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Bezoekers tijdens de opening van Kapwani Kiwanga, nieuw werk,
Caption
op
zondag 20 september 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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INTRODUCTIE
Het jaar 2020 werd voor ons instituut gekenmerkt door drie belangrijke
gebeurtenissen. Twee hiervan waren van mondiale schaal met regionale
gevolgen: de Covid-19-pandemie en de Black Lives Matter-beweging.
De derde had betrekking op de landelijke en lokale procedure voor het
aanvragen van overheidssubsidie voor de periode 2021-2024: in de loop
van 2020 werd duidelijk dat de subsidies van de Gemeente Rotterdam
en het Ministerie van OCW in de nieuwe Cultuurplanperiode lager
zouden uitvallen dan wij hadden aangevraagd. Samen maakten deze
gebeurtenissen het één van de meest uitdagende jaren in de dertigjarige
geschiedenis van ons instituut. En toch werden de uitdagingen met
optimisme aangegaan, en elk op een creatieve en vindingrijke manier
strategisch aangepakt, waarbij het jaar werd afgesloten met veel geleerde
lessen en talrijke positieve prestaties.
Bij ons instituut genoot het team gelukkig voor het grootste deel van
goede gezondheid en welzijn, hoe somber de vooruitzichten soms ook
waren. In algemene zin heerste in de samenleving gedurende het hele
jaar een gevoel van behoedzaamheid. Terwijl iedereen zich moest
aanpassen om thuis en via online platforms te kunnen werken, is er bij
ons instituut veel aandacht besteed aan het behouden van de teamspirit. Een positief gevolg van deze saamhorigheid en collectieve vindingrijkheid was het opzetten van een digitale strategie aan het begin
van de eerste lockdown, in maart 2020. Dit betrof het online beschikbaar maken van materialen en activiteiten met betrekking tot de kunstwerken in onze tentoonstellingen, die op dat moment niet toegankelijk
waren vanwege de strikte lockdowns, zoals live stream educatieve
programma’s en betaalde opdrachten aan kunstenaars, schrijvers en
critici die deel uitmaken van onze community, om posts te schrijven
voor onze sociale media kanalen.
Slechts één van de twaalf geplande tentoonstellingen werd voor
onbepaalde tijd uitgesteld, en dit was te wijten aan de onzekerheid of de
kunstenaars wel zouden kunnen reizen en of het ons zou lukken om
de financiering voor het transport en de installatie van de kunstwerken
rond te krijgen. Een speciaal evenement, een Awards Diner om het
dertigjarig jubileum van het instituut te vieren, werd uitgesteld naar 2021.
Toch kregen de tentoonstellingen en activiteiten die we wél konden
organiseren veel lof, met recensies, financiële steun en bezoekers. Van
centraal belang voor de continuering hiervan was de financiële noodsteun die ons was toegekend door het Ministerie van OCW en via de
regelingen Tegemoetkoming schade Covid-19 (TOGS), Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW). Hoewel we tijdens de eerste tien weken van het jaar de hoogste
bezoekcijfers ooit in ons instituut hebben ervaren, daalden deze cijfers
aanzienlijk vanaf de eerste lockdown tot aan het einde van het jaar.
De pandemie had ook gevolgen voor de oorspronkelijke plannen
van het lopende initiatief tot naamsverandering van het instituut, dat
een publieke inputfase bevatte. Begin april hebben we de activiteiten
die eigenlijk gepland waren voor de lente en de zomer, met inachtneming
4

van de Covid-19-maatregelen, moeten uitstellen naar de herfst. Maar
in juni werden we publiekelijk bekritiseerd omdat men het proces van
de naamswijziging te lang vond duren, zeker in het licht van de breed
maatschappelijk gedragen urgentie als gevolg van de Black Lives
Matter-beweging in mei en juni. Toch ging het proces van de naamsverandering door, zelfs temidden van de openbare verontwaardiging,
van mensen die zowel voor als tegen de naamswijziging waren. In
juni besloten we te stoppen met het gebruik van de oorspronkelijke
naam, Witte de With Center for Contemporary Art; en deze te veranderen in ‘Formerly known as Witte de With’ [oftewel ‘voorheen bekend
als Witte de With’, hierna in dit verslag FKA Witte de With genoemd].
In oktober werd de nieuwe naam—Kunstinstituut Melly—gekozen en
openbaar gemaakt.
Niet alleen de pandemie en de kritiek op de naamsverandering
zorgden voor druk op het instituut. Dit werd ook veroorzaakt door het
feit dat de geadviseerde subsidies in het kader van het Cultuurplan voor
de periode 2021–2024, zowel van de Gemeente Rotterdam als van het
Ministerie van OCW, niet zo hoog waren als gewenst en gehoopt. De
hieruit voortvloeiende verontrustende financiële onzekerheid leidde
ertoe dat we ons van de zomer tot de winter dagelijks moesten bezighouden met het opkomen voor onze belangen. Tegen het einde van
het jaar resulteerden het lobbyen en de aanvullende fondsenwerving in
toezeggingen en positieve vooruitzichten voor de financiële stabiliteit
van het instituut. Dit jaarverslag presenteert de resultaten van de activiteiten, deelnemers en cijfers.
Sofía Hernández Chong Cuy
Directeur
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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.
In 2020 werd het programma duidelijk beïnvloed door de Covid-19lockdowns, dit wordt waar dit van toepassing is aangegeven.

Tentoonstelingsoverzicht Alia Farid, een solotentoonstelling, 2020.
Fotograaf: Kristien Daem.

TENTOONSTELLINGEN
EN EVENEMENTEN
In 2020 hebben we tien tentoonstellingen geproduceerd en gepresenteerd; bovendien reisde een van onze tentoonstellingen uit 2019 door
naar Mexico. Eén groepstentoonstelling, met een focus op arbeid in het
‘Wereldwijde Zuiden’, die zou worden uitgevoerd in de tentoonstellingsruimte op de 3e verdieping - moest voor onbepaalde tijd worden
uitgesteld om tegemoet te komen aan de verplichtingen aan kunstenaars van wie de al bevestigde solotentoonstellingen verzet moesten
worden van de lente naar de herfst. 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.

Bezoekers tijdens de opening van Christian Vinck, nieuw werk,
op zondag 20 september 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.

Tentoonstellingsoverzicht 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, 2020. Fotograaf:
Kristien Daem.

Performance THE ORACLE OF DELFT door Anna Franceschini op zondag 19 januari
2020 tijdens de opening van 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.
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.

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
19 januari–23 augustus 2020
Deze tentoonstelling onderzocht hoe vorm in staat is om landsgrenzen
te doorkruisen. Neem blauwwit keramiek, zoals Delfts Blauw in Nederland, Qinghua-porselein in China, Iznik-keramiek in Turkije, Azulejo in
Portugal, Engels porselein (‘China’) of Talavera Poblana in Mexico. Een
kosmopolitisch artefact met wortels in de wereldhandel, maar overal
aangepast aan lokale tradities. Deze wereldhandel, die onlosmakelijk
verbonden is met het kolonialisme, heeft samenlevingen ingrijpend
veranderd. Door een dergelijke kunstuiting van een wereld in beweging
als uitgangspunt te nemen, nodigde deze tentoonstelling uit om historisch blauwwit keramiek niet alleen te zien als mobiele drager van
ideeën en tradities, maar ook als vertrekpunt en bestemming hiervan.
Uitgevoerd in verschillende media was werk te zien van hedendaagse
kunstenaars uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië en Europa.
In de vroege zeventiende eeuw werd blauwwit keramiek in Nederland populair dankzij de opkomst van de VOC. De exotische herkomst
en dessins werden zeer gewaardeerd en duurbetaald. Nederland kende
van oudsher ook keramiek, maar dat had een andere samenstelling. De
geïmporteerde stukken waren van porselein, een materiaal waarvan de
ontdekking en commerciële exploitatie onder strenge controle stonden
van de Chinese dynastie. Al in de veertiende eeuw, toen porselein werd
gezien als ‘het witte goud’, bestelde het Ottomaanse Rijk op maat gemaakt Chinees porselein voor de export. Zij leverden de Chinezen op
hun beurt kobalt. Dit mineraal was nodig voor de vervaardiging van
blauwe verfstof en werd gedolven in het gebied dat we nu kennen als
Irak. Met de opkomst van de lange-afstandshandel over zee kreeg
blauwwit keramiek een internationale stijl.
Curatoren: Sofía Hernández Chong Cuy, Bernardo José de Souza
Ondersteund door Fonds 21, Stichting Van Achterbergh - Domhof en mede mogelijk
gemaakt door Stichting Athos Bulcão. Reis en verblijf van Ana Vaz, Bernardo José de
Souza, Karlos Gil & Belén Zahera werd ondersteund door de Ambassade van Brazilië,
Den Haag en de Ambassade van Spanje, Den Haag. Het Mondriaan Fonds droeg
middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaars. De
productie van het werk van Anna Franceschini werd mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van PERUFFO Jewelry. In het kader van deze tentoonstelling vond een aantal
educatieve activiteiten plaats in MELLY, ondersteund door Stichting Droom en Daad.

PUBLIEK PROGRAMMA
PERFORMANCE MET ANNA FRANCESCHINI
19 januari 2020
In haar performance The Oracle of Delft,
nam Franceschini afstand van het gebruikelijke beeld van souvenirs als herinneringen
aan een persoonlijke reis. In plaats daarvan
gebruikte ze souvenirs om te onderzoeken
wat ontbreekt in het aanbod van voorwerpen die nu wijdverbreid gelden als
symbool voor een bepaalde culturele
identiteit, of waar soms zelfs een cultuur
omheen is ontstaan. Camera en live
performers: Anna Franceschini en Annalisa
Urti. Geluidsontwerp: Lorenzo dal Ri.

FOCUS MET ADRIANA VAREJÃO
25 januari 2020
Adriana Varejão sprak over de historische
verovering en transformatie van culturele
identiteiten. Zij werd tijdens het programma vergezeld door gastcurator Bernardo
Jose de Souza en Sofía Hernández Chong
Cuy.

FORUM: TRACING MIGRATION
THROUGH CRAFTS AND DESIGN
18 januari 2020
Het kunst- en onderzoeksplatform
Touch/Trace werd uitgenodigd om een
middag samen te stellen met lezingen,
presentaties en discussies rondom de
oorsprong en wereldwijde verspreiding
van blauwwit keramiek, en de betekenis
en verschijningsvormen van deze migratiebewegingen in onze huidige materiële
cultuur. Met bijdragen van onder andere
Eline van de Berg (Museum Princessehof,
Leeuwarden), Christel Vesters (Touch/
Trace), curator Bernardo José de Souza,
de kunstenaars Ni Haifeng & Raed Yassin,
en studenten van de masteropleiding
Contextual Design aan de Design Academy Eindhoven.

FORUM: WERELDEN IN KERAMIEK MET
PRANEET SOI EN HUAN HSU
27 maart 2020
Dit programma is geannuleerd in verband
met de Covid-19-lockdown
FORUM met kunstenaar Praneet Soi en
schrijver Huan Hsu, gemodereerd door
Sofía Hernández Chong Cuy. Soi’s nieuwe
schilderijen onderzoeken de in historisch
perspectief veranderende patronen gebruikt in de architectuur en keramiek aan
de hand van thema’s uit de Islam, het
Boeddhisme en het Christendom. De
schilderijen verschaffen inzicht hierin door
middel van zorgvuldige aandacht voor
detail. Hsu is auteur van The Porcelain Thief.
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FORUM: HORIZONS EN DE KOLONIALE
AFGROND MET ANA VAZ EN
BOAVENTURE DE SOUSA SANTOS
22 mei 2020
Dit programma is geannuleerd in verband
met de Covid-19-lockdown
Een discussie met kunstenaar Ana Vaz en
de gerenommeerde theoreticus en
activist Boaventura de Sousa Santos,
gemodereerd door academicus Rolando
Vazquez, als verkenning van de betekenis
van ‘post-abyssaal denken’ binnen de
context van wereldwijde paradigma’s en
de productie van beeldende kunst en
film.
ONLINE ACTIVITEITEN geïnspireerd
op het werk van Marcos Castro, Anna
Francheschini en Bouke de Vries. Met
betrekking tot werk van in de
tentoonstelling vertegenwoordigde
kunstenaars ontwikkelden Emmelie Mijs
en Veronika Babayan activiteiten die als
pdf (ontworpen door Loes Verstappen)
gedownload kunnen worden via
offsite.wdw.nl. Dit was onderdeel van een
digitale strategie met als doel om ons
publiek bij het programma te blijven
betrekken tijdens de Covid-19-lockdown.

JEUGD VAKANTIEPASPOORT 2020
22 juli–21 augustus 2020
Dit programma ging over herinneringen
die je zo bijzonder vindt dat ze nooit
verloren mogen gaan. Kunstenaar Bouke
de Vries liet zien hoe je dit soort herinneringen kunt bewaren. En voor iedereen
die altijd al eens mee had willen schrijven
aan een groot verhaal nam Marcos Castro
je mee op reis langs zijn 28 meter lange
wandschildering. Onze medewerkers
stonden klaar om met de jeugdige bezoekers deze activiteiten te ontdekken.
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Mariana Castillo Deball, Para qué me diste las manos llenas de colour, / todo lo que toque se llenará de sol, 2019,
muurschildering gemaakt met natuurlijke pigmenten, met dank aan de kunstenaar, en Perfecto Luna naranja, Perfecto
Luna azul, Perfecto Luna verde, Perfecto Luna rojo, Perfecto Luna amarillo, materia de los días, allemaal werken 2019,
Tentoonstelingsoverzicht
scagliola, met dank aan deAlia
kunstenaar
Farid, een
ensolotentoonstelling,
kurimanzutto. Installatieoverzicht
2020.
Mariana Castillo Deball, een solotentoonFotograaf:
Kristien
Daem.
stelling, Witte
de With
Centrum voor Hedendaagse Kunst, 2019, fotograaf: Kristien Daem.
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Tentoonstellingsoverzicht Adriano Amaral, niew werk, 2020.
Fotograaf: Kristien Daem.
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ALIA FARID, een solotentoonstelling
19 januari–23 augustus 2020

PUBLIEK PROGRAMMA

BRUNCH MET ALIA FARID
17 januari 2020
We organiseerden een netwerkbrunch
die kunstenaar Alia Farid verbond met
Rotterdamse design- en kunstprofessionals met een focus op architectuur.
Deelnemers waren: Michiel Huijben, Alex
Suarez, Ania Molenda, Lara Almarcegui,
Annushka Pronkhorst en Rosa de Graaf.

Het werk van Alia Farid bevindt zich daar waar het hedendaagse stadsleven
overlapt met de koloniale geschiedenis. Dat is ook het geval in Koeweit
en Puerto Rico, landen waar de kunstenaar woont en werkt. Farid heeft
zich in de afgelopen jaren vooral toegelegd op het bestuderen van de
correlatie tussen de manieren waarop de omgeving en de waarneming
worden vormgegeven. Zo analyseerde zij hoe machtsstructuren aanwezig
zijn in het weefsel van de stad. Sociale verdrukking en migratie, nationale
identiteit en zelfexpressie, maar ook de nog altijd actuele erfenis en
impact van het westers imperialisme zijn onderwerpen waartoe Farid
zich in haar werk heeft verhouden. Ze geeft vorm aan haar op onderzoek gestoelde praktijk in tekeningen, installaties, publieke interventies
en sinds kort ook films.
Tijdens haar tentoonstelling bij FKA Witte de With toonde ze nieuw
werk in opdracht, bestaande uit een filminstallatie. Daarnaast was haar
eerdere film At the Time of the Ebb (2019) te zien. De nieuwste film is
opgenomen in Haïti en verhaalt over de tot op heden doorwerkende
gevolgen van de historische revolutie op het eiland. At the Time of the
Ebb speelt zich eveneens af op een eiland: het Iraanse Qeshm. Melancholisch meandert dit verhaal langs het plaatselijke ritueel van Nowruz
Sayadeen (vissersnieuwjaar). In beide films zoomt Farid in op hoe
groepsrituelen, breuken in het sociale weefsel en individuele verzetsdaden het mogelijk maken om te voldoen of juist te ontsnappen aan een
vaste typering, of deze actief te veranderen.
Dit was de eerste solotentoonstelling van de kunstenaar in Nederland.
Het nieuwe werk van de kunstenaar was een opdracht van FKA Witte
de With Center for Contemporary Art, in samenwerking met The Power
Plant Contemporary Art Gallery, Toronto, Canada, en Contemporary
Art Museum St. Louis, Verenigde Staten.
Curator: Rosa de Graaf
Ondersteund door AMMODO. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar. Techniek werd mede mogelijk
gemaakt door Beam Systems.
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SCREENING MET ALIA FARID EN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM
23 januari–1 februari 2020
Locatie: de Doelen, Schouwburgplein 50,
Rotterdam
31 januari 2020
Locatie: KINO, Gouvernestraat 129–133,
Rotterdam
Het International Film Festival Rotterdam
presenteerde twee screenings van de film
At the Time of the Ebb van Alia Farid.
Farids fascinerende films verkennen het
hedendaagse stadsleven tegen de achtergrond van de koloniale geschiedenis.

FOCUS MET ROSA DE GRAAF
10 april 2020
Dit programma is geannuleerd in verband
met de Covid-19-lockdown.
FOCUS op nieuw werk van Alia Farid met
een rondleiding door de tentoonstelling
onder leiding van curator Rosa de Graaf.

ADRIANO AMARAL, nieuw werk
19 januari–23 augustus 2020

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS MET JULIA MULLIÉ
28 februari 2020
FOCUS op het nieuwe werk van Adriano
Amaral met een rondleiding door
de tentoonstelling onder leiding van
gastcurator Julia Mullié.

Hoewel internet, protheses, zonnepanelen en touchscreens allemaal
kunnen worden gezien als manieren om de menselijke ervaring te
‘upgraden’, lijkt een meer elementaire en subjectieve benadering weer
aan waarde te winnen. Intuïtie, emotie en verbeelding zijn centrale
uitgangspunten geworden. En net zoals ten tijde van de Romantiek, een
stroming die aan het einde van de 18e eeuw in Europa is ontstaan, wordt
de uit de Verlichting stammende nadruk op een zuiver rationele benadering
weer in twijfel getrokken. Adriano Amaral onderzoekt en bevraagt de
sociale en klimatologische implicaties van materialen en hun onderlinge
interacties, waarbij hij een stroom van energie en beweging tussen de
verschillende materialen suggereert. Hierdoor ontstaat een hybride tussen
technologie en spiritualiteit.
Met een intuïtieve benadering van materialen, waarbij industriële en
door mensen achtergelaten persoonlijke bezittingen worden gecombineerd, creëerde Amaral site-specific installaties die de tentoonstellingsruimte veranderden in een zintuiglijk ervaarbare ruimte. In zijn reactie
op bestaande architecturale ruimtes ondermijnt en transformeert Amaral deze. Alhoewel discussies over de relatie tussen het menselijke en
artificiële in de afgelopen jaren heftiger zijn geworden, is er in principe
niets nieuws aan. Mensen worden, en zijn altijd, hervormd door de
objecten en technologieën die ze zelf hebben gecreëerd. In zijn werk
benadrukt Amaral deze relatie door allerhande gevonden materialen
met elkaar te combineren op zoek naar ‘de natuurlijkste manier om
objecten op een synthetische manier uit te werken’. Hiermee onderzoekt
en test hij de sociale en ecologische implicaties van materialen en
hun interacties, implicaties die een onderlinge stroom van energie en
beweging suggereren.
De tentoonstelling was een samenwerking met Pivô in São Paulo.
Curator: Julia Mullié
Ondersteund door: AMMODO, Braziliaanse Ambassade in Den Haag, Galeria Jaqueline
Martins, São Paulo, Brazilië. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar. Techniek is mede mogelijk gemaakt
door Beam Systems.
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Tentoonstellingsoverzicht Usha Seejarim, een solotentoonstelling, 2020.
Fotograaf: Kristien Daem.
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Tentoonstellingsoverzicht Christian Vinck, een solotentoonstelling, 2020.
Fotograaf: Kristien Daem.
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Usha Seejarim, een solotentoonstelling
20 september 2020— 21 maart 2021

De kunstenaar Usha Seejarim put inspiratie uit de Latijnse term Vesica
Piscis, letterlijk vertaald ‘het vat van de vis’. Het verwijst naar de amandelvormige visblaas, en kan ook worden geïllustreerd door het samenbrengen van twee perfecte cirkels waarbij een derde vorm, een ‘lens’, in het
midden ontstaat. Deze lens weerspiegelt het profiel van een vis, een
symbool dat ook vaak in verband wordt gebracht met het christendom.
In de tentoonstelling stond de vis symbool voor de vrouwelijkheid en
werd zo gebruikt voor het aan de orde stellen van de historische vooringenomenheid die heeft geleid tot ongelijkheid en onderdrukking en
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van tegen vrouwen gerichte
seksistische ideologieën. Het symbool kan ook begrepen worden als
een brug tussen ideeën en identiteiten waarbij op de snijpunten ruimte
is voor fluïditeit en transformatie.
Voor Seejarim is het vrouwenlichaam een instrument voor het uitdrukken van de geleefde ervaringen van vrouwen. Terwijl de representatie
van het fysieke lichaam zelf ontbreekt, wordt het wel voorgesteld door
middel van anatomische fragmentatie, bijvoorbeeld in de vorm van een
vagina of een oorlel. Met de materiële keuze voor huishoudelijke
objecten zoals wasknijpers en houten bezems wordt het lichaam daarnaast in verband gebracht met sociaal geconstrueerde genderrollen.
Als moeder, echtgenote en kunstenaar richt Seejarim de aandacht op
de ongelijke distributie van arbeid, waarbij vrouwen gezien worden
als bruikbare en beheersbare ondergeschikten. Hoewel het thema van
vrouwelijke onderdanigheid domineert in haar hele oeuvre, onderzoekt
Seejarim ook de complexe spanningen rond de door vrouwen
uitgevoerde alledaagse huishoudelijke rituelen en het dilemma rond
hun verlangen om dit soort rollen te ontvluchten.
Dit was de eerste tentoonstelling van de kunstenaar in Nederland.
Curator: Tumelo Mosaka
Ondersteund door AMMODO, Robben Stichting. Het Mondriaan Fonds droeg middels
het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar.
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PUBLIEK PROGRAMMA

A MIC OF ONE’S OWN
13 november 2020
Locatie: Online
Naar aanleiding van de tentoonstelling
van Usha Seejarim organiseerden we in
samenwerking met The Writer’s Guide
(to the Galaxy) een online editie van hun
feministische open mic sessie A Mic of
One’s Own, gehost door Siham Amghar.
Usha Seejarim heeft zich in haar
werk laten inspireren door het Vesica
Piscis-symbool dat staat voor vrouwelijkheid, iets wat naadloos aansluit bij
de thema’s die op deze avond werden
besproken en voorgedragen.

CHRISTIAN VINCK, nieuw werk
20 september 2020—21 maart 2021

Christian Vinck ziet zichzelf als een kunstenaar die thuishoort in een
lange traditie van amateurschilders. Dat wil zeggen, voor hem draait het
niet zozeer om de techniek, maar meer om zijn onderwerpen. Hij vergelijkt zijn artistieke proces met vissen, schilderen verschaft hem namelijk ook kostbare mentale ruimte, in dit geval voor het verwerken van zijn
enorme, eclectische verzamelingen met bronnenmateriaal. Die verzamelingen lopen uiteen van stickerboekjes, platenhoezen en honkbalkaartjes tot krantenknipsels, historische encyclopedieën en gevonden
foto’s. Met behulp van dit soort bronnenmateriaal en zijn verzamelwoede, en door middel van een dagelijks schilderritueel, is zijn oeuvre zich,
jaar in, jaar uit, geleidelijk aan het ontvouwen. Hierin raken persoonlijke
verhalen vermengd met kleine geschiedenissen, micronarratieven en
fictieve verhalen gebaseerd op echte gebeurtenissen, mensen en
niet-menselijke soorten.
Voor deze tentoonstelling vormde de persoonlijke ervaring van
Vinck met migratie – hij werd geboren in Maracaibo, Venezuela en
woont en werkt tegenwoordig in Madrid, Spanje – de inspiratie voor
een centraal thema: vlucht. De tentoonstelling bestond uit meer dan
200 nieuwe olieverfschilderijen op doek die hij in de afgelopen vijf jaar,
tot aan het moment van de opening van de tentoonstelling, heeft geschilderd. Samen vormen ze ‘Album #8, Alt’, een verzameling die bestaat uit vier series. Voor één daarvan heeft hij een officieuze geschiedenis van de luchtvaart in Latijns-Amerika in kaart gebracht en
geïllustreerd. Een andere bestaat uit een serie wolken, gebaseerd op
gebruikte stickervellen. In een derde serie zien we zijn obsessie met het
naschilderen van twee hondenrassen zoals afgebeeld op Italiaanse
keramische tegels. Voor de laatste serie schilderde hij Turpiales, de
nationale vogel van Venezuela en Curaçao, en Pinzones, oftewel vinken, waarmee hij tevens verwijst naar zijn achternaam. (Vinck is zowel
van Nederlandse als Venezolaanse afkomst).
Dit was de eerste tentoonstelling van de kunstenaar in Nederland.
Curatoren: Rosa de Graaf, Sofía Hernández Chong Cuy
Ondersteund door AMMODO en Acción Cultural Española (AC/E). Het Mondriaan
Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de
kunstenaar.
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ONLINE ACTIVITEIT geïnspireerd op
kunst door Christian Vinck. Met betrekking tot het werk van de kunstenaar
ontwikkelde Emmelie Mijs activiteiten die
als pdf (ontworpen door Loes Verstappen) gedownload kunnen worden via
offsite.wdw.nl. Dit was onderdeel van een
digitale strategie met als doel om ons
publiek bij ons programma te blijven
betrekken tijdens de Covid-19-lockdown.

Tentoonstellingsoverzicht Michael Stevenson, een solotentoonstelling, 2020.
Fotograaf: Kristien Daem.
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Tentoonstellingsoverzicht Kapwani Kiwanga, nieuw werk, 2020.
Fotograaf: Kristien Daem.
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MICHAEL STEVENSON, een solotentoonstelling
20 september 2020—21 maart 2021

De in Nieuw-Zeeland geboren Michael Stevenson woont en werkt in
Berlijn en heeft een praktijk ontwikkeld die niet alleen is gebaseerd op
onderzoek, maar ook is toegewijd aan materiaal. Zijn kunstwerken
bevinden zich op het snijpunt van economie, technologie, geloof en de
systemen die dat mogelijk maken. Hij staat vooral bekend om zijn grootschalige kunstinstallaties en ambitieuze sculpturen die tot stand komen
door middel van talloze samenwerkingen met geleerden en technici,
maar ook met individuen van wie de mondelinge overlevering nog niet
algemeen bekend is.
Voor deze tentoonstelling combineerde Stevenson voor het eerst
nieuw werk met een selectie van kunstwerken uit een aantal sleutelprojecten die hij in de loop van het afgelopen decennium ontwikkelde.
Geïsoleerd van de rest van de elementen waarmee ze oorspronkelijk
waren opgesteld binnen eerdere kunstinstallaties, zagen de onderdelen
in deze nieuwe rangschikking eruit alsof ze onderdeel waren van wat
de kunstenaar een soort ‘knekelveld’ noemt. Het is tevens een verwijzing naar een vliegtuigkerkhof, of schroothoop; een toespeling op een
opslaggebied voor onderdelen, materialen en, in dit geval, gepensioneerde kunstwerken. Een passende analogie gezien het feit dat dit soort
locaties al lange tijd een inspiratiebron zijn voor het werk van
Stevenson. Voor deze tentoonstelling had de kunstenaar ieder van de
kunstwerken herbedacht en hergebruikt naar aanleiding van nieuwe
onderzoeksvragen. Samen manifesteerden ze zowel gerationaliseerde
ideeën als emotionele banden die mensen hebben met onderwijs,
theologie en technologie.
Dit was de eerste tentoonstelling van de kunstenaar in Nederland.
Deze tentoonstelling werd gepresenteerd in samenwerking met KW
Institute for Contemporary Art in Berlijn waar in 2021 een meer uitgebreide versie van deze tentoonstelling zal worden ingericht.
Curatoren: Rosa de Graaf, Sofía Hernández Chong Cuy
Ondersteund door: AMMODO, Henry Moore Foundation en Institut für Auslandsbeziehungen. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het
honorarium van de kunstenaar.
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MASTERCLASS MET MICHAEL STEVENSON
19 september 2020
De kunstenaar Michael Stevenson nam
studenten van de KABK Den Haag mee
tijdens een rondleiding door zijn solotentoonstelling. Tijdens dit besloten evenement ging de kunstenaar dieper in op de
manieren waarop hij beeldende kunst en
historisch onderzoek combineert als een
middel om de kruising tussen economie
en theologie te verkennen. Decennialang
heeft zijn experimentele praktijk zich
vooral gericht op de verschillende stadia
waarin dit convergentiepunt zowel in
materiële als ideologische zin tot uitdrukking wordt gebracht.

KAPWANI KIWANGA, nieuw werk
20 september 2020—21 maart 2021

Deze tentoonstelling toonde een nieuwe serie werken van Kapwani
Kiwanga, die woont en werkt in Parijs. Het werk gaat over de kennisleer
van de plantkunde, de achterliggende geschiedenissen, en de relatie
ervan met daden van verzet. De kunstenaar onderzoekt de rol van
planten in zelfmedicatie, levensonderhoud en zelfbescherming, en
beschouwt planten daarnaast ook als getuigen van de menselijke geschiedenis. Kiwanga bestudeert hoe planten van gedaante kunnen
veranderen: van farmacon (medicijn) naar vergif. Voor haar legt het
fragiele evenwicht tussen die twee nog verder de nadruk op een ander
concept: opaciteit, oftewel de zichtbaarheid en onzichtbaarheid van
verzet. De relatie tussen plantkunde en menselijk verzet stond centraal
in deze tentoonstelling: van zaden die verborgen werden in het haar van
ontvoerde mensen, tot bloemen die gebruikt werden als abortusmiddel.
Met haar wens om aan te tonen dat planten protagonisten van de
‘opaciteit van verzet’ zijn, verbindt Kiwanga de verzetsgeschiedenissen
uit vroegere eeuwen met de moderne geschiedenissen van burgerrechtenbewegingen en de wereldwijde antiracisme beweging in 2020. In de
lente van 2020 spraken Kiwanga en curator Iliana Fokianaki over het
toevoegen van een nieuw werk aan de tentoonstelling, als antwoord op
de gebeurtenissen. Hun dialoog concentreerde zich op het overbruggen van vroegere en huidige verzetsdaden en het onder de aandacht
brengen van rassengeweld en ongelijkheid in het westen en daarbuiten. Dit nieuwe werk putte inspiratie uit Mississippi Goddam (1964), de
baanbrekende civil rights song die werd geschreven en uitgevoerd door
Nina Simone.
Gastcurator: iLiana Fokianaki
Met dank aan: Anouk Böhmer, Ifenin, Lisanne Ceelen, Nabou Claerhout, Lauriane Ghils,
Marta Gonzalez en Bianca Sallons
Ondersteund door AMMODO en Institut français des Pays-Bas, de Canada Council for
the Arts. Het Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het
honorarium van de kunstenaar.
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FORUM: BLOEMEN, ZADEN EN WORTELS
IN WEERSTAND
20 november 2020
Locatie: Online
Dit programma, gemodereerd door Jessy
Koeiman en Vivian Ziherl, opende met
een gesprek tussen Kiwanga en gastcurator iLiana Fokianaki. Hierin werd gereflecteerd op drie nieuwe kunstwerken met
een centrale rol voor de zaden, bloemen
en wortels die zich samen met vrouwen
voortbewogen door de trans-Atlantische
slavenhandel, en op een muzikaal werk
over de politiek urgente gebeurtenissen
van de zomer van 2020, waaronder de
Black Lives Matter-beweging. Vervolgens
gaf Tinde van Andel, etnobotanicus aan
de Universiteit Leiden, een inleiding op
haar onderzoek naar de traditionele
marronrijst en de West-Afrikaanse herkomst daarvan. Daarna besprak Marian
Markelo, docent verpleegkunde en
Wintipriesteres, haar rituele gebruik van
bloemen, zaden en wortels. En tot slot
deelde Pricilla Motman, muzikant, genezer
en oprichter van MAWUMB, al wandelend door de tentoonstellingsruimtes haar
bevindingen, beschrijvingen, rituele
reacties en indrukken met betrekking tot
de werken in de tentoonstelling.

Een presentatie met werken van JARMAL MARTIS, NELLY DOS REIS,
ENANG WATTIMENA en TINA RAHIMY
20 september 2020—6 juni 2021

Voor deze presentatie werd ons MELLY’S buren-programma
uitgebreid met kunstopdrachten en displays die ons instituut verder
verbinden met de ons omringende gemeenschappen. Hier reflecteren we
op de transformatie van Rotterdam in de afgelopen drie decennia,
evenals op de veranderende relaties tussen deze gemeenschappen en
ons instituut.
Eind 2019 hebben we twee beeldend kunstenaars en twee vertellers
uitgenodigd om de ontwikkelingen in onze wijk vast te leggen en te onderzoeken. Ze zijn begin 2020 gestart met hun onderzoeken
waarbij ze zich lieten leiden door vragen als: Wie zijn onze buren?
Welke buren hebben de ontwikkeling van dit kunstinstituut van dichtbij
meegemaakt? Wat is de relatie, zo die er al is, tussen ons en hen? Hoe
zal ons instituut er in de toekomst uitzien, vooral vanuit het perspectief
van onze doorlopende transformatie die parallel loopt aan ons naamsveranderingsproces? En hoe stellen onze buren zich de toekomst van
deze straat voor?
Ieder van deze projecten en gesprekken bleek na verloop van tijd
een onverwachte wending te nemen. Dat gebeurde voor het eerst in de
lente, naar aanleiding van de Covid-19- lockdown, en daarna als gevolg
van de Black Lives Matter-beweging die in de zomer zowel in Rotterdam als internationaal van zich liet horen. Dit resulteerde in een koersverandering van ieder project in opdracht. Hoewel de voornaamste
doelstellingen gelijk bleven, moesten er andere routes worden gevolgd;
niet alleen om een nieuw ijkpunt te vinden, maar ook om de ingrijpend
veranderde omstandigheden te kunnen verwerken. Zo waren de onderzoeksresultaten te zien van Martis, Dos Reis, Wattimena en Rahimy
in de vorm van fotografie, video-interviews, textiel en tekst.
Deze presentatie maakte ook deel uit van Anchored (Verankerd), een
projectreeks die de directe omgeving van deze instelling verkent, inclusief het gebouw, de straat en de buren. Het maakt onderdeel uit van
ons doorlopende initiatief tot naamsverandering.
Curator: Jessy Koeiman
Ondersteund door Stichting Droom en Daad.
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Tentoonstellingsoverzicht Een presentatie met werken van Jarmal Martis, Nelly Dos
Reis, Enang Wattimena en Tina Rahimy, 2020. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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Tentoonstellingsoverzicht Michiel Huijben, nieuw werk, 2020.
Fotograaf: Simon Kentgens.
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Tentoonstellingsoverzicht Rotterdam Cultural Histories # 18: Het kunstklimaat van de
jaren tachtig in de Witte de Withstraat, 2020. Fotograaf: Kristien Daem.
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MICHIEL HUIJBEN, nieuw werk
20 september 2020—13 juni 2021
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PERFORMANCE DOOR MICHIEL HUIJBEN
23 oktober 2020
Uitgesteld wegens Covid-19-lockdown

We gaven beeldend kunstenaar Michiel Huijben de opdracht 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 opgeleverd als hogere burgerschool voor meisjes.
Met deze tentoonstelling stelde Huijben de architectuur van het
instituut centraal in zijn onderzoek. Tegen de achtergrond van het laat
negentiende-eeuwse debat over een ‘officiële’ nationale stijl, ging dit
nieuwe werk op zoek naar sporen van menselijke besluitvorming,
dwars door de verschillende geschiedenissen van het gebruik van deze
school, het gebouw zelf en, in bredere zin, de stedelijke omgeving
ervan. Deze samenkomst zal worden uitgediept met een live performance in twee aktes. Ook onderdeel van Huijbens presentatie was een
architectonische ingreep waarmee hij de kamer, die hiervoor werd
gebruikt als kantoor, heeft omgevormd tot tentoonstellingsruimte.
Deze presentatie maakte 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.
Curator: Sofía Hernández Chong Cuy
Ondersteund door Stichting Elise Mathilde Fonds. Het Mondriaan Fonds droeg middels
het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar.
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De Eerste Akte zal uitgaan van het specifieke karakter van de buitenkant van het
gebouw. Het verhaal begint met 3D-scans
van ornamentele sculpturen van de
voorgevel van het instituut, en zoomt
daarna uit naar de omringende stad via
andere voorbeelden van negentiende-eeuwse architectuur in Rotterdam.
Deze ornamenten kunnen 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 was te zien hoe de kunstenaar
hiervoor aan het repeteren is.
De Tweede Akte zal plaatsvinden rond
een denkbeeldige plattegrond van het
interieur waarin is weergegeven hoe het
gebouw oorspronkelijk werd gebruikt.
Door middel van archieffoto’s en herinterpretaties van ruimtelijke opstellingen
en bouwtekeningen, gaat 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. De live performance van de kunstenaar zal later ook te zien zijn als video.

ROTTERDAM CULTURAL HISTORIES #18:
Het kunstklimaat van de jaren tachtig in de Witte de Withstraat
20 september 2020—21 maart 2021

Deze editie van Rotterdam Cultural Histories richtte zich op het kunstklimaat van de jaren tachtig in de Witte de Withstraat. De tentoonstelling
presenteerde archiefmateriaal, zoals historische foto’s en documentatie
van kunstenaarscollectief Het Veem en van drie galeries: Galerie Snoei,
Galerie van Mourik, Tudelu Galerie. Zij waren allemaal gevestigd in
de Witte de Withstraat in de jaren tachtig. Ook waren actuele foto’s van
Jannes Linders te zien hoe de oorspronkelijke locaties van deze kunstinitiatieven vandaag de dag worden gebruikt.
Het doel van deze tentoonstelling was om te onderzoeken welke rol
deze kunstinitiatieven hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het
kunstklimaat van onze straat, maar ook als erkenning van het feit dat ze
de basis hebben gelegd voor de oprichting van ons eigen instituut.
Deze tentoonstelling was één van de projecten die zich richtten op een
lopend onderzoek naar de geschiedenis van de straat sinds 1871, het
jaar waarin de straat de naam Witte de Withstraat kreeg. Een straat die
ooit geassocieerd werd met de redactiekantoren en drukkerijen van
verschillende kranten; een straat die een periode kende met een zogenaamd ruig nachtleven en die tegenwoordig beschouwd wordt als een
kunstkwartier en centrale bestemming voor hotels, restaurants, cafés
en dus ook voor cultureel toerisme.
Rotterdam Cultural Histories is een gezamenlijk onderzoeksproject
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.
Curator: Wendy van Slagmaat-Bos
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PUBLICATIES
Publicaties zijn een essentieel onderdeel van de artistieke activiteiten
van FKA Witte de With. De publicaties gepubliceerd door het instituut
worden wereldwijd gedistribueerd door D.A.P. (Distributed Art Publishers Inc.), Cornerhouse en Idea Books. Het boekenaanbod in MELLY
bestaat niet alleen uit de publicaties gepubliceerd door het instituut,
maar wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe boekenselecties. Boeken die aansluiten bij de lopende tentoonstellingen, publieke programma’s, educatieve projecten of relevante onderwerpen. Regelmatig
worden kunstenaars of cultuurmakers uitgenodigd om interessante
boeken te selecteren op basis van lopend onderzoek of persoonlijke
voorkeur.
Tijdens BOEKEN, een publiek programma met onder andere David
Maroto, Natasha Marie Llorens, Errant Journal, Sarmad, Karima Boudou,
Maria Lind, werden persoonlijke selecties van boeken gepresenteerd,
die daarna deel gingen uitmaken van de boeken inventaris van onze
boekwinkel.
Tijdens KEYNOTE-lezingen presenteerden kunstenaars, onderzoekers en schrijvers, waaronder Charl Landvreugd, Trevor Paglen, Silvia
Federici, Maria Thereza Alves en Ken Lum, hun eigen onderzoek. De
publicaties die tijdens deze lezingen besproken werden, zijn ook opgenomen in MELLY.
MOVEABLE TYPES was een boekevenement samengesteld door
Frances Horn waarin het belang van drukwerk en publicatie voor hedendaagse kunst werd benadrukt. Tijdens de beurs, die plaatsvond van
7 tot 9 februari 2020, tijdens de Art Rotterdam week, konden 18 uitgevers die vooral een nauwe band hebben met poëzie en performance
zich presenteren. Tegelijkertijd werd er een reeks publieke programma’s georganiseerd in samenwerking met MOVEABLE TYPES, waaronder performances van kunstenaars Evann Siebens, Mette Edvardsen en
een poëzielezing van Jason Dodge. Daarnaast vond een speciaal programma plaats bij Art Rotterdam: het gesprek Lines of Travel: Continue
– artistieke discoursen tussen Rotterdam en Vancouver tussen Wil Aballe (directeur, Wil Aballe Art Projects, Vancouver) en Evann Siebens
(fotografie-, video-, installatie- en performancekunstenaar, Vancouver).
In 2020 hebben we één boek uitgegeven, in samenhang met de
tentoonstelling van Cecilia Vicuña in The Museo Universitario Arte
Contemporáneo, MUAC, Mexico City. Deze publicatie is digitaal beschikbaar als gratis download. Met betrekking tot onze publicaties is
onze huidige focus voornamelijk gericht op onze Covid-19-digitale
strategie, die nog nader wordt uitgelegd op pagina 84.

Poëzielezing door Jason Dodge, onderdeel van MOVEABLE TYPES
op vrijdag 7 februari 2020 in MELLY. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Boekevenement MOVEABLE TYPES op vrijdag 7 februari 2020 in MELLY.
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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CECILIA VICUÑA: VEROÍR EL FRACASO ILUMINADO/ SEEHEARING THE ENLIGHTENED FAILURE.
Folio 84
Taal: Spaans en Engels
De overzichtstentoonstelling Cecilia Vicuña. Seehearing the Enlightened Failure was te zien van 26 mei tot
24 november 2019 bij FKA Witte de With en van 8
februari tot 25 oktober 2020 bij MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Mexico-Stad; en
bracht meer dan honderd werken samen van de
dichter, beeldend kunstenaar en activist Cecilia
Vicuña. Sinds de jaren zestig heeft de kunstenaar via
haar geschreven en beeldend werk een radicaal
perspectief ontwikkeld met betrekking tot de relatie
tussen kunst en politiek. Decennialang is ze bezig
geweest met het opbouwen van een gevarieerd en
multidisciplinair oeuvre dat gebaseerd is op woorden, afbeeldingen, omgevingen en een combinatie
van talen, media en technieken.
In deze editie, die onderdeel uitmaakt van de Folios
MUAC serie en die in gedrukte vorm en als e-publicatie is uitgegeven ter gelegenheid van deze tentoonstelling, zijn teksten bijeengebracht van Miguel A.
López, Lucy R. Lippard, Valerie Fraser en Cecilia
Vicuña. Ook bevat de publicatie een selectie aan
illustraties en een aantal niet eerder gepubliceerde
documenten. Deze selectie toont Vicuña’s constante
toewijding aan thema’s als erotiek, koloniale erfenissen, activisme, feminisme, collectieve vreugde, inheemse gedachten en vernietiging van het milieu.
Hoofdredacteur: Miguel A. López
Bijdragen van: Valerie Fraser, Lucy R. Lippard, Miguel A. López,
Tribu No, Cecilia Vicuña
Redactie: Ekaterina Álvarez Romero
Redactionele coördinatie: Ana Xanic López, Vanessa López
García, Andrea Valencia Aranda
Vertaling: Tony Beckwith, Miguel A. López, Julianna Neuhouser,
Daniel Saldaña París
Correctie: Ana Xanic López, Vanessa López García, Julianna
Neuhouser, Daniel Saldaña París, Jimena
Zermeño
Ontwerp: Cristina Paoli ∙ Periferia Taller Gráfico
Ontwerp Assistent: Raquel Achar Cohen
Taal: Spaans en Engels
Uitgever: Witte de With Publishers en MUAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo. UNAM, Universidad Nacional Autónoma, México
ISBN Witte de With Publishers: 978-94-91435-61-4
ISBN MUAC/UNAM: 978-607-30-2962-9
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Performance Quipu de lava, door Cecilia Vicuña op 7 februari 2020 in Mexico Stad,
Mexico.
Fotograaf:
de Graaf.
Publication
MelissaRosa
Gordon:
The Embarrassment of SUCKCESS
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MELLY’S KUNST
EN ACTIVITEITEN
MELLY, onze meest zichtbare ruimte op de begane grond, beschouwen
we als de thuisbasis van het collectief leren, een instrumentarium dat
FKA Witte de With zelf heeft ontwikkeld. Het experimentele programma
is gericht op nieuwe vormen van samen leren en het bijeenbrengen van
diverse stemmen.
MELLY is een hybride ruimte: boekwinkel, café, presentatieruimte en
bovenal een plaats voor culturele interconnectiviteit. De ruimte is gratis
toegankelijk voor het publiek en vormt de opening waarmee FKA Witte
de With zich kan verhouden tot het publiek en de gemeenschappen.
Op die manier worden de culturele dialoog en een kennismaking met
hedendaagse kunst gestimuleerd.
Tot en met 16 augustus 2020 was in MELLY de tentoonstelling te zien
met posters van Maja Bekan, Kévin Bray, Chloë Delanghe, Baldvin
Einarsson, Priscila Fernandes, Vera Gulikers, An Onghena, Kevin Osepa,
Josie Perry, Rory Pilgrim, Tramaine de Senna en Edward Clydesdale
Thomson.
Na de lockdown in het voorjaar, kon MELLY in juni 2020 heropenen
en vanaf september presenteerden wij in deze ruimte een nieuw ontwerp en marketingcampagne door het Rotterdamse communicatiebureau Enchilada. De afbeeldingen op de wand en vloer zijn
anderhalve-meter-indicatoren, en hebben daarmee betrekking op de
afstandsmaatregelen in verband met Covid-19.
Alle evenementen die in deze sectie worden vermeld, vonden plaats
in MELLY, en wanneer dit vanwege de Covid-19-maatregelen niet
mogelijk was, vonden deze online plaats. In dat geval wordt dit aangegeven als de locatie. De activiteiten in MELLY worden ondersteund
door Stichting Droom en Daad.
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Bezoeker
in MELLY
tijdens
de opening
van nieuwe
tentoonstellingen
ZONDER TITEL
wordt
hernoemd
tot MELLY
bij Witte
de With Centrum
op
zondag
20 september
Fotograaf:
Aad Hoogendoorn.
voor
Hedendaagse
Kunst,2020.
zondag
7 april. Fotograaf
Aad Hoogendoorn.
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Openiing MELLY op zondag 7 april 2019, met Een tentoonstelling met posters door
Maja Bekan, Kévin Bray, Chloë Delanghe, Baldvin Einarsson, Priscila Fernandes, Vera
Gulikers, An Onghena, Kevin Osepa, Josie Perry, Rory Pilgrim, Tramaine de Senna en
Edward Clydesdale
Thomson,
WitteSpecies
de WithinCentrum
Read-In
2019 Closing
Event: Other
MELLY voor Hedendaagse Kunst.
Fotograaf
Hoogendoorn.
op
vrijdagAad
24 januari
2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Still uit de online SESSIE: I KNOW TEN THOUSAND WOMEN,
door Evelyn Bakker en Chanel Vyent, op 4 mei 2020.
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SESSIES zijn gebaseerd op collectief leren, waarbij
‘expertise’ wordt ontsloten door middel van gesprekken, performance, muziek, kunst, boeken en verbindingen met de buurt. De SESSIES zijn gericht op het
mogelijk maken van persoonlijke reflectie, leggen
van verbindingen met de gemeenschap en het cultiveren van het gevoel ergens bij te horen. Iedereen
die geïnteresseerd is in delen en het leuk vindt om
vanuit verschillende perspectieven te leren, is welkom.

SESSIE #4: I KNOW TEN THOUSAND WOMEN
4 mei 2020
Locatie: Online

SESSIE #1: HET SPEKTAKEL VAN DE ‘ANDER’ MET
MELANTA AYON EN MARINELLA IEZZI
31 januari 2020

SESSIE #5: WE ARE MORE ALIKE, MY FRIENDS
4 mei 2020
Locatie: Online

In zijn bewerkte bloemlezing Representation (1997)
schrijft Stuart Hall, “Identiteit wordt voortdurend
gevormd en getransformeerd in relatie tot de manieren waarop we gerepresenteerd of aangesproken
worden in de culturele systemen die ons omringen.”
Het spektakel van de ‘ander’ was een driedelige
serie geïnspireerd op het werk van Hall. Tijdens de
serie was zijn boek te koop in de MELLY boekwinkel.
Tijdens de eerste SESSIE werden ervaringen over
migratie, identiteit en de kunst van het schrijven
gedeeld. In dit uur gaven twee gasten, verhalenverteller Melanta Ayon en singer-songwriter Marinella
Iezzi, ieder een performance. Ook deelden ze
hun persoonlijke verhalen en stonden ze open voor
een gesprek.

Spoken word-kunstenaars Tomashii, Chery, Ivan
Words, Be Romy en Ceyda deelden op afstand hun
performances over onze huidige situatie, familie en
de kunst van poëzie. De kunstenaars hadden hun
visies vastgelegd met de camera. De video werd
bewerkt door Jessy Koeiman, curator collectief leren,
met ondersteuning van collectief leren-fellow Ban
Tawfiq. Dit concept kwam tot stand in samenwerking
met stichting Spraakuhloos. Het evenement was
onderdeel van de programmaserie ‘The Human
Family’ geïnspireerd op Maya Angelou’s gedicht
Human Family.

SESSIE #2: HET SPEKTAKEL VAN DE ‘ANDER’ MET
GEOFFREY VAN DER VEN
28 februari 2020
Tijdens de tweede SESSIE, gaf een speciale gast, de
spoken word-kunstenaar Geoffrey van der Ven, een
optreden. Ook vertelde hij zijn persoonlijke verhaal
en ging hij in gesprek met de deelnemers.

SESSIE #3: HET SPEKTAKEL VAN DE ‘ANDER’ MET THE
WRITER’S GUIDE (TO THE GALAXY)
27 maart 2020
Dit programma is geannuleerd in verband met de
Covid-19-lockdown.
De derde SESSIE was een speciaal, twee uur durend
programma met meerdere deelnemers van het gesproken woord-collectief A Mic of One’s Own, en
geïnitieerd door The Writer’s Guide (to the Galaxy),
dé plek in Rotterdam voor liefhebbers van het geschreven woord.
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Dansers Evelyn Bakker en Chanel Vyent deelden op
afstand hun gedachten over identiteit en de kunst
van het bewegende lichaam in een lyrische video.
Dit evenement was onderdeel van de programmaserie ‘The Human Family’, geïnspireerd op Maya Angelou’s gedicht Human Family.

FELLOW SESSIES worden bedacht en geleid door de
collectief leren-fellows van ons instituut, die deelnemen aan ons programma voor jonge Rotterdamse
professionals, het werk-leerprogramma. Tijdens deze
SESSIES wordt geëxperimenteerd met nieuwe
perspectieven, stemmen, kunstvormen en connecties met het publiek door middel van kunst, muziek,
fotografie, dans, gesprekken en het bereiken van
gemeenschappen.

FELLOW SESSIE #1: MELLY’S VOCALSZ
25 januari 2020
Voor deze SESSIE nodigden we Stichting Vocalsz uit,
opgericht door Jimmy Von Vocalsz. Stichting
Vocalsz werkt samen met jonge opkomende artiesten
en begeleidt deze door middel van workshops
en door ze de mogelijkheid te geven om op te treden
in Rotterdam.
Samen met Stichting Vocalsz werden drie artiesten, die persoonlijk door Jimmy, als zangcoach,
werden begeleid, uitgenodigd voor een optreden in
MELLY. Het ging daarbij om: Vivecka, een zangeres
die iedereen weet te raken met haar rauwe stem en
haar eigen stijl creëert door bestaande nummers een
nieuwe twist te geven; Matt Bonilla, een zanger die
zich behalve met zijn muziekstudie bezighoudt met
zijn zogenaamde loopstation, een instrument waarmee hij melodieën kan herhalen; en The Joy Choir,
een gospel koor dat al langere tijd optreedt, maar
pas sinds kort onderdeel is van Stichting Vocalsz. Dit
programma werd ontwikkeld door onze collectief
leren-fellow Tayler Calister.

FELLOW SESSIE #2: ZONDES VAN EEN KIND
29 februari 2020
Tijdens deze SESSIE gaf rapper en acteur Ruwhel
Emers een voordracht van zijn album en theatervoorstelling Zondes van een kind. Zondes van een kind is
een bundeling van verhalen en momenten uit het
leven van Ruwhel die hij nooit verteld heeft, maar die
hem wel hebben gevormd tot wie hij nu is. Het evenement bood een collectieve ervaring van de theatervoorstelling, geregisseerd door Emers en YMP,
maar als solo gespeeld door Ruwhel Emers. Dit programma werd ontwikkeld door onze collectief
leren-fellow Tayler Calister.

FELLOW SESSIE #3: SURVIVING THE QUARANTINE
15 mei 2020
Locatie: Online
Tijdens dit live-event deelde Michael Klier, adviseur
bij de Kunstenbond, financiële tips voor muzikanten
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in deze tijden van sociale isolatie in verband met de
Covid-19-pandemie. Michael Klier is muziekcoach en
schrijftrainer. Tijdens dit evenement sprak hij over de
“Weet wat je waard bent”-training en gaf hij een
korte introductie op onderwerpen als: onderhandelen, prijzen, contracten, en wat de kunstvereniging
voor haar leden kan doen. Ook beantwoordde hij
vragen van de andere aanwezigen. Dit evenement
werd georganiseerd door collectief leren-fellow
Tayler Calister, en gehost door Wilbert Slagboom in
samenwerking met Stichting Vocalsz.

FORUM: Tracing Migration Through Crafts and Design in MELLY
op zaterdag 18 januari 2020. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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FORUMS ensceneren diepgaande gesprekken tussen
ons tentoonstellingsprogramma en actuele vraagstukken in de publieke sfeer. FORUMS brengen
kunstenaars en medewerkers aan onze programma’s
samen met vooraanstaande denkers, onderzoekers
en specialisten, evenals toonaangevende woordvoerders van gemeenschappen. FORUMS experimenteren met uitwisselingsformaten, bijvoorbeeld door
middel van panels, ronde-tafel gesprekken, uitgebreide tentoonstellingsrondleidingen, muzikale
intermezzo’s en hybride weergavemodellen.

zoeken de in historisch perspectief veranderende
patronen gebruikt in de architectuur en keramiek aan
de hand van thema’s uit de Islam, het Boeddhisme en
het Christendom. De schilderijen verschaffen inzicht
hierin door middel van zorgvuldige aandacht voor
detail. Hsu is auteur van The Porcelain Thief.

FORUM: HORIZONS EN DE KOLONIALE AFGROND
MET ANA VAZ EN BOAVENTURE DE SOUSA SANTOS
vrijdag 22 mei 2020
Dit programma is geannuleerd in verband met de
Covid-19-lockdown.

FORUM: TRACING MIGRATION THROUGH CRAFTS
AND DESIGN
18 januari 2020
Ter gelegenheid van de groepstentoonstelling 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 de dag
erna werd geopend in FKA Witte de With, werd het
kunst- en onderzoeksplatform Touch/Trace uitgenodigd om een middag samen te stellen met lezingen,
presentaties en discussies rondom de oorsprong en
wereldwijde verspreiding van blauwwit keramiek en
de betekenis en verschijningsvormen van deze migratiebewegingen in onze huidige materiële cultuur.
Naast bijdragen van specialisten en makers uit de
beeldende kunst, vormgeving en erfgoed sector
bestond het programma uit discussies over hedendaagse globalisatie en de migratie van vorm binnen
de beeldende kunst en vormgeving. Deelnemers aan
dit FORUM waren Ni Haifeng, Bernardo José de
Souza, Eline van de Berg, Christel Vesters, Raed Yassin, en studenten van de masteropleiding Contextual
Design aan de Design Academy Eindhoven.

FORUM: WERELDEN IN KERAMIEK MET PRANEET
SOI EN HUAN HSU
27 maart 2020
Dit programma is geannuleerd in verband met de
Covid-19-lockdown.
Dit FORUM met kunstenaar Praneet Soi en schrijver
Huan Hsu, gemodereerd door Sofía Hernandez
Chong Cuy was een verkenning van de geschiedenissen, migratiebewegingen en betekenissen van
keramiek in verschillende beschavingen en in verschillende persoonlijke levens. Soi’s nieuwe schilderijen, die te zien waren bij FKA Witte de With, onder58

Dit FORUM met kunstenaar Ana Vaz en de gerenommeerd theoreticus en activist Boaventura de Sousa
Santos, gemodereerd door academicus Rolando Vazquez Melken, was een verkenning van de betekenis
van ‘post-abyssaal denken’ binnen de context van
wereldwijde paradigma’s en de productie van beeldende kunst en film. In een gerenommeerd artikel
omschreef Boaventura de Sousa Santos het Verdrag
van Tordesillas (1494), tussen Portugal en Spanje, als de
totstandkoming van de ‘diepe afgrond’ van de Europese koloniale geschiedenis en de daaruit voortvloeiende mentaliteiten die de wereld voor altijd zouden
blijven achtervolgen. In haar film richt Ana Vaz zich op
een vergelijkbare vraagstelling via een proces van
zingeving, en volgt daarmee het spoor van in het
lichaam en in de poëzie van het alledaagse opgeslagen
koloniale overblijfselen.

FORUM: THE VANTAGE BODY
29 oktober 2020
Locatie: MELLY en Online
Dit evenement werd georganiseerd door de afdeling
Social Practices van de Willem de Kooning Academie
en bracht lokale en internationale gesprekspartners
samen. Tijdens dit FORUM werd geëxperimenteerd
met vormen van on- en offline assemblage, maar ook
met het verbinden van theorie en praktijk binnen de
pedagogiek. Sprekers waren gevraagd om een presentatie over hun werk te geven naar aanleiding van een
theoretische tekst die ze hadden gelezen of geschreven, en die van invloed was geweest op hun praktijk.
De studenten en docenten werden ook gevraagd om
deze teksten voor te lezen. Vervolgens werden de
sprekers door de docenten gevraagd naar meer uitleg
over hoe de toegewezen teksten zich verhielden tot de
praktijk van de sprekers. Daarna was er voor de deelnemers een gelegenheid om vragen te stellen. Deelnemers waren: Clara Balaguer, Selçuk Balamir, Teana
Boston-Mammah, Ece Canli, Charissa Granger, Grace
Samboh, Rolando Vázquez Melken. Partners waren:
Fossil Free Culture, Willem de Kooning Academie.

FORUM: BLOEMEN, ZADEN EN WORTELS IN
WEERSTAND
20 november 2020
Locatie: Online
Dit programma, gemodereerd door Jessy Koeiman
en Vivian Ziherl, opende met een gesprek tussen
Kiwanga en gastcurator iLiana Fokianaki. Hierin werd
gereflecteerd op drie nieuwe kunstwerken met
een centrale rol voor de zaden, bloemen en wortels
die zich samen met vrouwen voortbewogen door
de trans-Atlantische slavenhandel, en op een muzikaal
werk over de politiek urgente gebeurtenissen van
de zomer van 2020, waaronder de Black Lives Matter-beweging. Vervolgens gaf Tinde van Andel,
etnobotanicus aan de Universiteit Leiden, een inleiding op haar onderzoek naar de traditionele marronrijst en de West-Afrikaanse herkomst daarvan.
Daarna besprak Marian Markelo, docent verpleegkunde en Wintipriesteres, haar rituele gebruik van
bloemen, zaden en wortels. En tot slot deelde
Pricilla Motman, muzikant, genezer en oprichter van
MAWUMB, al wandelend door de tentoonstellingsruimtes haar bevindingen, beschrijvingen, rituele
reacties en indrukken met betrekking tot de werken
in de tentoonstelling.

59

KEYNOTE door Ken Lum in MELLY op vrijdag 17 januari 2020.
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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De serie KEYNOTES is een nieuw platform in Rotterdam om samen te denken en te praten. Elke
KEYNOTE vindt plaats in MELLY of online, waarbij de
stem van kunstenaars en manieren van zingeving in
de kunst en onze maatschappij centraal staan.

KEYNOTE DOOR KEN LUM
17 januari 2020
Sinds 1990 hangt een van de meest bekende en
geliefde kunstwerken in de openbare ruimte aan de
gevel van het instituut: de posterinstallatie Melly
Shum Hates Her Job van Ken Lum. Dertig jaar later
keerde Ken Lum terug als de eerste spreker van een
nieuwe KEYNOTE-serie met de lezing Het probleem
met monumenten: een wandeling door het geheugen.
De kunstenaar zegt hierover: “Hoe meer geschiedenis wordt betwist, hoe groter het verlangen wordt om
te onthouden, en hoe vaker er andere voorbeelden
verschijnen met vorm en inhoud als tegenstellingen.”
Het programma vond plaats in de multifunctionele
ruimte MELLY van FKA Witte de With, waarvan de
naam ook is afgeleid van het werk van Ken Lum. Dit
programma werd gemodereerd door Monika
Szewczyk, directeur van De Appel Art Center, vanwege haar kennis van Lum’s praktijk die zij opdeed
tijdens haar functie als hoofd publicaties bij FKA
Witte de With, en toen zij tussen 1990 en 2000 net als
Lum in Vancouver woonde. Het evenement viel ook
samen met het uitkomen van de publicatie Monument Lab: Creative Speculations for Philadelphia
(USA: Temple University Press, 2020) – onder redactie
van Ken Lum en Paul M. Faber – waarin de activiteiten van de in Philadelphia gevestigde openbare
kunst- en geschiedenisstudio Monument Lab worden beschreven.

KEYNOTE DOOR CHARL LANDVREUGD
21 februari 2020
De KEYNOTE van kunstenaar en onderzoeker dr.
Charl Landvreugd, Notes on Wakaman (he who
moves in all spaces). “Curatorial strategies in the age
of diversity thinking.” werd gevolgd door een Q&A
gemodereerd door Charles Esche, directeur van het
Van Abbemuseum, Eindhoven. Deze KEYNOTE
maakte deel uit van een tweedaags programma met
Landvreugd in samenwerking met de Rijksakademie
van beeldende kunsten op 20 en 21 februari 2020.
Dr. Charl Landvreugd is onderzoeker en kunstenaar.
Hij groeide op in Rotterdam in een omgeving en tijd
waarin veel verschillende migrantengemeenschap62

pen van Nederland hun thuisbasis maakten. Hij is
pleitbezorger en een van de belangrijkste stemmen
binnen het Nederlandse discours op het gebied van
‘diversiteit’ in de kunst en de samenleving als geheel.
Tijdens deze lezing presenteerde Landvreugd zijn
onlangs voltooide promotieonderzoek voor het eerst
aan het publiek. Dit onderzoek is in het bijzonder
gericht op het rondzwervende en door kunstenaars
geleide project Wakaman, dat van 2005 tot 2009
ongekende verbindingen wist te leggen tussen Suriname en Nederland. Landvreugd gaf een nadere
uitleg over het project en de paradoxen die het met
zich meebracht. Ook reflecteerde hij op de aanhoudende betekenis ervan voor het huidige tijdperk van
‘diversiteitsdenken’ in Nederland. De vragenronde
werd gemodereerd door Charles Esche, directeur
van het Van Abbemuseum, en een belangrijke stem
binnen de Nederlandse en internationale dekoloniserende agenda’s binnen de kunst.

KEYNOTE DOOR SILVIA FEDERICI
18 september 2020
Locatie: Online
In haar presentatie Coronavirus. Een gezondheidscrisis of een politieke crisis onderzocht Silvia Federici
hoe institutioneel beleid heeft bijgedragen aan de
Covid-19-pandemie. Ze besprak ook hoe de herstructurering van de internationale economie de
crisis in de hand heeft gewerkt, en hoe vrouwen van
over de hele wereld hierop reageren. Ze stelt dat de
pandemie heeft aangetoond dat het huidige sociaaleconomische systeem niet duurzaam is en dringt
aan op het creëren van infrastructuren die ons in
staat stellen om de samenleving opnieuw in te richten ten behoeve van het algemeen belang. Silvia
Federici is emeritus-hoogleraar en docent aan de
Hofstra-Universiteit in de Verenigde Staten. Ze staat
bekend om haar onderzoek en activisme op het
snijpunt van vrouwenemancipatie en de antikapitalistische en antikoloniale strijd. Enkele van haar publicaties zijn Caliban and the Witch: Women, the Body
and Primitive Accumulation (1998) en Witches,
Witch-Hunting and Women (2018). Deze KEYNOTE
werd gemodereerd door iLiana Fokianaki, criticus,
curator en directeur van State of Concept in Athene.
Het programma viel samen met de door Fokianaki
samengestelde solotentoonstelling met nieuw werk
van Kapwani Kiwanga. Fokianaki’s deelname werd
bovendien ondersteund door Het Nieuwe Instituut,
in samenhang met de lezingenreeks ‘GOSSIPS’, een
project in dialoog met de geschriften van Federici.

KEYNOTE DOOR TREVOR PAGLEN
16 oktober 2020
Locatie: Online
Trevor Paglen is een kunstenaar, onderzoeker en
schrijver die door Guardian journalist Sean O’Hagan
werd aangeprezen als “een van de meest conceptueel avontuurlijke politieke kunstenaars van dit
moment”. Zijn werk omvat onderwerpen als
staatstoezicht, datapolitiek, experimentele geografie,
onderzoeksjournalistiek, beeldvorming, beeldhouwen, schrijven en techniek. Zijn belangrijkste
aandachtspunten zijn het leren zien van het historische
moment waarin we leven, en het ontwikkelen van
de middelen voor het concipiëren van een alternatieve
toekomst. In 2019 resulteerde Paglens project
ImageNet Roulette, dat hij ontwikkelde samen met
onderzoeker Kate Crawford, in een verzameling
van meer dan 400 categorieën en 600.000 beelden.
Deze waren verwijderd uit de ImageNet database
omdat de machinaal getrainde tags ervan problematisch en in veel gevallen bizar bleken te zijn. In
het kielzog van de virale impact van dit project besprak
Paglen tijdens zijn KEYNOTE-lezing met de titel
Machinevisies: Kunstmatige intelligentie, technologie
en kracht de toenemende betekenis van kunstmatige
intelligentie en machinevisie, evenals de relaties
tussen technologie en macht. De lezing werd gevolgd
door een Q&A onder leiding van Sofía Hernández
Chong Cuy.

KEYNOTE DOOR MARIA THEREZA ALVES
6 november 2020
Locatie: Online
Maria Thereza Alves is een in Brazilië geboren kunstenaar en tevens medeoprichter van de Groene
Partij in São Paulo en voormalig lid van de International Indian Treaty Council, een orgaan dat opkomt
voor de rechten van inheemse volken. Op 6 november besprak Alves tijdens een KEYNOTE-lezing haar
langetermijnproject De terugkeer van een meer. Voor
deze ontmoeting tussen kunst en activisme werkte
Alves samen met de inheemse bevolking van de Xico
vallei in Chalco, nabij Mexico City. Ze bood hen
ondersteuning en gaf informatie met betrekking tot
een project dat als doel had het terugbrengen van
een meer dat als gevolg van generaties van koloniale
en neokoloniale verwoestingen was verdwenen.
Voor Alves ging het hierbij niet alleen over de terugkeer van een meer, maar mogelijk ook over het herstellen van een manier van leven.
In het kader van ons beleid op het gebied van
institutionele transformatie door middel van collectief leren, maakte een praktische oefening in keramiek en belangenbehartiging ook deel uit van het
programma. Dit onderdeel kwam tot stand in sa63

menwerking met de SPIN-studentengroep en de
afdeling Social Practices van de Willem de Kooning
Academie. Online aanwezigen werden uitgenodigd
om meer begrip te krijgen voor de levende cultuur
van de Xico vallei. Het programma zal uiteindelijk
resulteren in een gedocumenteerde bijdrage aan de
restitutieprojecten van het Museo Comunitario del
Valle de Xico (het Gemeenschapsmuseum van de
Xico Vallei). Deze samenwerking en de KEYNOTE
werden gemodereerd door Clara Balaguer.

BOOKS met Natasha Marie Llorens op vrijdag 14 februari 2020.
Fotograaf: Docus van der Made.
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BOEKEN is een reeks van evenementen die gratis
wordt gehost in MELLY of online. Elke presentatie
markeert de start van de verkoop van een nieuwe
thematische selectie boeken samengesteld door het
team van FKA Witte de With of een genodigde.

BOEKEN MET NATASHA MARIE LLORENS
14 februari 2020
Een reis door de ‘leeslijst van het onbewoonde eiland’ van Natasha Marie Llorens. Llorens werd
geboren in Marseille, studeerde in de Verenigde
Staten en is nu docent in Rotterdam. Ze is een bevlogen onderzoeker van Noord-Afrikaanse, en dan met
name Algerijnse, hedendaagse kunst en cultuur. Dit
BOEKEN-evenement viel samen met Llorens huidige
publicatie en tentoonstelling Waiting for Omar
Gatlato, te zien in de Wallach Gallery van de Columbia
University in New York. Met teksten over antikoloniale filosofie, iconen uit de Noord-Afrikaanse literatuur
en reflecties op koloniale en modernistische architectuur, werd in deze editie van BOEKEN onderzocht
wat Llorens een staat van ‘instabiel horen’ noemt.
De presentatie werd gevolgd door een Q&A onder
leiding van Vivian Ziherl.

BOEKEN MET DAVID MAROTO
2 oktober 2020
Deze speciale editie van BOEKEN markeerde de
lancering van Maroto’s nieuwe publicatie The Artist’s
Novel: The Novel as a Medium in the Visual Arts,
onlangs verschenen bij Mousse Publishing. Hier
waagde Maroto zich aan de stelling dat het mogelijk
is om de roman van de kunstenaar te zien als een
nieuw medium in de beeldende kunst. De door
Maroto geselecteerde literatuurlijst bevat verwijzingen naar de theorie van een literaire kunstpraktijk,
zoals die van Roland Barthes, en een overzicht
van recente romans van kunstenaars. De presentatie
werd gevolgd door een Q&A onder leiding van
Vivian Ziherl.

BOEKEN MET KARIMA BOUDOU
9 oktober 2020
In deze editie van BOEKEN opende Karima Boudou
haar onderzoek naar het bijzondere leven en archief
van Mehdi Ben Barka (1920-1965). Ben Barka was
politicus voorvechter van het panafrikanisme, en
hield zich ook intensief bezig met het literaire en
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culturele leven. Ben Barka staat bekend als een belangrijke figuur binnen de Marokkaanse onafhankelijkheidsbeweging en als een belangrijke aanstichter
van de vermaarde Tricontinentale Conferentie van
1966 in Havana. Als eerbetoon aan hem presenteerde Boudou twee parallelle boekenlijsten. De eerste
bestaat uit boeken in bruikleen uit de persoonlijke
bibliotheek van Ben Barka en de tweede uit titels die
bepalend zijn geweest voor Boudou’s eigen onderzoek en praktijk. Samen reflecteren ze op de verbinding tussen onze huidige tijd en het revolutionaire en
pan-Afrikaanse tijdperk van de jaren zestig. Het programma werd gepresenteerd met steun van het
Institut Mehdi BEN BARKA, Mémoire Vivante, met
speciale dank aan Bachir Ben Barka. De presentatie
werd gevolgd door een Q&A onder leiding van Vivian Ziherl.

BOEKEN MET MARIA LIND
13 november 2020
Locatie: Online
In deze editie van BOEKEN lanceerde curator en
schrijver Maria Lind haar recente bloemlezing Seven
Years, een subjectieve kroniek van hedendaagse
kunst tussen 2011 en 2017. De publicatie werd uitgegeven door Sternberg Press en ontworpen door
Metahaven en reflecteert op de rol van het schrijven
in de debatten die in de loop van deze periode ontstonden en een bepalende invloed hadden op de
internationale hedendaagse kunstpraktijk. Lind introduceerde het boek met een reflectie op de huidige
betekenis van een aantal belangrijke thema’s, en op
de artistieke samenwerkingen met Goldin+Senneby,
Metahaven, Ahmet Ögüt en Philippe Parreno waaruit
het boek tot stand is gekomen. De presentatie werd
gevolgd door een Q&A onder leiding van Vivian
Ziherl.

BOEKEN MET ERRANT JOURNAL
27 november 2020
Locatie: Online
In deze editie van BOEKEN presenteerde Irene de
Craen het in 2020 gelanceerde tijdschrift Errant Journal, gevolgd door korte presentaties door, en een
discussie met drie mensen die hebben bijgedragen
aan het eerste nummer: Narda Alvarado, Rajkamal
Kahlon en Mark M. Smith. Gedurende de hele sessie
deelden de gastsprekers hun gedachten, referenties
en beschouwingen. Errant Journal is een internationale publicatie voor cultuurtheorie en -praktijk,
gericht op het op mondiaal niveau samenbrengen
van diverse lokale perspectieven, en het bevragen
van de politiek van kennis en representatie door
middel van taal, kunst en andere disciplines. Errant

Journal is een concept van Irene de Craen, gerealiseerd in samenwerking met Framer Framed in Amsterdam. De presentatie werd gevolgd door een Q&A
onder leiding van Vivian Ziherl.

BOEKEN MET SARMAD MAGAZINE
11 december 2020
Locatie: Online
In deze editie deelt Sarmad Magazine een leeslijst
met geliefde publicaties die de afgelopen jaren bepalend zijn geweest voor het tijdschrift. Tijdens deze
sessie werden publicaties geïntroduceerd met
sociaal-politieke kritieken geconceptualiseerd vanuit
niet-westerse denkkaders, en over de normatieve
ordes waarbinnen men moet overleven. De sessie
bestreek een breed scala aan thema’s, waaronder het
omkeren van de witte blik, het de-centreren van
kennis, subversieve daden in het alledaagse leven,
het leven tussen gezond verstand en krankzinnigheid, en het schoonmaken van eigen huis en geest.
Tijdens deze sessie werd niet alleen gekeken naar de
inhoud van de publicaties, maar ook naar de verschillende taalkundige en visuele formats waarmee
ze een kritiek vormen; evenals naar publicatiepraktijken ten behoeve van kritische doeleinden. De lijst
sloot af met twee van Sarmads eigen publicaties. De
presentatie werd gevolgd door een Q&A onder
leiding van Docus van der Made.
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WORKSHOPS zijn interactieve en praktische sessies
met een kunstenaar van het tentoonstellingsprogramma van FKA Witte de With en duiken in de
gereedschappen en technieken van de artistieke
praktijk. WORKSHOPS zijn bedoeld voor het algemene publiek, maar ook in het bijzonder van belang
voor kunststudenten. WORKSHOPS bieden een plek
voor uitwisseling, experiment en ontmoetingen met
nieuwe mensen.

WORKSHOP: MASTERCLASS MET
MICHAEL STEVENSON
19 september 2020
De kunstenaar Michael Stevenson nam studenten
van de KABK Den Haag mee tijdens een rondleiding
door zijn solotentoonstelling. Tijdens dit besloten
evenement ging de kunstenaar dieper in op de manieren waarop hij beeldende kunst en historisch
onderzoek combineert als een middel om de kruising tussen economie en theologie te verkennen.
Decennialang heeft zijn experimentele praktijk zich
vooral gericht op de verschillende stadia waarin dit
convergentiepunt zowel in materiële als ideologische
zin tot uitdrukking wordt gebracht.

Performance Black (2011) door Mette Edvardsen, onderdeel van MOVEABLE TYPES op
zaterdag 8 februari 2020 in MELLY. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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KEYNOTE door Charl Landvreugd met Q&A door Charles Esche in MELLY op vrijdag
21 februari 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Performance Black (2011) door Mette Edvardsen, onderdeel van MOVEABLE TYPES op
zaterdag 8 februari 2020 in MELLY. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Performance Gesture by Number door Evann Siebens, onderdeel van MOVEABLE
TYPES op vrijdag 7 februari 2020 in MELLY. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Museumnacht010 in MELLY op zaterdag 7 maart 2020. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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TRANSITIE
Nadat we enkele maanden gesloten zijn geweest
vanwege de nationale lockdown in het kader van
Covid-19, hebben we MELLY in september 2020
heropend via een TRANSITIE-programma. We vroegen ons af wat het betekende om weer samen te zijn,
op afstand, in MELLY? En hoe kunnen we onze gedachten, ideeën en gevoelens ook offline navigeren
en delen?

TRANSITIE: LOOKING BACK, LOOKING FORWARD
4 september 2020
Als onderdeel van de Kunstavond XL, werd deze
avond geleid door fellows en jongeren van het
werk-leerprogamma 2019/2020, en mede georganiseerd door collectief leren-fellow Aqueene Wilson
en Ban Tawfiq. We nodigden oud-collega’s en jongeren uit om samen te komen voor het vieren van de
heropening van MELLY met de première van een
video-opname die ze samen hadden gemaakt met
kunstenaar en filmmaker Robert-Jonathan Koeyers.
We sloten de avond af met de lancering van een
video van Chanel Vyent en Evelyn Bakker waarin zij
de creatieve praktijk achter Sessie #4 I Know Ten
Thousand Women individueel deelden en hun project offline presenteerden in MELLY. Dit performancewerk sloeg een brug tussen een individuele online
zoektocht en een collectieve offline-ervaring met
een focus op performance, kunst en bewustwording.

TRANSITIE: DE KRACHT VAN HARMONIE
5 september 2020
Deze middag volgden we een workshop over harmonie onder leiding van Monika Miedzianowska en
Amelia Zakrzewska. Ze legden ons uit wat harmonie
precies inhoudt, waarvoor het kan worden gebruikt
en hoe je het gebruikt. We eindigden met een
groepsopdracht waarbij onze stemmen werden
samengevoegd. De Kracht van Harmonie was een
evenement onder leiding van collectief leren-fellow
Tayler Calister. Hij schrijft:“Na lange tijd in afzondering van elkaar te hebben geleefd is het tijd om de
harmonie tussen ons weer te herstellen.”

TRANSITIE: WHEN ART BECOMES ACTIVE
12 september 2020
Voor het derde evenement, When Art Becomes
Active, begeleidden Chanel Vyent en Evelyn Bakker
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ons tijdens een online/offline-ervaring, en een dialoog in dans. De voorstelling begon individueel en
eindigde collectief, in de fysieke ruimte MELLY, en de
ruimtes ertussenin. Dit evenement lanceerde een
TikTok-stijl tutorial, samengesteld en uitgevoerd door
Vyent en Bakker. De video werd gedurende de laatste twee weken van september in MELLY afgespeeld
en is nog te zien op de website. When Art Becomes
Active was een evenement onder leiding van collectief leren-fellow Ban Tawfiq. Zij schrijft: “De afgelopen maanden is de wereld gebombardeerd door
Covid-19 en hebben we massaal troost en een uitlaatklep online gevonden. Maar naarmate de tijd
verstrijkt, stellen de regels ons in staat om langzaam
maar zeker weer offline te gaan.”

PARTNERPROGRAMMERING
Om bij te dragen aan de culturele infrastructuur en
profilering van de stad Rotterdam als culturele bestemming, werden ook in 2020 lokaal partnerschappen
aangegaan met onder meer Rotterdam Festivals,
Rotterdam Partners en Art Rotterdam, waar wij ook in
2020 zichtbaar waren met een stand op de beurs.
Hier presenteerden wij een zeefdruk van kunstenaar
Cecilia Vicuña die zij speciaal ontwikkelde voor
het instituut, als onderdeel van onze fondsenwerving.
We presenteerden een KEYNOTE-lezing door Jenny
Schlenzka, directeur van Performance Space (New
York) in samenwerking met Art Rotterdam, The
Performance Show en Atelier Van Lieshout. Tijdens
deze editie van Art Rotterdam presenteerden we ook
de boekenbeurs MOVABLE TYPES. Samen met het
International Film Festival Rotterdam (IFFR) programmeerden we van donderdag 23 tot en met maandag
27 januari 2020 de IFFR Sessions, een reeks discursieve
‘sessies’ waarin geselecteerde deelnemers workshops
konden volgen gebaseerd op leren via discussie.

IFFR SCREENING MET ALIA FARID
als onderdeel van International Film Festival Rotterdam
23 januari–1 februari 2020
Locatie: de Doelen, Rotterdam
31 januari 2020
Locatie: KINO, Rotterdam
Het International Filmfestival Rotterdam presenteerde twee screenings van de film At the Time of the Ebb
van Alia Farid. De film was onderdeel van de doorlopende, gratis toegankelijke Waiting Room-presentaties in de Doelen, die dagelijks te zien waren van
donderdag 23 januari tot en met zaterdag 1 februari,
tussen 10.00 en 19.00 uur. De film was ook te zien in
het programma Wachten en zien bij Kino op 31 januari. De solotentoonstelling van Alia Farid was onderdeel van het winterseizoen van FKA Witte de With.
Farids fascinerende films verkennen het hedendaagse stadsleven tegen de achtergrond van de koloniale
geschiedenis. At the Time of the Ebb werd gefilmd op
het eiland Qeshm, Iran, en meandert melancholisch
door de lokale rituelen van Nowruz Sayadeen (Vissersnieuwjaar).
Partner: International Film Festival Rotterdam

IFFR SESSIONS
tijdens International Film Festival Rotterdam
23–27 januari 2020
Locatie: FKA Witte de With
IFFR Sessions was een reeks discursieve ‘sessies’ rond
het thema Collectiviteit, waarin geselecteerde deelnemers workshops konden volgen gebaseerd op
leren via discussie. Het programma vond dagelijks
plaats tijdens het eerste weekend van IFFR 2020 (2327 januari) en werd georganiseerd door FKA Witte de
With. Het thema vond weerklank in aspecten van het
IFFR-programma voor 2020. IFFR Sessions bood een
platform voor discussie, tijd en ruimte voor reflectie,
en een laboratorium voor kritische betrokkenheid.
Elke ochtend nodigde IFFR een professional (kunstenaar/filmmaker, curator of schrijver) uit om, uitsluitend voor de geselecteerde groep, een sessie van
drie uur te leiden met een speciaal samengestelde
presentatie en screening, gevolgd door een discussie.
De sessies werden gemodereerd door curator en
schrijver Rachael Rakes, programmeur Film bij het
Lincoln Center, New York , waar ze co-curator is van
het jaarlijkse festival Art of the Real en redacteur is
voor Verso Books.
Partner: International Film Festival Rotterdam

FKA WITTE DE WITH BIJ ART ROTTERDAM
tijdens Art Rotterdam
5–9 februari 2020
Locatie: Art Rotterdam, Van Nelle Fabriek
FKA Witte de With had een stand op de internationale
kunstbeurs Art Rotterdam, waar we een nieuw kunstwerk in beperkte oplage van Cecilia Vicuña presenteerden dat daar op dat moment ook te koop was, en
ook de rest van het jaar verkrijgbaar bleef. De opbrengst van deze verkoop ging deels naar de
kunstenaar en kwam deels ten goede aan de educatieve programmering in MELLY. Behalve de stand op
de kunstbeurs, organiseerde FKA Witte de With een
keynote lezing op The Performance Show, een ontbijt
bij MELLY voor de VIPs van Art Rotterdam, en een
aantal andere evenementen (zie hieronder voor
details).
Partner: Art Rotterdam

MOVABLE TYPES
tijdens Art Rotterdam
7–9 februari 2020
Locatie: FKA Witte de With
Movable Types was een boekevenement waarbij het
belang van drukwerk en publicatie voor de hedendaagse kunst werd benadrukt, samengesteld door
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Frances Horn. Tijdens de beurs bij FKA Witte de With
kregen 18 uitgevers die vooral een nauwe band hebben met poëzie en performance de kans om zich te
presenteren. Exposanten waren: Divided Publishing;
Ediciones Paralelas; WAAP; fivehundred places;
Gagarin; Hotel; Jap Sam Books; Juan de la Cosa / John
of the Thing; Occasional Papers; Perdu; Pete and
Repeat; Prototype; Publication Studio Rotterdam;
rile*; The Kippenberger Challenge (7.45 books);
Varamo Press; Werkplaats Typografie. De oprichter
en curator van Movable Types is Frances Horn.

PERFORMANCES ALS ONDERDEEL VAN
MOVEABLE TYPES
tijdens Art Rotterdam
7–9 februari 2020
Locatie: FKA Witte de With
Als onderdeel van Movable Types werd een reeks
publieke programma’s georganiseerd met onder
andere performances van kunstenaars. Jason Dodge
las bijvoorbeeld voor uit een selectie gedichten
gepubliceerd door fivehundred places, een uitgeverij
die hij in 2012 oprichtte in een poging om dichters
die belangrijk zijn voor zijn eigen denken en kunstwerken onder de aandacht te brengen van nieuwe
lezers. Door middel van een performance presenteerde Mette Edvardsen een voortzetting van haar
onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen
van taal; over hoe de werkelijkheid bestaat in taal, en
hoe deze zich fysiek uitstrekt, en over hoe objecten
vaste vorm kunnen krijgen als je ze een naam geeft.
Evann Siebens vertolkte Gesture by Number en vestigde de aandacht op gebaren en geschiedenissen
van podiumkunsten, media, dans, beeldende kunst
en performances; van Allan Kaprow, via Gilbert &
George, tot Marina Abramovic’ .
Dit performanceprogramma werd samengesteld
door Frances Horn, oprichter en curator van Moveable
Types. Mede mogelijk gemaakt door Stichting Droom
en Daad.

FORUM: LINES OF TRAVEL
tijdens Art Rotterdam
6 februari 2020
Locatie: Art Rotterdam, Van Nelle Fabriek
Dit was een discussie over hoe Rotterdam zich de
afgelopen decennia in Vancouver heeft beziggehouden met hedendaagse kunst. Wil Aballe (regisseur,
Wil Aballe Art Projects, Vancouver, Canada) en Evann
Siebens (fotografie-, video-, installatie- en performancekunstenaar, Vancouver, Canada) vertelden hoe
FKA Witte de With solotentoonstellingen heeft gepresenteerd van fotografen en conceptuele kunste78

naars uit Vancouver, waaronder Ian Wallace,
Geoffrey Farmer, Brian Jungen, Luis Jacob, Ken Lum,
Judy Radul en Douglas Coupland. Aballe en Siebens
bespraken ook hoe deze precedenten een voortdurende dialoog over kunst tussen deze twee steden]
mogelijk hebben gemaakt. Gepresenteerd in samenwerking met Moveable Types in de Van Nelle Fabriek.
Partner: Art Rotterdam

KEYNOTE DOOR JENNY SCHLENZKA
tijdens Art Rotterdam en als onderdeel van
The Performance Show
7 februari 2020
Locatie: Atelier Van Lieshout
De gerenommeerde curator hedendaagse kunst
Jenny Schlenzka gaf een keynote lezing over uitvoerende kunst, gepresenteerd in samenwerking met de
doorlopende keynote serie bij MELLY in FKA Witte
de With. Schlenzka is artistiek directeur van Performance Space 122 in New York en was voorheen
curator performances bij MoMA PS1. Zij is de eerste
vrouwelijke artistiek leider van PS122 en bouwt voort
op de erfenis van Vallejo Gantner (2005–2016) en
Mark Russell (1985–2005). The Performance Show was
een initiatief van Art Rotterdam en werd samengesteld door curator Zippora Elders.
Partners: Art Rotterdam, AVL Mundo, Atelier Van Lieshout, The
Performance Show

POETRY FESTIVAL IN MELLY
TIJDENS MUSEUMNACHT010 2020
7 maart
Locatie: FKA Witte de With
Tijdens Museumnacht010 werd een Poetry Slam
georganiseerd door FKA Witte de With en TENT. Dit
event werd gehost door Kay Slice en de deelnemers
waren: Kay Slice, Jowi Kemper, Swendeline, Barguys,
Chery Lynn van Dalen, MCgregor, Geoffrey van der
Ven, Lamin Barrow en Damaris.
Partner: TENT

MELLY HOSTS: THE ALREADY NOT-YET – BECOMING
COLLECTIVE
18 september 2020
Locatie: MELLY
Georganiseerd met PUBLICS en Another Academy,
The Already Not-Yet – Becoming Collective is een
voorzichtige verkenning van ‘engagement’ en hoe
we onze realiteiten kunnen delen in tijden van verval.

Hoe kunnen we verschillende relationele banden
creëren zodat we het begrip collectief niet als een
reeds bestaande sociale structuur benaderen, maar
als een leerproces dat actief binnen een context
wordt geplaatst? Kunstenaars Jeanne van Heeswijk en
Joy Mariama Smith waren te gast in MELLY, als onderdeel van een live-evenement georganiseerd door
PUBLICS, Helsinki. Dit evenement was het startschot
voor het ontwikkelen en mogelijk maken van een
reeks participatieve testsites en publieke scenario’s
om vast te stellen, en ons voor te stellen, hoe we
samenleven en een collectieve toekomst kunnen
definiëren. Deelnemers waren Ima Iduozee, Jemina
Lindholm, Iida Nissinen en Vishnu Vardhani.
Partners: Another Academy, PUBLICS
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SPECIALE INITIATIEVEN
In 2020 heeft het team van FKA Witte de With ook speciale, langdurige initiatieven ontwikkeld of voortgezet. Deze liepen parallel aan ons tentoonstellingen- en onderwijsprogramma, voorzagen het van meer informatie, doorkruisten het of vulden het aan. Deze initiatieven geven ook uitdrukking aan onze visie om actueel en responsief, gedurfd en
samenwerkend te zijn. De onverwachte lockdown en anderhalve-meter afstandsmaatregelen die zijn genomen om de curve van de Covid-19-pandemie af te vlakken, hebben ons
zeker aangespoord om manieren van publieke betrokkenheid te heroverwegen. In het licht
daarvan hebben we een digitale strategie ontwikkeld. Door Covid-19 hebben we ook de
tijdlijn van onze evenementen voor het meerjarige initiatief tot naamsverandering van het
instituut aangepast en voortgezet, om het gestelde doel van de lancering van onze nieuwe
naam op 27 januari 2021 te handhaven. Ook lanceerden we een awardsprogramma dat
oorspronkelijk zou worden gevierd tijdens een benefietdiner ter ere van ons dertigjarig
jubileum. Hoewel het programma werd voortgezet, hebben we het diner uitgesteld naar
het volgende jaar.
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4 april 2020
A feeling of being uncertain
door VIVIAN SKY REHBERG

7 april 2020
From Quarantine Beach, with love
door ADAM PATTERSON

16 april 2020
THINK PIECE
door MOOSJE M GOOSEN

21 april 2020
Geological meditation
door JUNGHUN KIM

22 april 2020
Allow me to reintroduce myself
door KIMBERLY DIAS

2 mei 2020
Lasting Earth, door TINA RAHIMY
& CAROLIEN VAN DEN BOS

5 mei 2020
Dear Melly-san
door ERIK VISSER

14 mei 2020
Part 3 of “5 Days, 5 Times”
door ELTEN KIENE & RYAN PORTER

26 mei 2020
On “Radical Tenderness Is…”
door Liz Allen en Simon Fraser

Selectie van COMMUNITIES gepubliceerd op het Instagram kanaal van het instituut in
de zomer van 2020.
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Website change.wdw.nl (boven) en offsite.wdw.nl (rechts).
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COVID-19-DIGITALE STRATEGIE

Op 14 maart 2020 sloten wij onze deuren voor het publiek met het oog
op het afvlakken van de curve van de Covid-19-pandemie. Vanaf dat
moment zijn we onderzoek gaan doen naar nieuwe manieren om ons
publiek te blijven bedienen en in contact te blijven met onze directe
gemeenschap. Ook zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om ons
opnieuw te verbinden met het publiek in bredere zin. Heel gewone,
dagelijks terugkerende vragen zoals “Hoe voel je je?” en “Hoe kunnen
we een bijdrage leveren aan het verzachten van deze multidimensionale
crisis?” vormden al snel het uitgangspunt voor het uitwisselen en ontwikkelen van ideeën en platforms.
Omdat we te maken kregen met sociale onthouding, zijn leden van
onze gemeenschap zich gaan verdiepen in ervaringen met isolatie, en in
studiogerichte en sociale praktijken, gevoelsnetwerken en zorgculturen.
Met het toenemende aantal uitgestelde programma’s en dreigende
annuleringen werd het voor een aantal collega’s steeds moeilijker om de
eindjes aan elkaar te knopen. Dit soort factoren motiveerden om ons
Instagram-account te veranderen in een presentatieplatform waarbij we
gastredacteuren een honorarium boden voor hun input. Zo zijn we
begonnen met het publiceren van bijdragen van kunstenaars en cultuurprofessionals die vaak met ons samenwerken als art mediator, suppoost,
installatie-assistent of workshopbegeleider.
Het onderzoek en het werk van de kunstenaars en curatoren van
onze tentoonstellingen hield ons uiteraard ook bezig. We kwamen tot
de conclusie dat bepaalde aspecten van het werk ook van een afstand
ervaren kunnen worden. Daarom hebben we zelf diavoorstellingen
gemaakt met werk uit onze tentoonstellingsruimtes, in sommige gevallen aangevuld met commentaar van de kunstenaars en curatoren. Ook
hebben we kunstactiviteiten ontwikkeld die thuis uitgevoerd kunnen
worden door zowel jong als oud, alleen of samen met anderen.
Verder hebben we gesprekken gevoerd over of en hoe we het publiek regelmatig konden blijven betrekken bij onze activiteiten, al was
het maar op afstand. Voor ons is dit uitermate belangrijk, zeker gezien
het feit dat wij begonnen waren met het organiseren van wekelijkse
publieksprogramma’s en educatieve initiatieven als onderdeel van een
groter streven naar diversiteit met betrekking tot zowel het instituut als
de samenstelling van ons publiek. In dat kader hebben we een aantal
online SESSIES geprogrammeerd in de geest van de live-evenementen
die gewoonlijk in MELLY worden gehouden. Ook hebben we uit het
aanbod van onze boekwinkel thematische leeslijsten samengesteld, en
pdf’s gemaakt van een aantal boeken die we in de loop der jaren hebben gepubliceerd.
Dit alles is te ervaren via ons nieuwe online platform: offsite.wdw.nl.
Deze microsite bracht een aantal activiteiten samen die deel uitmaakten
van een digitale strategie en was onderverdeeld in vijf componenten,
die hieronder kort worden beschreven: COMMUNITIES, ACTIVITEITEN,
SESSIES, BOEKEN en TENTOONSTELLINGEN. De digitale strategie wordt
gehost op een nieuwe microwebsite, ontworpen door Studio Laumes
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(Goda Budvytyte en Viktorija Rybakova). Systemantics zorgde voor de
technische ontwikkeling en Hylex maakte het contentmanagementsysteem. Enkele activiteiten die onderdeel waren van ons digitale programma, waaronder COMMUNITIES en SESSIES, zijn mede mogelijk
gemaakt door Stichting Droom & Daad.

•		COMMUNITIES was een programmalijn waarin de focus lag op werk
gemaakt door kunstenaars in de achterban van de instelling, waaronder freelance personeelsleden die in anderszins niet-presenterende
functies werken, zoals mediators of receptiemedewerkers. Toegespitst
op het onderwerp social distancing maakten zij werk dat gepubliceerd
werd op Instagram. Hieraan namen, in chronologische volgorde, de
volgende personen deel: Vivian Sky Rehberg; Adam Patterson; Martín
la Roche; Sekai Makoni; Cihad Caner; Lili Huston Herterich; Moosje
Moti Goossen; Junghun Kim; Kimberly Dias; Collette Rayner; Anne
Kolbe; Tina Rahimy & Carolien van den Bos; Erik Visser; Elten Kiene
met: Jermaine Berkhoud, Rosa Stil, Ryan Porter, Tamara Robledo Oud,
Jasper Spobeck, en Wesley Ojiji Vayu; Roos Wijma; Tómas de Paauw;
Veronika Babayan en Isabella Corser; Rabin Huissen; Reference Department, Anita Hrnic en Folke Janssen; Liz Allen en Simon Fraser; en
Franklin Lopez. Gedurende de looptijd van COMMUNITIES, tussen 30
maart en 22 mei, groeide ons Instagram-publiek met 800 volgers. Posts
kregen regelmatig uitzonderlijk hoge responspercentages, zoals een
post op 21 april van Junghun Kim, die 889 likes ontving.

•		De programmalijn TENTOONSTELLINGEN maakte het op afstand
bekijken van ons tentoonstellingsprogramma mogelijk. Denk daarbij
aan diavoorstellingen, waarvan sommige met voice-overs van kunstenaars en curatoren, waarmee de huidige én eerdere tentoonstellingen
in onze instelling aan bod kwamen.

•		ACTIVITEITEN transformeerden workshops voor middelbare scholieren in downloadbare pdf-activiteiten om thuis mee aan de slag te
gaan. Deze prachtig ontworpen activiteiten hadden stuk voor stuk de
kunstenaars en kunstwerken binnen het tentoonstellingsprogramma
als uitgangspunt. Zo was er een activiteit over reparaties gebaseerd op
het werk met gebroken keramiek van Bouke de Vries, een poëzie-activiteit gebaseerd op het gebruik van de kleur blauw in het werk van
Marcos Castro, een zoektocht naar verborgen verhalen met kunstenaar Anna Franceschini, en een onderzoek naar vogels uit de eigen
omgeving met Christian Vinck. De thuisopdrachten bevatten achtergrondinformatie en afbeeldingen van de kunstwerken en deelnemers
hadden de mogelijkheid hun voltooide opdrachten te uploaden naar
de online galerij. De deelnemers varieerden in leeftijd van 5 tot 60 jaar
oud.

•		SESSIES resulteerden in twee video’s en ging uit van een methodologie
afgeleid uit het werk van de dichter Maya Angelou: The Human Family.
In beide video’s geven de kunstenaars een reactie op, of interpretatie
van, wat het betekent om onderdeel uit te maken van ‘The Human
Family’. Om één van deze video’s te produceren ging Jessy Koeiman,
curator collectief leren, met haar camera op pad om de verschillende
spoken word-artiesten vast te leggen in hun eigen habitat, op minimaal
anderhalve-meter afstand. De opgenomen content werd gemonteerd
tot één video die in mei 2020 werd uitgebracht. De andere video werd
geheel geschoten en gemonteerd door de kunstenaars zelf. Deze
online-editie van SESSIES werd ondersteund door toenmalig collectief
leren-fellow, Ban Tawfiq.
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•		Binnen BOEKEN zijn literatuurlijsten samengesteld die oorspronkelijk
waren gemaakt voor de BOEK-evenementen in de multifunctionele
ruimte MELLY, evenals pdf’s van enkele van de meest gewilde publicaties van het instituut. Dertien literatuurlijsten werden geleverd door
gasten: medeoprichter van E-Flux, Brian Kuan Wood, hoogleraar
Robin van den Akker van de Erasmus Universiteit en beeldend kunstenaar Wapke Feenstra. Onder de downloadbare publicaties bevinden zich enkele van onze meest gewilde en allang uitverkochte titels,
waaronder de monografie Ken Lum (1990), de beroemde bloemlezing The Lectures (1992) en de monografie van kunstenaar Cecilia
Vicuña, Seehearing the Enlightened Failure (2020).

Tijdens de lockdowns van 2020 misten we de ontmoetingen, de
discussies en de energie die vrijkwam door de samenkomst van kunst,
mensen en ideeën in onze tentoonstellingsruimtes en tijdens live-evenementen. We realiseerden ons ook dat een digitale strategie de
kernactiviteiten die verband houden met het ruimtelijk transparant
maken van ideeën en het socialiseren van informatie niet kan vervangen. En toch vertrouwen we erop dat dit nieuwe online platform ons in
ieder geval in staat zal stellen om huidig onderzoek en een up-to-date
sentimentstructuur te delen.
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SESSIE: Het spektakel van de ‘ander’ #1 op vrijdag 31 januari 2020 in MELLY.
Fotograaf: Jessy Koeiman.
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HET INITIATIEF TOT NAAMSVERANDERING

Op 14 juni 2017 werd de naam “Witte de With Center for Contemporary
Art” middels een open brief publiekelijk betwist door een groep invloedrijke professionals uit de culturele sector. Zij waren kritisch op het
feit dat het instituut dezelfde naam droeg als de straat waarin het
centrum is gevestigd, en daarmee dus vernoemd was naar de omstreden
zeventiende-eeuwse vlootvoogd Witte Corneliszoon de With. In 2018
startte het instituut een veelomvattend initiatief tot naamsverandering.
Het proces van de naamswijziging werd echter beïnvloed door
Covid-19, met name doordat de geplande aankondiging verschoven
werd van maart naar juni 2020.
Als gevolg van de uitbraak van Covid-19 werden openbare activiteiten
zoals publieksforums noodgedwongen uitgesteld tot 14 juni 2020,
precies drie jaar nadat de open brief was opgesteld. Temidden van de
internationale Black Lives Matter-demonstraties bracht de actiegroep
“Helden van Nooit” op 12 juni 2020 handafdrukken in rode verf aan op
de gevel van ons gebouw aan de Witte de Withstraat 50. Op dezelfde dag
hebben we, zoals eerder gepland, een groot spandoek aangebracht op
de gevel, met de aankondiging van de datum van de naamswijziging:
27 januari 2021. De website change.wdw.nl is volgens planning op 14
juni 2020 gelanceerd.
Na de intensieve media-aandacht rondom onze naam, besloot de
interne werkgroep die zich bezighield met de naamsverandering unaniem om symbolisch vanaf 27 juni 2020 de externe bewegwijzering en
elk gebruik van de oude naam te verwijderen. De beslissing om de
oude naam al op te heffen voor er een nieuwe was, kwam niet alleen
doordat we de publieke betrokkenheid bij de naamsverandering wilden optimaliseren, maar ook doordat we de aankomende programmalijnen zoals de online enquête, de openbare forums en de evaluatie,
niet wilden aankondigen onder de oude naam. Deze gebeurtenissen,
evenals de uitgebreide media-debatten die erdoor werden aangewakkerd, staan gedetailleerd beschreven in de tijdlijn: Debatten over de
naam van het instituut en acties van het initiatief tot naamsverandering
op http://change.wdw.nl/nl/reports-media/.
Publieke input vond plaats tussen 14 juni en 19 september 2020,
in de vorm van een online enquête en vijf forums die zowel in het
Nederlands als in het Engels voor een breed publiek toegankelijk waren.
Een externe adviescommissie kwam op 21 september 2020 bijeen,
met daarin 13 gerespecteerde figuren op het gebied van kunst en cultuur
en opkomende leiders uit de kunstensector. De directeur en de raad
van toezicht bekrachtigden de nieuwe naam ‘Kunstinstituut Melly’
op 30 september 2020. Deze naam werd op 2 oktober bekendgemaakt
aan het publiek.
De naam Melly is afkomstig van het werk Melly Shum Hates Her Job
uit 1990 van de Canadese 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.
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Melly verwijst vanaf nu niet alleen meer naar het
kunstwerk van Ken Lum, maar ook naar de welwillendheid van het instituut om te luisteren naar de
achterban. De naamsverandering is vormgegeven als
mogelijkheid om te transformeren; niet alleen met
betrekking tot de naam, maar ook tot het karakter van
het instituut.

PUBLIEKE INPUT
De publieke inputfase vond plaats van 14 juni tot 19
september 2020, in de vorm van een online enquête
en vijf forums die zowel in het Nederlands als in het
Engels voor een breed publiek toegankelijk waren. De
forums werden geleid door gastmoderatoren, waaronder marjolijn kok (archivaris van FKA Witte de
With), Rolando Vázquez Melken (Decolonial Summer
School), Prem Krishnamurthy (Wkshps Design Agency) en Quincy Mahangi (Guestwise). Directeur Sofía
Hernández Chong Cuy presenteerde de bevindingen
van de online-enquête en forums, evenals het rapport
van de adviescommissie, door commissielid Clara
Balaguer en de reacties van deelnemers aan het hernoemingsproces: Rolando Vazquez Melken en Aurélie
Nyirabikali Lierman. Tijdens deze presentatie werden
de drie namen die voor het instituut in aanmerking
kwamen besproken. Het programma was een gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te
wisselen over de opties.

DISCUSSIE FORUMS
De discussieforums hadden als doel het uitwisselen
van ideeën die konden helpen bij het vormgeven van
onze naamsverandering. Het waren gerichte en gemodereerde sessies die dieper ingingen op de belangrijkste vragen, zoals: Hoe kan ons instituut transformeren? Hoe hangt dit samen met sociale transformatie?
En welke naam kan helpen om dit te realiseren? De
FORUMS waren gericht op drie onderwerpen:

FORUM 1–2: ERFENISSEN EN TOEKOMSTBEELDEN
29 augustus 2020
Deze twee forums (1 in het Nederlands en 2 in het
Engels) werden gehouden in Rotterdam en richtten
zich op hoe historisch bewustzijn deel uitmaakt van
onze naamsverandering. Als we de naam “Witte de
With” schrappen, hoe kan historisch bewustzijn dan
behouden worden, en welke invloed heeft historisch
bewustzijn op onze transformatie? Gemodereerd (in
NL) door marjolijn kok, kunstenaar, hedendaags archeoloog en als archivaris verbonden aan ons instituut, en (in EN) door Rolando Vázquez Melken, associate professor en diversity fellow aan University College
Roosevelt, en verbonden als onderzoeker aan de
Universiteit Utrecht.
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FORUM 3: NAAMGEVING EN COMMUNICATIE
11 september 2020
Dit forum richtte zich op hoe de keuze over de
naam zich verhoudt tot de institutionele identiteit.
Wat was de institutionele identiteit en hoe ziet deze
eruit in de toekomst? Hoe is deze identiteit onderdeel van sociale transformatie en herwaardering?
Tijdens dit forum werden kleinere groepen gevormd. Dit forum was online bij te wonen via Zoom.
Gemodereerd door Prem Krishnamurthy, ontwerper, curator, docent, schrijver en partner bij de multidisciplinaire ontwerpstudio Wkshps in New York en
Berlijn.
FORUM 4–5: BETROKKENHEID EN VERANDERING
19 september 2020
Deze twee forums werden gehouden in Rotterdam
en richtten zich op de wijze waarop onze institutionele transformatie verbonden is met maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verandering. Wie hebben we in het verleden weten te
engageren, wie kunnen we in de toekomst engageren, en hoe maakt onze naam deel uit van deze
verandering? Gemodereerd door Quincy Mahangi
van Guestwise, een adviesbureau dat bedrijven
begeleidt bij het creëren van een publieks-/gastervaring door middel van een mensgerichte mentaliteit.

ADVIESCOMMISSIE
Het adviescommissie kwam op 21 september 2020
bijeen, met daarin 13 gerespecteerde figuren op het
gebied van cultuur en opkomende leiders in de
kunstensector. Dit waren de leden van de adviescommissie:
Kunstenaars die deelnemen aan toekomstige
tentoonstellingen, Sasha Huber en Iris Kensmil.
Stadsambassadeurs Jannelieke Aalstein, Leal Arazzi
van Herwaarden, Clara Balaguer en Willem Philipsen. Internationale namen Louise Mitchell (VK) en
Tumelo Mosaka (Zuid-Afrika). Deelnemers aan de
eerste en tweede editie van ons collectief leren
werk-leerprogramma Yahaira Brito Morfe en
Stijn Kemper. Oud-bestuursleden Kees Weeda,
Liesbeth Bik en Willem de Rooij. De twee laatstgenoemden zijn ook kunstenaars die tentoonstellingen hebben gehad bij het instituut.
De commissie adviseerde over een shortlist met
mogelijke namen. Bij hun advies hielden zij rekening
met onze institutionele geschiedenis, evenals met
een gedetailleerd rapport over de bevindingen die
naar voren waren gekomen tijdens de publieke
inputfase. Ze kwamen ook bijeen op 8 december
2020 om advies te geven over de tentoonstellingen
in 2021, ons beleid rondom diversiteit & inclusie en
de programma-agenda.

OPENBARE EVALUATIE
26 september 2020
Locatie: 3 sessies in Melly, 1 sessie online via Zoom
De openbare evaluatie van ons initiatief tot naamsverandering vond op zaterdag 26 september plaats in
ons instituut. Deze presentatie werd verzorgd door
FKA Witte de With directeur Sofía Hernández Chong
Cuy en omvatte een presentatie door de adviescommissie, vertegenwoordigd door Clara Balaguer. Het
programma, waarbij FORUM-moderatoren en deelnemers betrokken waren, werd gemodereerd door
Cye Wong Loi Sing. Rekening houdend met de
anderhalve-meter afstandsmaatregelen was er een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar en was registratie vooraf verplicht. Tijdens deze openbare evaluatie
hebben we de bevindingen van de online enquête
en de forums van ons initiatief gepresenteerd, evenals het rapport van de adviescommissie. Deze presentatie bevatte de drie namen die wij voor ons
instituut in overweging zouden nemen. Het programma was een gelegenheid om vragen te stellen,
en om anderen de gelegenheid te bieden om hun
gedachten met ons te delen voor verdere overweging.

UITKOMST
De raad van toezicht bekrachtigde de nieuwe naam
‘Kunstinstituut Melly’ op 30 september 2020, de
naam werd op 2 oktober bekendgemaakt aan het
publiek. In de aankondiging staat: “De nieuwe naam
Kunstinstituut Melly is gekozen als een gedurfde,
unieke naam die de herinnering aan het hernoemingsproces en de community-based transformatie
die het instituut heeft doorgemaakt in leven houdt.
Deze beslissing implementeert het advies van zowel
nieuwe als reeds lang bestaande belanghebbenden,
evenals de externe adviescommissie.“

VOORTDURENDE TRANSFORMATIE
Het initiatief tot naamsverandering geeft prioriteit aan
institutionele transformatie, in dialoog met gemeenschappen van belanghebbenden. De nieuwe naam is
vanaf 27 januari 2021 van kracht, maar betekende
niet het einde van het proces. Het instituut blijft in
voortdurende transformatie. Om dit doel te bereiken
zijn in 2020 meerdere interne trajecten opgezet. Een
diversiteits- en inclusiebeleid is in ontwikkeling,
inclusief input van de Name Change werkgroep met
collectief leren-fellow Aqueene Wilson. De betrokkenheid van de adviescommissie werd voortgezet in
2020, met een tweede bijeenkomst in december om
te reageren op het eerste concept van ons beleid
rondom diversiteit & inclusie. De wisselingen binnen
de Raad van Toezicht gaan door; zo mochten we het
nieuwe lid Yolande Zola Zoli van der Heide, conser90

vator tentoonstellingen van het Van Abbemuseum,
verwelkomen. Een personeelstraining ‘Omgaan met
micro-agressie’ onder leiding van Joan de Windt
moedigde teamleden al aan om zich meer bewust te
worden van alledaagse racisme, seksisme, anti-islamisme, homofobie en kwetsend gedrag jegens iedereen die anders is. We helpen onze mensen veerkrachtiger te worden en beter te reageren. De Name
Change werkgroep ging verder als een actief en
significant team binnen de instelling, gericht op de
lancering van de naam en het programma “Melly TV”
in januari 2021.

WERKGROEP
Het initiatief tot naamsverandering ging formeel van
start in 2018. Het heeft dus verschillende fasen
gekend [zie tabel], elk met programma’s of kernactiepunten. In 2019 is een werkgroep gevormd om te
zorgen voor een open proces en de ontwikkeling
van acties in samenwerking. Dat jaar namen de
volgende personeelsleden plaats in de werkgroep:
Wendy van Slagmaat, Paul van Gennip, Rosa de
Graaf, Sofía Hernández Chong Cuy, Jessy Koeiman,
Jeroen Lavèn en Vivian Ziherl. In maart 2020 is Van
Slagmaat uit de werkgroep teruggetreden; in juli 2020
werd Van Gennip vervangen door line kramer. Tijdens de hernoemingsfase van het initiatief, en met
name van begin augustus tot oktober 2020, telde de
werkgroep ook drie leden die nauw betrokken waren bij het instituut: Veronika Babayan, Cye Wong Loi
Sing en Aqueene Wilson. Van oktober tot en met
december werden Veronika Babayan, Rosa de Graaf
en line kramer tijdelijk vervangen door Angélique
Kool, Emmelie Mijs en Sarah van Overeem, allen
medewerkers van FKA Witte de With.

91

JAAR

DOEL

ACTIVITEITEN

INITIATIEVEN

UITKOMSTEN

2017

Erkenning van blinde
vlekken

RCH#12: “What’s in a
Name?”

Discussiegerichte
openbare lunches

Beslissing om een
naamswijziging door
te voeren

2018

Reactievermogen en
inclusieve structurele
verandering onder
woorden brengen

Opening shop
(MELLY); tentoonstellingen dragen geen
titel meer; aannemen
van nieuwe personeelsleden

Collectief leren
werk-leer
programma (WLP),
lopend

Tijdlijnen publiceren;
Opening van een
multifunctionele
shop (MELLY)

2019

Onderzoek en
collectief leren

Naamgeving van
shop; aannemen van
nieuwe personeelsleden; het opzetten
van een Name
Change Werkgroep

Start weekendprogramma

MELLY; nieuw publiek

2020

Betrekken van
erfenissen en belanghebbenden

Microwebsite; Online
Enquête; Publieke
Forums;
adviescommissie

Tentoonstellingen
over onze straat,
onze buren en ons
gebouw

Komen tot een
nieuwe naam en
vormgeving van
identiteit/mediacampagne

2021

Lancering en promotie van nieuwe naam
en identiteit

Mediacampagne

Inaugurele
evenementen

Nieuwe naam
en vernieuwde
identiteit

Een update over onze naamsverandering op 14 juni 2020.
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Deel van de adviescommissie van het initatief tot naamverandering op woensdag 23
september 2020: Jannelieke Aalstein, Leal Arazzi van Herwaarden, Clara Balaguer,
Yahaira Brito Morfe, Willem de Rooij, Sasha Huber, Stijn Kemper, Iris Kensmil, Louise
Mitchell, en Willem Philipsen. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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REACTIES

“Toen ik de naam Melly hoorde, dacht ik ‘oh, dit is hem’. De verandering
van de oude naar de nieuwe naam; van een koloniale man met macht,
naar een vrouw werkzaam in de arbeidersklasse. Een naam is een
toezegging, of een belofte. Door deze naamsverandering doet de
instelling ook een belofte aan de mensen die zich kunnen identificeren
met de naam ‘Melly’, dat dit een ruimte voor hen zal zijn.”
Jarmal Martis
Fotograaf

“Kunstinstituut Melly is het spannende resultaat van een grondig
ontworpen, bottom-up proces dat echt past bij de (together we) Make It
Happen spirit van Rotterdam. Kunstinstituut Melly past zo goed bij
de veranderende identiteit van de stad - van traditionele havenstad tot
diverse, gedurfde en vooruitstrevende stedelijke metropool!”
Jannelieke Aalstein
Directeur van ActionAid en lid van de externe adviescommissie

“Het feit dat Melly als naam ook bestaat aan de zijkant van het gebouw,
hoog boven het straatnaambordje van de Witte de Withstraat, doet ons
denken aan een verandering in de manier waarop we kijken naar de
borden die om ons heen verdwijnen. Het op en neer kijken (en goed
luisteren) naar wat er misschien ontbreekt, in plaats van recht vooruit te
kijken op voorspelbare ooghoogte, [Melly] wijst op een verschuiving
van de blik en de oren die in het hart van een dekoloniaal proces staan.”
Clara Balaguer
Director Social Practice, Willem de Kooning Academie en lid van de externe
adviescommissie

“Ik waardeer de bereidheid van deze kunstinstelling om zichzelf te
dekoloniseren en de kans te grijpen om dit in nauwe samenwerking
met de gemeenschap uit te voeren. De nieuwe naam weerspiegelt
dit en ik ben er zeker van dat de naam onmiddellijk zal worden
omarmd. Ik hoop dat deze inspanning ook voor andere instellingen
een inspiratiebron zal zijn: om hun identiteit te heroverwegen, zowel
binnen als buiten.”
Sasha Huber
Kunstenaar en lid van de externe adviescommissie

“Melly kwam naar Rotterdam als bezoeker. In plaats daarvan vroegen
de Rotterdammers haar te blijven als symbool voor iedereen die geen
andere keuze heeft dan te werken.”
Ken Lum
Kunstenaar
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AWARDSPROGRAMMA

Het dertigjarig jubileum van ons instituut vierden we door middel van
de lancering van een Awardsprogramma. Dit nieuwe programma is in
het bijzonder gericht op het geven van erkenning aan mensen die door
middel van hun visuele productie, vakkundigheid en pleitbezorging
bepalend zijn geweest in de totstandkoming, presentatie en waardering
van hedendaagse kunst. Het programma wordt mogelijk gemaakt door
donaties, in de vorm van prijzengeld, die ons instituut ontvangen heeft
van Berry Koedam van de ramfoundation, het Mondriaan Fonds, en
Stichting Droom en Daad. Deze samenwerking heeft geleid tot drie
unieke, goed afgestemde prijzen, voor ieder van de drie uiteindelijke
laureaten.
De Berry Koedam Award erkent de prestaties van een beeldmaker die
met visuele documentatie van kunstwerken, tentoonstellingen, kunstevenementen en artistieke gemeenschappen in Nederland een goed
tijdsbeeld heeft weten vast te leggen en is in 2020 toegekend aan Dustin
Thierry.
De Maker achter de Maker Award, mogelijk gemaakt door het
Mondriaan Fonds, erkent de prestaties van een ambachtspersoon. De
open call waarin beeldend kunstenaars werden opgeroepen om met
nominaties te komen, werd gepubliceerd in oktober 2020. (De winnaar
wordt aangekondigd in 2021.)
De Visionary Award, mogelijk gemaakt door Sitchting Droom en Daad,
erkent de prestaties van een persoon wiens visie vormgeeft aan het
hedendaagse culturele landschap van Rotterdam. Professionals en andere invloedrijke personen uit de Rotterdamse cultuursector werden gevraagd kandidaten voor te dragen. (De winnaar wordt aangekondigd in
2021).

PRIJS VOOR DE JONGE KUNSTKRITIEK
In 2020 deden we opnieuw mee aan De Prijs voor Jonge Kunstkritiek,
een aanmoedigingsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten
uit het Nederlandse taalgebied die schrijven over hedendaagse beeldende kunst. De winnaars werden op 16 december 2020 bekend gemaakt tijdens een prijsuitreiking in het Vlaams Cultuurhuis De Brakke
Grond in Amsterdam en live uitgezonden via de social-mediakanalen
van de deelnemende instellingen. Luuk Vulkers won de hoofdprijs in de
categorie Essay en de categorie Review werd gewonnen door Esmee
Postma. De Prijs voor Jonge Kunstkritiek, opgericht in mei 2008, is een
initiatief van De Appel, FKA Witte de With, Mondriaan Fonds, Stedelijk
Amsterdam, Van Abbemuseum, M Leuven, Vlaams Cultuurhuis de Brakke, Grond Mu.ZEE en Z33 House for Contemporary Art, Design and
Architecture. Mediapartners van de prijs zijn: De Groene Amsterdammer, Het Parool, Metropolis M, Knack Focus, HART, rekto: verso, Tubelight, Domein voor Kunstkritiek, De Nieuwe Garde, AICA Nederland en
Prix de Rome.
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Dustin Thierry winnaar van de eerste editie van de Berry Koedam Award samen met
Berry Koedam tijdens een diner ter gelegenheid van de nieuwe tentoonstelling op
zaterdag 19 september 2020.
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TALENTONTWIKKELING
Een belangrijke focus van FKA Witte de With is talentontwikkeling, om
studenten, docenten en professionals nauw bij het instituut te
betrekken. In 2020 werd een aanzienlijke inspanning geleverd om een
grote diversiteit aan deelnemers aan te trekken via verschillende
initiatieven, waaronder het werk-leerprogramma. Dit jaar lag de nadruk
ook op het starten van educatieve samenwerkingen met mbostudenten.

Student Wolfert Dalton klas 3 Havo uit Rotterdam tijdens een workshop 100%
Hedendaags
op 26
Aprileen
2020.
Fotograaf:
Bram
Verhoef. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
Schoolkinderen
tijdens
workshop
100%
Hedendaags.

TALENTONTWIKKELING VIA
WERK-LEERPROGRAMMA
We bieden veel mogelijkheden voor talentontwikkeling via ons publieke programma-aanbod, maar
ook via educatieve projecten, met op scholen gerichte programma’s, samenwerkingsverbanden met
het hoger onderwijs, en onze filosofie van collectief
leren via het werk-leerprogramma (WLP). Middels
collectief leren ontdoen het instituut, de docenten
en de deelnemers zich volledig van hiërarchieën:
leert men van elkaar, om tot nieuwe inzichten en
nieuw aanbod te komen. Het WLP is een initiatief
waarbij jongeren van 14 tot 24 jaar met een achtergrond die representatief is voor de samenstelling
van Rotterdamse bevolking, betrokken worden bij
een interactief traject. Ze krijgen de kans om
mede vorm te geven aan kunst, cultuur en de stad
vanuit een intensief leerproces.
Tijdens de afgelopen drie edities van het WLP
waren de thema’s identiteit, beleid en ontwerp. In de
eerste editie (2018–2019) kregen de deelnemers
de taak om de toen naamloze tentoonstellingsruimte
op de begane grond van ons instituut te hernoemen.
Op hun initiatief werd de ruimte omgedoopt tot
MELLY, nog voor het hele instituut die naam kreeg.
Tijdens de tweede editie (2019–2020) waren de
deelnemers betrokken bij de ontwikkeling van de
beleidsplannen van ons instituut voor de Cultuurplanperiode 2021–2024. In februari 2020 vond
de afronding van het WLP 2019-2020 plaats. De
afsluiting van deze editie van het WLP bestond uit
een video- en liveprogramma waarin de prestaties
van de deelnemers centraal stonden. Deelnemers
Ban Tawfiq en Aqueene Wilson werden geselecteerd als collectief leren-fellows voor 2020.
Ban Tawfiq was met name verantwoordelijk voor
de online content, in het bijzonder voor de SESSIES.
In verband met de lockdown en het thuiswerken
van alle medewerkers heeft zij haar functie geheel
online weten uit te voeren.
De focus tijdens de fellowship-periode van
Aqueene Wilson lag op het meedenken bij de ontwikkeling van ons inclusiviteits- en diversiteitsbeleid.
Tot maart 2021 deelde Aqueene Wilson haar positie
met Tayler Calister, voormalig WLP-deelnemer.
Samen hebben zij zich gebogen over het offline naar
online werken met betrekking tot de evenementen
in het kader van collectief leren. In 2020 hebben
twee alumni (Stijn Kemper en Yahaira Brito Morfe)
zitting genomen in de (bezoldigde) externe adviescommissie tijdens de selectie van onze nieuwe
naam.
Tijdens de derde WLP-editie (2020–2021) hebben
deelnemers (24–38 jaar) zich beziggehouden met
het vormgeven van de visuele identiteit van onze
nieuwe naam: Kunstinstituut Melly. Deze editie werd
georganiseerd in samenwerking met de Werkplaats
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Typografie (Arnhem) en Wkshps (Berlijn/New York).
De focus tijdens de derde editie lag op het ontwerpen van onze nieuwe visuele identiteit en het samenstellen van een ‘Toolbox for Collective Learning’.
De slotpresentatie van de eerste editie en de volledige tweede editie werden mogelijk gemaakt door het
Fonds voor Cultuurparticipatie.
CULTUUREDUCATIE
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. Daarnaast
worden alle scholen die via het Cultuurtraject van
het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR)
ons instituut bezoeken gevraagd om een vragenlijst
in te vullen. Bij de ontwikkeling van 100% Hedendaags x mbo hebben we een co-creatie-werkgroep
opgericht waarmee we als team een aanbod gericht
op het mbo ontwikkelen, dat tevens een klankbord
vormt voor onze huidige programma’s. Ieder
kwartaal komt het team van art mediators samen om
feedback te geven op onze educatieprojecten.

•		VOORTGEZET ONDERWIJS. In 2020 zijn er verschillende workshops opgezet die leerlingen in
het voortgezet onderwijs op een laagdrempelige
manier in contact brengen met hedendaagse
kunst. Zo is er een leerprogramma ontworpen
waarbij leerlingen individueel de tentoonstelling
kunnen ontdekken om vervolgens tijdens een
korte workshop de vorm en de content van de
tentoonstelling te doorgronden. Door Covid-19
waren we genoodzaakt onze programma’s voor
het voortgezet onderwijs stil te leggen. In plaats
daarvan is een programma ontworpen dat dieper
inging op het werk van drie kunstenaars in
de groepstentoonstelling op de derde verdieping,
in de vorm van te downloaden activiteiten
aangeboden op de speciale offsite.

•		HOGER ONDERWIJS. De activiteiten voor het
voortgezet en het hoger onderwijs waren twee
programmagebieden die sterk werden beïnvloed
door Covid-19. Desondanks kon ons aanbod voor
het hoger onderwijs op peil blijven dankzij enkele
strategische nieuwe samenwerkingsverbanden
voor evenementen, een digitale aanpak en enkele
bestaande samenwerkingsverbanden. Door deel
te nemen aan onderwijs- en onderzoeksprojecten, en pogingen om het huidige en toekomstige
publiek te cultiveren, creëerden activiteiten voor
het hoger onderwijs op strategische wijze verbin-

dingen met onderwijsinstellingen. Verdere samenwerkingsverbanden op basis van evenementen omvatten een workshop in samenwerking
met de Design Academy Eindhoven, de KABK
Den Haag, Master of Artistic Research, Erasmus
School of History, Culture and Communication
Honours Programme, Willem de Kooning Critical
Studies-programma, Erasmus University College.
Een nieuwe samenwerking met het Piet Zwart
Instituut binnen ons programma beeldende kunst
in de buurt, is tot stand gekomen via een reeks
wederzijdse bezoeken en online seminars. Naast
het Read-In-programma (dat afgerond werd
voordat Covid-19 uitbrak) hebben we ook onze
samenwerking met het Sandberg ‘Master of
Voice’-programma voortgezet in 2020. Dit programma, met een focus op de rol van taal in
onze archieven en geschiedenis, werd ontwikkeld
in samenwerking met Poetry International. Het
eindresultaat van dit project zal in 2021 worden
gepresenteerd.

•		Het programma 100% HEDENDAAGS voor het
voortgezet onderwijs, een samenwerking tussen
FKA Witte de With, TENT en MAMA, is in 2020
uitgebreid met een spel waarbij docenten zowel
kennis kunnen maken met het programma van
100% Hedendaags als met de drie kunstinstellingen. Vanwege de lockdown hebben scholen ons
gedurende een groot deel van het jaar niet kunnen bezoeken. Het team van 100% Hedendaags
heeft zich gedurende deze periode steeds weten
aan te passen door downloadbaar lesmateriaal
beschikbaar te maken voor docenten, 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.

•		In het najaar van 2020 zijn we gestart met 100%
HEDENDAAGS X MBO. Hiervoor is een co-creatie-werkgroep opgezet voor het gezamenlijk
ontwikkelen van een kunstonderwijsprogramma
voor het mbo. Deze werkgroep telt 16 leden
vanuit diverse achtergronden en bestaat uit
(voormalig) mbo-studenten, art mediators,
mbo-docenten, beleidsmakers, kunstenaars en
een mbo-directeur. De werkgroep neemt
actief deel aan het stadsbrede netwerk mbo cultuur & praktijk waarin alle deelnemers de
gezamenlijke ambitie nastreven om kunst en
cultuur een belangrijke rol te laten spelen
op Rotterdamse mbo-opleidingen. Dit project is
mede mogelijk gemaakt door Fonds 21 en het
De Gijselaar-Hintzenfonds.
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•		SAMENWERKING MET HET PASSER COLLEGE,
LOCATIE BITS. Het jaar 2020 bood ons de kans op
een samenwerking met het voortgezet speciaal
onderwijs. We hebben contact weten te leggen
met het Passer College, Locatie Bits en zijn begonnen aan het opbouwen van een langdurige samenwerking. Hiervoor hebben we een speciaal
programma opgezet dat de leerlingen de mogelijkheid biedt om in kleine groepen ons kunstinstituut te bezoeken, en waarbij een veilige leeromgeving voor hen wordt gecreëerd. Als instituut
leren we veel van deze ontmoetingen die ook
bijdragen aan de ontwikkeling van ons reguliere
educatieaanbod.

•		PROEFTUINEN. Ook in 2020 hebben wij de samenwerking met de Mavo Centraal en Digital
Playground kunnen voortzetten in de vorm van
een nieuwe, door het KCR gefinancierde Proeftuin. Derdejaars van de Mavo Centraal kregen de
kans om zich aan te melden voor een verdiepend
programma van zes weken. De Proeftuin Laat
Kunst landen voor docenten is tot stand gekomen
via een samenwerking tussen Daan Emmen
(SKVR), Thom Tullenaar (Emmauscollege), Judith
Vorwerk (TENT), Emmelie Mijs (FKA Witte de
With) en het KCR. Tijdens deze dag werd
onderzocht hoe leerlingen een bezoek aan de
kunstinstellingen beleven, en hoe ze deze
indrukken kunnen vasthouden.

•		ONLINE RONDLEIDINGEN. In 2020 zijn er verschillende methodes uitgetest en ontwikkeld die
het mogelijk maakten online rondleidingen aan te
bieden voor verschillende doelgroepen. Bij
deze rondleidingen stond interactie met de deelnemers centraal.

FKA WDW25+ ARCHIEF
Het project FKA WDW25+ is in 2016 ontwikkeld met
als doel het in kaart brengen van de tentoonstellingsgeschiedenis van FKA Witte de With. Als gevolg
hiervan is op de derde verdieping sinds 2017 een
permanente fysieke ruimte ingericht voor het archief,
inclusief werkplekken. In 2020 kregen we 24 verzoeken van buiten FKA Witte de With met betrekking tot
informatie uit het archief. De meeste verzoeken
kwamen uit Europa en New York. In vergelijking met
andere jaren was er een grotere vraag naar informatie
van individuele kunstenaars die hun eigen archief
willen aanvullen. Het leek erop dat dit een gevolg
was van de lockdowns in vele landen, waardoor er
meer tijd dan anders was voor archiveren.
In het kader van het project ‘Approaching Language’,
waarvoor intensief wordt samengewerkt met het
Sandbergh Instituut, is het archief tweemaal bezocht
door studenten. Tijdens deze bezoeken werd er
gediscussieerd over het archief en de problemen en
uitdagingen die daarmee samenhangen. Verder werd
er materiaal getoond uit het archief met betrekking
tot tekst en kunstwerken. In het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid ontbrak aflevering 017 van Laat
op de avond na een korte wandeling. Een kopie van
deze door ons mede geproduceerde aflevering over
de tentoonstelling Still/A Novel (1996) is naar hen
gestuurd.
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Bezoekers tijdens de opening van 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, op zondag
19 januari 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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COMMUNICATIE
Voor het eerst in de dertigjarige geschiedenis van het instituut is er een
aanzienlijke investering gedaan in het opzetten en uitvoeren van een
strategisch communicatieplan. De naamsverandering van het instituut,
die in januari 2021 van kracht werd, wordt beschouwd als een kans
om de institutionele transformatie en de sociale verandering te communiceren. De naamsverandering en de daarmee samenhangende
communicatie maakt deel uit van de grotere institutionele doelstelling
van diversificatie. Door de Covid-19-pandemie is 2020 anders gelopen
dan iedereen voor ogen had. Ondanks dat we lang en meermaals
onze deuren moesten sluiten voor het publiek, hebben we niet stil gezeten en communicatiemogelijkheden ontwikkeld voor het digitaal
delen van ideeën en content in deze tijd. Hoewel een digitale strategie
geen vervanging kan zijn van onze kernactiviteiten, stelt het ons wel
in staat om lopend onderzoek en een actuele gevoelsstructuur te delen.

Workshop derde WLP-editie (2020–2021) op 11 september 2020 over de vormgeving
van de visuele identiteit van onze nieuwe naam: Kunstinstituut Melly.
Fotograaf: Jeroen Lavèn.

Tentoonstellingsoverzicht Een presentatie met werken van Jarmal Martis, Nelly Dos
Reis, Enang Wattimena en Tina Rahimy, 2020. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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EXPERTISEBUREAUS
In 2020 heeft FKA Witte de With een aantal Rotterdamse expertisebureaus ingeschakeld: Brand New
Guys voor merkpositionering, Guestwise voor verbetering van de toegankelijkheid en gastvrijheid en
Enchilada voor marketingonderzoek en programma
promotie. Een ander expertisebureau, Pickles PR,
vult hun werk aan, met name op het gebied van pers
en PR.

•		Sinds 2019 werken FKA Witte de With en
CBK-TENT samen met het Rotterdamse bureau
GUESTWISE in een gezamenlijk streven onze
toegankelijkheid en gastvrijheid te optimaliseren.
Een interne werkgroep, bestaande uit medewerkers van FKA Witte de With en TENT, komt wekelijks bijeen om het implementatieplan dat aan het
begin van 2020 is opgezet, uit te voeren. Hierin is
de volledige bezoekersbeleving opgenomen, van
kaartverkoop en bewegwijzering tot protocollen
voor hosts en floormanagers. Op advies van
Guestwise hebben FKA Witte de With en CBKTENT een nieuwe rol geïntroduceerd: de Guest
Experience Manager (GEM). De GEM is verantwoordelijk voor het continu optimaliseren van de
ervaring van alle gasten tijdens hun bezoek. Leidraad in de functie zijn de ervaringen van alle
soorten gasten die de twee instituten dagelijks
mogen verwelkomen, inclusief alle personeelsleden. De salariskosten voor deze functie worden
door de twee instituten gedeeld.

•		Het Rotterdamse communicatiebureau ENCHILADA
werd vanaf 2019 ingehuurd om marketingonderzoek en een outreachcampagne te ontwikkelen
om zowel lokaal als nationaal nieuw, jonger en
diverser publiek naar het instituut te trekken. In
2019-2020 heeft het team samen met Enchilada
workshops georganiseerd en onderzoek gedaan
om doelgroepen te identificeren. Vervolgens
werd een communicatiefocus en -strategie ontwikkeld om dit doel te bereiken. De context waarin dit onderzoek en plan werden ontwikkeld
bestond ruwweg uit twee fasen: de aanzienlijke
toename van collectief leren en een op evenementen gebaseerd programma gedurende de
periode 2018-2019; en een periode met een tijdelijk onderbroken programmering als gevolg van
de Covid-19-sluitingen, evenals aandacht voor de
naamswijziging van het instituut vanaf medio
2020.

•		BRAND NEW GUYS adviseert FKA Witte de With
over burgerparticipatie en betrokkenheid van
diverse gemeenschappen. Het bedrijf wordt
geleid door Cye Wong Joi-Sing. Hij is een getrain-

108

de brand-experience ontwikkelaar, met een
achtergrond in interactieve technologie en context-responsive 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 2020
tot de winter van 2021 maakt Wong Loi-Sing deel
uit van de derde editie van ons werk-leerprogramma en sloot hij zich als adviseur aan bij de
werkgroep Name Change.

•		Het Amsterdamse public relations- en communicatiebureau PICKLES PR creëert, implementeert,
monitort en evalueert een gecoördineerde perscampagne. Zij zijn in december 2020 ingehuurd
en werken nauw samen met de directeur en
communicatiemanager van het instituut. De
expertise en werkzaamheden van Pickles PR
zullen ons mogelijkheden bieden om de nieuwe
naam en de collectieve leerfilosofie van het
instituut meer bekendheid te geven. Het doel is
om maximale, brede en goed geïnformeerde
media-aandacht te genereren in gedrukte, online
en radio- en tv-media.

COMMUNICATIEMIDDELEN
Ons publiek wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het programma, via de volgende kanalen:

•		DIGITALE NIEUWSBRIEVEN: Nederlands- en
Engelstalige digitale nieuwsbrieven worden verzonden naar zowel binnen- als buitenlandse
abonnees. In 2020 meldden 203 nieuwe geïnteresseerden zich aan voor onze mailingen,
waarmee wij op een bestand van in totaal 15.727
actieve adressen kwamen.

•		DRUKWERK: In 2020 werd gebruikgemaakt van
diverse vormen van drukwerk om het programma
toe te lichten en onder de aandacht te brengen bij
een breed publiek. Voor iedere tentoonstelling
werd een aparte uitnodigingskaart geproduceerd,
waarvan 2.500 Nederlandstalig en 2.500 Engelstalig.
3.700 van deze kaarten werden per post verzonden naar adressen uit ons bestand. De overige
kaarten werden op onze locatie aan de bezoekers
verstrekt.

•		De tentoonstellingen worden voorzien van
TENTOONSTELLINGSINFORMATIE, in de vorm
van muurteksten en tekstbordjes, die de kunstwerken voorzien van een introductie en verdiepende informatie.

•		Bij de presentaties in de langlopende serie Rotterdam Cultural Histories werden ook dit jaar weer
ANSICHTKAARTEN met achtergrondinformatie
geproduceerd. Voor het ontwerp van het drukwerk werd in 2020 samengewerkt met Studio
Laumes onder leiding van Goda Budvytyte en
Viktorija Rybakova (Brussel). Een deel van het
drukwerk werd in huis geproduceerd.
DOELGROEPEN EN PUBLIEKSBEREIK
Onze vaste kern van onze bezoekers is te typeren als
een nationaal en internationaal publiek geïnteresseerd in hedendaagse kunst. De meerderheid van
onze bezoekers woont in Rotterdam. Een kwalitatief
publieksonderzoek dat in 2019 gezamenlijk werd
uitgevoerd bij FKA Witte de With 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 bezoekers die wij ontvangen in ons gebouw, maar ook het publiek dat onze
projecten op andere locaties (landelijk en wereldwijd) bezoekt of dat online via livestreams onze
symposia en lezingen volgt.
Middelbare scholieren en studenten van het beroeps- en hoger onderwijs uit de regio komen naar
FKA Witte de With voor speciale rondleidingen,
masterclasses en workshops. Ook betrekken wij
nieuwe doelgroepen bij onze programmering door
verbindingen te leggen met het thema van onze
tentoonstellingen en andere presentaties. Hoofddoel is het vergroten van het publieksbereik voor
hedendaagse kunst op basis van een (inter)nationale
marketingstrategie gericht op kwaliteit en een lokale
strategie gericht op gastvrijheid. Twee belangrijke
instrumenten om dit doel te bereiken zijn de tweetalige online communicatie (Nederlands en Engels) en
de doorlopende zichtbaarheid van het programma
in de eigen stad Rotterdam.
Het instituut heeft ook een groot bereik onder
een meer gespecialiseerde publieksgroep van kunstprofessionals. Zij zijn als kunstenaar, curator, wetenschapper, theoreticus of criticus nauw betrokken bij
de hedendaagse kunst of volgen een beroepsopleiding in die richting. Deze groep draagt bij aan de
reputatie en kwaliteit van het instituut en is één van
de drijvende krachten achter ons programma en
publieksbenadering.
PUBLIEKSONDERZOEK
Vanaf midden 2018 maken we gebruik van LimeSurvey, een opensource systeem voor bezoekersonderzoek. Andere databronnen zijn de bezoekersgegevens van Museumkaarthouders en postcodegegevens van bezoekers. Die postcodegegevens
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worden door alle culturele instellingen in Rotterdam
verzameld in opdracht van Rotterdam Festivals, dat
vanaf 2017 jaarlijks een analyse van deze gegevens
maakt op basis van het Whize-segmentatiemodel
(voorheen MOSAIC).
De gegevens over 2020 zijn op 8 februari 2021
doorgegeven aan Rotterdam Festivals. Uit onderzoek (waarin bezoekers in het kader van educatieprogramma’s en rondleidingen niet zijn meegenomen) blijkt dat het publiek sinds 2016 is gegroeid
met 16 procent, en dat ons publiek uit Nederland en
uit Rotterdam diverser is geworden.
De gegevens van Rotterdam Festivals laten zien
dat 36,5 procent van ons Rotterdamse publiek bestaat uit een jonge doelgroep, grotendeels met een
migrantenachtergrond. Deze doelgroep vormt ook
een groeiend segment van de bezoekers van buiten
Zuid-Holland.
In 2020 was het totale bezoek 19.555 (hierin zijn
online bezoekers niet meegerekend). Dit aantal is
aanzienlijk lager dan de ruim 40.000 bezoekers in
2019. De sterke daling is te wijten aan de Covid-19lockdowns in 2020 waardoor alle culturele instellingen hun deuren moesten sluiten voor publiek.
WEBSITES
Naast onze institutionele website hebben we in 2020
twee nieuwe websites gelanceerd, ieder gewijd aan
een speciaal initiatief, namelijk de ene aan onze
Covid-19-strategie en de andere aan ons initiatief tot
naamsverandering:

•		De website wdw.nl, vanaf 27 juni 2020 fkawdw.nl,
is niet alleen het platform voor informatie en
achtergronden bij het actuele programma, maar
ook voor de online verkoop van toegangsbewijzen en publicaties. Daarnaast fungeert fkawdw.nl
als online archief van alle tentoonstellingen,
evenementen, langdurige projecten en publicaties
van het instituut, verrijkt met aanvullend bronmateriaal. De website fkawdw.nl werd in 2020 door
101.824 bezoekers bezocht, een lichte daling ten
opzichte van 2019. Hier zijn enkele verklaringen
voor. Ten eerste werden er in 2020, net als in 2019,
minder nieuwsbrieven verstuurd die naar de
website doorlinken. Ten tweede richten we ons
steeds meer op onze social-mediakanalen,
niet alleen voor informatieverstrekking, maar
ook om tickets te verkopen. Een andere verklaring
voor de daling is het loslaten van onze naam
op 27 juni 2020. Hiermee veranderde ook de
URL en daarmee ook de vindbaarheid van
onze website.

•		Rond dezelfde tijd lanceerden we een speciale
website met informatie over onze naamsverande-

ring: change.wdw.nl. Deze website, die live ging
op 14 juni, werd bezocht door 10.660 bezoekers
in 2020.

•		Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 ontwikkelden we samen met Studio Laumes een microwebsite waarop we digitale content deelden die
thuis ervaren kan worden. Op 4 mei 2020 werd
offsite.wdw.nl gelanceerd en deze site werd in
2020 door 3.003 bezoekers bezocht. Via offsite.
wdw.nl kunnen bezoekers: evenementen op
afstand ervaren, meedoen aan digitale rondleidingen door de tentoonstellingen, de COMMUNITIES
posts inzien, thuis digitale workshops volgen, en
pdf’s downloaden van een aantal van de meest
gewilde publicaties van het instituut.

nieuwe naam, Kunstinstituut Melly, op 2 oktober
2020. In 2020 verschenen onder meer in de volgende
gedrukte en online media recensies en artikelen:
AD, Art in America, Art Monthly, Art Newspaper,
ARTFORUM, Artishock, Artnews, Artreview,
BK Informatie, Elsevier, FAD Magazine, Frieze, FONK,
H Art, Hyperallergic, Joop, Metropolis M,
MONOPOL, Mousse, National Geographic Traveler,
NOS, NRC, NRC Next, Ocula, Parool, Sargasso,
Sculpture Magazine, de Telegraaf, Vandaag &
Morgen, en de Volkskrant. We zijn ook bedreven
in het genereren van free publicity, wat resulteerde
in de vermelding van tentoonstellingen en publieksactiviteiten in lokale kranten zoals de
Havenloods, en op diverse (inter)nationale online
blogs en culturele agenda’s.

SOCIALE MEDIA

SAMENWERKINGSVERBANDEN

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. Omdat we vanaf
27 januari 2021 Kunstinstituut Melly gaan heten,
moet de focus in de eerste maanden van 2021 liggen
op het opnieuw creëren van naamsbekendheid op
de social-mediakanalen. Hiervoor werken we samen
met Brand New Guys.

Om het programma onder de aandacht te brengen
van diverse doelgroepen, op verschillende kennisniveaus en vanuit hun specifieke interesse, werken
we intensief samen met lokale, nationale en internationale partners. Conform het beleidsplan 2017–2020
zijn alle activiteiten erop gericht herhaalbezoek te
stimuleren en bezoekers van andere culturele instellingen in Rotterdam ertoe aan te zetten om ook naar
ons instituut te komen.
Kunstblock is een uniek samenwerkingsverband
van de kunstinstellingen in het Witte de Withkwartier
(CBK-TENT, V2_, MAMA, WORM en FKA Witte
de With). Door krachten te bundelen, kennis te delen
en een gedeeld cultureel ondernemerschap, versterkt Kunstblock sinds de oprichting in 2013 de rol
van het Witte de Withkwartier als culturele hub
en verbreden we ons publieksbereik. Zo dragen we
bij aan een levendig en afwisselend kunstklimaat
in de straat en de stad, en bouwen we duurzame relaties op met kunstinstellingen, ondernemers, bezoekers en bewoners. Door onze activiteiten onderling
af te stemmen en elkaars activiteiten te promoten,
stimuleren we ons publiek om ook onze partnerinstellingen te bezoeken.
De wekelijkse Kunstblock Tour maakt nieuw
publiek bekend met de kunst in de straat. Een andere
kernactiviteit van Kunstblock is de populaire Kunstavond, een gezamenlijke gratis openstelling op elke
vrijdagavond. Ten tijde van de lockdowns is de Kunstavond Tour digitaal verder gegaan in de vorm van
videorondleidingen die elke vrijdag gedeeld konden
worden op de social-mediakanalen van de Kunstavond. De speciale Kunstavond XL die Kunstblock vier
keer per jaar organiseert (in 2020 heeft deze 1 keer
plaatsgevonden), heeft zich bewezen als een strategisch instrument om het imago en bereik van het Witte
de Withkwartier als kunstkwartier te laten groeien.

•		Zo bleef het aantal volgers van onze FACEBOOKpagina ongeveer hetzelfde met een kleine groei
van 150 nieuwe volgers naar 31.250 in 2020.

•		TWITTER kwam met een groei van 350 volgers op
een totaal van circa 11.875.

•		Ons INSTAGRAM-profiel kende met 23.750
volgers aan het einde van 2020 een groei van
ongeveer 2.750.

•		Via een koppeling met het YouTube-kanaal van
het instituut werd een selectie van onze lezingen
en symposia live uitgezonden op de homepagina
van fkawdw.nl. Deze digitale registraties blijven te
raadplegen via ons YouTube-kanaal. Door de vele
online evenementen ten opzichte van voorgaande jaren is ons YouTube kanaal gegroeid met 100
abonnees.
PERS
Aan geselecteerde pers hebben we de mogelijkheid
geboden om de directeur, curatoren of kunstenaars
te interviewen. Onze actieve persbenadering genereerde veel positieve verslaglegging. Veruit de meeste verslaggeving ging over het loslaten van onze
naam op 27 juni 2020 en de presentatie van onze
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8 april 2020
Imprisonment crafts
door MARTÍN LA ROCHE

10 april 2020
The year without a summer
door CIHAD CANER

17 april 2020
As I’m browsing the pages
door MOOSJE M GOOSEN

23 april 2020
Animating in Some Order
door COLLETTE RAYNER

24 april 2020
Flag gazing
by ANNE KOLBE

15 mei 2020
Part 4 of “5 Days, 5 Times”
door TAMARA ROBLEDO OUD

21 mei 2020
How long does it take?
door VERONIKA BABAYAN

22 mei 2020
To travel⠀
door RABIN HUISSEN

1 juni 2020
Welcome
door Franklin Lopez

Selectie van COMMUNITIES gepubliceerd op het Instagram
kanaal van het instituut in de zomer van 2020.
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CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP
Ons instituut heeft een fondsenwervingsprogramma ontwikkeld voor het werven van extra gelden om de kosten van activiteiten en exploitatie te dekken. Zo
is er een lidmaatschapsprogramma, biedt het instituut kunstwerken in beperkte
oplage aan via een samenwerking met Art Rotterdam, zijn we actief bezig met
het werven van subsidies en donaties, inclusief fiscaal aantrekkelijke schenkingen uit de VS, en nemen we actief deel aan beroepsverenigingen om op de
hoogte te blijven en mee vorm te geven aan het kunstenveld in Rotterdam, Nederland en daarbuiten. Dit jaar moest één belangrijke inzamelingsactiviteit voor
onbepaalde tijd worden uitgesteld vanwege Covid-19: een Award Benefietdiner
ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum van de instelling.

Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek
met Jessy Koeiman, Curator Collectief Leren op maandag 21 september 2020.
Fotograaf Jeroen Lavèn.

LIDMAATSCHAPSPROGRAMMA
Nadat we in 2018 zijn gestart met een nieuw lidmaatschapsprogramma kon dit programma gestaag groeien
in 2019. Helaas stagneerde deze groei in 2020 vanwege de Covid-19-pandemie, en konden we voor onze
leden slechts de volgende activiteiten organiseren:
Opening tentoonstellingen bij FKA Witte de With,
VIP Preview/lunch (voor Compagnons)
19 januari 2020
Art Rotterdam VIP Preview tickets (voor alle leden)
5 februari 2020
Rondleiding door de tentoonstelling Chinese Restaurantverhalen en lunch bij Verhalenhuis Belvédère,
Rotterdam (voor Supporters en Compagnons)
7 maart 2020
Besloten diner ter gelegenheid van de opening van
nieuwe tentoonstellingen (voor Compagnons)
19 september 2020

KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES
(KBFUS)
Vanaf 2018 werkt FKA Witte de With samen met de
King Baudouin Foundation United States (KBFUS). De
KBFUS is vrijgesteld van belasting en heeft in de
Verenigde Staten een zogenaamde 501 (c) (3) status.
FKA Witte de With is bij KBFUS geregistreerd. Dit
maakt het voor Amerikaanse particulieren, stichtingen en bedrijven mogelijk om donaties te doen aan
ons instituut die in de Verenigde Staten volledig
fiscaal aftrekbaar zijn.

VAKORGANISATIES
Landelijk vervullen we als een van de grotere presentatie-instellingen een schakelfunctie in het culturele
bestel. Deze functie betreft zowel het hedendaagse
kunstbeleid en het (inter)nationale cultuurbeleid,
als de verbinding tussen beeldende kunst en andere
gebieden. FKA Witte de With is lid van De Zaak Nu,
de belangenvereniging voor presentatie-instellingen,
en van de Museumvereniging, de brancheorganisatie
van musea in Nederland. De informatievoorziening
omtrent Covid-19 die wij in 2020 van beide organisaties ontvingen is zeer waardevol gebleken. Het
Directeurenoverleg, het informele overleg van de
directies van meer dan vijftig Rotterdamse kunstinstellingen, wordt vier keer per jaar bijgewoond door
de directeur of de adjunct-directeur van ons instituut.
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Kunstbeurs Art Rotterdam 2020 met speciale editie El Paro
(detalle) door Cecilia Vicuña. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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KWANTITATIEVE
GEGEVENS
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CIJFERS IN EEN OOGOPSLAG
67.353 totaal aantal
bezoekers
aan onze activiteiten

10 Tentoonstellingen
nationaal
Bezoekers: 19.555

60 Live events en
publieke programma’s
Bezoekers: 6.304

115.487 totaal aantal
bezoekers aan onze
websites

1 Tentoonstelling
internationaal
Bezoekers: 14.843

16 Online events en
publieke programma’s
Bezoekers: 4.085

6 Projecten en events
op andere locaties in
Nederland
Bezoekers: 28.870

165 Educatie activiteiten
met schoolgroepen en
professionals
Bezoekers: 2.464
48 HO activiteiten met
695 deelnemers
39 MBO activiteiten met
450 deelnemers
55 VO activiteiten met
923 deelnemers
23 speciale
groepsbezoeken met
396 deelnemers

Met in totaal 10 tentoonstellingen (en een tentoonstelling uit 2019 die in 2020 naar het buitenland reisde), 4 coproducties en 76 programma’s (zoals lezingen, debatten, performances, educatieve projecten,
onderzoeksprojecten, filmvertoningen, evenementen, boekpresentaties) hebben wij zowel de
gemeentelijke als de landelijke prestatie-eisen ruimschoots behaald.
GROEPS- EN SOLOTENTOONSTELLINGEN
1.		 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
2.		 Alia Farid, een solotentoonstelling
3.		 Adriano Amaral, nieuw werk
4.		 Usha Seejarim, een solotentoonstelling
5.		 Christian Vinck, nieuw werk
6.		 Michael Stevenson, een solotentoonstelling
7.		 Kapwani Kiwanga, nieuw werk
8.		 ANCHORED: Michiel Huijben, nieuw werk
9.		 ANCHORED: Een presentatie met werken van
Jarmal Martis, Nelly Dos Reis, Enang Wattimena
en Tina Rahimy
10. ANCHORED en Rotterdam Cultural Histories #18:
Het kunstklimaat van de jaren tachtig in de Witte
de Withstraat

REIZENDE TENTOONSTELLING
1.		Cecilia Vicuña in Museo Universitario Arte
Contemporaneo (MUAC) in Mexico-Stad
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LANGETERMIJNPROJECTEN
1.		 Het initiatief tot naamsverandering van FKA Witte
de With
2.		 Covid-19-Digitale Strategie
3.		 Awardsprogramma
4.		 Onze postertentoonstelling 2019 in MELLY was te
zien tot augustus van 2020: Een tentoonstelling
met posters van Maja Bekan, Kévin Bray, Chloë
Delanghe, Baldvin Einarsson, Priscila
Fernandes, Vera Gulikers, An Onghena, Kevin
Osepa, Josie Perry, Rory Pilgrim, Tramaine de
Senna en Edward Clydesdale Thomson
COPRODUCTIES
1.		 Rotterdam Cultural Histories
(TENT, FKA Witte de With)
2.		 100% Hedendaags
(MAMA, TENT, FKA Witte de With)
3.		 Kunstblock
(TENT, CBK Rotterdam, V2_ Instituut voor
Instabiele media, MAMA, FKA Witte de With
en WORM)

Medewerkers FKA Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst, kunstenaars en
genodigden tijdens een lunch ter gelegnheid van de opening van nieuwe tentoonstellingen
op zondag 19 januari 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.

118

119

AGENDA 2020

cos Castro, Anna Franceschini, Ni
Haifeng, Nicolás Lamas, Praneet
Soi, Adriana Varejão, Ana Vaz,
Bouke de Vries, Raed Yassin, Karlos Gil & Belén Zahera
19 januari–23 augustus 2020
OPENING: Alia Farid, een solotentoonstelling
19 januari–23 augustus 2020

Gestart in 2019, doorlopend in
2020
Een tentoonstelling met posters
7 april 2019–16 augustus 2020
Over Melly Shum
7 april 2019–5 januari 2020
Alejandro Cesarco, een solotentoonstelling
8 september 2019–5 januari 2020
Rossella Biscotti, nieuw werk
8 september 2019–5 januari 2020
Rotterdam Cultural Histories #17:
Kunstenaars als stadsmakers, de
casus Kaus Australis [TENT editie]
2 december 2019 t/m 6 september
2020

JANUARI 2020
Read-In Serie i.s.m. Willem de
Kooning Academie
6 januari en 13 januari 2020
Brunch met Alia Farid
17 januari 2020
KEYNOTE door Ken Lum: Het
probleem met monumenten, een
wandeling door het geheugen
17 januari 2020
SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2019–2020
18 januari 2020
FORUM: Tracing Migration
Through Crafts and Design
18 januari 2020
OPENING: Een tentoonstelling
met werk van Athos Bulcão, Mar-
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OPENING: Adriano Amaral,
nieuw werk
19 januari–23 augustus 2020
PERFORMANCE THE ORACLE OF
DELFT met Anna Franceschini
19 januari 2020
Read-In Serie i.s.m. Willem de
Kooning Academie
21 januari 2020
SCREENING met Alia Farid
i.s.m. International Film Festival
Rotterdam
23 januari–1 februari 2020
De Doelen, KINO
IFFR Sessions
23–27 januari 2020
Read-In Serie, slotevenement:
Other Species
24 januari 2020

Lines of Travel: lopende artistieke
discoursen tussen Rotterdam en
Vancouver
6 februari 2020
Art Rotterdam
The Performance Show: KEYNOTE
door Jenny Schlenzka
vrijdag 7 februari 2020
Atelier Van Lieshout
KUNSTAVOND XL
7 februari 2020
MOVEABLE TYPES + Performances
onderdeel van MOVEABLE TYPES
7–9 februari 2020
SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2019–2020
8 februari 2020
BOOKS met Natasha Marie
Llorens
14 februari 2020
SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2019–2020
15 februari 2020
KEYNOTE door Charl Landvreugd:
Notes on Wakaman (he who moves in all spaces)
21 februari 2020

FELLOW SESSIE: MELLY’s Vocalsz
25 januari 2020

SESSIE Het spektakel van de
‘ander’ #2
28 februari 2020

FOCUS met Adriana Varejão
25 januari 2020

FOCUS met Julia Mullié
28 februari 2020

SESSIE Het spektakel van de
‘ander’ #1
31 januari 2020

FELLOW SESSIE: Zondes van een
kind
29 februari 2020

FEBRUARI 2020

SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2019–2020
29 februari (Eindpresentatie)

BEURS Art Rotterdam
Presentatie op de kunstbeurs
6–9 februari 2020
Van Nelle Fabriek
VIP-programma Art Rotterdam
Speciale ochtend openstelling
6 februari 2020

MAART 2020
MUSEUMNACHT010
7 maart 2020

*In verband met de Covid-19maatregelen vanuit de overheid
waren we vanaf 15 maart 2020
gesloten voor bezoekers. Alle
evenementen op locatie werden
tot september geannuleerd.

COMMUNITIES: Cihad Caner, The
year without a summer
10 april 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Anne Kolbe, Flag
gazing
24 april 2020
Online/Instagram

Lancering COMMUNITIES
30 maart 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES:
Lili Huston-Herterich, The Slowest
Writing I Can Think Of
11 april 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Tina Rahimy en
Carolien van den Bos, Laptop Face
28 april 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Vivian Sky Rehberg, A feeling of being cared for
31 maart 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Moosje M
Goosen, 1,5
14 april 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Tina Rahimy en
Carolien van den Bos, Back and
Forth
29 april 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Moosje M
Goosen, A Very Magic Mountain
15 april 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Tina Rahimy en
Carolien van den Bos, Crossing
30 april 2020
Online/Instagram

SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2020 - 2021
15 april 2020

MEI 2020

APRIL 2020
COMMUNITIES: Vivian Sky
Rehberg, A feeling of wondering if
feeling is a safe guide
1 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Vivian Sky
Rehberg, A feeling of being
disgruntled
2 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Vivian Sky
Rehberg, A feeling of being tilted
earthward
3 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Vivian Sky
Rehberg, A feeling of being
uncertain
4 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Adam Patterson,
From Quarantine Beach, with love
7 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Martín La Roche,
Imprisonment crafts
8 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Sekai Makoni,
Letting in the light; Journaling in
times like these
9 april 2020
Online/Instagram
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COMMUNITIES: Moosje M
Goosen, Think Piece
16 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Moosje M
Goosen, As I’m browsing the
pages
17 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Moosje M
Goosen, Out of Office
18 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Junghun Kim,
Geological meditation
21 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Kimberly Dias,
Allow me to reintroduce myself
22 april 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Collette Rayner,
Animating in Some Order
23 april 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Tina Rahimy en
Carolien van den Bos, Lone down
1 mei 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Tina Rahimy en
Carolien van den Bos, Lasting
Earth
2 mei 2020
Online/Instagram
Lancering OFFSITE
4 mei 2020
SESSIE: I Know Ten Thousand
Women
4 mei 2020
Online
SESSIE: We Are More Alike, My
Friends
4 Mei 2020
Online
COMMUNITIES: Erik Visser, Dear
Melly-san
5 mei 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Erik Visser,
Habibi Melly
6 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Erik Visser,
Citizen Melly
7 mei 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Erik Visser, Ma
chère Melly
8 mei 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Erik Visser, Dear
Mel’
9 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Veronika Babayan en Isabelle Corser, How long
does it take?
21 mei 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Rabin Huissen,
To travel
22 mei 2020
Online/Instagram

FELLOW SESSIE: Surviving The
Quarantine
24 Mei 2020
Online

COMMUNITIES: Elten Kiene en
Rosa Stil, Part 2 of “5 Days, 5
Times”
13 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Liz Allen en
Simon Fraser, on “Radical Tenderness Is…”
26 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Elten Kiene en
Ryan Porter, Part 3 of “5 Days, 5
Times”
14 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Liz Allen en
Simon Fraser, on “The Dominant
Idea”
27 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Elten Kiene en
Tamara Robledo Oud, Part 4 of “5
Days, 5 Times”
15 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Liz Allen en
Simon Fraser, on “Rant of the
Menopausal Cyborg”
28 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Elten Kiene en
Jasper Spobeck, Jermaine Berkhoud (MC JR), Rosa Stil, Ryan
Porter, Tamara Robledo Oud, en
Wesley Ojiji Vayu, Part 5 of “5
Days, 5 Times”
16 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Liz Allen
en Simon Fraser, on “Ain’t I a
Woman?”
29 mei 2020
Online/Instagram
COMMUNITIES: Liz Allen en
Simon Fraser, on “The SCUB Manifesto”
30 mei 2020
Online/Instagram

JUNI 2020
COMMUNITIES: Tómas de Paauw,
Dreams keep me awake
20 mei 2020
Online/Instagram
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Naamsbeeïndiging Witte de With
Center for Contemporary Art
27 juni 2020

JULI 2020
COMMUNITIES: Reference
Department, Spectator at Work
23 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Elten Kiene en
Jermaine Berkhoud (MC JR), Part 1
of “5 Days, 5 Times”
12 mei 2020
Online/Instagram

COMMUNITIES: Roos Wijma,
Square Breathing
19 mei 2020
Online/Instagram

Vanaf 3 juni 2020 konden we ons
instituut heropenen voor bezoekers, echter met aangepaste openingstijden.

COMMUNITIES: Franklin Lopez,
Welcome
1 juni 2020
Online/Instagram

Jeugdvakantiepaspoort
22 juli–29 augustus 2020

AUGUSTUS 2020
FORUM: Erfenissen en toekomstbeelden
Initiatief tot naamsverandering
29 augustus 2020

SEPTEMBER 2020
TRANSITIE: Looking Back/Looking
Forward
4 september 2020
KUNSTAVOND XL
4 september 2020
TRANSITIE: De Kracht van
Harmonie
5 september 2020
SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2020–2021
11 september 2020
FORUM: Naamgeving en
Communicatie
Initiatief tot naamsverandering
11 september 2020
TRANSITIE: When Art Becomes
Active
12 september 2020
TRANSITIE: The Already Not-Yet –
Becoming Collective
18 september 2020
Online event

TRANSITIE: KEYNOTE door Silvia
Federici
18 september 2020
Online event
FORUM: Betrokkenheid en
Verandering
Initiatief tot naamsverandering
19 september 2020
WORKSHOP door Michael
Stevenson
19 september 2020
OPENING: Usha Seejarim, een
solotentoonstelling
20 september 2020–21 maart 2021
OPENING: Christian Vinck, nieuw
werk
20 september 2020–21 maart 2021
OPENING: Michael Stevenson, een
solotentoonstelling
20 september 2020–21 maart 2021
OPENING: Kapwani Kiwanga,
nieuw werk
20 september 2020–21 maart 2021

BOEKEN met David Maroto
2 oktober 2020
SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2020–2021
5–9 oktober 2020
100% Hedendaags x mbo
kick-off
8 oktober 2020
BOEKEN met Karima Boudou
9 oktober 2020

OPEN CALL: Maker achter de
Maker Award
20 oktober 2020

BOEKEN met Sarmad Magazine
11 december 2020
Online

AANKONDIGING: Dustin Thierry
winnaar Berry Koedam Award
20 oktober 2020

*Op 14 december 2020 zijn er
door de overheid wederom nieuwe maatregelen aangekondigd
i.v.m. Covid-19. Vanaf 15 december 2020 zijn we daarom tot nader
order gesloten voor bezoekers.

FORUM: The Vantage Body
29 oktober 2020
Online en offline

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

*Op 3 november 2020 kondigde
de overheid nieuwe maatregelen
aan i.v.m. Covid-19. Van 5 t/m 19
november 2020 waren we daarom
gesloten voor bezoekers.

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

100% Hedendaags x MBO
5 november 2020
KEYNOTE door Maria Thereza
Alves: De terugkeer van een meer
6 november 2020
Online
SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2020–2021
13 november 2020

OKTOBER 2020
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BOEKEN met Errant Journal
27 november 2020
Online

DECEMBER 2020

NOVEMBER 2020

AANKONDIGING: Nieuwe naam
‘Kunstinstituut Melly’
2 oktober 2020

FORUM: Bloemen, zaden en
wortels in weerstand
20 november 2020
Online

KEYNOTE door Trevor Paglen:
Machine Visions
16 oktober 2020
Online

OPENING: Michiel Huijben, nieuw
werk
20 september 2020–21 maart 2021

PUBLIC REVIEW
Initiatief tot naamsverandering
26 september 2020

BOEKEN met Maria Lind
13 november 2020
Online

A Mic of One’s Own
13 november 2020
Online

100% Hedendaags x mbo
10 december 2020

Uitreiking Prijs Jonge Kunstkritiek
16 december 2020
Online
SESSIE werk-leerprogramma,
editie 2020–2021
18 december 2020
Online

Bezoekers tijdens de opening van Michiel Huijben, nieuw werk,
op zondag 20 september 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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PERSOVERZICHT
2020

28 januari, Beelden ‘Afrikaners’
terug in Afrikaanderwijk,
TelegraafNC

31 maart, Binnenkijken bij Emily
Pethick, directeur Rijksakademie,
COLLECTGE

30 januari, Een tentoonstelling met
werk van…, BK-InformatieDB

APRIL

31 januari, Genomineerden NN
Art Award bekend, BK-InformatieGE
AA			Adriano Amaral
AF			Alia Farid
AR			Art Rotterdam
CEV			Cecilia Vicuña
CHV			Christian Vinck
DB			Delft Blue
GE			General
IFFR			IFFR
KP			Kapwani Kiwanga
NC			Name Change
OFF			Offsite
SH			Sofía Hernández Chong Cuy
US			Usha Seejarim
JANUARI
5 januari, Van Mexicali naar Witte
de With: Sofía Hernández Chong
Cuy, Rotterdam Vandaag & Morgen SH
7 januari, Kunsthoppen in en
rondom Witte de With, Uitagenda
Rotterdam AR
9 januari, Ken Lum Wins Art
Gallery Of Ontario’s 2019 Gershon
Iskowitz Prize, ArtforumGE
9 januari, Genomineerden NN Art
Award bekend, FonkGE
15 januari, Festivallocaties, VolkskrantIFFR
15 januari, Kunstcentrum Witte de
With zou zijn naam veranderen,
maar heet nog steeds Witte de
With, VolkskrantNC
16 januari, We The Enemy’ solo
show by artist Carlos Motta explores the politics of borders, UC
SANTA CRUZGE

31 januari, MK Award 2019 Rotterdam, BK-InformatieGE
31 januari, ‘Tell me about yesterday
tomorrow’ at the Munich Documentation Centre for the History
of National Socialism, Mousse
MagazineGE

28 april, Part – Anna Franceschini
at Witte De With, PeruffoDB
30 april, What is the art world
reading during the coronavirus
lockdown?, The Art Newspaper CEV
JUNI

31 januari, Portretten, politiek
en poëzie, Tableau Fine Arts
magazineGE

2 juni, An exhibition with works
by… at Witte de With, Art ViewerDB

31 januari, Vooruitblik: Art Rotterdam 2020, Tableau Fine ArtsGE

11 juni, De tijd van loze beloftes is
voorbij, Metropolis MNC

FEBRUARI

13 juni, Bekladding beelden scherp
veroordeeld, Algemeen Dagblad-

4 februari, Art Rotterdam in 4
busstops, COLLECTAR

NC

5 februari, Van REMBRANDT tot
robots, Metro Uit in RotterdamGE
7 februari, ‘Tikje arrogant’, de
TelegraafAR

13 juni, Killer en dief, maar daarom
beeld vernielen?, Algemeen
DagbladNC
13 juni, ‘Koloniale’ beelden en
gebouwen beklad, Nederlands
DagbladNC

20 februari, Wandtapijt vat Rotterdam krachtig samen, Metro RotterdamGE

13 juni, Erken geschiedenis en leg
het uit, BarneveldsekrantNC

februari, Delfts blauw als leidraad?
Een meta-keramiektentoonstelling
in Witte de With, Vormen uit vuurDB

13 juni, Witte de With Kunstinstelling krijgt andere naam, Friesch
DagbladNC

MAART

13 juni, Beelden van ‘helden’ in
Rotterdam beklad, Gooi- en EemlanderNC

5 maart, Tripmiddelen, National
Geographic TravelerAF
6 maart, Nederlandse talenten in
de internationale kunstwereld ‘Ik
kan het ongebruikelijke verbinden’,
KunstkrantGE
12 maart, Expo’s in vogelvlucht,
HArt AA
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8 april, Paper house: Publishing
projects of galleries, private
museums and foundations,
KommersantGE

13 juni, Beelden van ‘helden’
in Rotterdam beklad, IJmuider
CourantNC
13 juni, Moet Piet Hein uit ons
zicht verdwijnen?, TrouwNC

13 juni, ‘Helden van Nooit’ koelen
hun woede op koloniale figuren,
VolkskrantNC

28 juni, Het Witte de With Centrum
voor Hedendaagse Kunst verandert naam, OPEN RotterdamNC

15 juni, Koloniale standbeeld moet
uit straatbeeld, Algemeen DagbladNC

29 juni, Witte de With zonder
naam, Algemeen DagbladNC
29 juni, Kunstcentrum Witte de
With voorlopig naamloos, Dagblad van het NoordenNC

15 juni, Acties tegen racisme raken
verhit, Algemeen DagbladNC
15 juni, Acties tegen racisme raken
verhit, BN de StemNC
15 juni, The Protracted Renaming
of Witte de With, and the Capability of Doing Better, DipsausNC
15 juni, Rotterdamse kunstinstelling Witte de With krijgt andere
naam, Leeuwarden CourantNC
16 juni, Koloniale standbeeld moet
uit straatbeeld, BN de StemNC
17 juni, The Overlapping Identities
in Alia Farid’s Recent Films, ArtishockNC, AF
19 juni, Zeevaarders Wat deden
deze mannen nu precies?, De
GelderlanderNC

10 juli, Dutch ‘golden age’ statue stirs
ghosts of colonial past, France24NC
12 juli, Over racisme werd eindelijk
inhoudelijk gesproken, Het ParoolNC
17 juli, Art’s critical force, Art agendaOFF
24 juli, Witte de With zet naam
stop - Rotterdam, BK-InformatieNC

29 juni, Kunstcentrum Witte de
With voorlopig naamloos om
racisme, FOK!NC

24 juli, Culturele Basisinfrastructuur 2021–2024, BK-InformatieGE

29 juni, Witte de With verder zonder foute zeeheld, Het ParoolNC

24 juli, Gemeentelijke kunst- en
cultuuradviezen, BK-informatieGE

29 juni, Giorno per giorno nell’arte,
ilgiornaledelarteNC

28 juli, Straatnaamborden in
Utrecht beklad door anti-racismebeweging: ‘We vernoemen een
straat ook niet naar Hitler’, AD
websiteNC

29 juni, Kijk uit dat je niet alles
omver trekt, NRC NextNC
29 juni, Witte de With van de gevel
gehaald, TrouwNC
30 juni, Kijk uit dat je niet alles
omver trekt, De LimburgerNC
30 juni, Rotterdam vernoemt
straten naar strijders tegen slavernij en overheersing, Hart van
NederlandNC

20 juni, De succesvolle intimidatie
door de antiracisten, ElsevierNC

JULI

27 juni, Kunstkwartier Witte de
With doet per direct afstand van
naam, NU.nlNC

2 juli, Rotterdam gaat geen straatnamen wijzigen, Ridderkerks
DagbladNC

28 juli, Straatnaamborden J.P
Coenstraat en Van Heutszstraat in
Utrecht beklad, WNLNCNC
29 juli, Een straat vernoemen we
ook niet naar Hitler, AD UtrechtNC
30 juli, Verdubbeling van aantal
meldingen van discriminatie, AD
Rotterdams DagbladNC
30 juli, Kapwani Kiwanga Explores
the Links Between Nature, Technology, and Racial Opression, Art
in AmericaKP
Juli, Silence, Arth MontlyOFF

27 juni, Rotterdams kunstcentrum
Witte de With doet afstand van
naam, RTL NieuwsNC

3 juli, The Must-See Exhibitons
During Pris Gallery Weekend 2020,
FriezeGE

28 juni, Rotterdam art center Witte
de With renounces name, ArchyworldysNC

6 juli, Dutch museums begin journey to decolonisation, The Art
Newspaper printNC

28 juni, Rotterdamer Kunstzentrum Witte de With verzichted auf
Namen, Nach WeltNC

6 juli, Decolonising museums: the
new network opening up the
diveristy debate in the Netherlands,
The Art Newspaper webNC

28 juni, Rotterdam Museum Drops
Name Linked to 17th Century
Naval Officer, NLTimesNC

8 juli, Beeldenstormers tegen de
bestaande orde, TrouwNC
8 juli, De hele stad vol kunst en
cultuur, HavenloodsGE
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AUGUSTUS
7 augustus, Twee video-installaties
bieden een fijne kennismaking
met de veelbelovende Alia Farid,
Volkskrant AF
20 augustus, ‘I’m Proposing Many
Ways of Seeing’: Artist Kapwani
Kiwanga on Unearthing Buried
Histories to Imagine the World
Anew, ArtnetKP
SEPTEMBER
16 september, Voorwoord, VindNC

19 september, Tipps und Termine
Wohin am Wochenende?,
MonopolKP
21 september, Herpense bloemenmaakster Anouk Böhmer
werkt mee aan expositie internationale kunstenares, ArenalokaalKP
23 september, Herpse werkt mee
aan expositie internationale kunstenares, Weekblad regio OssKP

2 oktober, After Ditching Its Colonialist Name, a Dutch Art Institution Has Renamed Itself After A
Female Working-Class ‘Anti-Hero,
Artnet newsNC
2 oktober, Rotterdam’s Witte de
With Center picks new ‘decolonial’
name after multi-year back-andforth, ARTnewsNC

2 oktober, Kunstinstelling Witte de
With in Rotterdam heet voortaan
Melly, NU.nlNC
2 oktober, Melly nieuwe naam
voor Witte de With, Het ParoolNC
2 oktober, Interview Radio Rijnmond met Jeroen Lavèn PR &
Social Media Editor van FKA Witte
de With, Radio RTV RijnmondNC

24 september, Mijn werk, in een
museum, Brabants dagbladKP

2 oktober, Rotterdam’s former
Witte de With art centre chooses
‘decolonial’ new name, The Art
NewspaperNC

2 oktober, Zo gaat het Witte de
With voortaan heten, RTV RijnmondNC

25 september, Maurice Meeuwissen - Het gevaar komt nooit van
links, The Post OnlineNC

2 oktober, Kunstcentrum Witte de
With in Rotterdam heet nu Melly,
Capels DagbladNC

2 oktober, ‘Melly’ nieuwe naam
Witte de With, Rotterdam
Vandaag & MorgenNC

28 september, Three years on, the
institution formally known at Witte
de With closes in on new name,
ArtreviewNC

2 oktober, Witte de With art institution in Rotterdam is now called
Melly, cceit.comNC

2 oktober, Nieuwe naam lachte
kunstcentrum al jaren vanaf de
eigen muur toe, VolkskrantNC

2 oktober, Week in Review: Whitney Biennial Postponed to 2022;
Guggenheim Union Pretests at
Reopening, HyperallergicNC

3 oktober, Witte de With heet nu
Melly?, Algemeen DagbladNC

28 september, Drie namen +
‘Melly’ voor ‘Voorheen Witte de
With’, Rotterdam Vandaag & MorgenNC
28 september, De drie mogelijke
nieuwe namen voor het voormalige Witte de With in Rotterdam
worden lauw ontvangen. maakt
Melly dan wellicht een kans?,
VolkskrantNC
28 september, Museum Zonder
Naam, VolkskrantNC

2 oktober, After Years of Debate
Over Colonial Ties, Witte de
With Center Changes Its Name,
HyperallergicNC
2 oktober, Witte de With wordt
Melly, Metropolis MNC
2 oktober, Kunstcentrum Witte de
With gaat ‘Melly’ heten, Nederlands
DagbladNC

29 september, Art Industry News:
Ai Weiwei Staged a Silent Protest
Outside of Julian Assange’s Trial to
Support of the Wikileaks
Founder + Other Stories, ArtnetNC

2 oktober, Kunstinstituut Rotterdam
(formerly Witte de With) now
named after female ‘anti-hero’
Melly, News1NC

30 september, Formerly known
as Witte de With Center for
Contemporary Art, COLLECTNC

2 oktober, Kunstinstelling Witte de
With in Rotterdam heet voortaan
Melly, NOSNC

OKTOBER

2 oktober, Rotterdams kunstcentrum Witte de With heet voortaan
‘Melly’, NRCNC

1 oktober, Interview Anna van
Leeuwen, VolkskrantNC
2 oktober, Former Witte de With
Announces Name Change To
Kunstinstuut Melly, ArtforumNC
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2 oktober, La Institución de arte
Witte de With en Rotterdam ahora
se llama Melly | AHORA,
nueovoperiodicoNC

3 oktober, Rotterdam’s former
Witte de With art centre chooses
‘decolonial’ new name, Malmo
ExpressNC
3 oktober, Melly Shum, VolkskrantNC
4 oktober, Rotterdam, via il nome
coloniale del museo Witte de
With, 31magNC
4 oktober, That is how the Witte
de With will be called from now
on, Archy World DaysNC
6 oktober, Witte de With, VolkskrantNC
7 oktober, Witte de With wordt
‘Kunstinstituut Melly, HavenloodsNC
8 oktober, Da de With a Melly:
il museo di Rotterdam dà un taglio
al colonialismo e cambia nome,
exibartNC
9 oktober, Why Did Witte de With
Change Its Name?, friezeNC

9 oktober, Kunstcentrum Witte de
With krijgt een slappe nieuwe
naam om te dekoloniseren, JoopNC

6 november, Stroom Aanmoedigingsprijs 2020 - Den Haag,
BK-InformatieNC

30 december, De monoliet van
2020 hield de wereld bezig, NRC
HandelsbladNC

10 oktober, Naamproblemen, EW
ElsevierNC

9 november, Kunstcentrum Witte
de With wordt ‘Melly’: wat vindt
Melly Shum daar zelf van?, nrc.nlNC

31 december, De Grote
NRC-Nieuwsquiz, NRC
HandelsbladNC

12 oktober, ‘Wat er ook gebeurt,
we gaan hiermee door’ Sarmad,
Metropolis MGE
12 oktober, Korte lijnen, grote
impact: kunst in de regio,
Metropolis MGE
15 oktober, Witte de With Center
benennt sich neu, Kunstmarkt.
comNC
19 oktober, Kapwani Kiwanga,
Artist Who Centers African Histories, Wins France’s Top Art Prize,
ArtNewsKP
20 oktober, Kapwani Kiwanga
Gana El Premio Marcel Duchamp
2020 Con Su Serie “flores Para
África”, ArtishockKP
21 oktober, Kapwani Kiwanga
vince il Prix Marcel Duchamp 2020,
ilsole24oreKP
22 oktober, Er is in Amsterdam
iets kapot aan het gaan, NRC
HandelsbladGE
27 oktober, Who Is Melly Shum?
On FKA Witte de With’s Name
Change, OculaNC
27 oktober, Kapwani Kiwanga
Fights Colonial Power with Flowers, FriezeKP
31 oktober, Kunstcentrum Witte
de With tijdelijk naamloos, KunstkrantNC

10 november, Melly Shum vindt
haar werk geweldig, NRC NextNC
10 november, ‘Melly Shum Hates
Her Job’ but Europeans love this
work by Canadian artist Ken Lum,
The ConversationNC
24 november, Openlab Recommends: Kapwani Kiwanga at
FKA Witte de With, Rotterdam,
OpenlabKP
24 november, “An exhibition with
works by…”, Sculpture MagazineDB
27 november, Castello di Rivoli:
ecco il painsesto digitale,
TeatrionlineGE
28 november, Curatorial Conversations: Sofía Hernández Chong
Cuy, GlucksmanSH
30 november, Onomkeerbaarheid,
ScenesSH
30 november, Niet te missen…,
COLLECTNC
DECEMBER
1 december, Naamswijziging Witte
de With is een feit, Rotterdam Art
WeekNC
4 december, Dustin Thierry,
COLLECTGE

NOVEMBER

4 december, Vuelo en La Mancha
de La Luna. Nuevas Obras de
Christian Vinck, ArtishockCHV

1 november, Het nieuwe Instituut en
FKA Witte de With, SargassoUS, CHV

10 december, Lawrence Abu
Hamdan, FAD MagazineGE

6 november, Nieuwe naam FKA
Witte de With, BK-InformatieNC

22 december, Blog - Constant
Anton Nieuwenhuys: een ongekend visionair denker, kunstenaar
en een avant-gardist, de ArchitectGE
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FINANCIEEL
VERSLAG

Bezoekers tijdens de opening van 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, op zondag 19 januari 2020.
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN
REALISATIE 2020

BEGROTING 2020

REALISATIE 2019

92.782

120.000

160.838

Indirecte opbrengsten

105.442

100.000

110.408

Overige bijdragen

283.761

150.000

234.582

Subsidiebaten

1.305.485

1.263.198

1.278.337

Overige baten

277.230

50.000

115.660

Som der baten

2.064.700

1.683.198

1.899.825

815.898

770.000

795.927

35.050

40.000

35.973

Kosten activiteiten

677.341

548.198

604.856

Huisvestingslasten

194.260

150.000

196.722

Kantoor/ Communicatie lasten

41.177

90.000

48.663

Algemene lasten

94.206

75.000

76.495

1.857.932

1.673.198

1.758.636

-5.429

-10.000

-6.155

201.339

0

135.034

Directe opbrengsten

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

Som der lasten

Financiële baten en lasten

Exploitatie resultaat
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JAARREKENING
Ook in financieel opzicht was 2020 een uitdagend jaar.
Als gevolg van de Covid-19-pandemie moesten we
een aantal keer de deuren tijdelijk sluiten en daardoor
activiteiten uitstellen en die soms volledig opnieuw
vormgeven. We hebben een digitale
strategie ontwikkeld om ons publiek online bij ons
te blijven betrekken; we zagen het aantal fysieke bezoekers aan onze tentoonstellingen met meer
dan 50% teruglopen, en hadden 50% minder
publieksinkomsten.
We hebben ons werk echter met grote overtuiging
voortgezet zodat we afspraken met kunstenaars konden nakomen, publieksactiviteiten konden blijven
aanbieden, en het langlopende traject van ons naamsveranderingsinitiatief op schema konden houden.
We slaagden erin om subsidies en steun van fondsen te verwerven voor onze activiteiten en projecten.
Ook ontvingen we Covid-19-noodsteun van
het Ministerie van OCW en maakten we gebruik van
de NOW 1 regeling. Hierdoor konden we ons
aanpassen aan de omstandigheden tijdens de pandemie, ons personeel aan het werk houden, en een
digitale strategie realiseren – inclusief online programmering en het aanpassen van onze activiteiten – waarmee we ons publieksbereik op afstand konden uitbreiden. We sloten de jaarrekening af met een positief
resultaat van € 201.339.
Deels is dit positieve resultaat toegewezen aan twee
bestemmingsreserves:
RESERVE: NAAMSVERANDERINGSACTIVITEITEN
We hebben € 110.000 overgeboekt naar deze bestaande reserve. Zoals aangegeven in ons jaarverslag
2019 hebben we deze reserve in dat jaar gecreëerd
met een bedrag van € 70.000. De reserve is bestemd
voor het dekken van de kosten van het meerjarige
naamsveranderingsinitiatief van het instituut. Voor
2021 zijn de kosten van dit initiatief begroot op een
bedrag van in totaal € 180.000. Deze kosten hebben
betrekking op artistieke en educatieve activiteiten,
evenals een publicatie- en communicatiestrategie.
RESERVE: OPVOLGING DIRECTIE
In 2020 hebben we deze nieuwe reserve van
€ 70.000 in het leven geroepen om een driejarig
opvolgingsplan te ontwikkelen dat in de periode
2021–2024 moet worden vormgegeven en uitgevoerd.
Zoals vermeld in ons beleidsplan 2021–2024 ingediend bij de Gemeente Rotterdam en het Ministerie
van OCW, zal de komende vier jaar een transitieperiode zijn van leiderschap voor ons instituut: en zal
in januari 2024 een nieuwe directeur worden aangesteld. In datzelfde jaar zal ook adjunct-directeur Paul
van Gennip met pensioen gaan. Van Gennip werkt al
meer dan 30 jaar bij het instituut en is verantwoordelijk voor beheer, financiën, productie en onderhoud.
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Daarnaast is een onttrekking aan de verbouwingsreserve van € 21.374 toegevoegd. Hierna is het
resterende bedrag van het positieve resultaat: € 42.713
volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve. FKA
Witte de With genereerde vorig jaar € 2.064.700 aan
inkomsten, waarvan € 481.985 eigen inkomsten.
Een belangrijke risicofactor voor het instituut is de
financiële afhankelijkheid van overheidssubsidies
op gemeentelijk en landelijk niveau, waarvoor we
om de vier jaar een aanvraag indienen. Dit houdt in
dat de belangrijkste bron van inkomsten nooit gegarandeerd is en het dus een uitdaging blijft om te
plannen voor de lange termijn. Daarnaast ligt de
toenemende focus van financieringsinstanties op het
ondersteunen van ‘het lokale’, en dit is ten nadele
van de activiteiten van het instituut, die vooral gericht zijn op ‘het mondiale’. Ons programma is lokaal
relevant en wereldwijd betekenisvol, en heeft een
aanzienlijk regionaal en internationaal publieksbereik met positieve resultaten. Toch is het bedrag van
de toegekende overheidssubsidie al jaren gelijk
gebleven of zelfs afgenomen. We zijn ons bewust
van dit financiële risico en hebben daarom door de
jaren heen onze eigen inkomsten gestaag weten te
verhogen door middel van fondsenwerving en kaartverkoop. Dat zullen we ook blijven doen, en onze
strategieën verder blijven ontwikkelen.

Melike Kara, Who smelled the flowers, 2019, oliestokken en acryl op doek. Met dank aan de
kunstenaartijdens
en Peres
Melike
Kara, nieuw werk bij Witte
Bezoekers
deProjects.
openingTentoonstellingsoverzicht
van Michael Stevenson, een
solotentoonstelling,
de With
Centrum
voor Hedendaagse
Kunst,
2019.
Fotograaf: Kristien Daem.
op
zondag
20 september
2020. Fotograaf:
Aad
Hoogendoorn.
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Bezoekers tijdens de opening van Alia Farid, een solotentoonstelling,
op zondag 19 januari 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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ORGANISATIE

Bezoekers tijdens de opening van Adriano Amaral, niew werk,
op zondag 19 januari 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.

GOVERNANCE CODE CULTUUR
Het instituut past de acht principes van de Governance Code Cultuur toe. FKA Witte de With is een stichting waarbij sinds december 2015 het raad van
toezicht-model van kracht is. Het programma en de
administratieve processen staan onder toezicht
van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder
en de externe accountant worden benoemd door
de raad van toezicht. De directeur bepaalt het beleid
van het instituut, zet de programmalijn uit, geeft
ontwikkelingsstrategieën vorm en is verantwoordelijk
voor het in gang zetten van procedures; van fondsenwerving tot communicatie. 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.
FAIR PRACTICE CODE
We hechten veel waarde aan gemotiveerd personeel.
Eind 2020 waren er 12,63 FTE werkzaam. Het team
bestaat uit 13 werknemers met een vast contract en
3 met een tijdelijke aanstelling. Jaarlijks vinden beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats. Om
werknemers aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen en hun vaardigheden te ontplooien, investeren we 1 procent van onze totale jaarlijkse loonsom
in professionele ontwikkeling (dit percentage sluit
aan bij de Museum-cao). Jaarlijks huren we tientallen
kunstenaars en docenten op freelance basis in die
we trainingen aanbieden om binnen het instituut als
art mediator (rondleider) aan de slag te gaan. De
deelnemers en fellows van het werk-leerprogramma
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
arbeidsvoorwaarden actueel zijn. Om de honoraria
voor kunstenaars vast te stellen, hanteren we de
richtlijn kunstenaarshonoraria volledig. We garanderen daarbij artistieke integriteit en nemen afspraken
over auteursrechten op in de contracten die we
met de kunstenaars afsluiten. Het instituut is voorstander van goed opdrachtgeverschap en biedt
kunstenaars een passende vergoeding. In 2020 kon
voor de laatste keer een gedeeltelijke compensatie
aangevraagd worden via de tijdelijke regeling van
het Mondriaan Fonds (het experimenteerreglement).
CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE
De Code Diversiteit & Inclusie dient op het gebied
van Publiek, Programmering, Personeel en Partners
voor ons als uitgangspunt. Om het programma op
verschillende kennisniveaus en vanuit specifieke
interessegebieden onder de aandacht te brengen van
uiteenlopende doelgroepen, werken we intensief
samen met lokale, nationale en internationale partners. Een specifiek doel is het diversifiëren van ons
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personeel en de raad van toezicht. In 2020 benoemde de raad van toezicht een nieuw lid en namen we
een nieuw personeelslid aan, die het instituut in
beide gevallen van binnenuit diversifieerden. In
november hebben we voor onze medewerkers een
workshop georganiseerd met als onderwerp ‘Omgaan met microaggressies’ over kwetsende uitspraken die (vaak onbewust) worden gedaan, maar toch
veel meer schade berokkenen dan rechtstreeks
racisme. Tijdens de workshop werden microagressies
met betrekking tot onder andere gender, seksisme,
godsdienst en etnische afkomst behandeld. Naar
aanleiding van de adviezen van de Raad voor Cultuur
en RRKC van juni 2020 zijn wij bezig met het
verfijnen en herstructureren van ons beleidsplan
2021–2024, met onder meer een activiteitenplan voor
ons beleid inzake diversiteit en inclusiviteit. De eerste
opzet van dit D&I-beleid werd vertrouwelijk verstrekt
aan de leden van de externe adviescommissie van
het initiatief tot naamsverandering. Het doel hiervan
was het verzamelen van kritische feedback omtrent
het kader, de doelstellingen en de acties. Een adviesvergadering vond plaats op 8 december 2020. Het
verslag van deze vergadering zal mede vorm geven
aan een workshopbijeenkomst voor het personeel in
2021 om de concrete acties en het stappenplan van
ons beleid rondom diversiteit & inclusie verder te
ontwikkelen.
WET DBA
In overeenstemming met de Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelatie (DBA) hebben we de door
de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten afgesloten met alle freelance medewerkers
(waaronder tentoonstellingsbouwers, art mediators,
suppoosten en receptionisten). Het beleid met
betrekking tot gepaste uurtarieven voor freelancers
blijven we volgen en waar nodig marktconform
aanpassen.
WNT
De Wet Normering Topinkomens nemen we in acht.
Geen van de medewerkers in de organisatie verdient
meer dan het wettelijk maximum.
DU-BKV
De Decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst &
Vormgeving (DU-BKV) vormt vanaf het begin een
fundamenteel en integraal onderdeel van onze begroting. Onze missie en programmering komen
overeen met de prioriteiten van het Rotterdamse
BKV-beleid. We voldoen aan de voorwaarde dat ten
minste 70 procent van het BKV-budget ingezet
wordt voor activiteiten die inkomensvormend zijn
voor kunstenaars. In 2020 hebben we € 267.000
ontvangen aan BKV gelden, waarvan € 235.246,41 als
honorarium is uitbetaald aan kunstenaars (lokaal/
nationaal/internationaal). Dit is 88%.

PREVENTIE
Vanaf 15 maart 2020 ging het land in lockdown in
verband met Covid-19. Daarop hebben wij een
inventarisatie gemaakt onder de medewerkers en
basisprocedures en protocollen gecreëerd voor het
werken op afstand. We hebben Microsoft Teams
opgezet als basis online platform en hebben een
abonnement op Zoom genomen. Ook hebben we
diverse praktische zaken aangeschaft, zoals bureaustoelen en laptops, om ervoor te zorgen dat er
thuis efficiënt en op een gezonde manier kan worden gewerkt. Wekelijks kwamen we online bij elkaar
en werd er een bulletin verstuurd door de directeur
met de belangrijkste ontwikkelingen. Een speciaal
samengestelde werkgroep, waarin onder andere de
twee preventiemedewerkers plaatsnamen, heeft een
plan opgesteld en uitgevoerd met betrekking tot een
veilige heropening van de tentoonstellingsruimtes na
de eerste lockdown. Tevens hebben de medewerkers een thuiswerkvergoeding ontvangen, zoals
berekend door het NIBUD.

VERSLAG RAAD
VAN TOEZICHT

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

FKA Witte de With is een stichting die in januari 1990
werd geïnitieerd door de Rotterdamse Kunststichting
en wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Directeuren waren achtereenvolgens Chris Dercon (1990–1995), Bartomeu Marí
(1996–2001), Catherine David (2002–2004), Hans
Maarten van den Brink (interim, 2005), Nicolaus
Schafhausen (2006–2011) en Defne Ayas (2012–2017).
In januari 2018 werd Sofía Hernández Chong Cuy
aangesteld voor haar eerste termijn van drie jaar. In
december 2020 benoemde de raad van toezicht haar
voor een 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 Stichting de Doelen Steunfonds
YOLANDE ZOLA ZOLI VAN DER HEIDE
Exhibitions curator bij het Van Abbemuseum; Voorzitter bestuur Neverneverland, Amsterdam
STIJN HUIJTS
Directeur Bonnefanten; Lid raad van toezicht Poppodium Muziekgieterij Maastricht; Voorzitter Stichting
Behoud Moderne Kunst; Bestuurslid Stichting Museumnacht Maastricht; Voorzitter Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters N.V.
ANNET LEKKERKERKER
Vicevoorzitter College van Bestuur van de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; Bestuurslid van de Sikkens Foundation; Bestuurslid
Stichting Toneelschuur/Toneelschuurproducties; Lid
NTR Adviesraad; Voorzitter ACI (Amsterdams overleg Culturele Instellingen); Voorzitter van het bestuur
van Double A
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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:
Aantreding

Tweede termijn

Uiterlijke aftreding

KATARINA ZDJELAR

14-12-2015

14-12-2018

14-12-2021

GABRIEL LESTER

07-09-2016

07-09-2019

07-09-2022

STIJN HUIJTS

22-03-2017

22-03-2020

22-03-2023

ANNET LEKKERKERKER

05-09-2017

05-09-2020

05-09-2023

ANNUSKA PRONKHORST

20-06-2019

20-06-2022

20-06-2025

TIMME GEERLOF

20-06-2019

20-06-2022

20-06-2025

FARIBA DERAKHSHANI

20-06-2019

20-06-2022

20-06-2025

YOLANDE ZOLA ZOLI VAN
DER HEIDE

10-12-2020

10-12-2023

10-12-2026

BEZOLDIGINGSBELEID:
De toezichtfuncties zijn onbezoldigd.
VERGADERDATA EN
BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN
De raad van toezicht vergaderde in 2020 op de volgende data: 9 maart, 12 en 22 juni, 18 en 30 september, 10 december. Normaal gesproken vergadert de
raad van toezicht vier keer per jaar, maar vanwege de
uitzonderlijke omstandigheden heeft de raad van
toezicht in 2020 zes keer vergaderd. Stijn Huijts is
herbenoemd in maart. In juni werd een extra vergadering ingelast om de vanwege Covid-19 aangepaste
planning rondom de naamswijziging te bespreken
en om in te stemmen met het besluit om te stoppen
met het gebruik van de naam Witte de With. In juni
heeft de raad ingestemd met het besluit om het
Awardsdiner in verband met het dertigjarig jubileum
te verplaatsen naar 2021. In september werd een
extra vergadering belegd over de shortlist met nieuwe namen voor het instituut en over het rapport van
de externe adviescommissie. Tijdens de tweede
vergadering in september heeft de raad ingestemd
met het besluit van de directeur om het advies van
de externe adviescommissie te volgen en werd de
nieuwe naam, Kunstinstituut Melly, bekrachtigd.
Annet Lekkerkerker was waarnemend voorzitter
vanaf 20 juni 2019. Op 30 september 2020 is zij benoemd tot voorzitter. Yolande Zola Zoli van der
Heide is benoemd op 10 december 2020. In verband
met de nieuwe naam werden bovendien nieuwe
statuten opgesteld en werd de eerste termijn van de
directeur-bestuurder geëvalueerd, waarna zij benoemd is voor een tweede termijn van drie jaar. In
vele opzichten was 2020 een enerverend jaar waarin
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van iedereen uitzonderlijke veerkracht werd gevraagd. De raad van toezicht dankt alle medewerkers
van en betrokkenen bij FKA Witte de With voor hun
inzet, veerkracht, werklust en enthousiasme gedurende 2020. Met elkaar én met de kunstenaars, schrijvers en denkers met wie zij samenwerkten, hebben
zij het afgelopen jaar een prestatie geleverd waar de
raad van toezicht trots op is.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
In 2020 is geen sprake geweest van tegenstrijdige
belangen.
VASTSTELLING
Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 werden
vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 15 maart 2021.
EXTERNE ACCOUNTANT
Berghout+MAS werd in 2016 door de raad van toezicht benoemd als externe accountant.
MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN Medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen,
kunnen dit zonder risico voor hun eigen positie
melden bij een lid van de raad van toezicht van
de organisatie.
BELEGGINGSBELEID EN FINANCIËLE DERIVATEN:
Niet van toepassing.

Bezoekers tijdens de opening van 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, op zondag
19 januari 2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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DIRECTIE EN
PERSONEEL IN 2020

Guest Experience Manager
HEBA SOLIMAN / Guestwise (vanaf
november 2020)
EXTERNE MEDEWERKERS:
Zakelijk advies
CHRIS DE JONG
AVRIL HENSEN
Administratie
RACHEL CAREY

SOFÍA HERNÁNDEZ CHONG CUY
directeur-bestuurder
PAUL VAN GENNIP
adjunct-directeur
SARAH VAN OVEREEM-VAN DER THOLEN
development manager
ROSA DE GRAAF
associate curator
WENDY VAN SLAGMAAT-BOS
projectcoördinator
JEROEN LAVÈN
pr & social media editor
VIVIAN ZIHERL
research and programs manager
DOCUS VAN DER MADE
curator of academic and public programs
JESSY KOEIMAN
curator collectief leren
EMMELIE MIJS
educatie-assistent / art mediator
ANGÉLIQUE KOOL
executive assistant
GERDA BRUST
office manager
LINE KRAMER
senior technical supervisor
HEBA SOLIMAN
MELLY manager (tot 1 oktober)
SARAH ROSE GUITIAN NEDERLOF
cantina coordinator (vanaf 1 oktober)
VERONIKA BABAYAN
education & programs assistant (vanaf 1
augustus)
ERIK VISSER
books & library assistent
ERWIN NEDERHOFF
gastheer
Stagiair(e)s:
EMILIA AIVAZIAN
MARJOLIJN KOK
archief / WdW25+
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Loonadministratie
FORCE FINANCE / CHARLES HALDERS
Accountants
BERGHOUT+MAS
Schoonmaak
VS SCHOONMAAK BV / MARYAM
VANDI
Fotografie & film
BRAM VERHOEF, KRISTIEN DAEM, AAD
HOOGENDOORN, SIMON KENTGENS
JEROEN LAVÈN, HALF & HALF, AQUEENE
WILSON
Ontwerpers
JEROEN LAVÈN, STUDIO LAUMES (GODA
BUDVYTYTE EN VIKTORIJA RYBAKOVA),
SYSTEMANTICS, LOES VERSTAPPEN
Projectleiding 100% Hedendaags
FELICITAS LENZ (MAMA), EMMELIE MIJS
(FKA Witte de With) EN JUDITH
VORWERK (TENT)
Installatie tentoonstellingen
TIES TEN BOSCH, JONATHAN DEN
BREEJEN, CARLO VAN DRIEL, FOLKE
JANSSEN, MAURICE MEEWISSE, SANDRO
SETOLA EN HANS TUTERT
Fellows 2020
TAYLER CALISTER
BAN TAWFIQ
AQUEENE WILSON
Team werk-leerprogramma 2019 / 2020
AQUEENE WILSON
MEREL DROP
AYUMI ROSA FILIPPONE
JEMIMAH VAUGHAN
YAHAIRA BRITO MORFE
APRIL GEOFFREY
BAN TAWFIQ
KID FENG
MERLIJN MOLLINGA
EREN KALPOE
Receptionisten/suppoosten/floormanagers
MARY BABAYAN
VERONIKA BABAYAN
NATHAN BASTIEN
,
ANITA HRNIC
RABIN HUISSEN
NADIA VAN LUIJK
MARIEKE PRUIS
COLLETTE RAYNER
RAQUEL VERMUNT
GINO VAN WEENEN
KARIN WESTENDORP
GIJSBERT VAN DER WILT

LIZA WOLTERS
Ondersteuning evenementen en openingen
BERGUR THOMAS ANDERSON
YORAM BARENDREGT
NAOD BERHE
ULUFER CELIK
CLEMENTINE EDWARDS
ALEX FALK
FRANKLIN LOPES
JAN VAN DE MERBEL
MICHELLE MOOIJ
KLARA OTTE
SHEAREY PINAS
GAIA REGOLI
ELVIS ROT
DILETTA RICCITELLI
SITA VAN TOORENBURG
DANIEL TUOMEY
ANNELOTTE VOS
ALYXANDRA WESTWOODAYUMI
Ondersteuning horeca en shop MELLY
ASJA KEEMAN
Art mediators / rondleiders
KATREIN BREUKERS
LISA DIEDERIK
EMILIA AIVAZIAN
,
ANITA HRNIC
ANNA BARBARA KOLBE
SAROJA LIEN DE ROBLES
MAXIME OSSEMAN
BRAM VERHOEF
KIMBERLY VICENTE
GINO VAN WEENEN
ROOS WIJMA

NEVENACTIVITEITEN

SOFÍA HERNÁNDEZ CHONG CUY zit in
het bestuur van Creative Time (New York),
en Council Art (Parijs). Zij was jurylid bij de
Battaglia Foundry Sculpture Prize #05
(Milaan), Tokyo Contemporary Art Award
2020, en de Stroom Aanmoedigingsprijs
2020. Tevens was zij spreker bij verschillende congressen zoals het CIMAM Rapid
Response Webinar, het online Stadscongres van D66 Rotterdam en het Ambacht
in Beeld Festival Rotterdam. Sofia gaf
lezingen en presentaties voor; de School
of Arts van de Hogeschool Gent, Curatorial Studies; TU Delft, Faculteit Bouwkunde;
Outset Netherlands; Royal College of Art
London, School of Architecture; en Curatorial Conversations, University College
Cork-Glucksman. Verder volgde zij in 2020
de cursus ‘Leading Change’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
PAUL VAN GENNIP is bestuurslid van
Kunstblock (Rotterdam).
SARAH VAN OVEREEM-VAN DER THOLEN
is 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). Eind 2019 trad
zij toe tot de begeleidingscommissie van
een onderzoeksproject over de inkomensposities en verdienmogelijkheden van
professionals in de creatieve industrie,
uitgevoerd door de Erasmus Universiteit
Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.
ROSA DE GRAAF nam in 2020 deel aan het
curatorprogramma van ARCO Madrid. In
de loop van het jaar was zij als gastadviseur voor de studenten betrokken bij de
Jan van Eyck Academie in Maastricht en
was zij gastcurator en schrijver voor de
publicatie ‘Rosas Enigmas’ van kunstenaar
Rosario Zorraquin.
VIVIAN ZIHERL organiseerde in samenwerking met Cosmin Costinas de verplaatsing van de tentoonstelling ‘Koloa: Women, Art and Technology’ van Para Site,
Hong Kong naar Artspace Aotearoa in
Auckland, Nieuw-Zeeland. Met succes
nomineerde zij de curator van de tentoonstelling, Lady Tunakaimanu Fielakepa voor
de Prins Claus Prijs 2020. Vivian was extern
examinator Sociale Praktijk aan de Willem
de Kooning Academie. In de vorm van
essays leverde ze bijdrages aan de publica-
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tie bij de tentoonstelling Risquons Tout,
georganiseerd en uitgegeven door WIELS,
Brussel, en aan Xenogenesis: The Otolith
Group, de eerste catalogus over het werk
van de Otolith Group (nog te verschijnen).
Vivian Ziherl is als promovendus in Curatorial Studies verbonden aan Monash
University, Melbourne, Australië.
JEROEN LAVÈN gaf samen met Jessy
Koeiman (curator collectief leren) een
presentatie aan studenten van de Erasmus
Universiteit, Rotterdam tijdens de Career
Week 2020. Verder was hij in 2020 aanwezig bij bijeenkomsten voor Museumnacht010, de perspresentatie voor Eurovisie Songfestival 2020, online
vergaderingen omtrent communicatie en
pr georganiseerd door Rotterdam Festivals
in verband met de eerste Covid-19lockdown en de presentatie voor Art
Rotterdam 2021. Hij nam deel aan de
werkgroep Attracties, Kunst & Cultuur
door Rotterdam Partners en aan de online
expert sessie ‘Corona, kansen en gevolgen’, georganiseerd door de Boekmanstichting. In 2020 verzorgde hij op
freelancebasis de pr & communicatie voor
Stichting Kunstblock.
JESSY KOEIMAN heeft de cursus Inclusief
Leiderschap afgerond, die georganiseerd
werd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij gaf samen met Jeroen Lavèn (pr &
social media editor) een presentatie aan
studenten van de Erasmus Universiteit,
Rotterdam tijdens de Career Week 2020.
EMMELIE MIJS is art mediator en museumdocent, en ontwikkelt educatieve programma’s voor diverse Rotterdamse
culturele instellingen. Zij doet aan de
Willem de Kooning Academie de
parttimestudie docent beeldende kunst
en vormgeving.
GERDA BRUST is sinds 2017 hoofdredacteur van het tijdschrift Vormen uit Vuur,
een uitgave van de Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas. Ze werkt als
vrijwilliger bij het Nederlands Kunsthistorisch Instituut (voorheen RKD) waar zij de
archieven van Mieke Spruit-Ledeboer en
van Geert Lap digitaliseert zodat zij
opgenomen kunnen worden in RKDArchives. In 2020 was zij een van de vijf (internationale) juryleden voor de NVK keramiek
Triënnale die in 2021 geopend wordt in
CODA Apeldoorn.
LINE KRAMER voltooide in augustus 2020
het eerste jaar van de tweejarige Master
Fine Arts aan de DAI, Dutch Art Instituut.
ERWIN NEDERHOFF is eigenaar van De
Molenwinkel van Delfshaven en oprichter
van de FRANK Foundation (Rotterdam). Hij
realiseert kunstprojecten in de openbare
ruimte.
VERONIKA BABAYAN behaalde in 2020
haar master aan het Sandberg Instituut,
Amsterdam en begon te werken aan de
publicatie van haar masterscriptie ‘Dear
Mother; Fluid Mechanism of Belonging’

Preventiemedewerkers bij FKA Witte de
With zijn:
ANGÉLIQUE KOOL
LINE KRAMER
Bedrijfshulpverlening
In maart 2020 is opgeleid tot Bedrijfshulpverlener (BHV):
HEBA SOLIMAN
In oktober 2020 hebben de volgende
medewerkers de herhalingscursus
Bedrijfshulpverlener gevolgd:
PAUL VAN GENNIP
SARAH ROSE GUITIAN NEDERLOF
ANGÉLIQUE KOOL
EMMELIE MIJS
De volgende freelancemedewerkers
hebben in 2020 de herhalingscursus
Bedrijfshulpverlener gevolgd:
ANITA HRNIC’
RABIN HUISSEN
COLLETTE RAYNER
GINO VAN WEENEN
GIJSBERT VAN DER WILT

FKA WITTE DE WITH
DANKT

A
Jannelieke Aalstein
Will Aballe
Acción Cultural Española (AC/E)
Liz Allen
Lara Almarcegui
Narda Alvarado
Maria Thereza Alves
Adriano Amaral
Ambassade van Brazilië
Ambassade van Spanje
Ambassade van Uruguay
Siham Amghar
AMMODO
Tinde van Andel
Another Academy
Matthew Antezzo
Leal Arazzi van Herwaarden
Art Rotterdam
Melanta Ayon
B
Evelyn Bakker
Hans Bakker
Jack Bakker
Clara Balaguer
Selçuk Balamir
Beam Systems
Maja Bekan
Bachir Ben Barka
Samira Benlaloua
Eline van de Berg
Jermaine Berkhoudt
Liesbeth Bik
Rossella Biscotti
Anouk Böhmer
Carolien van den Bos
Teana Boston-Mammah
Karima Boudou
Brand New Guys
Janpier Brands
Anniek Brattinga
Kévin Bray
Yahaira Brito Morfe
Athos Bulcão
Alex Bunjes
C
Canada Council for the Arts
Sebastián Canales
Cihad Caner
Ece Canli
Marcos Castro
CBK Rotterdam
Lisanne Ceelen
Alejandro Cesarco
Binna Choi
Marie Civikov
Nabou Claerhout
Edward Clydesdale Thomson
Contemporary Art Museum St. Louis

148

Juan de la Cosa / John of the Thing
Irene de Craen
D
Callum Dean
Chloë Delanghe
Sarah Demeuse
Kimberly Dias
Divided Publishing
Jason Dodge
De Doelen
Nelly Dos Reis
Renée en Bob Drake
Sanne van Driel
Merel Drop
E
Ediciones Paralelas
Mette Edvardsen
Baldvin Einarsson
Stichting Elise Mathilde Fonds
Ruwhel Emers
Enchilada
Jacko Engee
Constantin Engelmann
Jane England
Errant Journal
Charles Esche
Evermore
F
Alia Farid
Silvia Federici
Kid Feng
Priscila Fernandes
Ayumi Rosa Filippone
fivehundred places
iLiana Fokianaki
Fonds 21
Fonds voor Cultuurparticipatie
Fossil Free Culture
Anna Franceschini
Simon Fraser
G
GAGARIN
Galeria Jaqueline Martins
Galeria Vera Cortês
Gemeente Rotterdam
April Geoffrey
Annet Gelink
Karlos Gil
Lauriane Ghils
Nina Glockner
Hermien Goderie
Marta Gonzalez
Jacob van der Goot
Martje de Graaf
Charissa Granger
Guestwise
Vera Gulikers
H
Ni Haifeng
Sami Hammana
HARDHEADERZ & Productiehuis FLOW
Jeanne van Heeswijk
Lotte Hemme
Fons Hof
Henry Moore Foundation
Avril Hensen
Nathanja van den Heuvel
Hotel CitizenM
Hotel Unplugged
Sasha Huber

Michiel Huijben
Merel van ‘t Hullenaar
Bas vd Hurk
Lili Huston Herterich
Hylex
I
Ima Iduozee
Marinella Iezzi
Ifenin
María Teresa Infante
Institut für Auslandsbeziehungen
Institut Francais des Pays-Bas
Institut Mehdi BEN BARKA
International Film Festival Rotterdam
J
Wooesok Jang
Jap Sam Books
The Joy Choir
K
Eren Kalpoe
Said Kasmi
Iris Kensmil
Elten Kiene
Junghun Kim
KINO
Kapwani Kiwanga
The Kippenberger Challenge (7.45 books)
Berry Koedam
Robert-Jonathan Koeyers
Anne Kolbe
Irene Kopelman
Jan Kortmann
Jacqueline Kostermans
Prem Krishnamurthy
Kunstblock
KW Institut for Contemporary Art
L
Nicolás Lamas
Benno Lambooy
Ine Lamers
Charl Landvreugd
Studio Laumes
Tanya Leighton
Wilfried Lentz
Christina Li
Aurélie Lierman
Joep van Lieshout
Maria Lind
Jannes Linders
Jemina Lindholm
Natasha Marie Llorens
Franklin Lopez
Matteo Lucchetti
Ken Lum
M
Quincy Mahangi
Sekai Makoni
Raimundas Malašauskas
MAMA
Michelle Mandos
Ron Mandos
Mischa Mannot
Marcial Marambio
David Maroto
Jarmal Martis
Elize Mazadiego
Maurice Meewisse
Mémoire Vivante
Armand Mevis
Monika Miedzianowska

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW)
Louise Mitchell
Ania Molenda
Merlijn Mollinga
Mondriaan Fonds
Humberto Moro
Tumelo Mosaka
Moosje Moti Goossen
Pricilla Motman
Esma Moukhtar
Julia Mullié
Museumkaart
N
Van Nelle Fabriek
Niels Nieuborg
Martijn van Nieuwenhuyzen
Iida Nissinen
Frank van der Noll
O
Occasional Papers
An Onghena
Kevin Osepa
Maxime Osseman
Marie-Louise Oster
Marina Otero
Eliane Otta
P
Tómas de Paauw
Trevor Paglen
Parkhotel Bilderberg
Adam Patterson
Perdu
PERUFFO Jewelry
Pescara
PETE AND REPEAT
Kiki Petratou
Willem Philipsen
Rhiannon Pickles PR
Josien Pieterse
Wim Pijbes
Rory Pilgrim
Pivô
Fonds Podiumkunsten
Ryan Porter
The Power Plant Contemporary Art
Gallery
Jeroen Princen
Prototype
Publication Studio Rotterdam
PUBLICS
Q
La Quadriennale di Roma
R
Manuel Raeder
Tina Rahimy
Vivian Sky Rehberg
Reference Department
Lorenzo dal Ri
rile*
Robben Stichting
Tamara Robledo Oud
Martín la Roche
Chantelle Rodgers
Willem de Rooij
Gerrit Jan de Rook
Rotterdam Festivals
Rotterdam Partners
Rotterdampas
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S
Bianca Sallons
Grace Samboh
Familie Sanders
Sarmad Magazine & Platform
Madelon van Schie
Willem Schinkel
Nina Schouten
Usha Seejarim
Tramaine de Senna
Melly Shum
Evann Siebens
Vivian Sky Rehberg
Kay Slice
Adelheid Smit
Joy Mariama Smith
Mark M. Smith
Cokkie Snoei
Praneet Soi
Bernardo José de Souza
SPIN-studentengroep
Jasper Spobeck
Michael Stevenson
Stichting Van Achterbergh – Domhof
Stichting Athos Bulcão
Stichting Droom en Daad
Rosa Stil
Studio Laumes
Alex Suarez
Systemantics
Monika Szewczyck
T
Alexander Tanazefti
TENT
Ioana Tomici
Touch/Trace
Emily Turner
U
Annalisa Urti
V
V2
Varamo Press
Vishnu Vardhani
Adriana Varejão
Jemimah Vaughan
Wesley Váyu
Ana Vaz
Rolando Vázquez Melken
Geoffrey van der Ven
Loes Verstappen
Christel Vesters
Christian Vinck
Vistamare | Vistamare Studio
Vivecka
Alice Vlaanderen
Jimmy Von Vocalsz
Lyda Vollebregt
Rieke Vos
Rob de Vree
Bouke de Vries
Tao G. Vrhovec Sambolec
Chanel Vyent
W
WAAP
Arie Jaap Warnaar
Enang Wattimena
Wederhelft Yellow
Kees Weeda
Anne Wenzel
Werkplaats Typografie
Marieke Wiegel

Moniek van de Wiel
Willem de Kooning Academie
Williams Canteen
De Witte Raaf
Wkshps New York and Berlin
Cye Wong-Loi Sing
WORM
The Writers Guide (to the Galaxy)
Y
Raed Yassin
YMP
Z
Belén Zahera
Amelia Zakrzewska
Yan Zhihan

Medewerkers FKA Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst, kunstenaars en
genodigden
van nieuwe
tentoonstellingen
opkunstenaars
zondag 19 januari
2020. tijdens de
Medewerkerstijdens
Witte de
de opening
With Centrum
voor Hedendaagse
Kunst,
en genodigde
Fotograaf:
Aad
Hoogendoorn.
opening van
nieuwe
tentoonstellingen op zondag 27 januari 2019. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Medewerkers FKA Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst, kunstenaars en
genodigden tijdens de opening van nieuwe tentoonstellingen op zondag 20 september
2020. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Redactie: Sofía Hernández Chong Cuy,
Angélique Kool, Sarah van Overeem-van
der Tholen, Paul van Gennip, Jeroen
Lavèn, Carlinda Boom, Erik Visser.
Eindredactie: Sofía Hernández
Chong Cuy, Angélique Kool, Sarah van
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© Kunstinstituut Melly (voorheen bekend
als Witte de With Center for Contemporary
Art); auteurs; fotografen; kunstenaars;
deelnemers; bezoekers, 2021.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Openbare evenementen georganiseerd
door FKA Witte de With zijn gedocumenteerd voor educatief gebruik en
voor in ons archief. U kunt altijd bezwaar
maken tegen gebruik van bepaalde
afbeeldingen door een e-mail te sturen
naar press@kunstinstituutmelly.nl.

