichzelf te wijten zijn, inclusief de toestand van 
burn-out, die de gevestigde grenzen van repre-
sentatie verstoort.

PERFORMANCE: Act 1 & Act 2, Michiel Huijben op zondag 12 september 
2021. Fotograaf: Sander van Wettum
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30 Pieces door Bouke de Vries in de stand van Kunstinstituut Melly 
tijdens Art Rotterdam 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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PARTNERSCHAPPEN

Om bij te dragen aan de culturele infrastructuur 
en profilering van de stad Rotterdam als cultu-
rele bestemming, werden ook in 2021 lokaal 
maar ook internationaal partnerschappen aan-
gegaan.

ART ROTTERDAM 2021

Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam
30 juni–4 juli 2021

Op de beurs waren wij aanwezig met een stand 
waar we een speciale editie presenteerden van 
kunstenaar Bouke de Vries. De editie was daar 
op dat moment ook te koop, en bleef ook de rest 
van het jaar verkrijgbaar. De opbrengst van deze 
verkoop ging deels naar de kunstenaar en kwam 
deels ten goede aan de educatieve programme-
ring van ons instituut.

Het in opdracht van Kunstinstituut Melly in 
gelimiteerde oplage uitgebrachte kunstwerk 30 
Pieces (2020) van De Vries was geïnspireerd op 
Een tentoonstelling met werk van Athos Bulcão, 
Marcos Castro, Anna Franceschini, Ni Haifeng, 
Nicolás Lamas, Praneet Soi, Adriana Varejão, Ana 
Vaz, Bouke de Vries, Raed Yassin, Karlos Gil & 
Belén Zahera die te zien was in ons instituut in 
2020 en op De Vries’ jarenlange fascinatie voor 
historische keramiek, maar ook op zijn onderzoek 
naar kunst als herinneringsdrager of tijdcapsule. 
Net als een insect gevangen in barnsteen, bevat 
elk van de sculpturen in 30 Pieces een deel van 
een geheel, waardoor het een artistiek vat is ge-
worden of een culturele opbergplaats van iets uit 
een tijd uit het verleden. Samen bevatten de 30 
sculpturen die de editie vormen afzonderlijke 
scherven die bij elkaar een enkele vaas, en daar-
mee dus ook de vorm van het werk, compleet 
maken.

Behalve de stand op de kunstbeurs, organi-
seerden we op donderdag 1 juli een ontbijt bij 
Kunstinstituut Melly voor de VIPs van Art Rotter-
dam.

SUNDAY SESSION: In conversation with Sofía 
Hernández Chong Cuy, Fons Hof en Bouke de 
Vries 
14 februari 2021
Locatie: Galerie Ron Mandos en online

KUNSTAVOND EN 
KUNSTBLOCK 

Onze tentoonstellingen en programma’s waren 
elke vrijdagavond gratis toegankelijk in het ka-
der van de Kunstavond, een pro gram ma van 
Kunstblock, de sa men wer ken de kunst in stel lin-
gen in het Rot ter dam se Kunst kwar tier: MAMA, 
CBK-TENT, Kunstinstituut Melly, V2_ en WORM. 

Kunstblock is op ge richt om sa men te wer ken op 
di ver se vlak ken en om ge za men lijk (bre de) pu-
blieks pro gram ma’s en pro mo tie te re a li se ren 
waar voor de in stel lin gen af zon der lijk te klein of 
te spe ci fiek zijn. Door pro gram ma’s aan el kaar te 
kop pe len, nieu we for mats te be den ken en ac ti-
vi tei ten op el kaar af te stem men wil len we meer 
pu bliek be rei ken en aan trek ken, maar ook een 
gro te re im pact en reik wijd te be rei ken bin nen 
het kunst- en ste de lij ke kli maat. Ook edu ca tie is 
een be lang rijk aan dachts punt.

KUNSTAVOND RADIO
30 april–25 juni 2021 (9 uitzendingen)

Van af 30 april startte de Kunst avond Ra dio, 
ie de re vrij dag om 21 uur. De Kunst block in stel lin-
gen in het kunst kwar tier van Rot ter dam hostten 
de show. Met on der an de re kun ste naars, cu ra to-
ren en deel ne mers uit de he den daag se kunst en 
cul tuur we reld.

KUNSTAVOND Touch’M
25 juni 2021
Locatie: Online

In samenwerking met kunstenaar Giovanni 
Maisto Ferreira en Het Nieuwe Instituut presen-
teerde Kunstinstituut Melly een tweedelig event 
over de korte film Touch’M, gemaakt door Fer-
reira. In dit eerste deel, tijdens een aflevering 
van De Kunstavond Radio, ging Collectief Leren 
Fellow Aqueene Wilson in gesprek met Ferreira 
over zijn werk, zijn werkproces en hoe hij zorgt 
voor zijn eigen welzijn en geestelijke gezondheid. 
Dit was live te beluisteren om 21 uur op de web-
site van De Kunstavond. Na het gesprek werd de 
film Touch’M officieel gelanceerd en ging ook 
op onze website in première.

PRIJSUITREIKING AWARDS: Viering van ons 
Culturele Ecosysteem. 
25 november 2021
Locatie: Live en Online

Tijdens dit programma introduceerde Ernest 
van der Kwast de winnaars van de eerste editie 
van het Awards programma. Dit evenement 
markeerde bovendien de start van de tweede 
editie van dit Awards programma, dat bestaat 
uit een open oproep, twee nominatieprocessen 
en de selectie van de winnaars door een onaf-
hankelijke jury. De eerste editie van het Awards 
programma werd mogelijk gemaakt door dona-
ties, in de vorm van prijzengeld, die ons instituut 
ontvangen heeft van Berry Koedam | ramfoun-
dation, het Mondriaan Fonds, en Stichting 
Droom en Daad.

FAIR Printed Matter’s Virtual Art Book Fair
24–28 februari 2021
Locatie: New York / Online

In 2021 heeft Melly deelgenomen aan de Printed 
Matter Virtual Art Book Fair. Op een speciale 
website konden mensen wereldwijd onze kun-
stenaarsboeken kopen, maar ook gratis PDF’s 
downloaden van uitverkochte boeken. Daar-
naast had het publiek de mogelijkheid om te 
chatten met teamleden van Kunstinstituut Mel-
ly. Op 26 februari, tijdens de beurs, vond online 
de presentatie van de posterserie The Embar-
rassment of SUCKCESS van kunstenaar Melissa 
Gordon plaats. Tijdens een gesprek tussen Gor-
don en Sofía Hernández Chong Cuy werd inge-
gaan op de totstandkoming van de publicatie in 
relatie tot Gordons werkwijze in haar studio.
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Prijsuitreiking: Viering van ons culturele ecosysteem op
donderdag 25 november 2021. Fotograaf: Sander van Wettum



116 117

SPECIALE  
INITIATIEVEN 
AWARDS

Het Awards programma dat werd gelanceerd in 
2020 ter ere van het dertigjarig jubileum van ons 
instituut, is in het bijzonder gericht op het geven 
van erkenning aan mensen die door middel van 
hun visuele productie, vakkundigheid en pleit-
bezorging bepalend zijn geweest in de totstand-
koming, presentatie en waardering van heden-
daagse kunst. Deze eerste editie van het Awards 
programma werd mogelijk gemaakt door dona-
ties, in de vorm van prijzengeld, die ons instituut 
ontvangen heeft van Berry Koedam | ramfoun-
dation, het Mondriaan Fonds, en Stichting 
Droom en Daad. Deze samenwerking heeft ge-
leid tot drie unieke, goed afgestemde prijzen. 

MAKER ACHTER DE MAKER AWARD
Eerbetoon aan een maker die met feilloos vak-
manschap en ondersteunende samenwerking 
onmisbaar is geweest voor een beeldend kun-
stenaar om het werk zo goed mogelijk te kunnen 
verwezenlijken.
Winnaar: Charly van Rest
Jury: Binna Choi, Rieke Vos en Anne Wenzel

BERRY KOEDAM AWARD
Eerbetoon aan een maker die met visuele docu-
mentatie van kunstwerken en tentoonstellingen, 
evenementen en artistieke gemeenschappen in 
Nederland de tijdsgeest heeft weten vast te 
leggen.
Winnaar: Dustin Thierry
Jury: Matthew Antezzo, Samira Benlaloua en 
Martijn van Nieuwenhuyzen

VISIONARY AWARD
Eerbetoon aan een maker die de weg heeft vrij-
gemaakt voor een betere artistieke omgeving en 
culturele sector in Rotterdam.
Winnaar: Aruna Vermeulen
Jury: Chantelle Rodgers, Willem Schinkel en 
Marina Otero Verzier

AWARDS PRESENTATIE: Viering van ons Cultu-
rele Ecosysteem. 
25 november 2021
Locatie: Live en Online

Tijdens dit programma introduceerde Ernest 
van der Kwast de winnaars van de eerste editie 
van het Awards programma. In een gesprek met 
Mirjam Somers en Priscilla Fernandes werd 
gesproken over de nominatie van Charly van 
Rest. Florian Cramer vertelde over zijn nomina-
tie voor Aruna Vermeulen en Matthew Antezzo 
en Sofía Hernández Chong Cuy spraken over het 
nominatie- en juryproces voor de Maker achter 
de Maker Award.

Dit evenement markeerde bovendien de start 
van de tweede editie van dit Awards programma, 
dat bestaat uit een open oproep, twee nominatie-
processen en de selectie van de winnaars door 
een onafhankelijke jury.



118 119

NAAMSVERANDERING

Op 27 januari 2021, de verjaardag van ons instituut, is onze naam 
officieel gewijzigd in Kunstinstituut Melly. De naam Melly is afkom-
stig van het werk Melly Shum Hates Her Job uit 1990 van de Canade-
se kunstenaar Ken Lum. Een billboard van dit werk is al dertig jaar te 
zien op de zijgevel van het gebouw. Melly staat symbool voor een 
vrouwelijke antiheld, maar symboliseert ook de relatie tussen het 
kunstinstituut, de straat en de gemeenschap. De naamsverandering 
van Kunstinstituut Melly ging vergezeld van een artistiek program-
ma en een nieuwe visuele identiteit. Dit alles kwam samen in Melly 
TV. Met talkshows, gasten uit de buurt en in opdracht gemaakte 
kunstwerken voor het beeldscherm, werd Melly TV gepresenteerd in 
samenwerking met Open Rotterdam en ontwikkeld met partners 
Lilith Magazine en Brand New Guys. 

De nieuwe visuele identiteit voor Kunstinstituut Melly is het 
resultaat van een van de jaarlijkse collectieve leerprojecten van ons 
instituut. Aan deze editie van het werk-leerproject, onderdeel van 
ons werk-leerprogramma Collectief Leren in de Praktijk, werkten zes 
grafisch ontwerpers mee – Callum Dean, Wooseok Jang, Nina 
Schouten, Alexander Tanazefti, Emily Turner, and Yan Zhihan — en hij 
werd speciaal ontwikkeld in samenwerking met Werkplaats Typogra-
fie van ArtEZ University of the Arts (Arnhem) en Wkshps (Berlijn en 
New York). De grafische ontwerpers hebben een visuele identiteit 
gecreëerd op basis van ‘affectieve’ typografie, die de verschillende 
emoties weergeeft die kunst zowel uitdrukt als oproept. Zo hebben 
ook verschillende emoties deel uitgemaakt van het naamsverande-
ringsproces van het instituut. De naamsverandering is het resultaat 
van een meerjarig en veelzijdig initiatief dat gericht is op een institu-
tionele transformatie. In drie afleveringen werd tijdens Melly TV de 
nieuwe naam van het instituut gevierd en gereflecteerd over de 
inhoud en context van het proces.

 Kunstinstituut Melly kan bogen op een geschiedenis van het 
uitbrengen van urgente, innovatieve en prijswinnende publicaties, 
die uiteenlopen van kunstenaarsboeken tot tentoonstellingscatalogi 
en online tijdschriften. De podcast Name Takes bouwde hierop 
voort, evenals op het nog altijd lopende onderzoek dat in 2018 in 
gang werd gezet als onderdeel van het meerjarige ‘initiatief tot 
naamsverandering’. Name Takes vertelde verhalen over vernoemen; 
van straatnamen tot namen van gebouwen en mensen en daar voor-
bij. Door kunstenaars uit te nodigen en te praten over andere voor-
beelden uit de kunstwereld benadrukte podcast-host Kay Em de 
manieren waarop kunst een rol kan spelen bij betekenisgeving. Het 
pilot-seizoen van de podcast Name Takes bestond uit vier afleverin-
gen en werd gelanceerd op 26 augustus 2021. De opnames van de 
stem en originele muziek, alsmede de mixage, werden gedaan bij 
Okapi Recordings in Rotterdam.Okapi Recordings in Rotterdam.

Opnames campagnevideo New Perspectives Make Me Grow op 
woensdag 23 December 2020. Fotograaf: Mark Bolk
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PUBLICATIES

De publicaties van Melly Publishers worden wereldwijd gedistri-
bueerd door D.A.P. (Distributed Art Publishers Inc.), Cornerhouse 
en Idea Books. De activiteiten worden beschreven in de hoofd-
stukken Talentontwikkeling en Communicatie van dit verslag. In 
2021 is er speciale aandacht gegeven aan het publiceren van onli-
ne content. Naar aanleiding daarvan vindt u hier ook de publica-
ties behorende bij het naamsveranderingsproces: Melly TV en 
Name Takes.

 In 2021 verscheen de publicatie Cecilia Vicuña. Veroír el fracaso 
iluminado. De retrospectieve tentoonstelling Cecilia Vicuña Seehea-
ring the Enlightened Failure, georganiseerd door Kunstinstituut 
Melly (FKA Witte de With) in 2019, bracht meer dan honderd werken 
samen van dichter, beeldend kunstenaar en activist Cecilia Vicuña. 
In deze Spaanse herdruk van Cecilia Vicuña Seehearing the Enlighte-
ned Failure (2019), uitgebracht samen met CA2M (Centro de Arte 
Dos de Mayo, Madrid, Spanje) en Turner Libros, zijn teksten bijeen-
gebracht van oa. curator Miguel A. López, Lucy R. Lippard, Julia 
Bryan-Wilson en Cecilia Vicuña. Ook bevat de publicatie een selectie 
aan illustraties en een aantal niet eerder gepubliceerde documen-
ten. 

Daarnaast verscheen in 2021 de publicatie ẍây ithřa van RA Wal-
den. In deze publicatie die uit vier delen bestaat en onderdeel uit-
maakt van het nieuw in opdracht gemaakt werk van de kunstenaar 
die deelneemt aan de tentoonstelling 84 STAPPEN, bestaat ẍây ithřa 
als een lexicon van meer dan 300 woorden, compleet met morfosin-
taxis, fonologie en een steeds groter wordende reeks idiomen. 

Eveneens verscheen de publicatie Disproof Does Not Equal 
Disbelief van Michael Stevenson. Uitgegeven ter gelegenheid van de 
solotentoonstelling van Michael Stevenson, in Kunstinstituut Melly 
van 20 september 2020 tot 21 maart 2021 en in KW Institute for Con-
temporary Art in Berlijn van 3 juli tot 19 september 2021. Deze twee-
delige publicatie brengt Profiles in Serene Velocity: Book I & II sa-
men, beide ontworpen door Will Holder. Het idee van een 
tweekamermodel is al lang een structurele leidraad voor Stevensons 
praktijk en consolideert zijn voortdurende interesse in verschillende 
tegenstrijdige kennisstructuren, oorsprongsmythen of wereld-
beelden.

Sinds 2021 zijn een aantal publicaties van Kunstinstituut Melly 
opgenomen in de online bibliotheek Library Stack in New York, die 
digitale kunstpublicaties verbindt aan bibliotheekcatalogus syste-
men.

ONLINE ACTIVITEITEN

Online activiteiten werden bij ons op twee ma-
nieren aangeboden. Er was een downloadbare 
PDF op de website te vinden om thuis mee aan 
de slag te gaan. Ook was het mogelijk om deze 
workshopactiviteiten te ervaren in de tentoon-
stellingen, begeleid door een van onze art medi-
ators. Emmelie Mijs ontwikkelde de activiteiten 
terwijl de pdf werd ontworpen door Loes Ver-
stappen. De activiteiten hadden stuk voor stuk 
de kunstenaars en kunstwerken binnen het 
tentoonstellingsprogramma als uitgangspunt. 
Zo was er een activiteit over Who the Bær, geba-
seerd op het werk van Simon Fujiwara, een work-
shop over een kleurrijke wereld van Afra Eisma 
waar je letterlijk in kon stappen; een activisti-
sche workshop tegen Louis Agassiz door kun-
stenaar Sasha Huber, een protestworkshop 
gebaseerd op het werk van Iris Kensmil, en een 
activiteit over assemblagekunst geïnspireerd 
door het werk van Jasmine Thomas-Girvan. De 
opdrachten werden vergezeld van achtergrond-
informatie en afbeeldingen van de kunstwerken, 
en deelnemers hadden de mogelijkheid hun 
voltooide opdrachten te uploaden naar de onli-
ne galerij. De deelnemers varieerden in leeftijd 
van 5 tot 60 jaar oud.

VIRTUELE RONDLEIDINGEN

In 2021 introduceerde Kunstinstituut Melly onli-
ne rondleidingen, waarmee het publiek onze 
tentoonstellingen virtueel kon ervaren. Deze 
tours zijn samen met onze afdeling kunsteduca-
tie ontwikkeld als een instrument voor scholen 
en online leren. Daarnaast werd een speciale 
online editie van BOEKEN geproduceerd, met 
Moosje M Goosen, deelnemer van 84 STAPPEN.  
Om het publiek op afstand te helpen, werden 
deze video’s tevens gemaakt om de online-acti-
viteiten beter te kunnen uitvoeren.

84 STAPPEN
Gepubliceerd op 25 juni 2021
Bekijk de video

Simon Fujiwara, nieuw werk
Gepubliceerd op 28 juni 2021
Bekijk de video

Sasha Huber, een solotentoonstelling
Gepubliceerd op 28 juni 2021
Bekijk de video

BOEKEN On Wards door Moosje M Goosen
Gepubliceerd op 13 juli 2021
Bekijk de video

Jasmine Thomas-Girvan: Bathed in Sacred Fire
Gepubliceerd op 7 september 2021
Bekijk de video

MELLY TV

In drie afzonderlijke afleveringen bood Melly TV 
inzicht in het totstandkomingsproces van onze 
institutionele naamsverandering. Met talk-
shows, bijdragen van gasten uit de buurt en voor 
het beeldscherm gemaakte kunst in opdracht 
werd Melly TV gepresenteerd in samenwerking 
met Open Rotterdam. Het project werd ontwik-
keld samen met adviserende partners Lilith 
Magazine en Brand New Guys. De afleveringen 
werden op verschillende dagen gestreamd/
uitgezonden en hadden steeds een ander the-
ma: Kwetsbaarheid (27 januari), Leren (3 februa-
ri), en Vreugde (10 februari). Ze werden samen-
gesteld door Jessy Koeiman (Curator Collectief 
Leren), en Vivian Ziherl (Research & Programs 
Manager), beiden werkzaam bij Kunstinstituut 
Melly.

Melly TV Aflevering 1: Kwetsbaarheid
27 januari 2021
Locatie: Online

In Aflevering 1: Kwetsbaarheid, presenteerde 
Melly TV talkshows onder leiding van Hasna el 
Maroudi, met Kunstinstituut Melly’s directeur 
Sofía Hernández Chong Cuy; Clara Balaguer en 
Cye Wong Loi Sing; Charl Landvreugd en Peggy 
Wijntuin; videowerk van Marianna Maruyama, 
een segment met Rotterdammers door Stijn 
Kemper en Yahaira Brito Morfe; een segment 
met Aqueene Wilson, en een segment met Ali 
Hussain, Yagmur Karahan, en Pim de Winkel, 
onder leiding van Emmelie Mijs en Veronika 
Babayan. De aflevering was samengesteld door 
Jessy Koeiman en Vivian Ziherl.
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Melly TV Aflevering 2: Leren
3 februari 2021
Locatie: Online

In Aflevering 2: Leren, presenteerde Melly TV 
talkshows onder leiding van Munganyende Hé-
lène Christelle, met Vivian Ziherl en Rolando 
Vázquez Melken; Aqueene Wilson en Lakiescha 
Tol; een segment verzorgd door Wilson; een 
segment door Randy Morais aka Barber Bob; 
videowerk van Sharelly Emanuelson, en een 
segment door Stijn Kemper en Yahaira Brito 
Morfe met een brief aan Melly Shum geschre-
ven door Marike Vierstra. 

Melly TV Aflevering 3: Vreugde
10 februari 2021
Locatie: Online

In Aflevering 3: Vreugde, presenteerde Melly TV 
talkshows onder leiding van Simon(e) van Saar-
loos, met Paul van Gennip (adjunct-directeur) en 
Jessy Koeiman (Curator Collectief Leren), beiden 
werkzaam bij KunstinstituutMelly, en met Leal 
van Heerwaarden en Non van Driel; een ander 
segment door Van Saarloos met Mieke 
Borm-Everaert, Lisa Hinderks, Jeanette Chedda, 
Sherry Jae Ebere, en Mira Thompson; een per-
formance in opdracht door Odair Pereira; een 
segment met Aqueene Wilson; en een interview 
met Melly Shum door Stijn Kemper en Yahaira 
Brito Morfe. 

NAME TAKES

Wat zijn de verhalen achter bepaalde namen? 
Welke doelen wil men bereiken met specifieke 
namen? En: hoe kan de betekenis van een naam 
naar verloop van tijd veranderen?

Name Takes vertelde verhalen over vernoe-
men; van straatnamen tot namen van gebouwen 
en mensen en daar voorbij. Door kunstenaars uit 
te nodigen en te praten over voorbeelden uit de 
kunstwereld, benadrukte podcast-host Kay Em 
de manieren waarop kunst een rol kan spelen bij 
betekenisgeving. Het pilot-seizoen van Name 
Takes bestond uit vier afleveringen en was te 
beluisteren vanaf 27 juli 2021 via de verschillen-
de podcast apps (Spotify, Apple Podcasts, An-
chor, Google Podcasts). In deze podcast werd 
onderzocht hoe namen worden gegeven, aan-
genomen, veranderd en gebruikt. De afleverin-
gen waren opgebouwd uit persoonlijke verhalen, 
historische voorbeelden, voordrachten en inter-
views. 

Tot slot was deze podcast een antwoord op een 
verzoek van het publiek, namelijk om als insti-
tuut een spreekbuis te zijn voor het actief leren 
van het verleden. Dit was een veelvoorkomend 
verzoek tijdens de publieke inspraakfase van ons 
institutionele proces tot naamsverandering, in 
2020. Wij vinden dat hedendaagse middelen en 
de kunst van nu ons kunnen helpen te leren van 
het verleden. We geven hier actief vorm aan 
door met onze activiteiten perspectieven van 
vroeger en nu met elkaar te verbinden. Name 
Takes is daar een voorbeeld van.

PILOT SEIZOEN
De afleveringen waren gescript in het Engels en 
zijn beschikbaar gemaakt met Engelse en Ne-
derlandse ondertitels op ons YouTube-kanaal.

AFLEVERING 1: NAAMGEVING
Host Kay Em verkende de historische context 
van namen, met een centrale rol voor de naam 
Witte de With, de naam die ons instituut kreeg 
in 1990. Door afwisselend terug en vooruit te 
kijken behandelde ze straatnamen, voorgestelde 
gemeenschappen en koloniale geschiedenis in 
Nederland. De uitzending eindigde met een 
fragment van een film in ontwikkeling van de 
Rotterdamse kunstenaar Sara Rajaei, waarin een 
verhaal wordt verteld over straatnaamgeving in 
De Stad van de Dichters.

AFLEVERING 2: NAAMSVERANDERING
Kay Em ontleedde het naamsveranderingspro-
ces, dat begon bij Witte de With Centrum voor 
Hedendaagse Kunst en leidde tot Kunstinstituut 
Melly en keek daarbij naar dissonant, of wrin-
gend, erfgoed. Ze verbond de naamsverande-
ring van ons instituut aan andere actuele 
naamsveranderingsproces en voorbeelden van 
plaatsgebonden kunstpraktijken. Kunstenaar 
Sasha Huber ontleedde een problematisch ge-
val van naamgeving en legde uit hoe haar uitge-
sproken antiracisme samengaat met haar kunst-
praktijk. De aflevering eindigde met een reflectie 
op de betekenis van namen door kunstenaars 
Ayreen Anastas en Rene Gabri.

AFLEVERING 3: EEN NAAM AANNEMEN
Wat gebeurt er als een kunstenaar een nieuwe 
naam en identiteit aanneemt? Met welke be-
weegredenen kunnen zij dit doen, en welke con-
sequenties zal dit hebben? Kay Em combineerde 
persoonlijke verhalen door en over kunstenaars-
namen in verschillende continenten: dichter 
Anaïs Duplan uit New York, kunstenaar Wong Kit 
Yi uit Hong Kong en kunstenaar, schrijver en 
organisator Fernanda Laguna uit Buenos Aires. 
Deze aflevering eindigde met een zeer intieme 

voordracht door de in Stockholm gevestigde 
kunstenaar Every Ocean Hughes, de verande-
ring van hun eigen naam.

AFLEVERING 4: NAAMSGEBRUIK
In de laatste jaren is #saytheirnames wijdver-
spreid bekend geraakt. Waarom is een naam 
noemen zo belangrijk? Kay Em onderzocht wat 
het betekent om iemands naam te zeggen, juist 
niet te zeggen, of niet in staat te zijn om ie-
mands naam te vermelden. De Guatemalteekse 
kunstenaar Benvenuto Chavajay sprak over in-
heemse talen, misnoemen en stilte. Curator 
Andrea Valencia reflecteerde op de namen die 
niet zijn opgenomen in het 9/11 monument in 
New York. Deze aflevering eindigde met een 
bijdrage van kunstenaar Nicoline van Harskamp 
over haar project My Name is Language.

CREDITS
De pilot-afleveringen van Name Takes werden 
geschreven door Sarah Demeuse en Sofía 
Hernández Chong Cuy. Host was Kay Em, een 
personage van Aqueene Wilson, werkzaam bij 
Kunstinstituut Melly als Fellow van het program-
ma Collectief Leren in de Praktijk (CLIP), seizoen 
2020–2021. De stem van de getalenteerde Jurith 
Schols droeg enkele citaten voor. Jan Pohl van 
Okapi Recordings in Rotterdam was verant-
woordelijk voor de stemopnames, geluidsmixa-
ge en originele muziek. De audiobestanden 
werden bewerkt door Masterenzo Mastering. 
Productiemanagement lag in handen van Wen-
dy van Slagmaat-Bos, en Jeroen Lavèn was ver-
antwoordelijk voor de communicatie en marke-
ting. Het grafisch ontwerp van Name Takes was 
van Wooseok Jang (Orange Slice Type), deelne-
mer aan de derde jaarlijkse editie van CLIP 
(2020–2021).  

Het pilot-seizoen van Name Takes is geprodu-
ceerd door Kunstinstituut Melly in Rotterdam, 
dankzij een gift van een begunstiger die ano-
niem wenst te blijven.
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Workshop 100% Hedendaags op dinsdag 23 november 2021. Fotograaf: 
Aad Hoogendoorn
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Het doel van cultuureducatie is het bereiken van 
verschillende gemeenschappen, het engageren 
van nieuwe makers, en collectief te leren. De 
effectiviteit en waardering van onze educatieve 
projecten wordt zowel intern als extern constant 
geëvalueerd. Binnen het voortgezet onderwijs 
onderhouden we nauw contact met docenten 
en leerlingen waarbij de inhoud en opzet van ons 
aanbod wordt besproken. In 2021 zijn er verschil-
lende workshops opgezet die leerlingen in het 
voortgezet onderwijs op een laagdrempelige 
manier in contact brachten met hedendaagse 
kunst. Door COVID-19 waren we genoodzaakt 
onze programma’s voor het voortgezet onder-
wijs tijdelijk stil te leggen. In plaats daarvan is er 
een digitaal programma ingezet dat dieper in-
ging op het werk van de kunstenaars in de vorm 
van te downloaden activiteiten aangeboden op 
de website.

COLLECTIEF LEREN IN DE PRAKTIJK (CLIP) Van 
zomer 2020 tot en met zomer 2021 heeft Kun-
stinstituut Melly voor de ontwikkeling van de 
nieuwe visuele identiteit van het instituut sa-
mengewerkt met de masteropleiding Werk-
plaats Typografie (ArtEZ University of the Arts in 
Arnhem) onder leiding van Armand Mevis en 
Anniek Brattinga en het workshop-/ontwerpbu-
reau Wkshps uit Berlijn/New York, onder leiding 
van Prem Krishnamurthy. Deze samenwerking 
en de nieuwe identiteit is het resultaat van een 
van de jaarlijkse collectieve leerprojecten van 
ons instituut.

 Het CLIP-team bestond uit Alexander Tana-
zefti (AU), Callum Dean (GB), Emily Turner (US), 
Nina Schouten (NL), Wooseok Jung (KR), en Yan 
Zhihan (CN), zes afgestudeerde studenten van de 
tweejarige masteropleiding Werkplaats Typogra-
fie (WT). Naar aanleiding van dit ontwerpproces 
schreven zij: “Het proces van het creëren van een 
nieuwe identiteit voor Kunstinstituut Melly is er 
een geweest die geworteld was in het collectief 
bevragen. Als een groep van zes ontwerpers, elk 
met verschillende interesses en modaliteiten, 
leerden we door dialoog hoe we een gedeelde taal 
konden creëren. Wat betekent het voor een insti-
tuut om van naam te veranderen? Hoe verandert 
dat de toon van de stem? Hoe wordt ons samen-

werkingsproces weerspiegeld in het ontwerp? Er 
ontwikkelde zich een manier van werken tussen 
ons en het instituut, een manier van leren die van 
ons allen vergde dat we het ongemak omarmden. 
Dit relationele proces werd onlosmakelijk verbon-
den met het ontwerp zelf.

Het lettertype is meer dan een verzameling 
statische tekens, maar het potentieel om tussen 
temperamenten te wisselen terwijl het toch lees-
baar blijft. OS Melly Sans is een lettertype dat 
wordt gedefinieerd door zijn plaatsvervangers. 
Een schreefloos lettertype dat de kenmerken van 
een vereenvoudigd, leesbaar grotesk lettertype 
combineert met een set van emotionele alterna-
tieve interpretaties van de lettervormen.

Van het levendige kleurensysteem tot de flexi-
bele typografische taal tot het gebruik van speel-
se animatie wilden we het instituut positioneren 
met de mogelijkheid om met vele stemmen tot 
vele doelgroepen te spreken. De plasticiteit van 
het typografische ecosysteem weerspiegelt de 
collectieve methode van ons ontwerpproces en 
ook de mentaliteit van het instituut. Bij het omar-
men van de kwetsbaarheid van het proces, zijn we 
enthousiast geworden over hoe het systeem zich 
kan blijven ontwikkelen en nieuwsgierig naar het 
collectief voortzetten van het stellen van vragen.”

 
HOGER ONDERWIJS. Activiteiten voor het hoger 
onderwijs creëerden op strategische wijze ver-
bindingen met onderwijsinstellingen, door deel 
te nemen aan onderwijs- en onderzoeksprojec-
ten en het huidige en toekomstige publiek te 
cultiveren. Verdere samenwerkingsverbanden 
vonden plaats op basis van evenementen zoals 
een Workshop door Maria Khatchadourian met 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, een KEY-
NOTE-lezing door Beatriz Colomina die plaats-
vond op de Design Academy Eindhoven; een 
dagprogramma met een Masterclass door Mark 
Wigley met studenten van Willem de Kooning 
MIARD, gevolgd door een lezing bij het Nieuwe 
Instituut en een diner, een KEYNOTE met Lisa 
Appignanesi met de KABK Den Haag, en een 
FORUM met Jasmine Thomas-Girvan dat 
plaatsvond zowel bij ons instituut als bij het Piet 
Zwart Instituut.

 

TALENTONTWIKKELING
100% HEDENDAAGS. Dit programma voor het 
voortgezet onderwijs, een samenwerking tussen 
Kunstinstituut Melly, TENT en MAMA, is in 2021 
aangescherpt met een vernieuwd en herzien 
aanbod. Vanwege de lockdown hebben scholen 
ons gedurende een groot deel van het jaar niet 
kunnen bezoeken. Het team van 100% Heden-
daags heeft zich gedurende deze periode 
steeds weten aan te passen door downloadbaar 
lesmateriaal beschikbaar te maken voor docen-
ten, door workshops aan te bieden op straat, en 
door de workshop Kijk naar de wereld om je heen 
om te zetten naar een workshop op locatie, in 
combinatie met een online rondleiding door de 
tentoonstellingen van de drie instellingen. Daar-
naast is het team van 100% Hedendaags uitge-
breid met een coördinator die onder andere de 
planning en afspraken overziet. 

 
100% HEDENDAAGS X MBO. In het jaar 2021 zijn 
we verder gegaan met 100% Hedendaags X 
MBO. Deze co-creatie-werkgroep werd opgezet 
voor het gezamenlijk ontwikkelen van een 
kunstonderwijsprogramma voor het mbo. De 
werkgroep telt 16 leden vanuit diverse achter-
gronden en bestaat uit (voormalig) mbo-studen-
ten, art mediators, mbo-docenten, beleidsma-
kers, kunstenaars en een mbo-directeur. Om 
kunst en cultuur een belangrijke rol te laten 
spelen op Rotterdamse mbo-opleidingen neemt 
de werkgroep actief deel aan het stadsbrede 
netwerk mbo cultuur & praktijk waarin alle deel-
nemers de gezamenlijke ambitie nastreven. In 
2021 is de ontwikkelfase van start gegaan, in 
deze fase zijn meerdere sessies geweest waarbij 
de co-creatie bijeenkwam, soms online, om het 
aanbod te ontwikkelen. Dit project is mede mo-
gelijk gemaakt door Fonds 21 en De Gijse-
laar-Hintzenfonds.

 
IMC WEEKENDSCHOOL. In het najaar van 2021 
zijn wij een samenwerking aangegaan met IMC 
Weekendschool en hebben daarvoor een pro-
gramma samengesteld voor de studenten. Op 
twee middagen in het weekend, steeds met 
twee weken ertussen, zijn de leerlingen langs 
geweest voor een programma dat bestond uit 
drie activiteiten. Zo kregen zij twee rondleidin-
gen en een workshop aangeboden, aansluitend 
op de tentoonstellingen. Tijdens het tweede 
bezoek ervoeren de leerlingen hoe ze als curator 
konden optreden met betrekking tot hun eigen 
kunst en dit op te hangen en te presenteren aan 
het publiek. Achteraf hebben wij met de school 
geëvalueerd en alvast samenwerkingen beves-
tigd voor 2022.

 

PROEFTUINEN. Ook in 2021 hebben wij de sa-
menwerking met de Mavo Centraal en Digital 
Playground kunnen voortzetten in de vorm van 
een nieuwe, door het KCR gefinancierde Proef-
tuin. Tijdens deze Proeftuin hebben de leerlin-
gen in een aantal lessen de tentoonstellingen 
bezocht en vervolgens in een aantal andere 
lessen een eigen clip opgenomen en geëdit. Dit 
is vervolgens in de laatste les, die vanwege CO-
VID-19 uitgesteld was tot januari 2022, gepre-
senteerd en geëvalueerd.

 
JEUGD VAKANTIEPASPOORT. Van 18 juli–20 
augustus 2021 hebben wij wederom onze deuren 
geopend voor het Jeugd Vakantiepaspoort. 
Gedurende een aantal weken konden kinderen 
met hun begeleiders korte workshops volgen in 
ons instituut. 
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Verwijderen van de banner over de naamsverandering 
op maandag 25 januari 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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In 2020 hebben we voor het eerst sinds 30 jaar 
een aanzienlijke investering gedaan in het op-
zetten en uitvoeren van een strategisch commu-
nicatieplan. Dit plan hebben we verder uitge-
voerd en vormgegeven in 2021 onder onze 
nieuwe naam, Kunstinstituut Melly. Deze naams-
verandering van het instituut, die in januari 2021 
van kracht werd, zagen we als een grote kans om 
de institutionele transformatie en de sociale 
verandering te communiceren. De naamsveran-
dering en de daarmee samenhangende commu-
nicatie maakt deel uit van de grotere institutio-
nele doelstelling van diversificatie. Om deze 
redenen heeft Kunstinstituut Melly het Rotter-
damse expert bureaus Brand New Guys inge-
schakeld voor merkpositionering, en Pickles PR 
vult hun werk aan, met name op het gebied van 
pers en PR. Daarnaast werkte het instituut sa-
men met Werkplaats Typografie en Wkshps voor 
de nieuwe visuele identiteit van het instituut. 
Deze nieuwe identiteit werd in de eerste maan-
den van 2021 gelanceerd met een nieuw logo, 
nieuwe huisstijl en een nieuwe website.

••  BRAND NEW GUYS adviseerde Kunstinsti-
tuut Melly over burgerparticipatie en be-
trokkenheid van diverse gemeenschappen. 
Het bedrijf wordt geleid door Cye Wong 
Loi-Sing. Hij is een getrainde brand-experien-
ce ontwikkelaar, met een achtergrond in 
interactieve technologie en context-respon-
sive design. Wong-Loi-Sing heeft onder 
meer de promotie geleid voor Art Rules 
Aruba, het jaarlijkse kunstprogramma voor 
kansarme jongeren op Aruba. Vanaf de 
herfst van 2020 tot de winter van 2021 maak-
te Wong Loi-Sing deel uit van de derde edi-
tie van ons werk-leerprogramma en sloot hij 
zich als adviseur aan bij de werkgroep 
naamswijziging. Brand New Guys heeft sa-
men met Kunstinstituut Melly de lancering 
van onze nieuwe naam vormgegeven met 
het lanceren van de campagne New Per-
spectives Make Me Grow in januari 2021. 
Daarna werkten ze met ons samen voor de 
productie van de drie Melly TV afleveringen.

••  Het Amsterdamse public relations- en com-

municatiebureau PICKLES PR creëert, im-
plementeert, monitort en evalueert een 
gecoördineerde perscampagne. Zij hebben 
vanaf december 2020 tot april 2021 nauw 
samengewerkt met de directeur en de pr & 
communicatiemanager van het instituut. De 
expertise en werkzaamheden van Pickles PR 
hebben ervoor gezorgd dat onze nieuwe 
naam en de collectieve leerfilosofie van het 
instituut niet alleen in Nederland onder de 
aandacht werd gebracht, maar over de hele 
wereld in vakbladen, nieuwsbladen en kran-
ten werd besproken. Het doel om een maxi-
male, brede en goed geïnformeerde me-
dia-aandacht te genereren is dan ook 
gelukt. Zie hieronder het kopje PERS voor 
een overzicht van gedrukte en online media 
recensies en artikelen over Kunstinstituut 
Melly.

••  Van zomer 2020 tot en met zomer 2021 heb-
ben de masteropleiding WERKPLAATS TY-
POGRAFIE, onderdeel van ArtEZ University 
of the Arts in Arnhem en het workshop/
ontwerpbureau WKSHPS uit Berlijn/New 
York samengewerkt met Kunstinstituut 
Melly voor de ontwikkeling van de nieuwe 
visuele identiteit van het instituut. Deze 
samenwerking en de nieuwe identiteit is het 
resultaat van een van de jaarlijkse collectie-
ve leerprojecten van ons instituut.

COMMUNICATIEMIDDELEN

Ons publiek wordt regelmatig op de hoogte 
gehouden van het programma via de volgende 
kanalen: (1) DIGITALE NIEUWSBRIEVEN: Neder-
lands- en Engelstalige digitale nieuwsbrieven 
worden verzonden naar zowel binnen- als buiten-
landse abonnees. In 2021 meldden 340 nieuwe 
geïnteresseerden zich aan voor onze mailings, 
waarmee wij op een bestand van in totaal 16.385 
actieve adressen kwamen. (2) DRUKWERK: In 
2021 werd gebruikgemaakt van diverse vormen 
van drukwerk om het programma toe te lichten 
en onder de aandacht te brengen van een breed 

COMMUNICATIE
publiek. Voor iedere tentoonstelling werd een 
aparte uitnodigingskaart geproduceerd, waar-
van 2.500 Nederlandstalig en 2.500 Engelstalig. 
3.700 van deze kaarten werden per post verzon-
den naar adressen uit ons bestand. De overige 
kaarten werden op onze locatie aan de bezoe-
kers verstrekt. De tentoonstellingen worden 
sinds mei 2018 voorzien van (3) TENTOONSTEL-
LINGSINFORMATIE, zoals muurteksten en 
tekstbordjes die een introductie en verdiepende 
informatie bij de kunstwerken bieden. Bij de 
presentaties in de langlopende serie Rotterdam 
Cultural Histories werden ook dit jaar weer (4) 
GEDRUKTE UITNODIGING met achtergrondin-
formatie geproduceerd in 2021 in samenwerking 
met ontwerpers Callum Dean, Wooseok Jang, 
Nina Schouten, Alexander Tanazefti, Emily Tur-
ner en Yan Zhihan.

DOELGROEPEN EN 
PUBLIEKSBEREIK

De kern van onze bezoekerspopulatie is te type-
ren als een nationaal en internationaal heden-
daags kunstpubliek. De meerderheid van onze 
bezoekers woont in Rotterdam. Een kwalitatief 
publieksonderzoek dat gezamenlijk werd uitge-
voerd bij Kunstinstituut Melly en CBK-TENT, 
toonde aan dat 87 procent van onze bezoekers 
de kwaliteit van de tentoonstellingen als de 
belangrijkste reden voor een bezoek ziet. Onder 
publieksbereik verstaan wij niet alleen de bezoe-
kers die wij ontvangen in ons gebouw (in 2021 
waren dat er 13.126), maar ook het publiek dat 
onze satelliet-projecten op andere locaties (lan-
delijk en wereldwijd) bezoekt of online via 
livestreams onze symposia en lezingen volgt. 
Daarmee genereren wij jaarlijks een off- en onli-
ne publiek van tienduizenden mensen.

Middelbare scholieren en studenten van het 
beroeps- en hoger onderwijs uit de regio komen 
naar Kunstinstituut Melly voor speciale rondleidin-
gen, masterclasses en workshops. Ook betrekken 
wij nieuwe doelgroepen bij onze programmering 
door verbindingen te leggen met het thema van 
onze tentoonstellingen en andere presentaties. 
Het resultaat is een gevarieerd publiek dat niet 
alleen varieert in interesse, maar ook in leeftijd en 
achtergrond. Hoofddoel is het vergroten van het 
publieksbereik voor hedendaagse kunst, op basis 
van een (inter)nationale marketingstrategie ge-
richt op kwaliteit en een lokale strategie gericht op 
gastvrijheid. Twee belangrijke instrumenten om 
dit doel te bereiken zijn de tweetalige communi-
catie online (Nederlands en Engels) en de doorlo-

pende zichtbaarheid van het programma in de 
eigen stad Rotterdam. Waar mogelijk wordt inge-
zet op communicatiemiddelen in andere grote 
steden in Nederland en op platforms in het bui-
tenland.

Naast een breder publiek van cultureel geïnte-
resseerden, leerlingen uit het voortgezet en hoger 
onderwijs en (internationale) toeristen, heeft het 
instituut een groot bereik onder een meer gespe-
cialiseerde publieksgroep van kunstprofessionals. 
Zij zijn als kunstenaar, curator, wetenschapper, 
theoreticus of criticus nauw betrokken bij de he-
dendaagse kunst of volgen een beroepsopleiding 
in die richting. Deze groep draagt bij aan de repu-
tatie en kwaliteit van het instituut en is een van de 
krachten achter ons programma en publieksbena-
dering. 

PUBLIEKSONDERZOEK

Vanaf midden 2018 maken we gebruik van Lime-
Survey, een opensource systeem voor bezoeker-
sonderzoek. Andere databronnen zijn de be-
zoekgegevens van Museumkaarthouders en 
postcodegegevens van bezoekers. Die postco-
degegevens worden door alle culturele instellin-
gen in Rotterdam verzameld in opdracht van 
Rotterdam Festivals, die vanaf 2017 jaarlijks een 
analyse van deze gegevens maakt op basis van 
Het Culturele Doelgroepenmodel, om zo de elf 
belangrijkste Rotterdamse doelgroepen voor 
cultuur in kaart te brengen. 

 Gegevens van Rotterdam Festivals uit 2021 
laten zien dat er in Rotterdam een sterke overver-
tegenwoordiging was van de Culturele Alleseters, 
de Kindrijke Cultuurvreters, de Startende Cultuur-
speurders en de Weelderige Cultuurminnaars 
onder het publiek van Kunstinstituut Melly. Voor 
hen is het aanbod van Melly bovengemiddeld 
aantrekkelijk en de Culturele Alleseters (ongeveer 
21%) is daarmee de grootste groep. Ook de Klas-
sieke Cultuurliefhebbers en de Nieuwsgierige 
Toekomstgrijpers zagen we iets vaker onder ons 
publiek dan gemiddeld bij de rest van Rotterdam.

Kijken we naar Nederland in zijn geheel dan 
ontving Kunstinstituut Melly de Nieuwsgierige 
Toekomstgrijpers, de Culturele Alleseters, de 
Startende Cultuurspeurders, de Kindrijke Cultuur-
vreters en de Weelderige Cultuurminnaars bo-
vengemiddeld meer dan de rest van de culturele 
instellingen in Nederland. Ook hierbij bleven de 
Culturele Alleseters de grootste groep met 20%.
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WEBSITES

De website kunstinstituutmelly.nl is niet alleen 
het platform voor informatie en achtergronden 
bij het actuele programma, maar ook voor de 
online verkoop van toegangsbewijzen en publi-
caties. Daarnaast fungeert kunstinstituutmelly.
nl als online archief van alle tentoonstellingen, 
evenementen, langdurige projecten en publica-
ties van het instituut sinds de naamsverandering 
op 27 januari 2021. Alle informatie op de website 
wordt tweetalig aangeboden. De website werd 
in 2021 door 40.610 bezoekers bezocht. Aange-
zien we van naam zijn veranderd, is ook onze 
URL aangepast van wdw.nl/fkawdw.nl naar kun-
stinstituutmelly.nl, en daarmee zijn we tijdelijk 
ook slechter vindbaar geweest via zoekmachines 
zoals Google. Onze oude website, fkawdw.nl, 
staat nog steeds online als blijvend archief voor 
onze tentoonstellingsperiode 1990-2020. In 
2021 bezochten 41.535 bezoekers deze website. 
Bezoekers worden op deze website (fkawdw.nl) 
doorverwezen naar onze nieuwe website. Daar-
naast bezochten 3.121 bezoekers onze shop op 
shop.kunstinstituutmelly.nl en 2.062 bezoekers 
change.wdw.nl, de website die speciaal gewijd is 
aan onze naamsverandering.

SOCIALE MEDIA

Door de grotere focus op sociale media sinds 
2018 zagen we een aanzienlijke groei tot juni 
2020. Deze groei zagen we daarna afnemen door 
het loslaten van de naam, waardoor we slechter 
vindbaar waren op de verschillende kanalen. De 
eerste maanden van 2021 hebben we een grote 
focus gelegd op naamsbekendheid. Hiervoor 
werkten we samen met Brand New Guys. Niet 
alleen de lancering van Melly TV en de campag-
ne New Perspectives Make Me Grow hebben 
hier in mee geholpen, ook de free publicity die 
gegenereerd werd op social media als ook de 
social media advertenties die werden ingezet op 
Instagram, Facebook en via Google AdGrants 
zorgden voor naamsbekendheid. Zo bleef het 
aantal volgers van onze Facebook-pagina onge-
veer hetzelfde met een kleine groei van ruim 350 
volgers naar 31.625. Twitter kwam met een afna-
me van 230 volgers op een totaal uit van circa 
11.690. Ons Instagram-profiel kende met 26.615 
volgers aan het einde van 2021 een groei van 
meer dan 2.870 volgers. Door de vele online 
evenementen, ten opzichte van de jaren voor de 
COVID-19 pandemie, is ons YouTube kanaal 

gegroeid met 250 volgers, waarmee we inmid-
dels in totaal 915 volgers op YouTube hebben. 
Onze Podcast Name Takes, die eind zomer 2021 
werd gelanceerd op alle grote podcast plat-
forms, zoals Spotify en op ons YouTube kanaal, 
werd door het hele jaar heen door meer dan 700 
mensen beluisterd.

PERS

Aan geselecteerde pers hebben we de mogelijk-
heid geboden om de directeur, curatoren of 
kunstenaars te interviewen. Onze actieve pers-
benadering genereerde veel positieve verslag-
legging. Veruit de meeste verslaggeving ging 
over onze nieuwe naam. In 2021 verschenen 
onder andere in de volgende gedrukte en online 
media recensies en artikelen: Amsterdams Dag-
blad, Art Agenda, Arteinformado, Arterritory, 
Artforum, Artmagazine, Artnet, Artribune, Arts-
kop, BK Informatie, Border Crossings, Brabants 
Dagblad, Contoh Kumpulan, e-flux, e-flux Vi-
deo, Eurovision, Fonk, Frieze, De Gelderlander, 
Deutschlandfunk Kultur, The Globe and Mail, De 
Groene Amsterdammer,H ART, Kunstzone, 
Leeuwarder Courant, Leids Dagblad, Lonely 
Planet, Metropolis M, Monopol, El Norte, NRC, 
Ocula, Open Rotterdam, Het Parool, Reforma 
Print & Digital, Sculpture Magazine, Spaanse 
Radio RTVE, Süddeutsche Zeitung, Tableau Fine 
Art, Trouw, Tubelight, Vandaag en Morgen, Villa 
d’Arte, en Volkskrant. We zijn ook bedreven in 
het genereren van free publicity, wat resulteerde 
in de vermelding van tentoonstellingen en pu-
blieksactiviteiten in lokale krant De Havenloods, 
Art Index, UITagenda Rotterdam en op diverse 
(inter)nationale online blogs en culturele agen-
da’s zoals Artmap, Arts Talk Magazine, Art and 
Space, Contemporary And en Lonely Planet.

http://kunstinstituutmelly.nl
http://fkawdw.nl
http://change.wdw.nl
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Bezoekers tijdens de opening van  Jasmine Thomas-Girvan: Bathed in 
Sacred Fire op vrijdag 1 oktober 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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KWANTITATIEVE  
GEGEVENS

BEZOEKERSAANTALLEN / CIJFERS IN EEN OOGOPSLAG

150.032
totaal aantal bezoekers 
aan onze activiteiten

 
88.561
totaal aantal bezoekers 
aan onze websites
 
 
70.845
totaal aantal volgers
van onze sociale media

10
Tentoonstellingen natio-
naal
Bezoekers live: 13.126
Bezoekers online: 707
 
4
Tentoonstelling internatio-
naal
Bezoekers: 49.343
 
3
Projecten/events op ande-
re locaties in Nederland
Bezoekers: 13.674

104
Live events 
en publiek programma
Bezoekers: 2055

52
Online events en 
publiek programma
Bezoekers: 73.182

210 live + 49 online
Educatie activiteiten
met schoolgroepen 
en professionals
Bezoekers: 11.367 (8.199 
online)
 
37 live + 15 online
HO activiteiten met 
564 deelnemers (124 online)
 
24 mbo activiteiten met
263 deelnemers
 
121 live + 9 online
VO activiteiten met
1.552 deelnemers  (90 
online)
 
13 PO activiteiten met
420 deelnemers
 
40 speciale groepsbezoe-
ken met
8.568 deelnemers  

Met in totaal 10 tentoonstellingen (en 3 tentoonstellingen die in 
2021 naar het buitenland reisden), hebben wij zowel de gemeen-
telijke als de landelijke prestatie-eisen ruimschoots behaald.



Finissage solotentoonstelling Simon Fujiwara en Sasha Huber op zondag 
5 september 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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JAARAGENDA 2021

*Gestart in 2020, doorlopend in 2021. 
Van 15 december 2020 was het insti-
tuut gesloten ivm Covid-19. Vanaf 
vanaf 5 juni 2021 waren de tentoon-
stellingen weer voor publiek toegan-
kelijk.

TENTOONSTELLING: 
Christian Vinck, nieuw werk
20 september 2020–21 maart 2021

TENTOONSTELLING: 
Michael Stevenson, een solotentoon-
stelling
20 september 2020–21 maart 2021

TENTOONSTELLING: 
Usha Seejarim, een solotentoonstelling
20 september 2020–21 maart 2021

TENTOONSTELLING: 
Kapwani Kiwanga, nieuw werk
20 september 2020–21 maart 2021

TENTOONSTELLING: 
Een presentatie met werken van 
Jarmal Martis, Nelly Dos Reis, Enang 
Wattimena en Tina Rahimy
20 september 2020–21 maart 2021

TENTOONSTELLING: 
Rotterdam Cultural Histories # 18: 
Het kunstklimaat van de jaren tachtig 
in de Witte de Withstraat
20 september 2020–21 maart 2021

TENTOONSTELLING: 
Michiel Huijben, nieuw werk
20 september 2020–13 juni 2021

JANUARI
 

Melly TV Aflevering 1: Kwetsbaarheid
27 januari 2021
Online
 
SESSIE: A Mic of One’s Own
29 januari 2021
Online
 

FEBRUARI
 

Melly TV Aflevering 2: Leren
3 februari 2021
Online

Melly TV Aflevering 3: Vreugde
10 februari 2021Online
 

SUNDAY SESSION 
Bouke de Vries, Fons Hof, Sofía 
Hernández Chong Cuy met Galerie 
Ron Mandos
14 februari 2021
Online

TENTOONSTELLING:
Cecilia Vicuña: Seehearing the En-
lightened Failure. 
Locatie: CA2M Centro de Arte Dos de 
Mayo, Madrid (Spanje)
20 februari–11 juli 2021
 
BEURS Printed Matter’s Virtual Art 
Book Fair New York
24 -28 februari 2021
Online 

BOEKEN: The Embarrassment of 
SUCKCESS met Melissa Gordon 
tijdens Virtual Art Book Fair New York
26 februari 2021
Online 

APRIL
 

WORKSHOP met Maria Khatchadourian: 
Making Halva
8 april 2021
Online
 
TENTOONSTELLING: 
84 STAPPEN
Gestart op 9 april 2021
 
TENTOONSTELLING: 
Sasha Huber, een solotentoonstelling
9 april–12 september 2021
 
TENTOONSTELLING: 
Simon Fujiwara, nieuw werk
9 april–12 september 2021
 
TENTOONSTELLING: 
Rotterdam Cultural Histories # 19: 
Homes for People, Not Profit, TENT 
editie. 
9 april —26 september 2021
 
WHERE ARE THE BLACK BODIES 
DANCING? Aflevering 1: Ontvouwen 
van raciale structuren in dans
9 april 2021
Online
  
CONFERENTIE MINDSCAPES 
20–23 april 2021
Online
 
WHERE ARE THE BLACK BODIES 
DANCING? Aflevering 2: Weerstand in 
bloei
24 april 2021
Online

KUNSTAVOND RADIO
30 april–25 juni 2021 (9 uitzendingen)

MEI
 

SESSIE: A Mic of One’s Own: Radical 
Feminist Therapy
7 mei 2021
Online
 

JUNE
 

Vanaf 5 juni heropende het instituut 
na de sluiting i.v.m. Covid-19 lock-
down.

ONLINE ACTIVITEIT:
Simon Fujiwara
3 juni 2021
Online

ONLINE ACTIVITEIT:
Afra Eisma
3 juni 2021
Online

PERSPECTIEVEN: Kevin Gotkin
11 juni 2021
 
TRAINING: Hormoon Yoga Therapie 
door Nicola Machalova
12 juni 2021
 
TRAINING: In harmonie leven met je 
cyclus door Nicola Machalova
13 juni 2021
 
PERFORMANCE: Domenico Mangano 
& Marieke van Rooy
18 juni 2021

TRAINING: Van break-down naar 
break-through door Gail Kersout
19 juni 2021

TRAINING: Terug naar je essentie 
door Gail Kersout
20 juni 2021

FOCUS: Stilte retraite door Daily 
Practice
21 juni 2021
 
KUNSTAVOND: Touch’M
25 juni 2021
Online
 
BOEKEN: ‘Vistas of Modernity ’ met 
Sasha Huber
25 juni 2021
Online

VIRTUELE RONDLEIDING: 
84 STAPPEN
25 juni 2021

TENTOONSTELLING: 
Dan Zhu, Night into Nights
26 juni–12 september 2021
 

TRAINING: Sentient Body and Dance 
door Alexandra Loembé 
26–27 juni 2021

VIRTUELE RONDLEIDING: Simon 
Fujiwara 
28 juni 2021

VIRTUELE RONDLEIDING: Sasha 
Huber
28 juni 2021

KUNSTBEURS Art Rotterdam. Presen-
tatie op de beurs. 
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam
30 juni–4 juli 2021

JULI

VIP-programma Art Rotterdam, 
speciale ochtend openstelling 1 juli 
2021

PERFORMANCE: Domenico Mangano 
& Marieke van Rooy
1, 2, 3, 4  juli 2021
 
FOCUS: Dan Zhu
2 juli 2021
 
TENTOONSTELLING:
Michael Stevenson: Disproof Does 
Not Equal Disbelief 
Locatie: KW Institute Berlijn, Duits-
land
3 juli–19 september 2021

TRAINING: Ontketen je innerlijke 
Badass door Leena ter Beek
3–4 juli 2021
  
TRAINING: Sensual Goddess Dansles 
door Taneesha Sijmons 
10–11 juli 2021

BOEKEN: Moosje Goosen 
13 juli 2021

TRAINING: Heling door ademhaling 
door Nicola Machalova
18 juli 2021 
Online

FOCUS: Stilte retraite ( juli inwaarts) 
door Daily Practice21 juli 2021

ONLINE ACTIVITEIT: Sasha Huber
22 juli 2021
Online

BOEKEN: met Sami Hammana
23 juli 2021
Online

LANCERING Pilotseizoen Podcast 
Name Takes
27 juli 2021
Online
BOEKEN ‘Vistas of Modernity ’ met 

Sekai Makoni
30 juli 2021
Online

AUGUSTUS
 

ZOMERPROGRAMMA: Melly’s Mock-
tails met Tayler Calister
7 augustus 2021

ZOMERPROGRAMMA: UNDER THE 
BAOBAB door Omek
8 augustus 2021
 
Jeugd Vakantiepaspoort
18 juli–20 augustus 2021
 
ZOMERPROGRAMMA: Melly’s Potten 
door Funda Baysal
21 augustus 2021
 
BOEKEN ‘Vistas of Modernity ’ met 
Wendelien van Oldenborgh
27 augustus 2021
Online
 
ZOMERPROGRAMMA: 
Ulufer Çelik x Eathouse
28 augustus 2021
 

SEPTEMBER
 

TENTOONSTELLING: 
Ana María Millán: Trescaras, tres 
mundos.
Locatie: Museo de Arte Moderno de 
Medellín, Medellín (Colombia)
1 september 2021–13 februari 2022

Beeldbepalers: Iris Kensmil
Locatie: De Balie, Amsterdam
4 september 2021
 
TRAINING: Thuiskomen, bewegings-
onderzoek en improvisatie door Ilidia 
Medina 
4 september 2021

FOCUS met Sasha Huber
5 september 2021

FOCUS met Simon Fujiwara
5 september 2021
 
VIRTUELE RONDLEIDING: Jasmine 
Thomas-Girvan
7 september 2021
  
BOEKEN ‘Vistas of Modernity ’ met 
o.a. Gloria Wekker, Nancy Jouwe, 
Rolando Vazquez
11 september 2021
 
PERFORMANCE: Act 1 & Act 2, Mi-
chiel Huijben
11–12 september 2021
TRAINING: Loslaten van vastgeroeste 

beelden door Echtemannentakkies
12 september 2021

BOEKEN: Laura Raicovich
17 september 2021
 
TRAINING: Drukpunt Genezing en 
Belichaamde Haarverzorging #1 door 
Lydia Hwang
18 september 2021

TRAINING: Drukpunt Genezing en 
Belichaamde Haarverzorging #2 door 
Lydia Hwang
19 september 2021

FOCUS: Innerlijke herfst  door Daily 
Practice
20 september 2021
 
PERFORMANCE: Domenico Mangano 
& Marieke van Rooy
24 september 2021
 
KEYNOTE: Michelle Teran, Om ge-
meenschappelijk te leren (Politiek 
dus)
24 september 2021
 
TRAINING: LEUN door Elky Rosa 
Gerritsen & Godelieve Meijers
25–26 september 2021

KEYNOTE: Beatriz Colomina 
Locatie: Design Academy Eindhoven
29 september 2021
 
FORUM: ‘New Babylon: Continuous 
Now’ met Mark Wigley. 
Locatie: Kunstinstituut Melly, Het 
Nieuwe Instituut en 
30 september 2021
Online 

OKTOBER
 

TENTOONSTELLING: Jasmine Tho-
mas-Girvan: Bathed in Sacred Fire
1 oktober 2021–20 maart 2022
 
TENTOONSTELLING:
Iris Kensmil: Some of My Souls
1 oktober 2021–20 maart 2022
 
TENTOONSTELLING:
Joy Mariama Smith: Black Joy/White 
Fragility
1–24 oktober 2021
 
TENTOONSTELLING: Rotterdam 
Cultural Histories #20: 
Het Museum voor Onderwijs en Kunst
1 oktober 2021–20 maart 2022
 
TENTOONSTELLING: 
Over Constant: New Babylon
1 oktober 2021–30 juni 2022
 
SESSIE: Some of My Souls
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1 oktober 2021
 
FOCUS: Jasmine Thomas-Girvan met 
Annalee Davis en Iyawo (Holly Bynoe 
Young)
2 oktober 2021
 
PERFORMANCE: Domenico Mangano 
& Marieke van Rooy
3 oktober 2021
 
PERFORMANCE: Joy Mariama Smith: 
Black Joy/White Fragility
6 oktober 2021

SESSIE: A Mic Of One’s Own: The 
Politics of Language
8 oktober 2021
 
SESSIE: Een tafel dekken voor de 
voorvaderen
9 oktober 2021
 
TRAINING: Ontwaak je innerlijke 
genezer — Snuiven aan het hart #1 
door Fern Roman
9 oktober 2021
 
TRAINING: Ontwaak je innerlijke 
genezer — Snuiven aan het hart #2 
door Fern Roman
10 oktober 2021

PERFORMANCE: Domenico Mangano 
& Marieke van Rooy
15 oktober 2021
 
PERFORMANCE: Joy Mariama Smith: 
Black Joy/White Fragility
15 oktober 2021
 
KEYNOTE: Lisa Appignanesi in ge-
sprek met Vivian Sky Rehberg
15 oktober 2021
Online
 
TRAINING: De helende Koreaanse 
schilderkunst door Kelly Jang
16–17 oktober 2021

PERFORMANCE: Joy Mariama Smith: 
Black Joy/White Fragility
21 oktober 2021
 
CONFERENTIE: Affective Graphic 
Design
22–23 oktober 2021
Live en Online
  
TRAINING: Als kruiden samenkomen, 
hoe bitter kunnen we dan gaan? door 
Jessie Tam en Zheng Tianyi
23–24 oktober
 
PERFORMANCE: Joy Mariama Smith: 
Black Joy/White Fragility
24 oktober 2021
 

ONLINE ACTIVITEIT: 

Iris Kensmil
28 oktober 2021
Online 

TRAINING: Naar de zachtheid door 
Sheray Of Light
30–31 oktober 2021
 

NOVEMBER
 

BOEKEN: Amelia Groom
4 november 2021

FOCUS: Tweewekelijkse Meditatie 
Sessie door Daily Practice
2, 16, 30 november,
14 december 2021
 
TENTOONSTELLING: 
Maria Pask: Zandra Rhodes’ slaapka-
mer; een kamer om Auden te lezen.
5 november–5 december 2021
 
TRAINING: Het behouden van een 
veilige ruimte voor gezonde mannelij-
ke energie  door Oscar Alonso Delga-
do, Giovanni Maisto Ferreira en 
OTION
6–7 november 2021

ONLINE ACTIVITEIT:
Jasmine Thomas-Girvan
9 november 2021
Online

BOEKEN: Publication Studio’s Boe-
kenmarkt 
12 november 2021
 
TRAINING: 5 Elementair Theater
20–21 november 2021
 
AWARDS PRESENTATIE: Viering van 
ons Culturele Ecosysteem. 
25 november 2021
Live en Online
 
SESSIE: Eathouse x Alejandra López & 
Lena Longefay
26 november 2021
 
TRAINING: Zoete gedachte, zoet 
woord en zoet gevoel - Het medicijn 
van suikerriet door Lina Bravo Mora
27–28 november 2021 

*Op 26 november 2021 werden er 
nieuwe maatregelen aangekondigd 
i.v.m Covid-19. Vanaf 28 november 
2021 waren we daarom vanaf 17:00 uur 
gesloten voor bezoekers.
 

DECEMBER
 

BOEKEN: Brieven uit Spanje
MELLY x Stedelijk Museum Breda
4 december 2021
 
TRAINING: Beweging als medicijn  
door Sherise & Gianine Strang
4–5 december 2021

TENTOONSTELLING:
Kapwani Kiwanga: Deposits
Locatie: State of Concept Athens, 
Athene, Griekenland
10 december 2021–12 februari 2022

FORUM: Altered States|
Close Encounters met PERFORMANCE 
door Lisa Tan en KEYNOTE door Anne 
Boyer
11 december 2021
Live en Online
 
TENTOONSTELLING: 
Kent Chan: Warme Fronten
17 december 2021–20 maart 2022
 
*Op 18 december 2021 is er door de 
overheid een lockdown aangekon-
digd. Vanaf 19 december 2021 zijn we 
wederom gesloten voor bezoekers. 
 
FOCUS: Innerlijke winter door Daily 
Practice
20 december 2021
Online

Opnamelocatie Melly TV — Aflevering 1: Kwetsbaarheid.Fotograaf: 
Jeroen Lavèn
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PERSOVERZICHT

AFKORTINGEN

ALG   ALGEMEEN
84    84 STAPPEN
CEV   CECILIA VICUÑA
JTG   JASMINE THOMAS-GIRVAN
LN   LANCERING NAAM
MS   MICHAEL STEVENSON
PC   PODCAST
SH   SASHA HUBER
SHCC  SOFÍA HERNÁNDEZ     
CHONG CUY
NW   NAAMSWIJZIGING
AW   AWARDS
IK    IRIS KENSMIL
KK    KAPWANI KIWANGA
MTV   Melly TV
PJKK   DE PRIJS VOOR DE JONGE   
    KUNSTKRITIEK 2020
RB   ROSELLA BISCOTTI
SF    SIMON FUJIWARA
US   USHA SEEJARIM
 
 
JANUARI

6 januari, Exhibitions Sasha Huber 
and Simon Fujiwara, Art and Museum 
SH + SF

6 januari, In gesprek met kunstenaar 
Usha Seejarim en curator Tumelo 
Mosaka – Over de onvermijdelijkheid 
van de combinatie van moederschap 
en kunstenaar zijn, Metropolis M US

7 januari, Beschermengel met roze 
sjaal, De Groene Amsterdammer ALG

8 januari,  Die Zeit der Mega-Biennale 
ist vorbei, Süddeutsche Zeitung ALG

9 januari, Simon Fujiwara, Artmap SF

20 januari, Witte de With hoeft geen 
naamswijziging, NRC NW

23 januari, Klassieker, Parool ALG

27 januari, Michael Stevenson, Artmap 

MS

27 januari, Lancering ‘Kunstinstituut 
Melly’ en ‘Melly TV’ en nieuw artistiek 
programma, Rotterdam Vandaag & 
Morgen LN

27 januari, FKAWDW lanceert nieuwe 
naam en logo: Kunstinstituut Melly, 
Metropolis M LN

27 januari, Melly EPISODE Vulnerability 
Kunstinstituut Melly, E-flux video MTV

27 januari, New name, new identity: An 
interview with Sofia Hernandez Chong 
Cuy, the director of Kunstinstituut 
Melly, Art Index LN

27 januari, Melly TV: Hoe zorgt kwets-
baarheid voor veranderingen?, Open 
Rotterdam MTV

27 januari, Witte de With Center in 
Rotterdam renamed, Arts talk maga-
zine LN

29 januari, Art Industry News: Golds-
miths Professors Are Refusing to 
Grade Students to Protest Impending 
Job Cuts at the Art School + Other 
Stories, Artnet LN + NW

29 januari, Directeur Sofia Hernández 
Chong Cuy in een interview, German 
public radio Deutschlandfunk NW

29 januari, Melly klinkt als mentos, NRC 

NW

 
FEBRUARI

1 februari, From civic hero to galle-
ry-name fame, The Globe and Mail LN

1 februari, Ontario’s Melly Shum, a 
symbol of worker dissatisfaction, is
an unlikely civic hero in Rotterdam, 
The Globe and Mail LN

2 februari, Kapwani Kiwanga, Fleurs 
en papier: Une Étude de la Résistance 
par la Botanique, Artskop KK

3 februari, Academie huldigt Guillau-
me Bijl: “Ik vecht tegen de esthetiek”, 
Nieuwsblad ALG

5 februari, Shiga Lieko and Takeuchi 
Kota awarded Tokyo Contemporary 
Art Award 2021-2023, E-flux Tokyo 
arts and space SHCC

10 februari, Eva Berendes ist die 
Gewinnerin des Bonner Kunstpreises 
2021, Artmagazine ALG

10 februari, Melly TV: Waarom vreug-
de belangrijk is in tijden van crisis en 
verandering, Open Rotterdam MTV

13 februari, Witte de With. Laat naam, 
maar duid, NRC NW

15 februari, Shiga Lieko and Takeuchi 
Kota Win Tokyo Contemporary Art 
Award, Ocula SHCC

16 februari, Il Centro di Arte Contem-
poranea di Il Centro di Arte Contem-

poranea di Rotterdam cambia nome: 
una storia di Rotterdam cambia nome: 
una storia di decolonizzazione deco-
lonizzazione, Artribune NW

17 februari, #AlEncuentroCon: Sofía 
Hernández Chong Cuy, directora del 
Kunstinstituut Melly: “Hay una ne-
cesidad de aprender del otro, para 
empezar a no temerlo”, Arteinforma-
do NW

17 februari, Melly sustituye al escla-
vista De With en el FKA de Róterdam, 
NEO2 NW

19 februari, El Centro de Arte 2 de 
Mayo de Móstoles presenta la
exposición de Cecilia Vicuña ‘ Veroír 
el Fracaso, Fuenlabrada Noticias CEV

21 februari, Kunstinstituut Melly 
Wenn plötzlich ein Museum nach dir 
benannt wird, Monopol NW

27 februari, Upcoming Grangju Bien-
nale gains relevance in pandemic 
times, The Korea Herald ALG

28 februari, Decolonizar el museo, El 
Norte NW

28 februari, Decolonizar el museo, 
Reforma digital NW

28 februari, Decolonizar el museo, 
Reforma print NW

 
MAART

1 maart, Bojan Sarcevic: L’Extime at 
Galerie Frank Elbaz, Paris, Art Fuse ALG

1 maart, Radio uitzending Directeur 
Sofía Hernández Chong Cuy over 
Initiatief tot Naamsverandering, 
Spaanse radio rtve NW

4 maart, “Wat is het liefste doe? 
Tentoonstellingen maken!”, Tableau 
Fine Arts magazine ALG

8 maart, Rotterdam Street Art Museum 
Ft Wild Drawing And Insane51, Con-
toh Kumpulan  ALG

10 maart, How this Canadian former 
art student ended up with a gallery in 
the Netherlands named after her, 
CBC Arts NW

11 maart, PORTFOLIO: CECILIA VI-
CUÑA, Artforum CEV

31 maart, Experimenten in ontmoeten, 
Kunstzone ALG

31 maart, The Musée d’Orsay changes 
its name in honor of its founder, 
exibart NW

31 maart, Van wie is de stad?, Tube-
light PJKK

 

APRIL

1 april, Hoe fout zijn die zeehelden 
eigenlijk?, De Gelderlander NW

1 april, Rotterdam, De Gids NW

2 april, Dansen onder raster van 
aluminium in De Pont, Brabants 
Dagblad ALG

3 april, Red de wereld, denk groots, 
Het blad bij NRC ALG

19 april, The Feminist Health Care 
Research Group Fights Art-World 
Exploitation, Frieze 84

20 april, Geen woorden maar daden. 
Kunstinstellingen moeten doen wat ze 
beloven, Metropolis M NW

 
MEI

Mei, Kapwani Kiwanga. Kunstinstituut 
Melly, Sculpture Magazine KK

12 mei, Rotterdam’s art and design 
hotspots, Eurovision ALG

23 mei, De maker achter de maker – 
Charly van Rest over goed kijken en 
luisteren, Metropolis M AW

26 mei, Who should get a monument? 
Meet the Canadian man trying to 
answer the question, MacLeans NW
 
JUNI

1 juni, Kunstinstituut Melly Rotter-
dam. Exhibitions Sasha Huber and 
Simon Fujiwara, Art and Museum SH

1 juni, What's in a name?, Artforum NW

 
JULI

21 juli, Doing art has helped me make 
sense of the world we live in, Artterri-
tory SH

21 juli, Melly’s transformatie – in 84 
stappen naar een verwelkomende 
kunstinstelling, Metropolis M 84

 
AUGUSTUS

27 augustus, 27 museums and art 
galeries in Rotterdam, Week ends in 
Rotterdam ALG

27 augustus, 27x leuke musea en 
kunstgaleries in Rotterdam, Week 
ends in Rotterdam ALG

28 augustus, Name Takes: de verhalen 
achter de namen, Rotterdam Vandaag 
& Morgen PC

31 augustus, Defne Ayas nieuw lid 
raad van toezicht Stedelijk Museum, 
Amsterdamsdagblad ALG

31 augustus, La Mostra Galacticat 
premia la pellícula del director Ameri-
ca Nicholas Ashe Bateman, territoris 
ALG

 
SEPTEMBER

September, Kapwani Kiwanga, BOR-
DER CROSSINGS KK

September, Waar ga ik heen?, 
Uitagenda Rotterdam ALG

6 september, De blik even kantelen om 
anders te kijken, Leidsch Dagblad ALG

8 september, Where to make like a 
local in Rotterdam, Lonely Planet ALG

9 september, Inleiding, Metropolis M 84

24 september, Podcast - Name Takes, 
BK Informatie PC

 
OKTOBER

Oktober, Jasmine Thomas-Girvan: 
Bathed in Sacred Fire, Contempo-
raryand JTG

Oktober, Kunstinstituut Melly Bathed 
in Sacred Fire, Artforum JTG

2 oktober, EXHIBITION: JASMINE 
THOMAS-GIRVAN’S “BATHED IN 
SACRED FIRE”, repeatingislands JTG

7 oktober, “BATHED IN SACRED FIRE,” 
SOLO EXHIBITION OF TRINIDAD-BA-
SED JAMAICAN ARTIST, JASMINE 
THOMS-GIRVAN, Bajan Reporter JTG

7 oktober, Iris Kensmil: Some of My 
Souls in Kunstinstituut Melly, Rotter-
dam, H ART IK

11 oktober, Laten we de boel in de fik 
steken, Gooi Eemlander ALG

15 oktober, Doe veel moeite, Volkskrant 
84

19 oktober, A Contemporary Florio-
graphy, Metropolis M Bijlage RB

19 oktober, Revisie #5: Beverly Bucha-
nan, Metropolis M ALG

31 oktober, Lisanne Ceelen, Klei 
Keramiek Magazine KK

 

NOVEMBER

1 november, Buiten de gebaande 
paden, UITAgenda ALG

1 november, Natasja Kensmil en haar 
verminkte machthebbers, Trouw IK

6 november, Laten we de boel in de fik 
steken, Dagblad van het Noorden ALG

6 november, Laten we de boel in de fik 
steken, Leeuwarder Courant ALG

12 november, Back in the Day is our 
Future, Fond ALG

20 november, Uiteindelijk moet het 
over kunst gaan, Parool IK

30 november, Artist Jasmine Tho-
mas-Girvan taps into the ‘eternal 
connections’ of Black Caribbean 
ancestry, Global voices JTG

 
DECEMBER

December, Kunstinstituut Melly, Villa 
d Arte 84

13 december, Kapwani Kiwanga: 
Deposits, E-flux KK

22 december, Looking back and 
leaping forth, Art-agenda JTG
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Bezoeker tijdens de her-opening van Simon Fujiwara: Nieuw werk 
op 5 juni 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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FINANCIEEL  
VERSLAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 
2021

BATEN

LASTEN

Directe opbrengsten

Indirecte opbrengsten

Overige bijdragen

Subsidiebaten

Overige baten

Som der baten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Kosten activiteiten

Huisvestingslasten

Kantoor-/ Communicatie lasten

Algemene lasten

Som der lasten

Financiële baten en lasten

Exploitatie resultaat

REALISATIE 2021 REALISATIE 2020BEGROTING 2021

94.536

143.973

377.924

1.279.885

132.024

2.028.342

90.000

111.000

160.000

1.268.274

124.000

1.753.274

92.782

120.947

268.256

1.305.485

277.230

2.064.700

810.991

33.783

674.645

198.526

42.527

116.324

1.876.796

-8.772

142.774

820.000

40.000

558.274

160.000

90.000

75.000

1.743.274

-10.000

0

815.898

35.050

677.341

194.260

41.177

94.206

1.857.932

-5.429

201.339
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JAARREKENING 

In 2021 moest ons instituut wederom als gevolg 
van de COVID-19-pandemie de deuren sluiten, 
zowel aan het begin van het jaar als tegen het 
einde van het jaar. Nieuwe maatregelen om de 
pandemie te verlichten, zoals een test/vaccinatie-
bewijs, daagden het publiek uit om ons net zoals 
in de tijd voor corona te bezoeken. Gelukkig ont-
vingen we COVID-19 noodsteun (RAOCCC) van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, waardoor we onze digitale strategie, ge-
start in 2020, konden blijven uitvoeren, inclusief 
televisie- en online programmering.
Het aantal fysieke bezoekers van onze tentoon-
stellingen kende in 2021 een sterkere daling dan 
in 2020, en daardoor daalden ook de inkomsten 
uit kaartverkoop. Het aantal bezoekers online 
groeide aanzienlijk, deze activiteiten waren gratis 
toegankelijk en genereerden dus geen extra in-
komsten. We bleven met veel overtuiging werken 
aan het onderhouden van contacten met kunste-
naars en bleven activiteiten aanbieden aan het 
publiek, waarmee we subsidies en financiële 
steun konden verwerven.

In 2021 had Kunstinstituut Melly een totaal aan 
inkomsten van € 2.028.342, waarvan € 116.600 
RAOCCC en € 616.433 aan eigen inkomsten. 
Wij sloten de jaarrekening van dit jaar af met een 
positief resultaat van € 142.774. Vervolgens heb-
ben wij € 21.374 onttrokken aan de Afschrijving 
Verbouwings Reserve en heeft een onttrekking 
van € 60.000 aan de Reserve Name Change Acti-
vities plaatsgevonden. Het resultaat dat vervol-
gens ontstond is als volgt verdeeld: € 25.000 werd 
toegevoegd aan de bestaande Reserve Successie 
directie; € 74.148 werd toegevoegd aan de Alge-
mene Reserve; met € 125.000 werd een nieuwe 
Reserve Future proof gevormd. 

Hieronder volgt nadere onderbouwing van de 
eerdergenoemde reserves, waarmee wij ons ei-
gen vermogen beheren:

•  RESERVE SUCCESSIE. Wij hebben deze re-
serve verhoogd om te kunnen voorzien in 
middelen voor onze methode van opvolging 
(SPD,Succession , Progression, Develop-
ment), die moet zorgen voor de opvolging van 
onze adjunct-directeur in 2024, deze vertrekt 
vanwege pensionering, en de werving van een 
nieuwe directeur van ons instituut. Deze 
SPD-methode is in oktober 2021 van start 
gegaan; de methode omvat talentontwikke-

ling van de huidige medewerkers en indien 
nodig de werving van nieuw talent. De reserve 
maakt het mogelijk de kosten te dekken van 
de tijdelijke overlapping van bepaalde func-
ties. Tevens maakt deze reserve het mogelijk 
HR-deskundigen in te huren.

•  ALGEMENE RESERVE. Om het eigen vermo-
gen van ons instituut te verstevigen hebben 
wij deze reserve verhoogd. De reden hiervoor 
is de financiële onzekerheid die wij hebben 
ervaren in het COVID-19-tijdperk. Wij ver-
wachten dat deze financiële onzekerheid nog 
ten minste drie jaar zal voortduren. Wij ver-
wachten dat het tevens tenminste drie jaar zal 
duren voordat wij onze bezoekcijfers van vóór 
het COVID-19-tijdperk weer op hetzelfde 
niveau of hoger hebben gekregen.

      De pandemie en nu ook de zich ontwik-
kelende oorlog in Oekraïne hebben een aan-
zienlijk effect (gehad) op de stijging van de 
energiekosten en de inflatie in het algemeen. 
Het effect van deze factoren drukt op onze 
bedrijfskosten, met name wat betreft de 
noodzakelijke stijging van de personeelskos-
ten overeenkomstig de afspraken inzake Fair 
Practice, en de stijging van de kosten voor 
nutsvoorzieningen. Wij beschouwen dit dan 
ook als een herstel- en noodreserve die in 
onzekere tijden kan worden aangesproken.

•  RESERVE FUTURE PROOF. In 2021 hebben 
we deze nieuwe reserve in het leven geroepen 
om te kunnen investeren in een meerjaren-
plan dat gericht is op het verbeteren van de 
faciliteiten in ons gebouw. Het doel daarvan is 
het up-to-date houden van de  kwaliteit van 
onze tentoonstellings-, activiteiten- en wer-
kruimten; het verlagen van de energiekosten; 
het verbeteren van de veiligheid; en het ver-
groten van de fysieke en online toegang tot 
onze ruimten voor collectief leren — dit laat-
ste zien we als een positieve uitkomst van 
onze digitale COVID-19-strategie van de afge-
lopen twee jaar. Deze speciale reserve is mede 
bestemd om onderzoek naar een duurzamer 
gebouw in het licht van klimaatverandering te 
stimuleren. Ook is de reserve bedoeld om 
risico’s te dekken die verband houden met 
verplichte onderhoudsmaatregelen en onze 
verantwoordelijkheden als eigenaar van het 
gebouw. Deze verbeteringen en risico’s staan 
beschreven in ons beleidsplan 2021-2024 dat 
is ingediend bij de gemeente Rotterdam en 
het ministerie van OCW. De geplande verbe-
teringen betreffen het vernieuwen van de 
elektra, het verbeteren van de ventilatie- en 
luchtcirculatiesystemen, het verbeteren van 

de ruimtelijke akoestiek, alsmede het aan-
zienlijk verbeteren van onze AV-systemen in 
verband met de opkomst van hybride pro-
grammering in onze collectieve leerruimten. 
Onze plannen zijn meerjarig en stapsgewijs 
gepland, en hebben een geschat financieel 
doel van ten minste 2 miljoen euro, bijeen te 
brengen in de komende jaren.

Een belangrijke risicofactor voor het instituut is de 
financiële afhankelijkheid van rijksbijdragen, en 
de vierjaarlijkse concurrentie tussen subsidies op 
gemeentelijk en landelijk niveau. Dit betekent dat 
de belangrijkste bron van inkomsten niet is gega-
randeerd, en daarom is langetermijnplanning een 
uitdaging. Toch is het bedrag aan toegekende 
rijksbijdragen al jaren gelijk of zelfs dalend. We 
zouden graag zien dat dit op termijn verandert. 
Deze zorg hebben we al eerder geuit bij de Raad 
voor Cultuur; ook steunden we hun advies in 2021 
om de periode van het cultuurplan in ieder geval 
met nog een jaar te verlengen.

 Daarnaast ligt de toenemende focus van 
andere publieke en private financieringsinstanties 
op het ondersteunen van ‘het lokale’; dit bena-
deelt de activiteiten van het instituut, die primair 
gericht zijn op ‘het mondiale’. Ons programma is 
lokaal relevant en wereldwijd zinvol, en heeft een 
aanzienlijk regionaal en internationaal publieks-
bereik met een positieve impact. In verband hier-
mee hebben we ons online/externe publiek aan-
zienlijk vergroot en lopen we het risico hun 
betrokkenheid te verliezen als onze online aanwe-
zigheid niet voldoende professionaliseert met 
nieuw talent, betere ruimtes (bijv. akoestiek) en 
geschikte apparatuur. Hoewel we de afgelopen 
jaar hebben geïmproviseerd met tools om online 
inhoud en activiteiten te produceren en te delen, 
weten we ook dat dit soort connectiviteit en acti-
viteit de standaard zullen worden of op zijn minst 
iets zal zijn dat het publiek van ons verwacht.

We zijn ons bewust van dit financiële risico en 
zijn door de jaren heen gestaag onze eigen in-
komsten blijven verhogen door middel van fond-
senwerving en kaartverkoop. Dat zullen we blijven 
doen, en elk jaar strategischer. Onder het verdien-
model valt ook de verhuur van een deel van het 
pand aan CBK-TENT. De jaarlijkse inkomsten uit 
deze huurovereenkomst vertegenwoordigen tot 
nu toe echter slechts 5% van ons jaarbudget. Aan-
passing van de huur is gewenst door het instituut, 
al is CBK-TENT ook afhankelijk van overheidssub-
sidies. De gesprekken met die organisatie en onze 
respectievelijke accountmanagers bij de gemeen-
te Rotterdam starten in 2022. Dit is voor ons be-
langrijk om in de toekomst tot een eerlijke huur te 
komen. 
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ORGANISATIE
•  FAIR PRACTICE CODE. We hechten veel 

waarde aan gemotiveerd personeel. Eind 
2021 waren er 13,6 FTE (17 werknemers) 
werkzaam bij Kunstinstituut Melly. Het team 
bestaat uit 8,6 FTE (10 werknemers) met een 
vast contract en 5,0 FTE (7 werknemers) met 
een tijdelijke aanstelling. Jaarlijks vinden 
beoordelings- en functioneringsgesprekken 
plaats. Om werknemers aan te moedigen 
hun talenten te ontwikkelen en hun vaardig-
heden te ontplooien, investeren we 1 pro-
cent van onze jaarlijkse totale loonsom in 
professionele ontwikkeling (dit percentage 
komt voort uit de Museum-cao). Jaarlijks 
huren we tientallen kunstenaars en docen-
ten in en bieden we trainingen aan zodat zij 
binnen het instituut als art mediator (rond-
leider) kunnen optreden; ze worden inge-
huurd op freelancebasis. De deelnemers en 
Fellows van het Werk-Leer Programma 
staan op onze loonlijst, en ook stagiairs 
krijgen een vergoeding. Om de salarissen 
vast te stellen, volgen we de Museum-cao 
van de Museumvereniging en zorgen we 
ervoor dat de primaire en secundaire ar-
beidsvoorwaarden actueel zijn. Om de ho-
noraria voor kunstenaars vast te stellen, 
hanteren we de richtlijn kunstenaarshonora-
ria volledig. Artistieke integriteit wordt ge-
garandeerd en in de contracten die met de 
kunstenaars worden afgesloten nemen we 
afspraken op over auteursrechten. Het insti-
tuut houdt zich aan de richtlijnen voor goed 
ondernemerschap en biedt kunstenaars een 
passende vergoeding. In 2021 hebben wij 
geen gedeeltelijke compensatie kunnen 
aanvragen bij de regeling van het Mondriaan 
Fonds (het Experimenteerreglement).

•   FAIR PAY. Een deel van de ontvangen subsi-
die van de Gemeente Rotterdam diende 
specifiek besteed te worden aan Fair Pay, dit 
betrof een bedrag van € 45.900. Naast de 
hierboven omschreven uitgaven die gedaan 
worden om de Fair Practice Code in acht te 
nemen, vinden er jaarlijks aanpassingen 
plaats aan de honorering van medewerkers. 
Deze worden vergeleken met de richtlijn 
functie- en loongebouw voor presentatie-in-
stellingen, opgesteld door De Zaak Nu met 
als uitgangspunt de Fair Practice Code en 
de Arbeidsmarktagenda. Alle thuiswerkende 
medewerkers ontvingen daarvoor een ver-
goeding zoals in 2020 berekend door het 
NIBUD.

•  DU-BKV. De Decentralisatie-uitkering Beel-
dende Kunst & Vormgeving (DU-BKV) vormt 

vanaf het ontstaan van de stichting (1990) 
een fundamenteel onderdeel van onze be-
groting. Voor de periode 2021-2024 zijn wij 
echter fors gekort op deze BKV-gelden, 
omdat de voorwaarden voor toekenning zijn 
gewijzigd. De gemeente Rotterdam heeft 
ervoor gekozen om deze middelen primair 
ten goede te laten komen aan de beroeps-
praktijk en professionalisering van in Rotter-
dam gevestigde kunstenaars/makers. Voor 
de uiteindelijk wel aan ons toegekende 
BKV-gelden voldoen we aan de voorwaarde 
dat ten minste 70 procent van het BKV-bud-
get ingezet wordt voor activiteiten die inko-
mensvormend zijn voor Rotterdamse kun-
stenaars/makers. In 2021 hebben we € 
72.500 ontvangen aan BKV-gelden, waarvan 
€ 71.195 als honorarium is uitbetaald aan 
Rotterdamse kunstenaars/makers. Dit is 
98%. 

•  WET DBA. In overeenstemming met de Wet 
deregulering beoordeling arbeidsrelatie 
(DBA) hebben we de door de Belastingdienst 
goedgekeurde modelovereenkomsten afge-
sloten met alle freelance medewerkers 
(waaronder tentoonstellingsbouwers, art 
mediators, suppoosten en receptionisten). 
Het beleid met betrekking tot gepaste uur-
tarieven voor freelancers blijven we volgen en 
waar nodig marktconform aanpassen.

•  GOVERNANCE CODE CULTUUR. Het insti-
tuut past de acht principes van de Gover-
nance Code Cultuur toe. Kunstinstituut 
Melly is een stichting en sinds december 
2015 is het raad-van-toezicht-model van 
kracht. Het programma en de administratieve 
processen staan onder toezicht van de di-
recteur-bestuurder. De directeur-bestuur-
der en de externe accountant worden be-
noemd door de raad van toezicht. De 
directeur bepaalt het beleid van het insti-
tuut, zet de programmalijn uit, geeft ontwik-
kelingsstrategieën vorm en is verantwoor-
delijk voor het in gang zetten van 
procedures; van fondsenwerving tot com-
municatie. De directeur legt verantwoording 
af aan de raad van toezicht. De raad van 
toezicht bestaat uit zeven (maximaal negen) 
leden en komt vier keer per jaar samen in 
bijzijn van de directeur en adjunct-directeur 
van het instituut.

•  CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE. De Code 
Diversiteit & Inclusie dient op het gebied van 
Publiek, Programmering, Personeel en Part-
ners voor ons als uitgangspunt. Om het 
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programma onder de aandacht te brengen 
van diverse doelgroepen, op verschillende 
kennisniveaus en vanuit hun specifieke inte-
resse, werken we intensief samen met loka-
le, nationale en internationale partners. Een 
specifiek doel is het verbreden van onze 
institutionele samenwerkingen. Ook is een 
ontwerp van een nieuw institutioneel Code 
Diversiteit & Inclusie-beleid besproken met 
de adviescommissie, in 2020 opgericht als 
onderdeel van ons initiatief tot naamsveran-
dering. Op basis van hun feedback wordt dit 
beleidsontwerp momenteel herzien en in 
2022 afgerond. Een belangrijke ervaring in 
2021 was het inhuren van het bedrijf IZI So-
lutions om ons team te trainen in ‘inclusieve 
personeelswerving’; hun methode werd 
toegepast om drie medewerkers te werven: 
een assistent curator, een producent en een 
onderwijscoördinator. Het bedrijf trainde 
specifiek ons educatieteam om art media-
tors aan te nemen via dit proces van ‘inclu-
sief werven’. Zij trainden ook het educatie-
team van 100% Hedendaags, een educatief 
samenwerkingsprogramma met MAMA en 
CBK-TENT, dat regelmatig art mediators 
voor onze instellingen inhuren en trainen. 
Terwijl onze instelling het belang van de 
Code Diversiteit & Inclusie ter harte heeft 
genomen, hebben we onszelf ook opgeleid 
om kwesties van fysieke of mentale beper-
kingen in ons mandaat op te nemen. Zoals in 
het volgende hoofdstuk wordt beschreven, 
hebben we tot nu toe vijf personeelsoplei-
dingen gevolgd onder leiding van deskundi-
gen om mensen met een beperking het best 
te kunnen benaderen als sociale uitdagin-
gen in plaats van als louter medische pro-
blemen, en zo verbeteringen aan te brengen 
in onze werkcultuur en aanpassingen in onze 
werk/presentatieruimtes zodat die beter aan 
de toegankelijkheid gaan voldoen. 

BEDRIJFSVOERING

•  WERKZAME PERSONEN. In het door het 
ministerie van OCW uitgegeven Handboek 
Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 
2021-2024, wordt instellingen gevraagd via 
een tabel inzicht te geven in de uurlonen van 
alle personen die werkzaamheden hebben 
verricht voor hun organisatie in het te ver-
antwoorden kalenderjaar: werknemers, 
zelfstandigen/freelancers, overige betaalde 
krachten, stagiair(e)s en vrijwilligers. De 

Zaak Nu heeft al eerder aan het ministerie 
van OCW aangegeven dat we aan dit ver-
zoek gehoor kunnen geven met betrekking 
tot werknemers in vaste en tijdelijke dienst, 
stagiairs, vrijwilligers en zzp’ers die werken 
volgens een uurtarief. Daarmee zijn we ech-
ter niet volledig omdat we veelvuldig werken 
met zzp’ers die hun tarief niet via een uur-
loon bepalen, maar op basis van andere 
richtlijnen en afspraken. Kunstenaars en 
performers worden gehonoreerd op basis 
van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria, een 
fee die afhangt van de soort bijdrage aan 
bijvoorbeeld een tentoonstelling. Vertalers 
en schrijvers werken met een woordprijs of 
een vast tarief. Cateraars en fotografen 
worden vaak betaald per maaltijd of per foto 
of per opdracht. Voor deze zzp’ers is het 
onmogelijk om te bepalen wat een uurtarief 
is, het doet geen recht aan de verschillende 
richtlijnen die worden gehanteerd voor de 
desbetreffende werkzaamheden en het 
brengt een grote administratieve last met 
zich mee die slechts zeer zijdelings met de 
opdracht van presentatie-instellingen te 
maken heeft. De tabel van freelancers be-
slaat daarom degenen die in hun praktijk 
een uurtarief hanteren. Elders in dit rapport, 
in de jaarrekening, is het overzicht ‘Werkza-
me personen’ opgenomen.

•  PREVENTIE. In verband met de COVID-19 
maatregelen moest het instituut meerdere 
malen sluiten in verband met landelijke 
lockdowns. Zo waren wij in 2021 gesloten tot 
en met 4 juni, waren er beperkingen wat 
betreft de openingstijden en de toegestane 
bezoekersaantallen (tijdslots) in de periode 
van 5 juni tot en met 14 juli, en volgden er 
later ook maatregelen zoals het corona toe-
gangsbewijs (vanaf 25 september bij events, 
en vanaf 13 november voor alle bezoekers 
vanaf 13 jaar), een avond-lockdown (vanaf 26 
november sluiting om 17:00 uur) en uiteinde-
lijk weer een volledige lockdown vanaf 18 
december 2021. Gedurende het jaar 2021 
was er een advies van kracht om thuis te 
werken, waaraan indien mogelijk door onze 
medewerkers gehoor werd gegeven. Verga-
deringen vonden veelal plaats via Teams of 
Zoom. Een werkgroep, met daarin onder 
andere de preventiemedewerker van ons 
instituut, kwam regelmatig online bijeen om 
de aangekondigde maatregelen op correcte 
wijze door te voeren en intern te communi-
ceren. Ook werd er in samenspraak met de 
directie en preventiemedewerker een plan 
opgesteld en uitgevoerd voor een veilige 

heropening van de kantoren na de zomer. Dit 
moest echter later weer worden herzien in 
verband met nieuwe COVID-19 ontwikkelin-
gen. 

•  INSTITUTIONELE ONTWIKKELING. In 2021 
hebben wij geïnvesteerd in het verbeteren 
van onze cultuur van gastvrijheid en de pu-
blieke toegankelijkheid van Kunstinstituut 
Melly. Dit is onder andere gedaan door mid-
del van een lezing en training met 
betrekking tot de toegankelijkheid voor 
mensen met lichamelijke beperkingen. Twee 
stafleden met de door De Zaak Nu geïniti-
eerde Fair Care-training 'Aandachtfunctio-
naris' begonnen, en er is geïnvesteerd in het 
verbeteren van de kassasoftware en in de 
bewegwijzering in het pand. Deze laatste 
twee acties zijn een gezamenlijke inzet met 
TENT, die samen met ons in het hetzelfde 
pand gevestigd is. Ook heeft het hele team 
een Time Management-training gevolgd.

•  WNT. De Wet Normering Topinkomens ne-
men we in acht. Geen van de medewerkers 
in de organisatie verdient meer dan het 
wettelijk maximum.
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Bezoekers tijdens de opening van Iris Kensmil: Some of My Souls
op vrijdag 1 oktober 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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VERSLAG RAAD VAN 
TOEZICHT

Kunstinstituut Melly, een stichting die in januari 
1990 werd geïnitieerd door de Rotterdamse 
Kunststichting, wordt ondersteund door de 
Gemeente Rotterdam en het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Direc-
teuren waren achtereenvolgens Chris Dercon 
(1990–1995), Bartomeu Marí (1996–2001), Ca-
therine David (2002–2004), Hans Maarten van 
den Brink (interim, 2005), Nicolaus Schafhausen 
(2006–2011) en Defne Ayas (2012–2017). In janua-
ri 2018 werd Sofía Hernández Chong Cuy aange-
steld voor haar eerste termijn van drie jaar. Het 
jaar 2021 was het eerste jaar van haar tweede 
termijn van drie jaar.

LEDEN, FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES

FARIBA DERAKHSHANI
Chief Special Projects bij het Prins Claus Fonds

TIMME GEERLOF
Partner Windt Le Grand Leeuwenburgh; 
Bestuurslid Vereniging Intellectuele Eigendom 
Proces Advocaten (VIEPA); Bestuurslid Sticht-
ing de Doelen Steunfonds

STIJN HUIJTS
Directeur Bonnefantenmuseum Maastricht; 
Lid raad van toezicht Poppodium Muziekgiet-
erij Maastricht; Voorzitter Stichting Behoud 
Moderne Kunst; Voorzitter Raad van Commis-
sarissen Parkstad Limburg Theaters N.V.

YOLANDE ZOLA ZOLI VAN DER HEIDE
Exhibitions curator bij het Van Abbemuseum 
Eindhoven; Voorzitter bestuur Neverneverland, 
Amsterdam

ANNET LEKKERKERKER 
Vicevoorzitter College van Bestuur van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 
Bestuurslid van de Sikkens Foundation; Bestu-
urslid Stichting Toneelschuur/Toneelschuur-
producties; Lid NTR Adviesraad (tot december 
2021); Voorzitter ACI (Amsterdams overleg Cul-

turele Instellingen); Voorzitter van het bestuur 
van Double A; bestuurslid Stichting Rose (sinds 
november 2021)

GABRIEL LESTER
Beeldend kunstenaar; Oprichter PolyLester arts 
and design; Oprichter LestarFilm; Oprichter 
Stichting Lester Works
 
ANNUSKA PRONKHORST
Partner Crimson Historians and Urbanists; 
Lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in 
Amsterdam; Medeoprichter van de Independent 
School for the City
 
KATARINA ZDJELAR
Beeldend kunstenaar; Core tutor Piet Zwart 
Instituut Rotterdam; Core tutor Master Artistic 
Research, Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten Den Haag

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN:

KATARINA ZDJELAR

GABRIEL LESTER

STIJN HUIJTS

ANNET LEKKERKERKER

ANNUSKA PRONKHORST

TIMME GEERLOF

FARIBA DERAKHSHANI

Aantreding

14–12–2015

07–09–2016

22–03–2017

05–09–2017

20–06–2019

20–06–2019

20-06-2019

10–12–2020

14–12–2018

07–09–2019

22–03–2020

05–09–2020

20-06-2022

20–06–2022

20–06–2022

10–12–2023

15–03–2021

07–09–2022

22–03–2023

05–09–2023

20–06–2025

20–06–2025

20–06–2025

10–12–2026

Tweede termijn Uiterlijke aftreding

YOLANDE ZOLA ZOLI VAN 
DER HEIDE

•  MEMO VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: 2021 
was een bewogen jaar; het jaar dat de nieuwe 
naam van ons instituut werd bekendgemaakt: 
Kunstinstituut Melly! Wij zijn trots op het 
proces dat geleid heeft tot deze naam en 
gaan trots verder met de missie van het insti-
tuut onder deze naam. Maar 2021 is ook het 
jaar waarin de COVID-19 crisis verre van voor-
bij was en van grote invloed op de brede 
(Rotterdamse) kunst- en cultuursector, dus 
ook op Melly. Opnieuw toonden alle mede-
werkers van Melly grote veerkracht. Met hun 
enthousiasme en doorzettingsvermogen 
hebben zij, samen met kunstenaars, schrij-
vers en denkers ondanks alles ook dit jaar een 
bijzondere prestatie geleverd. De raad van 
toezicht dankt hen allen voor hun grote inzet 
en werklust.

•  BEZOLDIGINGSBELEID. De toezichtfuncties 
zijn onbezoldigd.

•  VERGADERDATA EN BELANGRIJKSTE ON-
DERWERPEN. De raad van toezicht vergader-
de in 2021 op de volgende data: 15 maart, 21 
juni, 13 september en 16 december. Op 27 
januari 2021 zijn nieuwe statuten opgesteld. 
Ook hebben wij een directiereglement en 

reglement van de raad van toezicht opge-
steld en hebben we beëdigde vertalingen van 
al deze documenten laten maken. Katarina 
Zdjelar is afgetreden in maart. De vergaderin-
gen in het najaar en de winter waren toege-
spitst op de presentatie van het opvolgings-
plan, een meerjarig stappenplan voor de 
opvolging van de huidige adjunct-directeur 
en directeur; dat in het laatste kwartaal van 
2021 van start is gegaan en in 2024 wordt 
voltooid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de SPD-methode (Succession-Progressi-
on-Development) voor talentontwikkeling en 
talent acquisitie. Ook zijn in het kader van de 
zelfevaluatie van de raad van toezicht in de-
cember 2021 vragenlijsten aan de leden ge-
stuurd, ter voorbereiding op een begeleide 
sessie door Hanane Abaydi (IZI Solutions) en 
Jan Loorbach, die plaatsvond in januari 2022.

•  TEGENSTRIJDIGE BELANGEN: In 2021 is 
geen sprake geweest van tegenstrijdige 
belangen.

•  VASTSTELLING: Het jaarverslag 2021 en de 
jaarrekening 2021 worden vastgesteld in de 
vergadering van de raad van toezicht op 21 
maart 2022.
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•  BEGROTING 2022: 
  De begroting 2022 is geaccordeerd door de 

raad van toezicht in de vergadering van 16 
december 2021. De begroting 2022 die in 
september 2021 is ingediend bij de Ge-
meente Rotterdam is als bijlage toegevoegd 
aan dit verslag.

•  EXTERNE ACCOUNTANT: Berghout+MAS is 
vanaf 2016 als externe accountant benoemd 
door de raad van toezicht en is in 2021 her-
benoemd. 

•  MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN: De 
organisatie maakt het mogelijk dat medewer-
kers die onregelmatigheden menen waar te 
nemen deze zonder risico voor hun positie 
kunnen melden. Zij melden deze bij een lid 
van de raad van toezicht.

•  BELEGGINGSBELEID EN FINANCIËLE DERI-
VATEN: Niet van toepassing.

Bezoeker tijdens de her-opening van Simon Fujiwara: Nieuw werk 
op 5 juni 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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DIRECTIE EN PERSONEEL 
IN 2021

SOFÍA HERNÁNDEZ CHONG CUY Directeur-be-
stuurder

PAUL VAN GENNIP Adjunct-directeur

EMILIA AIVAZIAN Educatie Coördinator  
(vanaf 1 september)

VERONIKA BABAYAN Projectassistent

GERDA BRUST Officemanager en interim  
Guest Experience Manager (vanaf 1 december)

ROSA DE GRAAF Curator Tentoonstellingen & 
Kunstopdrachten

SARAH ROSE GUITIAN NEDERLOF  
Cantina Coördinator (tot 28 februari)

JESSY KOEIMAN Curator Collectief Leren

ANGÉLIQUE KOOL Directie-assistent

LINE KRAMER Hoofdvoorbereider &  
IT Toezichthouder

JEROEN LAVÈN PR- en Communicatiemanager

DOCUS VAN DER MADE Curator Academisch en 
Publiek programma (tot 10 april)

PILAR MATA DUPONT Producent (vanaf 1 juni)

EMMELIE MIJS Educatiecoördinator  
(tot 1 september)

JULIJA MOCKUTE Assistent-curator (vanaf 1 juni)

SARAH VAN OVEREEM-VAN DER THOLEN  
Development-manager

WENDY VAN SLAGMAAT-BOS Coördinator  
Tentoonstellingen en Publicaties

ERIK VISSER Assistent Boekwinkel

AQUEENE WILSON Collectief Leren Fellow 

VIVIAN ZIHERL Manager Onderzoek & Programma’s

EXTERNE MEDEWERKERS
Accountants BERGHOUT+MAS

Archivaris MARJOLIJN KOK

Boekhouder RACHEL CAREY

Coördinator Reizende Tentoonstellingen  
ANDREA VALENCIA 

Guest Experience Manager  
GUESTWISE / HEBA SOLIMAN (tot 17 december)

Loonadministratie 
FORCE FINANCE / CHARLES HALDERS

Schoonmaak 
VS SCHOONMAAK BV / MARYAM VANDI

Zakelijk advies CHRIS DE JONG 

Fotografie & film
FLORIAN BRAAKMAN, MARK BOLK, EDEN  
CALGIE, KRISTIEN DAEM, AAD HOOGEN-
DOORN, SIMON KENTGENS, JEROEN LAVÈN, 
FRANZ MÜLLER-SCHMIDT, SANDER VAN  
WETTUM, AQUEENE WILSON

Ontwerpers
CALLUM DEAN, WOOSEOK JANG, JEROEN 
LAVÈN, STUDIO LAUMES (GODA BUDVYTYTE 
EN VIKTORIJA RYBAKOVA), NINA SCHOUTEN, 
SYSTEMANTICS, EMILY TURNER, LOES  
VERSTAPPEN, YAN ZHIHAN

Projectleiding 100% Hedendaags 
FELICITAS LENZ (MAMA), EMMELIE MIJS/ 
EMILIA AIVAZIAN (Kunstinsituut Melly), 
 JUDITH VORWERK (TENT)
Coördinator: MECHTELD JUNGERIUS

Installatie tentoonstellingen
TIES TEN BOSCH, JONATHAN DEN BREEJEN, 
CARLO VAN DRIEL, BARBARA HELMER, LINE 
KRAMER, FOLKE JANSSEN, JUDY VAN LUYCK, 
SANDRO SETOLA, HANS TUTERT

Technische ondersteuning
JONATHAN DEN BREEJEN, GABI DAO, VINCENT 
DENIEUL, MERIJN HAM, LINE KRAMER 

Team Werk-Leerprogramma 2021 
CALLUM DEAN
WOOSEOK JANG
NINA SCHOUTEN
ALEXANDER TANAZEFTI
EMILY TURNER
YAN ZHIHAN

ARMAND MEVIS
ANNIEK BRATTINGA
PREM KRISHNAMURTHY

Receptionisten/suppoosten/floormanagers:
SILVIA ARENAS
MARY BABAYAN
NATHAN BASTIEN
EDEN CALGIE
LAURA VAN DEN ENDE
RABIN HUISSEN
MARIKA KRAATS
EUN LEE
NADIA VAN LUIJK
SHEAREY PINAS
MARIEKE PRUIS
COLLETTE RAYNER
ELVIS ROT
RAQUEL VERMUNT
FLOOR SNELS
GINO VAN WEENEN
KARIN WESTENDORP
GIJSBERT VAN DER WILT
LIZA WOLTERS

Ondersteuning evenementen en openingen:
SILVIA ARENAS
LAURA VAN DEN ENDEN
RABIN HUISSEN
FRANKLIN LOPES
VLADA PREDELINA
IOANA TOMICI

Ondersteuning horeca en shop MELLY 
SILVIA ARENAS
LAURA VAN DEN ENDEN
DIANA AL HALABI
RABIN HUISSEN
VLADA PREDELINA
YUSSER SALIH
IOANA TOMICI

Art mediators/rondleiders:
EMILIA AIVAZIAN
VERONIKA BABAYAN 
LISA DIEDERIK
LOTTE VAN DOOREMALEN
TONNIE HEIJDRA
FABIENNE HENDRIKS
ANITA HRNIC
SAROJA LIEN DE ROBLES
ILIDIA MEDINA
EMMELIE MIJS
RENISH (KAVI) PREMCHAND
BRAM VERHOEF
GINO VAN WEENEN
ROOS WIJMA



164 165

Groepsfoto tijdens de opening van nieuwe tentoonstelling op 
zondag 3 oktober 2021. Fotograaf: Jeroen Lavèn
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Groepsfoto tijdens de finissage van ons zomerprogramma op 
zondag 5 september 2021. Fotograaf: Aad Hoogendoorn
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NEVENACTIVITEITEN

SOFÍA HERNÁNDEZ CHONG CUY zit in het be-
stuur van Creative Time (New York, VS) en Coun-
cil Art (Parijs, Frankrijk). Zij nam plaats in de jury 
van de Tokyo Contemporary Art Award 2022 
(Japan). Tevens was zij spreker en/of moderator 
bij conferenties voor Art Table en ArtForum/
Sotheby’s. Sofia gaf lezingen en presentaties 
voor: School of Visual Arts (New York, VS), Gale-
rie Ron Mandos (Amsterdam), Het Nieuwe Insti-
tuut (Rotterdam), Ambassade van Mexico (Den 
Haag), Williams Graduate Program (William-
stown, VS), The Alternative Art School (online) 
en UNAM (Mexico). Ook leverde zij een bijdrage 
aan een podcast van het Institute of Contempo-
rary Art van de University of Pennsylvania (Phila-
delphia, VS).

PAUL VAN GENNIP was in 2021 bestuurslid van 
Kunstblock (Rotterdam).

SARAH VAN OVEREEM-VAN DER THOLEN was 
tot en met mei 2021 bestuurslid van ArtTable 
Nederland, een netwerkorganisatie van vrouwen 
in de beeldende kunst, gericht op het delen van 
kennis en ervaring. Zij is penningmeester van 
het bestuur van Stichting Valley of the Possible, 
een Refugio for Art & Research, in La Araucanía 
Andina (Chili). Ze maakt onderdeel uit van de 
begeleidingscommissie van een onderzoekspro-
ject over de inkomensposities en verdienmoge-
lijkheden van professionals in de creatieve in-
dustrie, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. 
In december 2021 trad zij als penningmeester 
toe tot het bestuur van Stichting Toegift Rotter-
dam / Ikwashier010. Stichting Toegift Rotterdam 
heeft ten doel het nalaten aan cultuur in de 
regio Rotterdam onder de aandacht te brengen 
en op de kaart te zetten.

ROSA DE GRAAF was in 2021 gastdocent bij 
HISK (Gent, België) en adviseur bij Jan van Eyck 
Academie (Maastricht). In augustus 2021 was zij 
Gedelegeerde Beeldende Kunst bij het Edin-
burgh Art Festival. Tevens was zij schrijver van 
het Curatorial Essay Vision Shifting: Trailing the 
Borders of Comprehension, bij de solotentoon-
stelling van Nina Nowak in Galleri Susanne Otte-
sen, (Kopenhagen, Denemarken) en  schrijver 
van de tentoonstellingsintroductie Thinking 
Through the Skin, bij de solotentoonstelling van 

Rosario Zorraquín in Galeria Isla Flotante 
(Buenos Aires, Argentinië)

VIVIAN ZIHERL was in 2021 samen met Jessy 
Koeiman spreker bij de Onderzoeksweek bij Kon-
stfack (Stockholm, Zweden) en samen namen zij 
deel aan een videolezing voor Artsonje (Seoul, 
Zuid-Korea). Ziherl was gastcurator voor de 
tentoonstelling van de Birmaanse kunstenaar 
Sawangwongse Yawnghwe bij Modka Beirut 
(Zutphen) en schrijver van Frontier Imaginaries: 
Property, Art and Alibi voor What to Let Go Of? 
in Para Site Magazine (Hong Kong). Tevens was 
zij moderator voor de Geerbrands Lezing bij 
Research Centre for Material Cultures (Leiden) 
deed zij een gastlezing Frontier Imaginaries voor 
School of Visual Art (New York, VS) en was zij 
panellid bij het event Discussions on the Work of 
Frank Scholten voor IHLIA LGBTI Heritage in de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam.

JESSY KOEIMAN was in 2021 samen met Vivian 
Ziherl spreker bij de Onderzoeksweek bij Konst-
fack (Stockholm, Zweden) en samen namen zij 
deel aan een videolezing voor Artsonje (Seoul, 
Zuid-Korea). de lezing Changing Time - Shaping 
World, over collectieve verandering in de kunst 
voor de kunstuniversiteit van Zürich (Zwitser-
land). Koeiman was curator van de tentoonstel-
ling Back In The Day Is Our Future in de Melkweg 
(Amsterdam) en zij deed in november een resi-
dency bij Atelier89 (Aruba).

GERDA BRUST was in 2021 jurylid voor de Kera-
miek Triënnale, NVK-CODA (Apeldoorn) en 
hoofdredacteur van het tijdschrift Vormen uit 
Vuur. Tevens is zij bestuurslid van het Nationaal 
Tegelmuseum (Otterlo) en vrijwilliger bij het 
Nederlands Kunsthistorisch Instituut / RKD (Den 
Haag).

JEROEN LAVÈN verzorgde in 2021 op freelance-
basis de pr & communicatie voor Stichting 
Kunstblock. Hij was in 2021 aanwezig bij bijeen-
komsten voor Museumnacht010 en is sinds 
zomer 2021 coördinator namens Kunstinstituut 
Melly voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. 
Verder was hij aanwezig bij de perspresentatie 
voor Rotterdam Art Week 2021 en nam hij deel 
aan de partnerbijeenkomsten van Rotterdam 
Partners en Rotterdam Festivals. In oktober gaf 
hij voor Cultuurmarketing.nl. een presentatie 
over de naamsverandering van Kunstinstituut 
Melly aan marketing en communicatieprofessio-
nals uit de cultuursector. 

RACHEL CAREY is kunstenaar en heeft haar 
studio bij Kunstenaarsinitiatief Stichting Het 
Wilde Weten (Rotterdam) en is tevens bestuurs-
lid van deze stichting. Carey is ook bestuurslid 
bij de Stichting Page Not Found (Den Haag).

ANGÉLIQUE KOOL is in 2021 gestart met een 
training Aandachtsfunctionaris in het kader van 
Fair Care georganiseerd door De Zaak Nu.

PILAR MATA DUPONT had als kunstenaar de 
solotentoonstelling The Ague in Samstag Muse-
um of Art (Adelaide, Australië), een solo ten-
toonstelling La Maruja in Moore Contemporary 
(Perth, Australië), Performances A Table Read bij 
WET FILM (Rotterdam), nam deel aan de 
groepstentoonstelling/opdracht 52 Artists/52 
Actions bij Artspace (Sydney, Australië), haar 
werk La Maruja werd vertoond op Prototype: 
Grace, Lineage op de Asia Pacific Triennial in de 
Gallery of Modern Art (Brisbane, Australië) en bij 
youaretheprototype.art.
   Zij was tevens gedurende het hele jaar sub-
sidieschrijver voor Peach (Rotterdam) en lid van 
het selectiecomité voor Hatched - de nationale 
afstudeertentoonstelling van het Perth Institute 
of Contemporary Arts (Perth, Australië).

VERONIKA BABAYAN nam als kunstenaar deel 
aan de duo-tentoonstelling Mother[hood] bij 
Pleinkamer (Amsterdam), de groepstentoonstelling 
Մայրենիք / Motherland bij Modern Art Museum 
(Yerevan, Armenië) en de groepstentoonstelling 
That Those Beings Be Not Being in W139 (Am-
sterdam). Zij nam tevens deel aan het event 
Tasseografie / Coffee Ground Reading dat 
plaatsvond bij W139 (Amsterdam) en bij The 
FemLibrary (Yerevan, Armenië), het event Paste-
gh - Fruit Leather and Undulating Storytelling bij 
W139 (Amsterdam) en een event in de serie 
Tapestry of a Diaspora bij TENT (Rotterdam).

EMILIA AIVAZIAN doet de studie Docent Beel-
dende Kunst en Vormgeving deeltijd zij-in-
stroom aan de Willem de Kooning Academie te 
Rotterdam. Ze studeert in 2022 af.

JESSIE KOEIMAN, PAUL VAN GENNIP en LINE 
KRAMER hebben meegewerkt aan de podcast 
Werktitel over hoe mensen in de kunst werken. 
Alix de Massiac en Zoë Dankert onderzochten in 
2021 hoe werk in de kunst wel en niet is gere-
geld.

Aangeboden aan alle medewerkers is een work-
shop Modern Time Management en de moge-
lijkheid tot het bijwonen van een lezing en work-
shop over Toegankelijkheid door Nynke Feenstra 

Preventiemedewerkers bij Kunstinstituut Melly 
zijn:
ANGÉLIQUE KOOL
LINE KRAMER

BEDRIJFSHULPVERLENING

In 2021 hebben de volgende medewerkers de 
herhalingscursus Bedrijfshulpverlener gevolgd:
ANGÉLIQUE KOOL
PAUL VAN GENNIP
GERDA BRUST
ERIK VISSER
EMMELIE MIJS

De volgende medewerkers hebben een 
BHV-certificaat behaald:
VERONIKA BABAYAN
JESSY KOEIMAN
 
De volgende freelance medewerkers hebben de 
herhalingscursus Bedrijfshulpverlener gevolgd: 
RABIN HUISSEN
GIJSBERT VAN DER WILT

De volgende freelance medewerkers hebben 
een BHV-certificaat behaald:
KARIN WESTENDORP
FLOOR SNELS
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KUNSTINSTITUUT 
MELLY DANKT

A
Hans Abelman
Jessica de Abreu
Clay AD
Jimmy Adelina
DJ ADIË
Viana Afoumou
Nick Aikens
Kerem Akar
Robin van den Akker
Elina Alekseeva
Siham Amghar
AMMODO
Ayreen Anastas
Emma Anbeek
Matthew Antezzo
Lisa Appignanesi OBE
Art Rotterdam
ArtEZ University of the Arts
Artist in Residence Witte Rook
Hamja Ashan
Melanta Ayon
 
B
De Balie
Evelyn Bakker
Clara Balaguer
Dirkje Baris
Khairani Barokka
Pelin Basaran
Funda Baysal
Leena ter Beek
Samira Benlaloua
Richard Bennaars
Kelly Bigirindavyi
Guillermo Armand Blinker (OTION )
The Book Lovers
Mieke Borm-Everaert
Eelkje Christine Bosch
Dagmar Bosma
Teana Boston-Mammah
Anne Boyer
Brand New Guys
Anniek Brattinga 
Lina Bravo Mora
Brebl
Yahaira Brito Morfe
Julia Bryan-Wilson 
Lineke van den Bout
Goda Budvytytė
Luca van Buren
 
C
CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo
Jake Caleb
Tayler Calister
Jonathan Castro Alejos
CBK
Ulufer Çelik
Mohamed Chajid

Kent Chan
Benvenuto Chavajay
Jeanette Chedda
Binna Choi
Munganyende Hélène Christelle
Francesca Von Cigno
C.o.C.A.
Beatriz Colomina
Constant 1 0 1
Cornerhouse
Alex Coulter
Florian Cramer

D 
D.A.P. (Distributed Art Publishers Inc.)
Daily Practice (Suzanne Weenink)
Annalee Davis
Callum Dean
Oscar Alonso Delgado
Sarah Demeuse
Fariba Derakhshani
Design Academy Eindhoven
Linda van Deursen
Tim van Dijk
Denise van DillenNelly Dos ReisSop-
hie DoualaNon van DrielAnaïs Duplan-
Duraa 

E 
Eathouse
Sherry Jae Ebere
Echtemannentakkies
Afra Eisma
Loulou Elisabettie
Sharelly Emanuelson
Mike Emmerik
Mitchell Esajas
 
F 
Ruth Fabby
McKenna Faulkner
The Feminist Health Care Research 
Group (Inga Zimprich)
Nynke Feenstra
Priscilla Fernandes
iLiana Fokianaki
Fonds 21
Frame Finland
Mark Frith
Simon Fujiwara
Loraine Furter
 
G 
Rene Gabri
Kaoutar Gadir
Clarice Gagard
Galerie Ron Mandos
Quinsy Gario
Timme Geerlof
Elky Rosa Gerritsen
De Gijselaar-Hintzenfonds
Danny Giles 
Goethe Institut Rotterdam
Garine Gokceyan
Sandra Golubjevaite
Moosje M Goosen
Klaas van Gorkum
Kevin Gotkin
Kasper de Graaf 
Anna Gritz
Groeispurt Fonds

Amelia Groom
 
H 
Jackie Hagan
Sami Hammana
MJ Harding
Nicoline van Harskamp
Hartwig Art Foundation
Het HEM
Maaike Heemskerk
Leal van Heerwaarden
Yolande Zola Zoli van der Heide
Henry Moore Foundation
Lisa Hinderks
Fons Hof
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Will Holder
Sasha Huber
Every Ocean Hughes
Michiel Huijben
Stijn Huijts
Ali Hussain
Lydia Hwang
 
I 
IASPIS
Idea Books
Ignota Books
IMC Weekendschool 
Institut für Auslandsbeziehungen
Iyawo (Holly Bynoe Young)
 
J
Dounia Jari
Iratxe Jaio
Jan van Eyck Academie
Kelly Jang
Wooseok Jang
Janivo Stichting
Dalton Jansen
Melchior Jaspers
Jeugd Vakantiepaspoort
Nancy Jouwe
 
K
KABK 
Yagmur Karahan
Said Kasmi
Machiel Keestra
Stijn Kemper
Iris Kensmil 
Gail Kersout
Raja’a Khalid
Maria Khatchadourian
Merve Kılıçer
Wong Kit Yi
Kapwani Kiwanga
Elisabeth Klement
Berry Koedam | ramfoundation
Nohely Koeyers
Robert-Jonathan Koeyers
Justine Kohleal
Aglaia Konrad
Jeroen Koolhaas
Lua Koolhaas
Shay Kreuger
Zaïre Krieger
Prem Krishnamurthy
Léon Kruijswijk
KW Institute for Contemporary Art 
Ernest van der Kwast

 
L
Fernanda Laguna
Corinne Lampen
Charl Landvreugd
Quirine Landwehr
Laumes
Annet Lekkerkerker
Junadry Leocaria
Huw Lemmey
Gabriel Lester
Lilith Magazine
Lucy R. Lippard
Alexandra Loembé 
Lena Longefay
Ellen Van Loon
Alejandra López
Miguel A. López
Pip Lou
 
M 
MAMA
Lisette Ma Neza
Nicola Machalova
Giovanni Maisto Ferreira
Sekai Makoni
Domenico Mangano
Marloes
David Maroto
Hasna el Maroudi
Jarmal Martis
Marianna Maruyama
Masterenzo Mastering
Katja Mater
Cuauhtémoc Medina
Ilidia Medina
Godelieve Meijers
Cengiz Mengüç
Daniëlle Meuleman
Armand Mevis
Ed de Meyer
MIARD
Ana María Millán
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW)
Aidan Moesby
Mondriaan Fonds
Randy Morais (Barber Bob)
Pricilla Motman
Djuwa Mroivili
MUAC (Museo Universitario Arte 
Contemporáneo)
Museo de Arte Moderno de Medellín
Museumkaart
 
N
Nationaal Onderwijsmuseum
Grâce Ndjako
Van Nelle Fabriek
Het Nieuwe Instituut
Martijn van Nieuwenhuyzen
Noémie
Carme Nogueira
 
O
Okapi Recordings
Wendelien van Oldenborgh
Omek
Jo-Lene Ong
Open Rotterdam 
Marina Otero Verzier

 
P
Tomas de Paauw
Nina Paim
Maria Pask 
Suus Peet
Odair Pereira
Pickles PR
Janneke Pierhagen
Piet Zwart Instituut 
Naomie Pieter
Jan Pohl
Sanne Pols
Tim van der Post
The Power Plant Contemporary Art 
Gallery, Toronto, Canada.
Elana Prado
Vlada Predelina
Annuska Pronkhorst
Publication Studio Rotterdam
 
R 
Tina Rahimy
Laura Raicovich
Sara Rajaei
Nisha Ramayya
Sandeep Ranote
Shanice Redan
Jini Reddy
Charly van Rest
Gabi Rets
Patrick Ribeiro
Chantelle Rodgers
Davidson Rodrigues
Fern Roman
Willem de Rooij
Marieke van Rooy 
Esther van Rosmalen
Jan Rothuizen
Rotterdam Festivals
Rotterdam Partners
Rotterdampas
Sheray Rozenstein (Sheray Of Light)
Viktorija Rybakova
 
S
Simon(e) van Saarloos
Denise Sarfo
Kristyan Sarkis 
Willem Schinkel
Mark von Schlegell 
Cora Schmeiser
Jurith Schols
Nina Schouten
Usha Seejarim
Olive Senior
Lady Shaynah 
Sarah Shin 
Melly Shum
Taneesha Sijmons
St. Simons African American Heritage 
Coalition
Vivian Sky Rehberg
Irene V. Small
Joy Mariama Smith
Bo Smits
Mirjam Somers
Luca Soudant
Matthew Stadler 
Stadsarchief Breda
Stedelijk Museum Breda

Kim Steinmann
Michael Stevenson
Stichting Alfred Kordelin
Stichting Droom en Daad 
Studio 4oo2
Studio Laumes
Stichting Perdu 
Stichting Stokroos 
Sherise & Gianine Strang
Joe Strickland
Amy Suo Wu
Systemantics
 
T
Jessie Tam
Lisa Tan
Alexander Tanazefti
Team Thursday
TENT
Michelle Teran
Dustin Thierry
Jasmine Thomas-Girvan
Mira Thompson
Zheng Tianyi
Jermano Tjon-a-fon
Nabil Tkhidousset
Lakiescha Tol
Maya Trameh
Ian Tucker
Wilco Tuinebreijer
Emily Turner
Turner Libros
 
V
V2_
Rolando Vázquez Melken
Elise Vellekoop
Marjolein van de Ven
Martijn Verbon
Nikki Verhoeven
Aruna Vermeulen
Loes Verstappen
Ron Vervuurt
Ben Vickers
Cecilia Vicuña
Marike Vierstra
Imme Visser
Lonneke Visser
Elia Vitadamo
Storm Vogel
Rieke Vos 
Esther Vossen
Nathalie Vrede
Bouke de Vries
Chanel Vyent
 
W
RA Walden
Enang Wattimena
Gloria Wekker
Anne Wenzel
Werkplaats Typografie 
Stefan White
Zoé Whitley
Mark Wigley
Peggy Wijntuin
Michelle Wilderom
Willem de Kooning Academie
Williams Canteen
Louis Windzak
Pim de Winkel
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Ivan Winter
Wkshps
Cye Wong-Loi Sing
Jacques Wong-Loi-Sing 
Yootha Wong-Loi-Sing
Yin Yin Wong
Ivan Words
WORM
Yaël van der Wouden
The Writers Guide (to the Galaxy) 
 
Y 
Christian Yav
Mia You
Suzan Yucel
 
Z
Mercedes Zandwijken
Katarina Zdjelar
Milou Zeer
Branka Zgonjanin
Yan Zhihan
Dan Zhu
Joanna Zielińska
Simone Zwitserloot
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