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op radicale lokale gebruiken, en video- en  
filminstallaties van Beatriz Santiago Muñoz die 
reflecteerden op de geologische en maat-
schappelijke impact van klimaatverandering. De 
tentoonstelling van Santiago Muñoz was, na  
die van Jasmine Thomas-Girvan in 2021, de 
tweede van in totaal drie jaarlijkse tentoonstel-
lingen van een Caribische kunstenaar. De  
derde editie zal plaatsvinden in 2023, met Kelly 
Sinnapah Mary.

Dit jaar hebben we ook ons programma  
84 STAPPEN in de zalen op de tweede verdieping 
verder uitgebouwd, een jarenlang durende, 
activiteitengerichte tentoonstelling die zich 
langzaam ontwikkelt. Deze groepspresentatie 
bevindt zich op het snijvlak van kunst en  
onderwijs en is er in het bijzonder op gericht 
vraagstukken te onderzoeken op het gebied van 
geestelijke gezondheid, zorgpraktijken en  
welzijn. We voegden er in 2022 nieuwe, in opdracht 
gemaakte kunstinstallaties van Alma Heikkilä  
en Maike Hemmers aan toe en organiseerden 
binnen deze en de vijf andere, al bestaande 
installaties openbare trainingen en een forum, 
Care for Justice (Zorg voor rechtvaardigheid). 
Daarnaast gingen we verder met onze doorlo-
pende projectserie Anchored (Verankerd), 
waarin onderzoek wordt gedaan naar de  
geschiedenissen van ons gebouw, onze straat 
en onze buren, met een in opdracht uitgevoerd 
project van Sam Samiee en een documentaire 
opstelling die gepresenteerd werd binnen  
het kader van Rotterdam Cultural Histories. 
Beide presentaties gingen over een negentien-
de-eeuwse botanische tuin die zich, vóór de 
aanleg van onze straat en ons gebouw, op onze 
locatie bevond.

We reisden dit jaar echter niet alleen maar 
terug in de tijd. Met het afbouwen van de  
nationale lockdowns versoepelden ook de  
reisbeperkingen en konden we weer reizen om 
onze rondtrekkende projecten te bezoeken en 
onze samenwerkingspartners te ontmoeten. 
Een van deze projecten was onze overzichtsten-
toonstelling van Cecilia Vicuña uit 2019,  
die gepresenteerd werd bij MAMU in Bogotá, als 
vierde en laatste locatie. We reisden ook naar 
Secession in Wenen om de grootschalige solo-
tentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar 
Jennifer Tee te bekijken. Deze tentoonstelling, 
die gerealiseerd werd in opdracht van zowel 
Secession als Kunstinstituut Melly, presenteren 
we tijdens ons openingsprogramma van 2023  
in ons gebouw.

Diverse leden van ons programmateam 
hadden ook de kans om naar belangrijke inter-
nationale tentoonstellingen af te reizen, zoals 
de Biënnale van Venetië, Documenta 15, de 

Biënnale van Berlijn, en Manifesta in Pristina. 
Ook ik benutte deze kans, maar hoewel ik intens 
dankbaar ben dat ik deze grote tentoonstellingen 
heb mogen zien, was geen van deze reiservarin-
gen zo gedenkwaardig als mijn bezoek  
aan Toronto afgelopen herfst. Een dag nadat ik, 
samen met de kunstenaar Ken Lum, had  
deelgenomen aan een publieksprogramma bij 
AGO, namen we een taxi die ons in dertig  
minuten naar een Chinees restaurant aan de 
rand van Toronto bracht. Daar had ik, samen 
met Ken Lum, een ontmoeting met Melly Shum, 
wier beeltenis en naam op het kunstwerk van 
Lum op onze gevel de inspiratie vormde voor de 
nieuwe naam van ons instituut.

In de afgelopen paar jaar hadden we al  
regelmatig contact gehad met Melly. Tijdens  
de eerste editie van ons innovatieve kunstedu-
catieprogramma CLIP: Collectief Leren in de  
Praktijk, in 2018–2019, hadden de deelnemers 
voor het eerst contact opgenomen met Ken 
Lum en Melly Shum over het voornemen om de 
toen nog nieuwe programmeringsruimte  
op de begane grond om te dopen van Untitled 
(zonder titel) naar MELLY – wat ook inderdaad 
gebeurd is. In 2022 hielden de deelnemers  
van CLIP zich met iets totaal anders bezig. In 
onze zalen op de eerste verdieping waren  
zij de curatoren en uitvoerenden van de op  
performance gebaseerde tentoonstelling  
Thuis: Een onvoltooid project. 
Net zoals de CLIP-experimenten en -ervaringen, 
is ook een gedeelte van ons educatieve aanbod 
gericht op het aantrekken van nieuwe bezoekers 
voor ons instituut. Om die reden is ons team 
aangevuld met een aantal kunstbemiddelaars 
die zich tot publieksgroepen kunnen verhouden 
in talen die veel gesproken worden in Rotterdam, 
zoals Turks en Papiaments, naast Nederlands  
en Engels. Een andere strategie was het  
ontwikkelen van een speciaal netwerk en unieke 
pedagogische methode voor mbo-studenten  
in het kader van 100% Hedendaags, waarbij de 
groepen en scholen een programma kunnen 
boeken dat is samengesteld en wordt uitgevoerd 
door samenwerkende educatiemedewerkers  
van Kunstinstituut Melly, MAMA en TENT.

Voor zowel nieuwe als langgevestigde  
publieksgroepen die hun ervaringen met onze 
tentoonstellingen en activiteiten verder willen 
verdiepen, zijn we verdergegaan met het  
ontwikkelen van digitale content die voor of na 
een bezoek online geraadpleegd kan worden. 
Dit jaar gaven we vier digitale werkbladen  
met activiteiten uit, elk vergezeld van een hoog-
waardige video over de tentoonstelling of het 
atelier van de kunstenaar. We zijn ook begonnen 
met het produceren van nieuwe afleveringen 

INTRODUCTIE

De COVID-19-pandemie, waar we al bijna twee 
jaar mee te maken hadden, begon rond januari 
2022 wat af te zwakken. Of beter gezegd,  
de coronamaatregelen die de overheid had in-
gesteld om de pandemie in te perken, zoals  
de nationale lockdowns, werden afgebouwd.  
De maatschappelijke angst voor besmetting  
of de strikte maatregelen die opgevolgd moes-
ten worden, werd steeds minder zichtbaar.  
Het dragen van een mondmasker werd vooral 
een persoonlijke beslissing, of zelfs een  
maatschappelijk taboe, in plaats van een opge-
legde maatregel. 

En dus konden we bij Kunstinstituut Melly 
tegen het einde van februari de deuren herope-
nen voor het publiek. Pas vanaf dat moment 
konden we onze bezoekers weer verwelkomen 
zonder dat er afwijkende openingstijden of  
speciale huisregels van toepassing waren. Het 
publiek hoefde dus geen tijdslot meer te reser-
veren, een systeem dat gedurende de pandemie 
was ingezet om de bezoekerscapaciteit te  
beperken zodat de 1,5 meter-afstandsregel 
opgevolgd kon worden. 

Maar terwijl het gevoel van onzekerheid dat 
zich tijdens de pandemie in de collectieve  
psyche had verankerd enigszins begon weg te 
ebben, zorgde de Russische invasie in Oekraïne 
in februari 2022 juist voor een grotere onzekerheid 
over ons maatschappelijk welzijn. En omdat de 
pandemie de economie al had verzwakt, maakte 
de oorlog de problemen nóg groter. In Nederland 
en in veel andere landen schoot de inflatie  
omhoog, net als de kosten van basisvoorzienin-
gen als verwarming en elektriciteit. Nieuwe 
groepen vluchtelingen trokken naar Europa, en 
overal namen de dak- en thuisloosheid, armoede 
en bestaansonzekerheid toe.

De verontrustende persoonlijke ervaringen 
van velen leidden tot een wereldwijd gevoel van 
onveiligheid en onzekerheid. Zo bleek bijvoorbeeld 
dat het thuiswerken tijdens de pandemie voor 
veel mensen lastig was, maar ook de terugkeer 
naar de werkplek, voor het organiseren of bijwo-
nen van live evenementen, zorgde voor  
ongerustheid. Collega’s en vakgenoten voerden 
gesprekken over emotionele belasting en het 
aangeven van grenzen, maar ook over fair practice, 

burn-out en het opkomende fenomeen van 
quiet quitting.

Het is in ieder geval zeker dat, zelfs toen de 
lockdownmaatregelen minder streng werden en 
ons kunstinstituut weer open was voor het  
publiek, de mensen in ons team en in onze stad 
Rotterdam, maar zeker ook elders, nog steeds 
te kampen hadden met ervaringen van verlies, 
kwetsbaarheid en ziekte. Er hing spanning  
in de lucht. Hebben de pandemie, de lockdowns, 
de oorlog, of de combinatie daarvan, ons over-
gevoelig en lichtgeraakt gemaakt? Misschien. Ik 
twijfel daar enigszins aan, omdat er ook een 
duidelijk gevoel van woede heerst, dat hand in 
hand gaat met een nog sterker aanwezige 
strijdlust, met de call-out-cultuur als een van de 
bekendste uitdrukkingsvormen daarvan. 

Binnen ons instituut en in onze gemeen-
schappen was al goed voelbaar dat na de  
pandemie ‘niets meer zou zijn zoals het was’. 
Om het heden te trotseren en stil te staan bij de 
vraag hoe de toekomst eruit zou zien, hebben 
we bij Kunstinstituut Melly voor een houding 
gekozen die vergelijkbaar is met hoe kunst ons 
naar dingen laat kijken. In andere woorden,  
we hebben ons nog sterker verbonden aan het 
vrijmaken van ruimte en tijd voor productief 
onderzoek. We gebruiken onze verbeelding, 
verdiepen ons in de materie, en we blijven ons 
afvragen: Waarom dit? Waarom hier? Waarom 
nu? En uiteindelijk: Voor wie, en tot wie gaan  
we ons richten? We stelden deze vragen wanneer 
we kunstprojecten en onze eigen werkcultuur 
bespraken, maar ook bij onze benadering  
van institutionele ontwikkeling en onze profes-
sionele expertise – of het gebrek daaraan.

Hoewel we in ons programma al jarenlang 
aandacht besteedden aan kunstenaars met een 
op onderzoek gebaseerde praktijk, hebben we 
dit in 2022 nog explicieter in onze tentoonstel-
lingen geformuleerd. We presenteerden grote 
solotentoonstellingen, met name van  
kunstenaars wier werk voor het eerst in Nederland 
te zien was. Zo toonden we Ane Graffs werk  
over het verband tussen milieuverontreiniging 
en geestelijke gezondheid, het werk van Ayesha 
Hameed over een ‘Bruin Atlantis’, werk van Pablo 
Castañeda dat een schilderachtige blik wierp  
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jaren van ons instituut en daarna, tot aan zijn 
vroegtijdig overlijden, onze zakelijk adviseur. 
Waar hij nu ook moge zijn, we hopen dat hij ons 
zal blijven begeleiden!

Sofía Hernández Chong Cuy
Directeur

van de podcastserie Name Takes, die in 2021 
gelanceerd werd. 

In samenhang daarmee hebben we bijna 
het hele jaar 2022 gewerkt aan een publicatie 
over ons jarenlange naamsveranderingsproces 
als gevolg waarvan Witte de With Centrum voor 
Hedendaagse Kunst in 2021 werd omgedoopt 
tot Kunstinstituut Melly. Voor deze publicatie, 
die de titel Tools voor collectief leren kreeg, was 
het noodzakelijk om terug te blikken. We  
benaderden het boek niet alleen als een ruimte 
om uit te drukken wat we gedaan hebben, maar 
ook als een mogelijkheid om te onderzoeken 
wat we tijdens het naamsveranderingsproces 
hebben geleerd, ook om gemaakte fouten en 
gemiste kansen op te sporen. 

Zoals we al zo vaak hebben gezegd, is onze 
naamsverandering onderdeel van een breder 
programma dat we intern het ‘Initiatief tot 
naamsverandering’ hebben genoemd. Onze 
naamsverandering en dit initiatief als geheel 
maken ook deel uit van een groeiende beweging 
in Nederland die zich bezighoudt met het  
koloniale verleden van het land, waar tot voor 
kort geen erkenning voor was. In grote lijnen is de 
culturele sector de aanjager van deze beweging, 
waarvan de overkoepelende doelstelling voorbij 
de historische erkenning gaat; ze bevordert 
maatschappelijk bewustzijn, zet zich in voor 
rassendiversiteit en pleit voor een inclusievere 
samenleving en hervormingen binnen het  
onderwijs.

Het is belangrijk om hier ook te vermelden 
dat premier Mark Rutte in december 2022  
namens de Nederlandse staat excuses aanbood 
voor de rol die het land eeuwenlang speelde in 
de handel in tot slaaf gemaakte mensen.  
Hoewel er kritiek was dat deze excuses alleen 
maar symbolisch waren, was het feit dat de 
premier erkende dat het land hieraan had  
deelgenomen, en dat hij op subtiele wijze de 
Nederlandse koloniale praktijken bekritiseerde, 
ondenkbaar geweest toen wij vijf jaar  
geleden begonnen aan ons doorlopende insti-
tutionele transformatieproces, ons Initiatief  
tot naamsverandering.

In het licht van deze erkenning zou er een 
plan moeten komen voor het op een andere 
manier benaderen van deze geschiedenissen  
in schoolboeken, museumcollecties en  
kunsttentoonstellingen. Er bestaat geen enkele 
twijfel over dat de effecten van de handel  
in tot slaaf gemaakte mensen diepe sporen 
hebben achtergelaten in de samenleving. Soms 
wordt dit ervaren als openlijk racisme, en  
soms is er sprake van een, al even pijnlijk,  
racistisch onderbewustzijn. Het noodzakelijke 
proces van heling en herstel zal ongetwijfeld 

grotendeels plaats moeten vinden binnen  
het onderwijs en de culturele sector – via het 
produceren en delen van kennis. Daarbij vinden 
wij het van centraal belang dat mensen bij  
elkaar komen om gezamenlijk te leren over 
verleden en heden, en zich een voorstelling 
maken van nieuwe scenario’s voor de toekomst.

De lancering van het boek Tools voor  
collectief leren met een reeks openbare  
programma’s voor een algemeen publiek en onze 
stakeholders, waaronder alle voormalige  
directeuren van het instituut, vanaf de oprich-
ting tot nu, diverse voormalige en huidige  
bestuursleden, en oude en nieuwe bezoekers, 
sluit daarop aan. Tijdens die gelegenheid gaven 
we ook het startsein voor ons nieuwste initiatief, 
Tools voor de-moderniseren, gericht op het 
intensiveren van onze doorlopende institutionele 
transformatie. In dit bijzondere initiatief  
werken we met een internationaal netwerk van  
kunstinstellingen aan het uitzetten van een 
professioneel opleidingstraject dat gericht is  
op het verbeteren van onze organisaties en  
vormen van publieksengagement. 

Blijf ons dus in de gaten houden. We zullen 
ons uiterste best blijven doen om u betrokken 
te houden bij Kunstinstituut Melly. Voor nu  
wil ik u bedanken voor uw belangstelling in ons  
instituut. Ik wil ook de kunstenaars bedanken 
die in 2022 deelnamen aan ons programma, en 
natuurlijk het team en het bestuur voor hun 
toewijding aan het doorgronden van ons  
tijdsgewricht met en voor de kunst, de  
kunstenaars en het publiek. Op deze plek is het 
ook belangrijk om de individuen en instituten  
te bedanken die ons ook het afgelopen jaar in 
financiële zin ondersteunden om onze  
programma’s mogelijk te maken. Om te beginnen 
bijzonder veel dank aan het ministerie van  
OCW en de Gemeente Rotterdam die ons  
ondersteunen met overheidssubsidies. Ook 
voor de meerjarige steun die we ontvangen van 
Ammodo en de Hartwig Foundation zijn we 
dankbaar. Daarnaast hebben we enorm veel 
waardering voor de ondersteuning die we in 
2022 ontvingen in de vorm van projectsubsidies 
van de Office for Contemporary Art Norway 
(OCA), Frame Foundation Finland, OSL Contem-
porary, het Fins Cultureel Instituut voor de  
Benelux, Stichting Elise Mathilde Fonds,  
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Mondriaan 
Fonds, het Noorse ministerie van Buitenlandse  
Zaken, Amarte Foundation, Stichting  
Verzameling van Wijngaarden-Boot, Goethe-Institut 
Rotterdam, Stichting Stokroos en IASPIS.

Ten slotte gaan mijn gedachten, en ook die 
van het team, uit naar Chris de Jong (1949–2022). 
Chris was zakelijk coördinator tijdens de eerste 

Selfie met Stijn Kemper, Sofía Hernández Chong Cuy en Melly Shum, 
bij Graceful Vegetarian in Scarborough, Canada. September 2022.
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Performance Performance Thuis: Een Onvoltooid ProjectThuis: Een Onvoltooid Project, , 
vrijdag 8 april 2022, Kunstinstituut Melly, vrijdag 8 april 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Aqueene Wilson.Rotterdam. Fotograaf: Aqueene Wilson.
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PROGRAMMA

Dit gedeelte bevat informatie over het kernprogramma van het 
instituut: het programma voor tentoonstellingen en gerelateerde 
kunstopdrachten, publicaties, partnerschappen en evenementen. 
Ook de lopende speciale initiatieven voor de lange termijn staan 
erin beschreven.

Tentoonstellingsoverzicht Pablo Castañeda: 
Grens autoficties, 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.



Tentoonstellingsoverzicht Beatriz Santiago Tentoonstellingsoverzicht Beatriz Santiago 
Muñoz: Muñoz: De navel van de droomDe navel van de droom, 2022, , 2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Kristien Daem.Kristien Daem.
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TENTOONSTELLINGEN 
EN EVENEMENTEN
In 2022 hebben we acht tentoonstellingen geproduceerd en  
gepresenteerd; bovendien reisden zes van onze tentoonstellingen 
naar het buitenland.

Tentoonstellingsoverzicht Ayesha Hameed: 
Bruine Atlantis, 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.



Performance: Dilution Cafetaria x Kate Moore Performance: Dilution Cafetaria x Kate Moore 
x Herz Ensemble Players, onderdeel van  x Herz Ensemble Players, onderdeel van  
84 STAPPEN84 STAPPEN, op zondag 6 maart 2022, , op zondag 6 maart 2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Aad Hoogendoorn.Aad Hoogendoorn.
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84 STAPPEN nam ook in 2022 een volledige verdieping van ons 
gebouw in beslag. Het initiatief is gericht op projecten op het 
snijpunt van kunst en onderwijs. Deze transformatie van white 
cube gallery naar dynamische plek om een breed publiek met 
kunst in contact te brengen was een vervolg op de metamorfose 
van de tentoonstellingsruimte op de begane grond, MELLY,  
in 2018. De naam – 84 STAPPEN – duidt op de afstand van de  
begane grond naar de zalen op de derde verdieping waar het 
initiatief plaatsvindt.

In de programmering binnen de installaties was er bijzondere 
aandacht voor vraagstukken rond geestelijke gezondheid. Met 
trainingen in het weekend door gezondheidsdeskundigen, geor-
ganiseerd door Veronika Babayan en Aqueene Wilson, en forums 
en workshops, georganiseerd door Vivian Ziherl en Jessy Koeiman.

Vanaf 9 april 2021 waren in 84 STAPPEN werken te zien  
van Afra Eisma, The Feminist Health Care Research Group (Inga  
Zimprich), Moosje M Goosen en Daily Practice (Suzanne  
Weenink), Raja’a Khalid, Lisa Tan, Domenico Mangano & Marieke 
van Rooy en RA Walden. Sinds 6 mei 2022 zijn de installaties  
van Mangano & Van Rooy, en RA Walden omgeruild voor een 
nieuw werk van Alma Heikkilä en een werk van Maike Hemmers.

Curatoren: Sofía Hernández Chong Cuy, Rosa de Graaf
Ondersteund door OUTSET, Goethe Institut Rotterdam, Stichting 
Stokroos en IASPIS

MAIKE HEMMERS: Deze diepte wordt voelbaar

Voor 84 STAPPEN nodigde Maike Hemmers de toeschouwer uit 
haar te vergezellen op een reis door innerlijke landschappen. Het 
werk was gebaseerd op een reeks somatische ‘proceswerk’-sessies 
die werden gefaciliteerd door de kunstenaar en proces-werker 
Savannah Theis. In samenhang hiermee nodigde Hemmers  
een groep goede vrienden uit om deel te nemen aan een speciale 
workshop van Theis, die vervolgens vorm gaf aan de installatie 
van de getoonde sculpturen. 

De kunstenaar maakte gebruik van innerlijke ontwikkelingen, 
zowel onderbewuste, lichamelijke als energetische, om begrip en 
oriëntatie te bevorderen. Dit deed ze door zowel pasteltekeningen 
als zachte sculpturen te maken, waarbij ze een omgeving  
creëerde waarin het publiek kon reflecteren op de rol van queer 
en zacht verzet. In haar tekenmethodiek wordt het lichaam  
gescand, en elk deel wordt gevoeld als een kleur, die het kleuren-
palet voor elk van haar pasteltekeningen vormt. Samen  
documenteerden Hemmers’ tekeningen zintuiglijk de lichamelijke 

84 STAPPEN ervaringen op een bepaald moment. De sculpturen waren ge-
maakt in samenwerking met textielontwerpster Karen Huang. De 
vulling bestond uit materialen als kersenpitten en cedarbast,  
de objecten konden op verschillende manieren worden ervaren: 
door geur, zicht en tast, als steun door erop te zitten of liggen, of 
door ze te dragen en om het lichaam te wikkelen als een kledingstuk.

Curatoren: Sofía Hernández Chong Cuy, Julija Mockute
Ondersteund door: Mondriaan Fonds, ifa (Institut für  
Auslandsbeziehungen)

ALMA HEIKKILÄ: halfdoorlatend & gevoelig

Voor 84 STAPPEN presenteerde de Finse kunstenaar Alma  
Heikkilä een nieuwe installatie die bestond uit twee grote doeken. 
Samen vormden ze het gemiddelde volume van de darmwand van 
een mens: in totaal dertig vierkante meter. Op het eerste doek 
benaderde de kunstenaar het werk als een bosbed op microbieel 
niveau. Op het tweede doek, dat achter het eerste hing, verbeeldde 
zij een close-up van een menselijk voorhoofd. Wanneer het licht 
door het tweede doek scheen, werd de wisselwerking tussen het 
menselijk lichaam en de omgeving benadrukt.

Met dit werk nodigde Heikkilä de toeschouwers uit om zich  
bewust te worden van de vele symbiotische relaties waar ze – met 
of zonder medeweten – deel van uitmaken, en de essentiële rol 
die deze relaties spelen om mensen voortdurend te ontwikkelen 
tot wie zij zijn. Haar werk moedigde het publiek aan om na te denken 
over hoe opgenomen kennis hun begrip van wat het betekent  
om mens te zijn, kan bevragen. En om na te denken over hoe de 
besluitvorming en subjectieve ervaringen van mensen worden 
beïnvloed door biologie, zoals uit onderzoek is gebleken.  
Microbiota, specifiek in de darmen, kunnen veel fysiologische 
factoren sterk beïnvloeden, waaronder cognitieve functies,  
zoals leer-, geheugen- en besluitvormingsprocessen. Heikkilä 
benadert het maken van kunst als een ruimte om tijd door te 
brengen met deze concepten en met de minuscule en onzichtbare 
processen die zich buiten het domein van de menselijke  
lichamelijke zintuigen afspelen. Door deze onzichtbare biologische 
omgevingen in beeld te brengen, wil Heikkilä de aandacht  
vestigen op de talloze onderlinge verbanden tussen het menselijk 
lichaam, zijn materiële omgeving en andere soorten.

Curatoren: Sofía Hernández Chong Cuy, Julija Mockute
Ondersteund door: Frame Finland
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Tentoonstellingsoverzicht Maike Hemmers: Tentoonstellingsoverzicht Maike Hemmers: 
Deze diepte wordt voelbaarDeze diepte wordt voelbaar, onderdeel van  , onderdeel van  
84 STAPPEN84 STAPPEN. Vrijdag 6 mei 2022, Kunstinstituut . Vrijdag 6 mei 2022, Kunstinstituut 
Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.
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PUBLIEK PROGRAMMA

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC holistische 
genezers #1–Zwarte meditatie met Kanvie Winter 
12 februari 2022

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC holistische 
genezers #2 – Acupunctuur vanuit een Aziatisch 
perspectief met Kim Tran
19 februari 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatiesessie door 
Daily Practice
22 februari, 8 maart, 10 mei, 24 mei, 7 juni,  
5 juli 2022, 13 september, 27 september, 11 oktober, 
25 oktober, 8 november, 22 november en  
6 december 2022

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC holisti-
sche genezers #3 – Shiatsu massage met Sheila 
Chitanie & Sekai Makoni
26 februari 2022

PERFORMANCE: Dilution Cafetaria x Kate 
Moore x Herz Ensemble Players
6 maart 2022 

TRAINING: Woorden vormen, woorden smelten
12, 19 maart 2022

FOCUS: Lente-equinox – Lente Inwaarts door 
Daily Practice
21 maart 2022

TRAINING: Mentale overbelasting – Crisis op 
afstand beleven #1 door Diana Al-Halabi & Hilda 
Moucharrafieh
26 maart 2022 

TRAINING: Mentale Overbelasting – Crisis op 
afstand beleven #2 
9 april 2022

TRAINING: Mentale Overbelasting – Crisis op 
afstand beleven #3
9 april 2022 

TRAINING: 6 ISLANDS zine #1 – Het verkennen 
van rust, zorg en genezing in ABC SSS- gemeen-
schappen door The Feminist Health Care Research 
Group (Inga Zimprich) & 6 ISLANDS zine 
16 april 2022 

TRAINING: 6 ISLANDS zine #2 – Het verkennen 
van rust, zorg en genezing in ABC SSS- gemeen-
schappen door The Feminist Health Care  
Research Group (Inga Zimprich) & 6 ISLANDS zine
23 april 2022

FORUM: Zorg voor Rechtvaardigheid met  
Jeanette Chedda & The Feminist Health Care 
Research Group (Inga Zimprich)
29 april 2022 

TRAINING: Speciale editie van The Feminist 
Health Care Research Group – Crisis samen 
beleven door Inga Zimprich
30 april 2022

TRAINING: Creatix of All Life #1 – Duiken in 
vruchtbaarheid en conceptie door Fern Roman
7 mei 2022 

TRAINING: Vadersessies door Romano Haynes
14, 21, 28 mei 2022 

BOEKEN: ‘Light grey blue folds me like a book’ 
met Maike Hemmers
4 juni 2022 

TRAINING: Familieopstellingen – Doorbreek de 
Cyclus door Kamlawatie
4, 11 juni 2022

TRAINING: Creatrix of All Life #2 – Het herdefini-
eren van de vruchtbaarheid van vrouwelijke 
kinderloze lichamen door Fern Roman
18 juni 2022

FOCUS: Zomer Inwaarts door Daily Practice
21 juni 2022

TRAINING: Hiraeth; Voorbij de Heimwee door 
Bina de Boer
25 juni 2022 

TRAINING: De wortels van samengestelde gezin-
nen door Bina de Boer
2 juli 2022

TRAINING: Speciale Editie – Het verkennen van 
een relatie met onze voorouders door Sandy 
Roxanna 
9 juli 2022

FOCUS: Stilteretraite: Herfst-equinox door 
Moosje M Goosen & Daily Practice
20 september 2022

ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk van Lisa Tan
Beschikbaar online vanaf 22 maart 2022

Via onze website kunnen bezoekers een document 
downloaden met activiteiten om thuis mee aan 
de slag te gaan. Ook was het mogelijk om deze 
activiteiten te ervaren in de tentoonstellingen, 
begeleid door een van onze art mediators.  
Emmelie Mijs ontwikkelde de activiteiten, het 
document werd ontworpen door Loes Verstappen.
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Tentoonstellingsoverzicht, Thuis: Een 
Onvoltooid Project, 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Sander van Wettum.
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Thuis: Een onvoltooid project door CLIP
8 april–24 april 2022

De vraag ‘Als het lichaam een thuis is, wie is dan onze buurt?’ was 
het uitgangspunt voor het ontwikkelen van Thuis: Een onvoltooid 
project, een op performance gebaseerde tentoonstelling door  
de deelnemers van ons programma Collectief Leren In de Praktijk 
(CLIP). Thuis: Een onvoltooid project was een ‘levende‘ tentoon-
stelling met performances en met fysieke elementen die in  
de loop van de twee weken werden toegevoegd, weggelaten  
of vervormd. 

Thuis: Een onvoltooid project was onderdeel van de vierde 
editie van CLIP. CLIP is ons zes maanden durende werk-studie-
programma voor jongeren en aankomende professionals in  
Rotterdam. Sinds de start in 2018 zijn de deelnemers van dit 
programma cruciaal geweest in de transformatie van Kunstinstituut 
Melly: van het inspireren van de naamsverandering tot het  
ontwikkelen van nieuwe programma-activiteiten. Dit jaar waren 
de deelnemers: Alma Zijderveldt, Bianca Casaburi, Elisa  
de la Serna Gallego, Je-Anne Dirksz, Lara Silva Santos, Lola den  
Dunnen, Repelsteeltje, Seré, Simon  
Mensger en Yoshi So.

Curatoren: Jessy Koeiman, Karina Villafan
Ondersteund door Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot

PUBLIEK PROGRAMMA

OPEN REPETITIE: 
8–9 april 2022 

PERFORMANCES: 
15–16 april 2022 

PERFORMANCE FINNISSAGE: 
22–23 april 2022
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Performance Performance Thuis: Een Onvoltooid ProjectThuis: Een Onvoltooid Project, , 
vrijdag 8 april 2022, Kunstinstituut Melly, vrijdag 8 april 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Aqueene Wilson.Rotterdam. Fotograaf: Aqueene Wilson.
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AYESHA HAMEED: Black Atlantis
6 mei–21 augustus 2022

Kunstinstituut Melly presenteerde de eerste solotentoonstelling 
in Nederland van de Londense kunstenaar Ayesha Hameed. In 
haar kunstwerken, teksten en pedagogische projecten onderzoekt 
Hameed hedendaagse grenzen en migratie, kritische rassentheo-
rie en visuele cultuur van de ‘Black Atlantic’, een Zwarte cultuur 
die is verbonden met de Afro-diaspora en Afrikaanse, Amerikaanse, 
Britse en Caraïbische elementen verenigt.

In de afgelopen tien jaar leidde haar artistieke onderzoek tot  
diverse kunstwerken en projecten die samen haar langlopende 
project Black Atlantis vormen. Met dit project onderzoekt  
Hameed de Black Atlantic en hoe dat tot uiting komt in het ver-
bod op migratie op zee, maritieme omgevingen en het heelal.

Recentelijk begon de kunstenaar een experimenteel radio-
programma waarmee zij haar blik naar het oosten verplaatste. 
Voor Bruine Atlantis nodigde Hameed beoefenaars van sonische 
kunst, muziek en deskundigen op het gebied van performatief 
denken uit om dwarsverbanden te verkennen tussen mensen  
uit de Afrikaanse diaspora, inheemse volkeren uit Zuid-Amerika, 
en ontheemde uit Zuid-Azië afkomstige contractarbeiders,  
vanwege hun gedeelde ervaring met oceanische koloniale routes.

De solotentoonstelling omvatte sleutelwerken uit Hameeds  
veelzijdige oeuvre, twee textiele audio-installaties en enkele  
videowerken. Hameed situeerde haar artistieke onderzoek in 
onder water gelegen zones, die zij beschouwt als een katalysator 
voor nieuwe raciale mogelijkheden. Met elementen als geluid, 
beeld, water en geweld maakte zij vanuit elk werk parallellen 
zichtbaar tussen geschiedenissen van de koloniale handel en 
hedendaagse ontwikkelingen.

Ayesha Hameed presenteerde haar ideeën in een ruimtelijke 
tentoonstelling, maar bracht haar onderzoek ook via de radio 
naar haar publiek. Daarmee benadrukte ze de rol van orale  
overlevering bij het herstellen van gemarginaliseerde geschiede-
nissen. Als onderdeel van haar tentoonstelling organiseerde  
Kunstinstituut Melly een aflevering van het radioprogramma 
Brown Atlantis, waarmee Hameeds onderzoekslijnen verbonden 
werden met verwante ideeën, discussies en onderzoeken die  
zich ontvouwen in Rotterdam. 

Curator: Rosa de Graaf
Ondersteund door: AMMODO

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS: Bruine Atlantis Radioprogramma 
24 juni 2022

Deze FOCUS ging over de solotentoonstelling 
Bruine Atlantis van kunstenaar Ayesha Hameed, 
bijgestaan door professor Ananya Jahanara 
Kabir voor een speciale editie van Radio Brown 
Atlantis. Dat radioprogramma werd later  
uitgezonden op Movement Radio in Athene en 
Radio alHara in Bethlehem.

ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk van  
Ayesha Hameed
23 juni 2022

Via onze website kunnen bezoekers een  
document downloaden met activiteiten om 
thuis mee aan de slag te gaan. Ook was het  
mogelijk om deze activiteiten te ervaren in de 
tentoonstellingen, begeleid door een van  
onze art mediators. Emmelie Mijs ontwikkelde 
de activiteiten, het document werd ontworpen 
door Loes Verstappen.

Jeugd Vakantiepaspoort
13 juli–21 augustus 2022

Kinderen met een Jeugd Vakantiepaspoort 
maakten via workshops kennis met kunstwerken 
van kunstenaars Ane Graff en Ayesha Hameed. 
Om het werk van Ayesha Hameed beter te  
begrijpen, gingen zij aan de slag met verschillende 
specerijen en geuren. 
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Ayesha Hameed, Ayesha Hameed, An Unatlas of Coconut #1An Unatlas of Coconut #1, , 
2022, 67 zeefdrukken, tekstpanelen, met 2022, 67 zeefdrukken, tekstpanelen, met 
dank aan de kunstenaar. dank aan de kunstenaar. 
Tentoonstellingsoverzicht Ayesha Hameed, Tentoonstellingsoverzicht Ayesha Hameed, 
Bruine AtlantisBruine Atlantis, 2022, Kunstinstituut Melly, , 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.
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In deze solotentoonstelling koppelde de Noorse kunstenaar  
Ane Graff haar recente onderzoek naar de invloed van risicofacto-
ren en milieuomstandigheden op de mentale toestand van de 
mens aan eerdere werken, waarin ze verwante begrippen als  
‘ontsteking’ onderzocht en het menselijk lichaam in verband 
bracht met de sociale en ecologische onrechtvaardigheden die 
ons heden kenmerken.

Als onderdeel van haar artistiek onderzoek bestudeerde 
Graff materialen, situaties en historische gebeurtenissen  
die lichamelijke veranderingen hebben teweeggebracht, zelfs  
‘epigenetische’ veranderingen. Dat zijn veranderingen die  
de werking van genen beïnvloeden als reactie op omgevings- en 
gedragsfactoren. Vanuit haar interesse in de materialiteit van 
lichamen heeft Graff ingrediënten geïdentificeerd die in verband 
zijn gebracht met de chronische ziekten van onze tijd. Van  
radioactieve moleculen uit Tsjernobyl tot gletsjerklei, stof van 
wegen en kunstmatige smaakstoffen in snoepjes zoals  
Skittles, om er maar een paar te noemen. Graff ontleende  
deze ingrediënten aan hedendaagse locaties en stoffen, maar  
ook aan historische oriëntatiepunten die teruggaan tot de  
oude steentijd. 

Ane Graff  beschouwt haar kunstwerken als lichamen op zich, 
als ontdekkingsplaatsen waar verstrengelde verhalen en  
materialen elkaar ontmoeten, veranderen en samengroeien, 
zowel conceptueel als materieel. Net als het lichaam is elk  
kunstwerk – dat in sommige gevallen uit wel vijftig ingrediënten 
bestaat – verwikkeld in voortdurende interactieprocessen,  
waarbij de samenstelling, de materiële opbouw en het uiterlijk in 
de loop der tijd geleidelijk veranderen.

Curator: Rosa de Graaf
Ondersteund door: AMMODO, Office for Contemporary  
Art Norway, OSL Contemporary, the Norwegian Ministry of  
Foreign Affairs

ANE GRAFF: De wond in zijn verstrengelingen
6 mei–21 augustus 2022

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS: Jan Verwoert over De wond in zijn  
verstrengelingen van Ane Graff
24 juni 2022

ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk van  
Ane Graff
23 juni 2022

Via onze website konden bezoekers een document 
downloaden met activiteiten om thuis mee aan 
de slag te gaan. Ook was het mogelijk om deze 
activiteiten te ervaren in de tentoonstellingen, 
begeleid door een van onze art mediators.  
Emmelie Mijs ontwikkelde de activiteiten, het 
document werd ontworpen door Loes Verstappen.

Jeugd Vakantiepaspoort
13 juli–21 augustus 2022

Kinderen met een Jeugd Vakantiepaspoort 
maakten in workshops kennis met kunstwerken 
van kunstenaars Ane Graff en Ayesha Hameed. 
Om alles te leren over het werk van Ane Graff 
gingen de jonge bezoekers aan de slag met een 
microscoop om inspiratie op te doen voor een 
zelf te verzinnen bacterie. 
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Ane Graff, The Goblets (Gegeneraliseerde 
Angststoornis, Depressieve Stoornis, 
Ontstekingsgeassocieerde Anorexia, 
Posttraumatische Stressstoornis, Chronische 
Vermoeidheid/Myalgische Encefalomyelitis, 
Dementie, en Obsessieve-Compulsieve 
Dwangstoornis), 2022, met dank aan de 
kunstenaar. Tentoonstellingsoverzicht Ane 
Graff, De wond in zijn verstrengelingen, 2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Kristien Daem.
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Ons gebouw, aan de Witte de Withstraat 50 in Rotterdam, staat 
op de oorspronkelijke locatie van de negentiende-eeuwse hortus 
botanicus van de stad. Deze botanische tuin, die hier van 1826 tot 
1870 gevestigd was, had een educatieve functie en werd vooral 
gebruikt door de Clinische School (1828–1866). In 1870 werd de 
Hortus Botanicus gesloopt om nieuwe wegen aan te leggen, 
waaronder de Witte de Withstraat, en om het omliggende gebied 
te bebouwen volgens het stadsplan van Willem Nicolaas Roos.

Voor de 22ste editie van Rotterdam Cultural Histories werden 
nieuw teruggevonden documenten en kaarten van de Rotterdamse 
Hortus Botanicus gepresenteerd. Onder het materiaal  
bevond zich een plantencatalogus die werd bijgehouden door de 
toenmalige hortolanus Carsten Witte. In dit boekje zijn de  
planten van de botanische tuin uitgebreid gedocumenteerd aan 
de hand van sterren en planetaire markeerpunten, zoals de zon, 
Mars, Jupiter en Saturnus. Daarnaast zijn er gedroogde  
bladeren en bloemen in opgenomen, die naar alle waarschijnlijk-
heid afkomstig zijn uit die tuin.

Het onderzoek voor deze presentatie werd samen met  
het Stadsarchief Rotterdam uitgevoerd. In samenhang daarmee 
werd een kunstopdracht verstrekt aan de schilder Sam Samiee. 

Zowel deze editie van Rotterdam Cultural Histories als Sam 
Samiees Een tuin van wolken maakten deel uit van onze  
Anchored projectreeks. Anchored ging van start in 2020 en ver-
kent de geschiedenis van ons gebouw, onze straat en onze buren. 

Curatoren: Paul van Gennip, Wendy van Slagmaat-Bos,  
Jeroen Lavèn en Vivian Ziherl
Ondersteund door: Stadsarchief Rotterdam, met dank aan  
Lonneke Visser, Maaike Heemskerk en Tim van der Post

Rotterdam Cultural Histories #22:  
Hortus Botanicus
9 september 2022–26 februari 2023

Tentoonstellingsoverzicht Tentoonstellingsoverzicht Rotterdam Rotterdam 
Cultural Histories #22: Hortus BotanicusCultural Histories #22: Hortus Botanicus, , 
2022, Kunstinstituut Melly, Rotterdam. 2022, Kunstinstituut Melly, Rotterdam. 
Fotograaf: Kristien Daem.Fotograaf: Kristien Daem.
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Voor Een tuin van wolken werd Samiee door Stadsarchief Rotterdam 
geïnspireerd om te kijken naar de opbouw van onze wijk Cool  
in de jaren zeventig van de negentiende eeuw, direct na de chole-
ra- en tuberculose-epidemieën. In deze periode werden de  
botanische tuin en de Clinische School (1828–1866) getransformeerd 
in een volledig nieuw bebouwde omgeving, inclusief onze  
Witte de Withstraat. De naam van de huidige Boomgaardsstraat 
verwijst naar de natuurlijke omgeving en de tuinen die in dit  
deel van Rotterdam bestonden vóór de stedelijke ontwikkeling. 
Samen met Vivian Ziherl heeft Samiee stadsplattegronden,  
tijdschriften en een botanische catalogus met geperste botani-
sche voorbeelden geraadpleegd.

Voor Samiee was Een tuin van wolken een plek van dagdromen 
en associëren. De kunstenaar putte uit zijn psychoanalytische 
opleiding om na te denken over de twee hoofdpersonages uit 
onze naamsveranderingsgeschiedenis: de zeventiende-eeuwse 
koloniale admiraal Witte Corneliszoon de With naar wie de Witte 
de Withstraat is vernoemd, en de voormalige kunststudent  
Melly Shum wiens portret in de Boomgaardsstraat staat afgebeeld 
op het billboard van de Canadese kunstenaar Ken Lum. Samiee 
bracht afbeeldingen van plantsoorten, medische geschiedenis, 
Perzische tuinen en Nederlandse maritieme schilderkunst samen 
met portretten van De With en Shum als ‘zwevende betekenisge-
vers’. Tussen de geschiedenislagen verwelkomde Samiee  
een collectieve heronderhandeling van de koloniale patriarch als 
symbolische vader.

Deze tentoonstelling was onderdeel van onze Anchored-serie, 
waarin de geschiedenis van ons gebouw, onze straat en  
onze buurt onderzocht wordt. De presentatie vond plaats naast  
de tentoonstelling Rotterdam Cultural Histories #22:  
Hortus Botanicus, in samenwerking met het Stadsarchief  
Rotterdam en bevatte nieuw teruggevonden negentiende-eeuwse 
kaarten en een plantencatalogus. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling lanceerde het  
Stadsarchief Rotterdam een nieuwe pagina gewijd aan de  
botanische tuin en de Clinische School – een toevoeging aan  
de verzameling online documenten over de stad Rotterdam.

Curator: Vivian Ziherl
Ondersteund door: Stichting Elise Mathilde Fonds 

SAM SAMIEE: Een tuin van wolken
9 september–31 december 2022

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS: Beatriz Santiago Muñoz, Sam Samiee, 
Francis McKee: Elizabeth A. Povinelli
9 september 2022



Tentoonstellingsoverzicht Sam Samiee: Een 
tuin van wolken, 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.
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Deze eerste tentoonstelling van Beatriz Santiago Muñoz in  
Nederland werd gepresenteerd als onderdeel van Gatherings  
and Passages, een meerjarige samenwerking met Sour  
Grass, het curatorenteam van Barbados dat geleid wordt door  
Annalee Davis en Iyawo (Holly Bynoe Young). Sour Grass heeft tot 
doel een beter begrip te ontwikkelen van de hedendaagse  
kunst en cultuur in het Caraïbisch gebied, en het bewustzijn te 
vergroten van koloniale geschiedenissen en ervaringen van  
postkolonialisme en dekolonisatie. 

Beatriz Santiago Muñoz is een in Puerto Rico gevestigde 
kunstenaar die voornamelijk werkt met experimentele bewegende 
beelden. Ze ontwikkelt haar films en video’s door te schrijven, 
maar ook door toevallige ontmoetingen tussen mensen en  
gestructureerde improvisatie. Afgelopen jaren deed ze onderzoek 
naar wat zij het ‘zintuiglijk onbewuste’ noemt. Met behulp van 
etnografische technieken onderzoekt ze populaire cultuur,  
geschiedenis en inheemse mythologieën. Ze plaatst verhalen in 
verhalen, werelden in werelden, en creëert zo rijke en structurele 
interventies waarin documentaire, fictie en verhalen naast  
elkaar komen te staan.

De navel van de droom presenteerde Santiago Muñoz  
een nieuwe, in opdracht gemaakte filminstallatie en twee recente 
filmwerken. Ze ontwikkelde ideeën over visuele archeologie, 
gedekoloniseerde locaties en alternatieve leef-modellen.  
De werken werden tentoongesteld in combinatie met een nieuwe 
reeks tekeningen en objecten die de toekomstige ontwikkelingen 
in de regio ondervroegen.

In De navel van de droom presenteerde Santiago Muñoz een 
oeuvre van nieuw en bestaand werk en behandelde ‘vertaling’  
als een hybride taalkundige en territoriale aangelegenheid. Vanuit 
methodologisch oogpunt verkende Santiago Muñoz het proces 
van het maken van werk op verschillende plaatsen in het Caraïbisch 
gebied, en hoe er tussen deze verschillende plekken een  
samenhang tot stand kan worden gebracht. Centraal in de  
tentoonstelling stond een recent werk El cuervo, la fosa y la yega  
(De raaf, de geul en de merrie). Deze film uit 2021 ging over  
een poging van toneelschrijver Guy Régis jr. om Marcel Prousts  
beroemde Á la recherche du temps perdu (Op zoek naar de  
verloren tijd) te vertalen naar het Haïtiaanse Kreyòl.

Curatoren: Sour Grass, Iyawo (Holly Bynoe Young), Annalee Davis
Ondersteund door: AMMODO

BEATRIZ SANTIAGO MUÑOZ:  
De navel van de droom
9 september–31 december 2022

PUBLIEK PROGRAMMA

FOCUS: Beatriz Santiago Muñoz, Sam Samiee, 
Francis McKee: Elizabeth A. Povinelli
9 september 2022

ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk van  
Beatriz Santiago Muñoz
4 oktober 2022

Via onze website konden bezoekers een document 
downloaden met activiteiten om thuis mee aan 
de slag te gaan. Ook was het mogelijk om deze 
activiteiten te ervaren in de tentoonstellingen, 
begeleid door een van onze art mediators.  
Emmelie Mijs ontwikkelde de activiteiten, het 
document werd ontworpen door Loes Verstappen.

ESSIE: A Mic of One’s Own: Toeval & Kans  
met The Writer’s Guide (to the Galaxy)
7 oktober 2022
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Beatriz Santiago Muñoz, Beatriz Santiago Muñoz, Black Beach/Horse/Black Beach/Horse/
Camp/The Dead/ForcesCamp/The Dead/Forces, 2016 stille 16 mm , 2016 stille 16 mm 
zwart-wit film, 7:59 minuten; en zwart-wit film, 7:59 minuten; en Otros usos Otros usos 
(Other uses)(Other uses), 2014 stille 16 mm film, 6:52 , 2014 stille 16 mm film, 6:52 
minuten, beide met dank aan de kunstenaar. minuten, beide met dank aan de kunstenaar. 
Tentoonstellingsoverzicht Beatriz Santiago Tentoonstellingsoverzicht Beatriz Santiago 
Muñoz:Muñoz: The Navel of the Dream The Navel of the Dream, 2022, , 2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Kristien Daem.Kristien Daem.



48 49

PABLO CASTAÑEDA: Grens autoficties 
9 september–31 december 2022

Grens autoficties toonde meer dan veertig schilderijen, van 2006 
tot nu, van de Mexicaanse kunstenaar Pablo Castañeda.  
Daarnaast was er een nieuwe muurschildering te zien die 
Castañeda ter plekke had uitgevoerd. Grens autoficties was 
Castañeda’s eerste solotentoonstelling in Europa.

Castañeda richt zich al decennia lang op het in beeld bren-
gen van zijn directe omgeving en het omringende landschap,  
zijn vrienden en de lokale kunstgemeenschap. Hij volgde geen 
kunstopleiding en ontwikkelde zijn kunstenaarschap door 
nieuwsgierigheid en discipline, met name door persoonlijke erva-
ringen, zelf georganiseerde kunstworkshops en intellectuele 
interesses. Castañeda is niet te classificeren als zogeheten out-
sider kunstenaar, hij is kunsthistorisch goed onderlegd en  
is goed op de hoogte van de actuele kunstwereld. Als kritische 
kunstenaar verzet hij zich tegen starre definities, tegen  
binaire kaders zoals leven en werk, en tegen picturale dualiteiten, 
zoals oppervlakte en diepte.

Pablo Castañeda is een fervent kunstlezer en toeschouwer; 
hij concentreert zich op wat is achtergebleven – liefde, leegte, 
verlangen – en toch overal aanwezig: in verhalen, fantasie,  
verbeelding. Castañeda is doof geboren, en kan daardoor niet 
praten. In zijn leefomgeving speelt de orale cultuur een  
belangrijke rol, wat de waarde die beelden voor hem en voor zijn 
werk hebben versterkt. Castañeda schetst een wereld waarin 
zielen in de schemering gloeien, en waarin licht-donkercontrasten 
grenzen en overgangsfasen ophelderen. Sommige schilderijen 
zijn gecomponeerd als mise-en-scène voor een film noir. Andere 
als panoramische miniatuurverhalen, of als fragmenten van  
grotere verhalende voorstellingen. In de tentoonstelling werd 
Castañeda’s werk niet chronologisch of in series gegroepeerd, 
maar in verschillende scenario’s. Daarmee werd het verhalende 
of cinematografische element van de werken benadrukt.

Curator: Sofía Hernández Chong Cuy
Ondersteund door: AMMODO

PUBLIEK PROGRAMMA

ACTIVITEIT geïnspireerd op het werk van  
Pablo Castañeda 
4 oktober 2022

FOCUS: Alexandra van Dongen en Sofía  
Hernández Chong Cuy over Grens autoficties 
van Pablo Castañeda
2 december 2022
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Tentoonstellingsoverzicht Pablo Castañeda: Tentoonstellingsoverzicht Pablo Castañeda: 
Grens autofictiesGrens autoficties, 2022, Kunstinstituut Melly, , 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.
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PARTNERTENTOON-
STELLINGEN KAPWANI KIWANGA: Deposits

10 december 2021–12 februari 2022
State of Concept Athens, Athene, Griekenland

SASHA HUBER: You Name It
5 februari–1 mei 2022
The Power plant Contemporary Art Gallery, Toronto, Canada

CECILIA VICUÑA: Seehearing the Enlightened Failure 
7 februari–22 juli 2022 
Museum of Art Miguel Urrutia (MAMU) in Bogotá

ALIA FARID: A solo exhibition
25 maart–24 juli 2022
Contemporary Art Museum St. Louis, Verenigde Staten

JENNIFER TEE: Still Shifting, Mother Field
16 september–6 november 2022
Wiener Secession, Wenen, Oostenrijk

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

INTERNATIONAAL / 
REIZENDE TENTOONSTELLINGEN IN 2022



Tentoonstellingsoverzicht Nokukhanya Tentoonstellingsoverzicht Nokukhanya 
Langa: Langa: Een neerwaartse spiraal is een Een neerwaartse spiraal is een 
gespannen veergespannen veer, 2022, Kunstinstituut Melly, , 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.
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Nokukhanya Langa is de winnaar van de C.o.C.A. Award 2021 en is 
momenteel gevestigd in Gent, België. In deze tentoonstelling 
presenteerde zij een installatie over onze overweldigende innerlij-
ke leefwereld. Ze verbeeldde de gedachten die als een moshpit 
rondrazen door ons brein. In verschillende media zoals schilderij-
en, sculpturen en tekst, visualiseerde zij hallucinerende werkelijk-
heden, met gebruik van speels jargon en esthetiek.

Kenmerkend voor Langa’s praktijk is haar uitgesproken en 
rebelse beeldtaal die tegelijkertijd abstract, verhalend en figura-
tief is. Ze verkent deze veelzijdigheid om een gevoel van verwar-
ring en ambiguïteit te creëren. In haar werk zijn er verborgen 
betekenissen en politieke uitingen die met een speelse knipoog 
worden verkondigd. 

De tentoonstelling was ontwikkeld in samenwerking met 
Stichting C.o.C.A. (Collectors of Contemporary Art). C.o.C.A. 
bestaat uit een groep verzamelaars die zich ten doel stelt het werk 
van jonge en veelbelovende kunstenaars in Nederland te onder-
steunen via een werkbeurs. Dit is de tweede keer dat er een solo-
tentoonstelling voor de winnaar van de prijs wordt gepresenteerd 
in Kunstinstituut Melly, in samenwerking met Art Rotterdam.

Curator: Ellis Kat, in samenwerking met assistent-curator  
Julija Mockutė
Ondersteund door: Stichting C.o.C.A. (Collectors of  
Contemporary Art) en Mondriaan Fonds

NOKUKHANYA LANGA: Een neerwaartse 
spiraal is een gespannen veer
6 mei–21 augustus 2022

PUBLIEK PROGRAMMA

Creëren, Verzamelen, Schenken
In samenhang met de hedendaagse kunstbeurs 
Art Rotterdam 2022 presenteerde Kunstinstituut 
Melly een programma voor kunstprofessionals 
en -liefhebbers. Het programma bestond  
uit presentaties van verzamelaars en directeuren 
van particuliere collecties, gevolgd  
door gesprekken en een rondleiding door 
C.o.C.A.-gastcurator Ellis Kat. De evenementen 
vonden plaats in ons gebouw, op zaterdag  
21 mei 2022

Part 1: Particuliere Collecties, Publieke Opdrachten
Part 2: Ethiek van verzamelen
Part 3: C.o.C.A. Curator Rondleiding

Met: Ellis Kat, Iordanis Kerenidis, Marie Martraire, 
Piergiorgio Pepe, Alexander Ramselaar, Sandra 
Terdjman en Sietske van Zanten
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ARCHIEF

Ongeveer twee keer per maand ontving het archief een informa-
tieverzoek van buiten het instituut, zowel uit binnen- als buitenland. 
Die verzoeken kwamen van kunstenaars (informatie over hun 
eigen expositie bij Kunstinstituut Melly), studenten/onderzoekers, 
en tentoonstellingsmakers. Het meest werd informatie gevraagd 
over de tentoonstelling van Paul Thek, gevolgd door die van Jef 
Geys. Op verzoek hebben we enkele brieven uit de vitrine-expositie 
van Constant gescand en naar het Constant-archief in Utrecht 
verstuurd.

In 2022 zijn we bezig geweest met het overzetten van data van 
cd’s en dvd’s naar de server, omdat deze informatiedragers  
een beperkte houdbaarheid hebben. We hebben het archief  
van ons eigen drukwerk compleet gemaakt en de inventaris  
omgezet naar een digitaal formaat. Daarnaast hebben we nieuw 
materiaal dat door collega’s werd aangedragen gearchiveerd.

Tentoonstellingsoverzicht Tentoonstellingsoverzicht Over Constant: Over Constant: 
New BabylonNew Babylon, 2022, Kunstinstituut Melly, , 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Jeroen Lavèn.Rotterdam. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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Alle evenementen die in deze sectie worden vermeld, vonden 
plaats bij Kunstinstituut Melly, in ons auditorium, in 84 STAPPEN 
op de derde verdieping, of in MELLY op de begane grond. 

MELLY is een hybride ruimte op onze begane grond: boekwinkel, 
café, presentatieruimte en bovenal een plaats voor culturele  
interconnectiviteit. De ruimte is gratis toegankelijk en vormt de 
opening naar het publiek en de gemeenschappen. Op die manier 
worden de culturele dialoog en kennismaking met hedendaagse 
kunst gestimuleerd. We beschouwen MELLY als de thuisbasis  
van het door Kunstinstituut Melly ontwikkelde instrumentarium  
Collectief Leren. Dit experimentele programma is gericht  
op nieuwe vormen van samen leren en het bijeenbrengen van  
diverse stemmen.

KUNST EN  
ACTIVITEITEN

A Mic of One's Own: A Mic of One's Own: Toeval & KansToeval & Kans, vrijdag 7 , vrijdag 7 
oktober 2022. Fotograaf: Rosa Quist.oktober 2022. Fotograaf: Rosa Quist.
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SESSIE: New Radicalisms in samenwerking SESSIE: New Radicalisms in samenwerking 
met AWAKE, donderdag 29 juni 2022. met AWAKE, donderdag 29 juni 2022. 
Fotograaf: Jeroen Lavèn.Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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SESSIES

SESSIES zijn een combinatie van leren, performan-
ce en entertainment. Tijdens deze events  
worden met onder andere muziek en spoken word 
bruggen geslagen tussen verschillende discipli-
nes. Het belangrijkste doel is nieuwe manieren 
te ontdekken om samen te zijn en met elkaar om 
te gaan binnen de ruimte van de kunst. De uit-
gangspunten voor deze serie komen onder meer 
uit ons tentoonstellingsprogramma.

SESSIE: A Mic of One’s Own met The Writer’s 
Guide (to the Galaxy)
21 januari 2022

Voor deze Engels-Nederlandse editie van A Mic 
of One’s Own bundelden Kunstinstituut Melly en 
The Writer’s Guide (to the Galaxy) opnieuw  
hun krachten. Deze keer lieten ze zich inspireren 
door Iris Kensmil, die met haar tentoonstelling 
Some of my Souls het activisme en het intellec-
tuele werk van zwarte mensen in de westerse 
wereld een centrale plek gaf in het moderne 
streven naar emancipatie en vooruitgang.

Schrijvers, dichters, spokenwordartiesten 
en songwriters werden uitgenodigd om hun 
gedachten over zwarte intellectualiteit te delen. 
Wat verstaan we daar eigenlijk onder? Waar  
zien we het, en hoe wordt het nog meer geuit? 
De sessie vond online plaats.

SESSIE: Nederlandse verpleegkundigen door  
Iris Kensmil, Pauline Meurs, Djuwa Mroivili, Iris 
Wallenburg en Oemar van der Woerd
18 maart 2022

Geïnspireerd door de tekeningeninstallatie 
Dutch Nurses (2015) van Iris Kensmil en door het 
boek Zusters Uit Suriname van Annemarie  
Cottaar, en vanuit het verlangen om meer te leren 
over de context van de huidige gezondheidszorg 
in Nederland en Suriname, organiseerden  
we een dynamisch programma binnen Kensmils 
solotentoonstelling Some of My Souls.
Het bestond uit een pianoconcert van Djuwa 
Mroivili, met muziek van vergeten zwarte  
vrouwelijke componisten, een korte artist talk 
over Dutch Nurses, en een gesprek tussen  
Herman Jintie (algemeen directeur van Medical 
Mission Primary Health Care Suriname) en  
Pauline Meurs, Oemar van der Woerd en Iris 
Wallenburg (drie onderzoekers verbonden aan 
de School of Health Policy & Management van 
Erasmus Universiteit).

De tentoonstelling Iris Kensmil: Some of My 
Souls was te zien tot en met 20 maart 2022. 

SESSIE: A Mic of One’s Own: Als het lichaam ons 
thuis is, wie is dan onze buurt? met The Writer’s 
Guide (to the Galaxy)
15 april 2022

Deze editie van A Mic of One’s Own was de tweede 
editie van dit jaar en de eerste die live op locatie 
plaatsvond, in MELLY op de begane grond.

In deze SESSIES richtten de deelnemers 
zich op het menselijk lichaam door een inter-
sectionele feministische lens, geïnspireerd 
door de CLIP-tentoonstelling Thuis: Een onvol-
tooid project. Voor deze open mic-avond  
verwelkomden we schrijvers, dichters, spoken-
wordartiesten en songwriters om stukken aan 
te dragen die draaien om het lichaam – van het 
individuele tot het holistische en het meervoudige. 
Ze verkenden daarbij onder meer zaken als 
(collectieve) navigatie, beweging, transformatie 
en vloeibaarheid. 

SESSIE: MELLY x Eathouse x Family Dinner
22 april 2022

Op een avond vol bitterzoete smaken vertelden 
kunstenaars Charli Herrington en Gordon H. 
Williams over hun gezamenlijke werk Family 
Dinner. Ze richtten zich daarbij op de vele ingre-
diënten waaruit gemeenschapsprojecten bestaan.

Bezoekers konden hun eigen amaro (een 
kruidenlikeur) maken met ingrediënten naar 
keuze. Tijdens het maken leerden zij over het 
combineren van ingrediënten. De activiteit werd 
gebruikt om een discussie op gang te brengen 
over collectieve processen, waarbij deelnemers 
hun ervaringen en perspectieven deelden. 

SESSIE: MELLY x Eathouse x Bérénice Staiger
27 mei 2022

Tijdens deze avond kon ons publiek van de  
recepten proeven en luisteren naar jeugdherin-
neringen over eten. Het project was ontstaan 
vanuit de wens om gerechten uit de kindertijd  
te delen en de daarmee verbonden herinneringen 
te ontrafelen om zo een gevoel van saamhorigheid 
te creëren met een groep mensen die elkaar  
nog niet kenden. 

AAN TAFEL is een langlopend project van 
de Rotterdamse kunstenaar Bérénice Staiger, 
dat sinds 2016 in verschillende vormen plaatsvindt. 
Het doel van het project is om een ruimte  
voor intimiteit te creëren als een manier om je 
buitenshuis thuis te voelen. 

SESSIE: New Radicalisms x Mala Kenza Badi
3 juli 2022

Transfer the Belonging van Mala Kenza Badi was 
een installatie en performance-lezing over de 
Marokkaanse migratiebeweging naar Nederland. 
Deze SESSIE was onderdeel van het vierdaagse 
festival New Radicalisms, waarin gedeelde  
identiteiten, digitale realiteiten en culturen van 
het tussengebied werden onderzocht.

SESSIE: KLAUW x Bad Gays Party
8 juli 2022

De Bad Gays Party was een speciale queer  
viering in de geest van het boek Bad Gays,
in onze MELLY Boekwinkel & Café. De party  
was georganiseerd in samenwerking met  
het KLAUW collectief. Tijdens de avond kon het 
publiek speciale sex-positive en body-safe  
producten kopen die werden aangeboden door 
Tailbone.

De SESSIE werd gecombineerd met het 
boeken-event Bad Gays, dat de avond aftrapte 
met auteurs en historici Huw Lemmey en  
Ben Miller, in een gesprek onder leiding van 
Vivian Ziherl.

SESSIE: A Mic of One’s Own: Toeval & Kans met 
The Writer’s Guide (to the Galaxy)
7 oktober 2022

Tijdens deze derde editie van A Mic of One’s 
Own richtten de deelnemers zich op toeval en 
kansen, geïnspireerd op de tentoonstelling  
van Beatriz Santiago Muñoz die bij ons te zien 
was. We verwelkomden schrijvers, dichters, 
spokenwordartiesten en songwriters die  
stukken voordroegen over dit thema.

De serie A Mic of One’s Own wordt georga-
niseerd door Kunstinstituut Melly en The Writer’s 
Guide (to the Galaxy). De bijeenkomsten vinden 
plaats in onze benedenruimte MELLY.

SESSIE: Getting Tropical - Deel 1 met Karina 
Villafan, Clara Saito en Lara Silva Santos
25 november 2022

Tijdens het eerste deel van Getting Tropical 
voerde kunstenaar en choreograaf Karina Villafan 
een performance uit. Daarin combineerde ze 
beweging, tekst en sociale media in een  
denkbeeldig post-catastrofescenario dat zich  
afspeelt in de tropen van een hyperfictieve  
wereld die soms op Brazilië lijkt. Het publiek 
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werd gestimuleerd om kritisch na te denken over 
de mythe die eraan ten grondslag ligt: als een 
Europese koloniale creatie die tot op de dag van 
vandaag in de media wordt gepresenteerd als 
een aards en tropisch paradijs, en deze opnieuw 
te presenteren als een horrorverhaal/-beeld.  
De kunstenaar en medewerkers ontwikkelden 
daar door middel van performance nieuwe  
strategieën voor, omschreven als Strategies  
of Cracks.

Getting Tropical is de tweede voorstelling 
die Karina Villafan ontwikkelde binnen  
haar Getting Worse-serie, een doorlopende 
onderzoeksreeks rond het thema ‘het einde  
van de wereld’. 

In nauwe samenwerking met: Clara Saito en  
Lara Santos
Geluidsbewerking: Nadia Bekkers
Originele mix: PepaPuke
Kostuum: Dragadina
Advies: Flavia Pinheiro en Fernando Belfiore
Sponsor: AFK — Amsterdams Fonds voor de Kunst
Co-productie: FLAM festival en Kunstinstituut 
Melly

SESSIE: Getting Tropical - Deel 2 
Workshop met Karina Villafan, Clara Saito en 
Lara Silva Santos
26 november 2022

De workshop Schud je stereotype van je af kwam 
voort uit de voorstelling Getting Tropical. Worst 
Version die een dag eerder plaatsvond in MELLY. 
De workshop werd geleid door performers Clara 
Saito, Karina Villafan en Lara Santos.

De makers ontwikkelden in het stuk Getting 
Tropical de praktijk van ‘scheuren’: strategieën 
om te bewegen binnen de kieren van koloniale 
en institutionele projecten. Een vertaling van 
wat filosoof en babalorixá (priester) Luiz Simas 
‘Brasilidade’ noemt. In de workshop werd  
aan deze strategieën gewerkt door middel van 
onder meer bewegings- en tekstoefeningen. 

SESSIE: A Mic of One’s Own: Thuis met  
The Writer’s Guide (to the Galaxy)
9 december 2022

Tijdens de vierde editie van A Mic of One’s Own 
richtten de deelnemers zich op het thema 
‘thuis’. Waar en wanneer zijn we thuis en bij wie 
voelen we ons thuis? De tentoonstelling van 
Pablo Castañeda die tot eind december te zien 
was bij Kunstinstituut Melly diende daarbij  

als inspiratie. Schrijvers, dichters, spoken-
wordartiesten en songwriters droegen stukken 
aan over het thema.

WORKSHOPS Schrijven / Spoken word door  
Ivan Words
16, 23, 30 juli 2022

In deze WORKSHOPS gingen beginners en meer 
ervaren schrijvers onder leiding van Ivan Words 
aan de slag met oefeningen die hen helpen met 
het maken van een tekst. In deze workshops 
creatief schrijven stond de beleving centraal.

SESSIE: Nederlandse verpleegkundigen, SESSIE: Nederlandse verpleegkundigen, 
vrijdag 18 maart 2022. Fotograaf: Aad vrijdag 18 maart 2022. Fotograaf: Aad 
Hoogendoorn.Hoogendoorn.
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FORUM: Zorg voor rechtvaardigheid met FORUM: Zorg voor rechtvaardigheid met 
Jeanette Chedda, The Feminist Health Care Jeanette Chedda, The Feminist Health Care 
Research Group (Inga Zimprich), vrijdag 29 Research Group (Inga Zimprich), vrijdag 29 
april 2022. Fotograaf: Aqueene Wilson.april 2022. Fotograaf: Aqueene Wilson.
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FORUMS bieden een plek voor diepgaande gesprekken tussen 
ons tentoonstellingsprogramma en actuele kwesties in de  
publieke sfeer. FORUMS brengen kunstenaars en bezoekers samen 
met vooraanstaande denkers, onderzoekers en specialisten  
en met belangrijke woordvoerders uit de gemeenschap. 

FORUMS
FORUM: Zorg voor Rechtvaardigheid met  
Jeanette Chedda en The Feminist Health Care 
Research Group (Inga Zimprich)
29 april 2022 

Het FORUM Zorg voor Rechtvaardigheid bracht 
perspectieven samen met betrekking tot ‘zorg’ 
in relatie tot sociale en fysieke bouwwerken, 
inclusief die van kunstinstellingen. Het programma 
sloot de onderzoekscluster Zorg voor rechtvaar-
digheid af. Onder de gasten waren activiste, 
schrijfster en model Jeanette Chedda, en  
84 STAPPEN-kunstenaar Inga Zimprich van de 
Feminist Healthcare Research Group.

Tijdens het FORUM werden er twee ronde-
tafelgesprekken gehouden, waarbij er praktijk-
voorbeelden werden uitgewisseld, gevolgd door 
een gemodereerde discussie.

Netwerk: Willem de Kooning Academie  
(Promiscuous Care Study Group)

FORUM: Free Heri Heri met Tayler Calister, 
Peggy Wijntuin, llaisa Ghisaidoobe
1 juli 2022

Op 1 juli 2022 sloegen Kunstinstituut Melly, het 
HipHopHuis en Theater Rotterdam de handen 
ineen om Emancipatiedag te vieren. Emancipa-
tiedag wordt in Suriname Ketikoti, ‘het verbreken 
van ketenen’, genoemd. Het markeert de  
afschaffing van de slavernij in het Nederlandse 
Koninkrijk op 1 juli 1863. Melly nodigde het  
publiek uit voor een gratis Heri Heri-maaltijd.

Heri Heri bestaat uit cassave, bakbananen, 
zoete aardappelen, vis en eieren en werd  
tijdens de trans-Atlantische slavenhandel op 
plantages over de hele wereld gekookt door  
tot slaaf gemaakte mensen. Om de afschaffing  
van de slavernij te herdenken en om hun  
voorouders te eren, startten Arya en Ira Kip het  
initiatief Free Heri Heri for All. Door Heri Heri  
te eten en de geschiedenis van de slavernij in  
Nederland te begrijpen, wordt het verleden  
niet vergeten en is een rechtvaardiger toekomst 
mogelijk.

Oud-gemeenteraadslid Peggy Wijntuin  
nam tijdens de Heri Heri-maaltijd kort  
het woord, gitarist Tayler Calister en zangeres  
Ilaisa Ghisaidoobe traden samen op.
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BOEKEN: BOEKEN: Tools voor collectief lerenTools voor collectief leren, vrijdag 4 , vrijdag 4 
november 2022. Fotograaf: Sander van Wettum.november 2022. Fotograaf: Sander van Wettum.
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KEYNOTES

De KEYNOTE-serie is een platform in Rotterdam om samen te 
komen om met elkaar van gedachten te wisselen en in gesprek te 
gaan. Elke KEYNOTE nodigt uit tot bijdragen over belangrijke 
publieke onderwerpen. Dit seizoen werd de relatie verkend tussen 
kunst en therapie, of therapeutische esthetiek, en vond plaats in 
samenwerking met educatieve partners uit Rotterdam en andere 
delen van Nederland.

KEYNOTE: Erik van Lieshout, René Daniëls – 
Between presence and painting
3 juni 2022

Naar aanleiding van het kunstenaarsportret dat 
Erik van Lieshout maakte van René Daniëls hield 
Van Lieshout bij Melly de lezing René Daniëls – 
Between presence and painting. De lezing  
werd gevolgd door een vraaggesprek onder leiding 
van Martijn van Nieuwenhuyzen, directeur en 
hoofdcurator van museum De Pont in Tilburg.  
In de lezing ging Erik van Lieshout in op de 
totstandkoming van zijn film, die getoond werd  
in de Maureen Paley Gallery in Londen en in 
museum De Pont.

KEYNOTE: Tools voor collectief leren met Gaëtane 
Verna, Hasna el Maroudi en Sarah Robertson
5 november 2022

Tijdens deze feestelijke KEYNOTE vierden we de 
lancering van Tools voor collectief leren, de 
publicatie over ons initiatief tot naamsverandering, 
gepubliceerd in samenwerking met Jap Sam 
Books. Het programma maakte deel uit van een 
festiviteitenweekend met gesprekken, filmver-
toningen, performances en een borrel.

KEYNOTE-gast was Gaëtane Verna, directeur 
van het Wexner Center for the Arts, voormalig 
directeur van The Power Plant Contemporary  
Art Gallery Toronto en toonaangevend in  
het veld van hedendaagse kunst en onderwijs.

In reactie op de publicatie Tools voor collectief 
leren ging Verna in op de vraag: ‘Wat is er  
nodig om te veranderen?’. Vervolgens vond er 
een gesprek plaats onder leiding van Hasna el  
Maroudi van Lilith Magazine en gastspreker 
Sarah Robertson van Bristol Beacon, een  
kunstinstelling die ook een meerjarig naamsver-
anderingsproces heeft doorlopen.

Tijdens de bijeenkomst voerden deelnemers 
van ons CLIP-programma een performance  
uit, die zij ontwikkeld hadden in het kader van 
hun gezamenlijke project Thuis: een onvoltooid 
project. 

Daarnaast werd een compilatiereeks van 
Melly TV vertoond, gevolgd door een feestelijke 
afsluiting met hapjes en drankjes.
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BOEKEN: BOEKEN: From the SourceFrom the Source, zaterdag 14 mei , zaterdag 14 mei 
2022. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.2022. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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BOEKEN

BOEKEN is een evenementenreeks die wordt  
gehost in MELLY. Elke editie markeerde een 
nieuwe thematische selectie boeken die was 
samengesteld door het team van Kunstinstituut 
Melly of door een genodigde.

BOEKEN: Entangled Species met Sasha Dees
25 februari 2022

Op onze eerste BOEKEN-editie van het nieuwe 
jaar presenteerde schrijver en curator Sasha 
Dees haar boek Entangled Species. Conversations 
on Contemporary Art in the Caribbean. Na twee 
decennia in de regio te hebben gewerkt en  
gereisd, bezocht Sasha Dees voor haar onderzoek 
zestien landen in het Caribisch gebied (waaronder 
Barbados, Curaçao, de Dominicaanse Republiek, 
Haïti en de Maagdeneilanden). Ze interviewde 
meer dan achthonderd kunstenaars en kunst-
professionals. De publicatie is het resultaat van 
haar onderzoeksproject.

BOEKEN: From the Source met Léuli 
Eshrāghi, Liisa-Rávná Finbog, Claudia Martínez 
Garay, Dale Harding, Yuki Kihara & Pablo José 
Ramírez
14 mei 2022

In deze speciale editie werd er gediscussieerd 
over de inzichten van inheemse kennis in een tijd 
waarin niet-nationalistische vormen van territo-
riale saamhorigheid steeds belangrijker worden 
in een wereldwijd sociaal-politiek klimaat dat 
steeds meer verdeeldheid zaait.

Het programma bestond uit bijdragen van 
Bidjara/Garingbal-kunstenaar D Harding; de  
Peruaanse kunstenaar Claudia Martínez Garay; 
de Sāmoan/Perzische/Cantonese kunstenaar, 
schrijver, curator en onderzoeker Léuli Eshrāghi; 
de adjunct-curator First Nations and Indigenous 
Art van Tate Modern Pablo José Ramírez; en  
de Sāmoan-kunstenaar Yuki Kihara.

Bij de feestelijke lancering van Čatnosat: 
Indigenous Art, Knowledge and Sovereignty 
werden we bijgestaan door kunstenaar,  

onderzoeker en co-editor Liisa-Rávná Finborg.  
Čatnosat is de catalogus van het Sámi Paviljoen 
op de 59e Biënnale van Venetië, mede uitgegeven 
door Valiz en Office for Contemporary Art  
(OCA) Norway. Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Biënnale van Venetië vertegenwoordigden 
Sámi-kunstenaars uitsluitend hun thuisland 
Sápmi, en voor het eerst werden de Sámi  
erkend als een natie, in een paviljoen dat hun 
naam droeg. 

De medewerkers deelden hun persoonlijke 
hoogtepunten van inheemse kunstgeschiede-
nissen en de boeken waarin die gedocumenteerd 
worden. 

BOEKEN: Light grey blue folds me like a book 
met Maike Hemmers
4 juni 2022

Kunstenaar Maike Hemmers lanceerde op deze 
middag haar nieuwste publicatie Light grey blue 
folds me open like a book. Dit kunstenaarsboek 
kwam voort uit Hemmers’ artistieke praktijk  
van mentale lichaamsscans. In zo’n proces  
worden kleuren in het lichaam gevoeld, en de 
kunstenaar interpreteerde deze door te tekenen 
en te schrijven. Ze gebruikte dit proces ook bij 
het maken van haar grootschalige kunstinstallatie 
Deze diepte wordt voelbaar die te zien was  
in 84 STAPPEN. 

Tijdens de  boekpresentatie ging  
Hemmers in gesprek met het publiek, onder 
leiding van Julija Mockutė van Kunstinstituut 
Melly. Aansluitend kon het publiek in MELLY 
Café proeven van een eetbare installatie  
door kunstenaars Sara Hamadeh en Pitchaya 
Ngamcharoen. Hamadeh en Ngamcharoen 
lieten zich daarbij inspireren door de manier 
waarop Hemmers gevoelens en kleuren, en 
zintuigen en smaken benadert. 

BOEKEN: Bad Gays met Huw Lemmey & Ben Miller
8 juli 2022

Op deze editie van BOEKEN werd het boek  
Bad Gays gepresenteerd, over de levens van de 

meest grappige, verontrustende en fascinerende 
queer-schurken uit de geschiedenis.

Bad Gays is gebaseerd op de populaire 
podcastserie en zet het beeld van homo-iconen 
en homohelden op zijn kop. De vraag is wat  
we over de geschiedenis, seksualiteit en identiteit 
van LGBTQ’s kunnen leren via hun slechteriken. 
Auteurs Ben Miller en Huw Lemmey graven de 
geschiedenis van queerlevens op, van keizer  
Hadrianus tot de beruchte gangster Ronnie Kray. 

Voor deze editie van BOEKEN werkten we 
samen met Queer Rotterdam. Het programma 
had de vorm van een open leesgroep, en werd 
afgesloten met een queerfeest in de geest van 
het boek.

BOEKEN: Opkomst van Nieuw Rechts in  
Nederland met Merijn Oudenampsen, Edwin 
Nasr gepresenteerd in samenwerking met  
de Erasmus Universiteit Rotterdam
7 oktober 2022

Socioloog Merijn Oudenampsen, auteur van  
De opkomst van Nieuw Rechts, ging tijdens deze 
editie van BOEKEN in gesprek met curator en 
criticus Edwin Nasr. Voor deze avond werkten we 
samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderwerpen waren de culturele politiek  
en het sociale klimaat in Nederland na de radicale 
‘verschuiving naar rechts’ van de vroege  
jaren 2000. Die verschuiving is tot op de dag van 
vandaag bepalend voor de randvoorwaarden 
van artistieke productie.

BOEKEN: Lancering boek Tools voor  
collectief leren
4 november 2022

Begin november vierden we met een feestelijk 
boekenprogramma de lancering van Tools  
voor collectief leren, de publicatie over ons initiatief 
tot naamsverandering, uitgegeven in samen-
werking met Jap Sam Books. Het programma 
maakte deel uit van een festiviteitenweekend 
met gesprekken, filmvertoningen, performances 
en feestelijk samenzijn.

Tijdens het programma hield onze eregast, 
de Rotterdamse wethouder Said Kasmi, een 
toespraak, en werd een compilatie van Melly 
TV-uitzendingen vertoond. 

Deze speciale editie van BOEKEN was  
een eerbetoon aan de vele stemmen die hebben 
bijgedragen aan ons initiatief tot naamsveran-
dering, en in het bijzonder aan de aanstormende 
professionals die deelnemen aan ons werk-leer-

programma Collectief Leren In de Praktijk (CLIP). 
De publicatie is het verslag van de  

‘collectief leren’-methode waarmee we onze 
naam veranderden van Witte de With Centrum 
voor Hedendaagse Kunst naar Kunstinstituut 
Melly. De auteurs reflecteren in  hun bijdragen 
op zowel de symbolische als de voortdurende 
transformaties van Kunstinstituut Melly,  
de institutionele cultuur, het publiek en het 
voortdurende streven naar sociale verantwoor-
delijkheid en meerstemmig erfgoed.

Tools voor collectief leren is ontworpen door 
Julie Peeters, en bevat bijdragen van Teana 
Boston-Mammah, Tayler Calister, Sofía Hernández 
Chong Cuy, Callum Dean, Rosa de Graaf,  
Boutaina Hammana, Michiel Huijben, Wooseok 
Jang, Stijn Kemper, Alex Klein, Jessy Koeiman, 
Prem Krishnamurthy, Rolando Vázquez Melken, 
Yahaira Brito Morfe, Nina Schouten, Alexander 
Tanazefti, Emily Turner, Aqueene Wilson, Yan 
Zhihan en Vivian Ziherl.



Publicatie Tools voor collectief leren. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.



Lancering van de publicatie Lancering van de publicatie Tools voor Tools voor 
collectief lerencollectief leren met een speech van  met een speech van 
wethouder Said Kasmi, vrijdag 4 november wethouder Said Kasmi, vrijdag 4 november 
2022. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.2022. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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FOCUS 

FOCUS is een serie met persoonlijke perspectie-
ven van medewerkers van Kunstinstituut Melly 
of andere betrokkenen over kunstwerken of 
projecten die op dat moment bij ons te zien zijn.

FOCUS: Tweewekelijkse meditatiesessie door 
Daily Practice
22 februari, 8 maart, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 5 juli, 
13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 
8 november, 22 november en 6 december 2022

Suzanne Weenink van Daily Practice verzorgde 
elke twee weken een stiltemeditatie van 30  
minuten. Daar was geen begeleiding bij aanwezig, 
deelnemers werden ondersteund door de stilte 
van anderen.

De meditaties werden beoefend in de ruimte 
On Wards Inwards van Moosje M Goosen en 
Daily Practice, onderdeel van 84 STAPPEN. 

FOCUS: Stilteretraite: Lente-equinox – Lente 
Inwaarts door Daily Practice
21 maart 2022

Een dag na de start van de astronomische lente, 
verzorgde Suzanne Weenink van Daily Practice 
een stilteretraite. Op en rond de meditatievloer 
van Daily Practice in 84 STAPPEN kregen de 
deelnemers de ruimte en de tijd om in stilte  
zit- en loopmeditaties te beoefenen. Door geza-
menlijk te mediteren, gesteund door de  
aanwezige stilte van anderen, biedt stilteretraite 
de mogelijkheid om voor langere tijd naar  
binnen te keren.

FOCUS: Stilteretraite: Zomer Inwaarts door Daily 
Practice
21 juni 2022

Op de langste dag van het jaar organiseerde 
Daily Practice wederom een stilteretraite. 

FOCUS: Bruine Atlantis Radio-programma met 
Ayesha Hameed en Ananya Kabir
24 juni 2022 

Deze FOCUS-editie over de solotentoonstelling 
Bruine Atlantis van kunstenaar Ayesha Hameed, 
bijgestaan door professor Ananya Kabir, resul-
teerde in een speciale aflevering van Radio 
Brown Atlantis. Dat radioprogramma werd later 
uitgezonden op Movement Radio in Athene en 
Radio alHara in Bethlehem.

Radio Brown Atlantis is een project van 
kunstenaar en schrijver Ayesha Hameed. In een 
experimenteel radioprogramma nodigde zij 
kunstenaars uit op het gebied van geluidskunst 
en muziek, en deskundigen op het gebied van 
performatief denken, om dwarsverbanden  
te onderzoeken tussen mensen uit de Afrikaanse 
diaspora, inheemse volken uit Zuid-Amerika,  
en ontheemde uit Zuid-Azië afkomstige  
contractarbeiders, vanwege hun gedeelde  
ervaring van oceanische koloniale routes.  
Het radioprogramma was samengesteld uit 
spontane gesprekken, vormgegeven door  
muziek, literatuur, geluidskunst en het vertellen 
van verhalen. 

Deze FOCUS-editie vond plaats in combinatie 
met FOCUS: Jan Verwoert over De wond in zijn 
verstrengelingen van Ane Graff.

Ondersteuning: Fins Cultureel Instituut voor  
de Benelux

FOCUS: Jan Verwoert over De wond in zijn  
verstrengelingen van Ane Graff
24 juni 2022

De FOCUS-editie naar aanleiding van de solo-
tentoonstelling De wond in zijn verstrengelingen 
van kunstenaar Ane Graff werd geleid door 
kunsthistoricus, criticus en schrijver Jan Verwoert. 
In de tentoonstelling presenteerde Graff een 
reeks sculpturen van glas, hars en in het lab 
gekweekte biologische materie, waarmee zij de 
vraag stelde hoe ideeën van het menselijk  
exceptionalisme zich verhouden tot de gezond-
heids- en ecologische rampen waar we vandaag 

de dag mee worden geconfronteerd. Verwoert 
heeft de ontwikkeling van dit specifieke werk de 
afgelopen jaren gevolgd en verweefde zijn  
lezing van de tentoonstelling met persoonlijke 
anekdotes, vragen en interpretaties.

Deze FOCUS-editie vond plaats in combina-
tie met FOCUS: Bruine Atlantis Radioprogramma 
met Ananya Kabir en Ananya Kabir. 

FOCUS: Beatriz Santiago Muñoz, Sam Samiee, 
Francis McKee en Elizabeth A. Povinelli
9 september 2022

Deze speciale FOCUS-editie markeerde de  
lancering van ons herfst/winter-tentoonstel-
lingsprogramma met een gesprek over intimate 
grammars – het bespreken van film en schilder-
kunst aan de hand van de politieke aspecten  
van locatie, vertaling, dagdromen en berusting. 
Deze editie was verbonden aan twee tentoon-
stellingen: De navel van de droom, van de  
Puertoricaanse kunstenaar en filmmaker Beatriz 
Santiago Muñoz; en Een tuin van wolken van  
de Iraanse schilder Sam Samiee.

Speciale gasten bij het gesprek waren de 
schrijver en curator Francis Mc Kee (CCA Glasgow), 
en de antropoloog en filmmaker Elizabeth A. 
Povinelli (Columbia University / Karrabing Film 
Collective).

Francis McKee is schrijver en criticus, en 
directeur van het CCA Glasgow. De term intimate 
grammars is ontleend aan de gelijknamige  
tekst van Elizabeth A. Povinelli, waarin zij het 
ontstaan van een samenhangend en duurzaam 
onderwerp via taal besprak in het licht op  
de onvertaalbaarheid van koloniale ruimte-tijd 
en locatie.

Het programma werd geleid door Vivian 
Ziherl, bijgestaan door Annalee Davis en Iyawo 
(Holly Bynoe) van Sour Grass. Santiago Muñoz’ 
De navel van de droom werd gepresenteerd als 
onderdeel van Gatherings and Passages, een 
langdurige samenwerking tussen Sour Grass en 
Kunstinstituut Melly om een dialoog tot stand 
te brengen tussen Nederland en het Caribisch 
gebied. Na het FOCUS-gesprek werden de ten-
toonstellingen geopend. 

FOCUS: Stilteretraite: Herfst-equinox door 
Moosje M Goosen en Daily Practice
20 september 2022

Op 23 september begon de astronomische 
herfst van 2022. Om de wisseling van het seizoen 
te markeren, organiseerde Suzanne Weenink 
van Daily Practice een stilteretraite. De retraite 

volgde een schema van periodiek zittende en 
lopende meditatie op en rond de vloer van  
On Wards Inwards, de installatie van Moosje M 
Goosen en Daily Practice, onderdeel van 84 
STAPPEN. 

FOCUS: Alexandra van Dongen en Sofía Hernández 
Chong Cuy over Grens autoficties van Pablo 
Castañeda
2 december 2022

Tijdens deze FOCUS-editie verwelkomden we 
Alexandra van Dongen, curator Historische 
Vormgeving bij Museum Boijmans Van Beuningen 
en gingen we in op de solotentoonstelling van 
Pablo Castañeda. Deze FOCUS onderzocht de 
herkomst van objecten, composities en filmrefe-
renties in een programma voor iedereen die 
gefascineerd is door kunstgeschiedenis, film en 
hedendaagse politiek.

Van Dongen staat bekend om haar onderzoek 
naar historische schilderijen, getraceerd via  
de geschiedenis van objecten. Zij identificeerde 
onder meer de vroegst bekende aanwezigheid 
van Arabische keramiek in de Europese  
kunst door gedetailleerd onderzoek naar ‘De 
drie Maria’s aan het graf’ (1430-1435) van  
Jan Van Eyck. In een dynamisch gesprek werd  
Van Dongen bijgestaan door directeur Sofía 
Hernández Chong Cuy, die ook in Mexicali is 
opgegroeid.
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Brunch tijdens het lanceringsweekend van de 
publicatie Tools voor collectief leren op 
zondag 6 november 2022. Fotograaf: Aad 
Hoogendoorn.
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A Mic Of One’s Own: A Mic Of One’s Own: Als het lichaam een thuis Als het lichaam een thuis 
is, wie is dan onze buurt?is, wie is dan onze buurt? Vrijdag 15 april 2022.  Vrijdag 15 april 2022. 
Fotograaf: Rosa Quist.Fotograaf: Rosa Quist.
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TRAININGEN

TRAININGEN is een reeks proactieve workshops 
die plaatsvinden als onderdeel van onze  
meerjarige tentoonstelling 84 STAPPEN. In die 
tentoonstelling transformeert Kunstinstituut 
Melly haar derde verdieping in een dynamische 
ruimte met kunstwerken en installaties met als 
thema’s geestelijke gezondheid en toegankelijk-
heid. Het hele jaar door werden in de weekenden 
therapeutische TRAININGEN georganiseerd  
van 60 minuten, begeleid door een diverse groep 
(gezondheids)zorgprofessionals. 

De TRAININGEN waren in 2022 verdeeld in de 
volgende thematische clusters:
#3: Zorg voor rechtvaardigheid (januari–april 2022)
#4: Familiebanden (mei–juli 2022)

Cluster#3: Zorg voor 
rechtvaardigheid

Discriminatie op grond van etnische afkomst, 
geslacht, godsdienst en handicap heeft  
gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Veel 
personen uit gemarginaliseerde groepen doen 
belangrijk werk door de bestaande machts-
structuren te bestrijden. Daarom was deze serie 
TRAININGEN gewijd aan verzorgers en aan  
pleitbezorgers voor rechtvaardigheid, rust en 
gelijkheid. Hun constante strijd kan leiden tot 
angst, depressie en burn-outs, en bij gemargi-
naliseerde groepen leidt dat vaak tot sociale en 
mentale barrières om deel te nemen aan het 
sociale domein. Wanneer zullen we een helende 
ruimte hebben voor onze eigen gemeenschappen? 
Hoe kunnen we rust onderzoeken als ons  
geboorterecht, of zoals RA Walden in hen mani-
fest opwierp: ‘Waarom sluit jouw activisme  
de gehandicapten uit?’

In deze derde cluster TRAININGEN onder-
zochten we deze vragen vanuit een politieke  
en activistische benadering, met behoud van 
het zorgelement. Het belangrijkste doel van 
deze TRAININGEN is rust te vinden in tijden  
van verzet.

De tweede helft van de bijeenkomsten  
bestond steeds uit een publieke dialoog tussen 
gezondheidswerker Sekai Makoni en de deelne-
mers, over gezondheidsruimtes, ervaringen,  
en bevrijdingspraktijken door middel van  
lichaamswerk voor BIPOC mensen. BIPOC staat 
voor Black, Indigenous, People of Color. Deze 
gemeenschappelijke sessies waren sterk verbon-
den met het thema Care for Justice en bedoeld 
om aandacht te vragen voor de vreugde,  
het belang, en de helende kwaliteiten die 
BIPOC health practitioners en hun praktijken 
met zich meebrengen.

Serie met BIPOC holistische genezers
In een serie van drie TRAININGEN stelden we 
BIPOC holistische genezers centraal. Door  
bewust BIPOC gezondheidswerkers bij ons uit  
te nodigen, stelden we de huidige (holistische) 

gezondheidsruimte op de proef.
De serie werd geïnitieerd door Sekai Makoni. 
Elke TRAINING begon met een lichamelijke  
ervaring over hoe het tegengaan van witheid 
eruit kan zien door genezers van kleur centraal 
te stellen.

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC holistische 
genezers #1 – Zwarte meditatie met Kanvie Winter
12 februari 2022

In de eerste TRAINING nodigden we Kanvie 
Winter uit, die de deelnemers zegende met de 
kracht van Zwarte meditatie.

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC holisti-
sche genezers #2 – Acupunctuur vanuit een 
Aziatisch perspectief met Kim Tran
19 februari 2022

In deze tweede TRAINING in de serie Centraal 
stellen van BIPOC holistische genezers nodigden 
we Kim Tran uit, die de deelnemers zegende  
met de kracht van acupunctuur vanuit een  
Aziatisch perspectief. Kim Tran is een geregis-
treerd Zhong acupuncturist die put uit expertise 
in de Chinese geneeskunde van haar voorouder-
lijke familiepraktijk, gecombineerd met haar 
opleiding. Kim Tran heeft een intersectioneel 
perspectief op welzijn, met aandacht voor  
het fysieke, emotionele, mentale en spirituele.

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC holistische 
genezers #3 – Shiatsu massage met Sheila Chi-
tanie & Sekai Makoni
26 februari 2022

In de laatste TRAINING uit de serie met BIPOC 
holistische genezers nodigden we Shiatsu-the-
rapeute Sheila Chitanie uit, oprichtster van 
BIPOC gezondheidscentrum KABRA. In een 
fysieke workshop liet zij de deelnemers de 
kracht van Shiatsu omarmen, een therapeutische 
vorm van lichaamswerk uit Japan.

TRAINING: Woorden vormen, woorden smelten
12, 19 maart 2022

‘Weet dan niemand dat het lichaam ergens 
anders begint en eindigt?’ Dit citaat van John 
Lee Clark, dichter en docent pro-tactiele  
communicatie, fungeerde in deze training als 
uitnodiging om het van elkaar afhankelijke  
‘elders’ te verkennen door ruimte te houden 

voor de vormen en texturen van woorden en 
talen. Pro-tactiele communicatie is een  
methode van communicatie tussen gebarentali-
ge en niet-gebarentalige doofblinden om  
een beter beeld van een verhaal of gebeurtenis 
te geven.

Woorden vormen, woorden smelten was 
een tweedelige TRAINING-serie, waarin deelne-
mers actief de normatieve ontwikkeling van 
kennis uitdaagden, en ruimte creëerden voor 
inclusieve, lichamelijke en/of pro-tactiele  
communicatie en waardesystemen. De serie 
werd begeleid door kunstenaar Raffia Li, die 
deelnemers uitnodigde om hun lichaam voorbij 
het gesprokene of geschrevene te verplaatsen 
naar het domein van de getekende, aangeraakte 
en anderszins gevoelde talen.

Raffia Li is ervan overtuigd dat als we in staat 
zijn om de woorden op te merken die op het 
voorhoofd, in de palm van de handen, of op de 
schouder of borst van de gesprekspartners 
‘groeien’, we ons nog meer naar elkaar zouden 
uitstrekken en met elkaar zouden verweven,  
en opnieuw ruimte maken voor relaties, beteke-
nissen en ‘zorgzame’ communicatie.

Jascha Blume, Mira Geirnaert en  Cornelie 
van Dijk begeleidden een deel van de trainingen 
in Nederlandse Gebarentaal (NGT). 

TRAINING: Mentale overbelasting – Crisis op 
afstand beleven door Diana Al-Halabi en Hilda 
Moucharrafieh

Diana Al-Halabi en Hilda Moucharrafieh nodigden 
het publiek uit om in een serie TRAININGEN 
samen te komen om ervaringen uit te wisselen 
over de effecten van ontwrichtend nieuws  
uit thuislanden. Revoluties strekken zich uit over 
landsgrenzen, en politieke strijd snijdt door 
ruimte en tijd. In de trainingen werd gezocht 
naar manieren om het huidige schuldgevoel van 
migranten te erkennen door de nadruk te leggen 
op de diasporische mentale rek in een vreemde 
omgeving – een plek weg van huis. Centrale 
vragen daarbij waren: Welke rol spelen mensen 
in een revolutie die van hen is, maar waar zij 
geografisch niet bij aanwezig zijn? Kunnen ze 
het foutieve gevoel van overlevingsschuld inruilen 
voor een emotionele woede? Welke basisbe-
hoeften komen in het gedrang op momenten 
van grote nood? En is er misschien een handrei-
king op te stellen voor bondgenoten om voor 
betrokkenen te zorgen tijdens de strijd die naar 
verwachting nog volgt?

Deze trainingen waren speciaal ontwikkeld 
voor gemigreerde groepen en medestanders, 
en konden het beste als reeks worden gevolgd. 
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De spreektaal was Engels, zo nodig voorzien van 
Arabische en Nederlandse vertalingen.

TRAINING: Mentale overbelasting – Crisis op 
afstand beleven #1 door Diana Al-Halabi & Hilda 
Moucharrafieh
26 maart 2022

In deze eerste training uit de serie Mentale  
overbelasting – Crisis op afstand beleven,  
getiteld Het delen en in kaart brengen van  
reizende gebaren van protest, gingen de deel-
nemers in op diasporische ervaringen in het 
buitenland, ten tijde van politieke strijd in  
het thuisland. Door ‘choreografieën’ van protes-
ten vast te leggen, belichtten zij de manieren 
waarop zij zich door verre vormen van verzet nog 
steeds actief voelden.

TRAINING: Mentale Overbelasting – Crisis op 
afstand beleven #2 
9 april 2022

In deze tweede training uit de serie, getiteld 
Recepten van zorg, richtten de deelnemers zich op 
hun meest basale en essentiële overlevingsbe-
hoeften. Voedsel en slaap zijn vaak de eerste 
behoeften die in het gedrang komen in tijden 
van nood. Deze training fungeerde als een  
leidraad om behoeften te herkennen en aan 
anderen kenbaar te maken, zodat bondgenoten 
voor betrokkenen kunnen zorgen als hun  
eigen mogelijkheden afnemen.

TRAINING: Mentale Overbelasting – Crisis op 
afstand beleven #3
9 april 2022

In deze laatste training uit de serie, getiteld 
Receptoren en Blokkeerders, positioneerden de 
deelnemers zich als wortelloze satellieten  
die op afstand in vreemde landschappen zweven. 
Te midden van politieke spanningen spelen 
betrokkenen op afstand de actieve rol van  
ontvangers en zenders van het nieuws dat elders 
gebeurt, wat vaak leidt tot burn-outs en/of  
overweldigende emoties. In deze training verkenden 
de deelnemers de strategieën en instrumenten 
die zij kunnen gebruiken om zich te kalmeren en 
te beschermen tegen de mentale overbelasting.

TRAINING: 6 ISLANDS zine #1 – Het verkennen 
van rust, zorg en genezing in ABC SSS- gemeen-
schappen door The Feminist Health Care Research 
Group (Inga Zimprich) & 6 ISLANDS zine
16 april 2022

Tijdens deze training  verkennen de deelnemers 
verschillende vormen van rust, zorg en genezing 
die (kunnen) bestaan in de context van ABC SSS 
(Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en
St. Eustatius)-gemeenschappen. Vertrekpunt 
waren individuele en collectieve ervaringen om 
een meer utopische, gedekoloniseerde wereld 
voor te stellen waarin zorg, rust en genezing 
gemakkelijk beschikbaar zijn. In de training  
werden deelnemers gestimuleerd om zich door 
middel van discussie, schrijven en beweging  
af te vragen welke veranderingen zij als individuen 
– en, misschien nog belangrijker, de instituten 
om hen heen – moeten ondergaan om deze 
vormen van rust haalbaar te maken. In deze 
verkennende training leerden deelnemers ver-
schillende praktijken kennen die kunnen beant-
woorden aan hun individuele en collectieve 
behoeften van rust, zorg en genezing.

Deze training was bedoeld voor mensen uit  
de ABC SSS-gemeenschappen en vormde de 
basis voor de zine-makingworkshop Het  
ontwikkelen van een gemeenschappelijke  
woordenschat voor rust, zorg en genezing in 
ABC SSS-gemeenschappen.

TRAINING: 6 ISLANDS zine #2 – Het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijke woordenschat 
voor rust, zorg en genezing in ABC SSS-gemeen-
schappen door The Feminist Health Care Research 
Group (Inga Zimprich) en 6 ISLANDS zine
23 april 2022

Tijdens deze zine-makingworkshop werd voort-
gebouwd op eerdere gemeenschapsdiscussies 
om een gedeelde woordenschat op te bouwen 
voor verschillende vormen van rust, zorg en 
genezing voor ABC SSS-gemeenschappen. Door 
een collectieve zine te maken, konden de eerder 
ontwikkelde concepten en terminologieën voor 
rust, zorg en genezing worden gearchiveerd.  
Op deze manier diende de zine als een hulpmid-
del om de keuzevrijheid te vergroten en betrok-
kenen dichter bij de zorg, rust en genezing te 
brengen die ze verdienen.

Deze workshop was bedoeld voor mensen 
uit de ABC SSS-gemeenschap en bouwde voort 
op de training Het verkennen van rust, zorg en 
genezing in ABCSSS-gemeenschappen.

TRAINING: Speciale editie van The Feminist 
Health Care Research Group – Crisis samen 
beleven door Inga Zimprich
30 april 2022 

In deze speelse training van de Feminist Health 
Care Research Group werden deelnemers  
uitgenodigd om na te denken over eerdere erva-
ringen met crises en hoe mensen elkaar  
wederzijds kunnen steunen wanneer zij emoti-
onele kwetsbaarheid ervaren. Mensen die  
zich zwak en instabiel voelen en een crisis ervaren, 
proberen vaak hun behoeften te onderdrukken 
en het alleen aan te kunnen. Die onderdrukking 
in de privésfeer snijdt hen niet alleen af van 
wederzijdse steunnetwerken, het leidt er ook toe 
dat ze de maatschappelijke dimensie van hun 
persoonlijke worstelingen uit het oog verliezen.

Cluster#4: Familiebanden

‘The love of the family, the love of one person 
can heal. It heals the scars left by a larger society. 
A massive, powerful society’, is een bekende 
uitspraak van Maya Angelou. Andersom toont 
een groeiend aantal onderzoeken aan dat  
negatieve familierelaties de gezondheid zowel 
geestelijk als lichamelijk kunnen beïnvloeden. 
De studie van het gezin speelde een cruciale rol 
in de geschiedenis van de psychoanalyse.  
Toch ontbreekt het ons, zelfs vandaag de dag, 
vaak aan de instrumenten om schrijnende  
patronen te identificeren en onze familierelaties 
te verbeteren. Om dit te begrijpen is het nodig 
de context te kennen in termen van klasse,  
geslacht en cultuur. In deze serie TRAININGEN 
zetten we instrumenten in en deelden we kennis 
over hoe te navigeren door uitdagende  
familiedynamieken,  zowel dichtbij als veraf, 
zowel jong als oud, biologisch of niet. Deelnemers 
spraken met elkaar over vragen als: Wat houdt 
de familie-entiteit in? Kunnen we spreken van 
een gezin als we het hebben over een stel  
zonder kinderen of een alleenstaande ouder? 
Hoe kunnen we familiebanden over een lange 
afstand in stand houden? En hoe kunnen  
we de verhalen van onze voorouders bewaren en 
toch ruimte maken voor genezing van het  
intergenerationele trauma? 

TRAINING: Creatix of All Life #1 – Duiken in 
vruchtbaarheid en conceptie door Fern Roman
7 mei 2022

De eerste training van holistisch therapeut en 
medicijnvrouw Fern Roman was bedoeld voor 
vrouwen, transmannen en non-binaire personen 
die proberen zwanger te worden of daar in de 
nabije toekomst voor openstaan. Tijdens deze 
training werd het thema vruchtbaarheid verkend 
door opnieuw contact te maken met de  
‘Baarmoeder van de Schepping’. Deelnemers 
leerden over hun innerlijke cycli en over de  
werking van het vrouwelijke voortplantingssys-
teem, met als doel deze wakker te maken en  
de mysteries van de baarmoeder te ontdekken.

Door het gebruik van meditatie, muziek  
en rituelen maakten de deelnemers hun lichaam 
wakker, en begonnen zij het proces van bewuste 
conceptie. Aan het einde van de training  
werden zij aangemoedigd om thuis nog een  
laatste oefening te doen om de rituelen die  
tijdens de training zijn uitgevoerd te voltooien.  
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Daarvoor ontvingen zij een kruidenmengsel 
voor een vaginaal stoomritueel om de wens  
om een gezin te stichten of uit te breiden  
te manifesteren.

TRAINING: Vadersessies door Romano Haynes
14, 21, 28 mei 2022 

In deze trainingsserie voor (aanstaande)  
vaders stond het thema ‘vaderschap’ centraal. 
Het vaderschap is een rol waarbij mannen veel 
controle uit handen moeten geven, iets wat  
hun niet altijd makkelijk afgaat. Via verschillende 
oefeningen die te maken hadden met kwets-
baarheid en overgave werden deelnemers  
tijdens de trainingen uitgenodigd om diepere 
lagen in zichzelf op te zoeken en zich gedragen 
te voelen door andere mannen.

Onder begeleiding van Romano Haynes 
gingen (aanstaande) vaders samen op zoek naar 
de betekenis van het vaderschap. Daarbij wer-
den vragen besproken als: Wat zijn de ideeën en 
geloofsovertuigingen die wij hebben over het 
vaderschap? Wat zijn onze verlangens en angsten 
als het aankomt op deze rol? Wat hebben we 
geleerd van onze eigen ouders en welke patro-
nen mogen wij transformeren?

TRAINING: Familieopstellingen – Doorbreek de 
Cyclus door Kamlawatie
4, 11 juni 2022

In de interactieve workshop van Holistic Life & 
Awareness-coach Kamlawatie werden  
deelnemers uitgenodigd om te ervaren hoe  
hun familiebanden onbewust een grote rol  
spelen in hun dagelijks leven. Onbewuste  
ineffectieve patronen druppelen door in relaties,  
op de werkvloer, en elders. Doel van de training  
was daar inzicht in te bieden, zodat deelnemers 
zichzelf en hun familiebanden zouden kunnen 
helen.

De training begon met een korte theoreti-
sche inleiding, waarna deelnemers al snel  
inzicht kregen in hun eigen gedrag, patronen en 
overtuigingen. Door middel van verschillende 
opstellingsoefeningen ervaarden deelnemers   
de betekenis van heling bij pijnlijke onderwer-
pen, traumatische ervaringen, of blokkades. De  
centrale vraag was dus: ben jij klaar om de  
cyclus te doorbreken?

TRAINING: Creatrix of All Life #2 – Het herdefini-
eren van de vruchtbaarheid van vrouwelijke 
kinderloze lichamen door Fern Roman
18 juni 2022

De tweede training door holistisch therapeute 
en medicijnvrouw Fern Roman was bedoeld voor 
vrouwen, transmannen en non-binaire personen 
die bewust besluiten om geen kinderen te  
verwekken. Door gezamenlijk  de status quo te 
trotseren, werden kinderloze lichamen  
‘gedestigmatiseerd’. Deelnemers keken gezamen-
lijk  naar manieren om het concept van  
vruchtbaarheid en de relatie met familie, doel  
en creativiteit te herdefiniëren. Er werden vragen 
besproken als: Wie zijn we zonder kinderen?  
Hoe gaan we om met de druk om een gezin te 
stichten? En wanneer kunnen we ruimte creëren 
voor de ontplooiing van onze dromen en per-
soonlijke projecten?

De training ging van start met een intiem 
gesprek over de taboes rondom bedoeld  
kinderloze lichamen. Vervolgens werden de 
deelnemers via een meditatiesessie in staat 
gesteld om contact te maken met hun lichame-
lijke potentieel om nieuwe projecten te  
creëren en hun creativiteit te stimuleren. Aan 
het eind van de training werden zij aangemoe-
digd om thuis nog een laatste oefening te doen 
om de rituelen die zij tijdens de training  
uitvoerden af te ronden. Daarvoor ontvangen  
zij een kruidenmengsel om een vaginaal stoom-
ritueel uit te voeren.

TRAINING: Hiraeth – Voorbij de Heimwee door 
Bina de Boer
25 juni 2022

In deze training werden deelnemers uitgenodigd 
om de pijnlijke realiteit te omarmen van migratie 
en familierelaties op afstand, om zo verbinding 
te kunnen maken met hun oorspronkelijke  
zelf en lichaam. Gezamenlijk erkenden zij de 
aanwezigheid van heimwee en de manier waarop 
assimilatie een essentieel gevolg is van mensen 
met een migratieachtergrond. Het leven tussen 
twee landen, twee culturen en/of twee families, 
maakt dat mensen zich verscheurd, stateloos  
en onveilig voelen. Als overlevingsmechanisme 
passen mensen zich dan ook ‘liever’ aan,  
aan de dominante cultuur, met als gevolg dat zij 
zichzelf verliezen.

Tijdens deze training gingen deelnemers de 
confrontatie aan met onderwerpen als migratie, 
assimilatie en verplaatsing, aan de hand  
waarvan de (emotionele) gevolgen van familie-
relaties op lange afstand in kaart werden  

gebracht. Door middel van systemisch werk en 
familieopstellingen gaven de deelnemers een 
plek aan gevoelens die zich uitten in heimwee, 
depressie en eenzaamheid. Transcultureel  
systemisch coach Bina de Boer reikte daarbij 
handvatten aan om deelnemers bewust hun  
plek in hun systeem, familie en wereld te  
laten innemen.

TRAINING: Wortels van samengestelde  
gezinnen door Bina de Boer
2 juli 2022

Opgroeien in een of meer samengestelde gezinnen 
vraagt van kinderen vaak om (mee) te bewegen, 
met als gevolg dat zij hierdoor hun plek van  
oorsprong uit het zicht verliezen. De effecten 
hiervan worden in alle levensfasen zichtbaar  
en beïnvloeden hen in hun ‘zijn’.

De training was specifiek bedoeld voor  
adoptie-, pleeg- en/of stiefgezinsleden. Tijdens 
de training konden zij ervaren welke complexe 
dynamieken er spelen bij samengestelde  
gezinnen. Maar ook welke impact afstand en 
adoptie hebben op de identiteit van mensen, 
hun lichaam en hun aanwezigheid. Adoptiecoach 
Bina de Boer gaf inzicht in de vergeten realiteiten 
van samengestelde gezinnen, als gevolg van 
loyaliteit, gedwongen verplaatsing, verwarring, 
en in- en uitsluiting, en nodigde de deelnemers 
uit hun oorspronkelijke plek weer in te nemen.

TRAINING: Speciale Editie – Het verkennen  
van een relatie met onze voorouders door  
Sandy Roxanna 
9 juli 2022

In veel culturen over de hele wereld komt  
voorouderverering voor. In onze West-Europese  
samenleving lijkt daar geen plaats voor. Spiritueel 
coach Sandy Roxanna nodigde deelnemers  
uit om te onderzoeken wat een relatie met hun 
voorouders voor hen zou kunnen betekenen  
en hoe zij die vorm zouden kunnen geven.  
Gebaseerd op de spirituele basis die voortkomt 
uit de sjamanistische traditie met Reiki,  
bespraken de deelnemers in deze training vragen 
als: Hebben voorouders alleen een biologische 
of genealogische betekenis voor ons, of zou er 
meer kunnen zijn? Zijn onze voorouders een 
statisch gegeven dat we mogelijk vereren, of 
zouden we een interactieve en dynamische relatie 
met hen kunnen hebben? Waarom is een relatie 
met voorouders zo belangrijk? En wat gebeurt  
er als je geen informatie hebt over je voorouders?
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PERFORMANCES

PERFORMANCES worden het hele jaar door 
geprogrammeerd, in reactie op of in samenhang 
met de tentoonstellingen van Kunstinstituut 
Melly.

PERFORMANCE: Dilution Cafetaria x Kate 
Moore x Herz Ensemble Players
6 maart 2022

Kunstenaarsduo Domenico Mangano & Marieke 
van Rooy, componist Kate Moore en de Herz 
Ensemble Players voerden een performance uit, 
gebaseerd op de installatie Dilution Cafeteria.

De installatie bestond uit zes grote keramische 
sculpturen gemaakt door Mangano & Van Rooy. 
Het werk kwam voort uit hun langdurige  
onderzoeksproject naar een psychiatrisch  
experiment uit de jaren zeventig in Nederland. 
In dit experiment gingen psychiatrische patiënten 
samenwonen met ‘normale’ mensen, in de hoop 
een beter begrip te krijgen van de ervaringen 
van ‘abnormaliteit’ en ‘afwijking’.

Componist Kate Moore en de Herz Ensemble 
Players speelden drie solostukken die afwisselend 
werden opgevoerd tijdens de performance met 
de sculpturen: Caprice no. 2 van Salvatore  
Sciarrino, uitgevoerd door Jellantsje de Vries 
(viool); Folded Lament van Frederik Croene en 
Sjors van der Mark, uitgevoerd door Sjors  
van der Mark (elektrische gitaar); en Moortgat  
van Remy Alexander, uitgevoerd door Tom  
Sanderman (saxofoon).

Tijdens deze muzikale performance in de 
tentoonstelling 84 STAPPEN gingen Mangano & 
Van Rooy en de muzikanten in interactie  
met de sculpturen, door ze aan te raken en te 
bekrassen om geluiden te creëren, en door de 
openingen van de sculpturen te gebruiken  
als luchtinstrumenten. Deze bijzondere samen-
werking tussen het kunstenaarsduo en Kate 
Moore ontstond in het Europees Keramisch 
Werkcentrum in Oisterwijk, waar Moore aan een 
nieuw project werkte op het moment dat  
Mangano & Van Rooy Dilution Cafeteria realiseerden.

PERFORMANCE: Thuis: Een onvoltooid project 
door CLIP 
8, 9, 15, 16, 22, 23 april 2022 

Thuis: Een onvoltooid project was een op  
performance gebaseerde tentoonstelling door 
de deelnemers van de vierde editie van ons  
programma Collectief Leren In de Praktijk (CLIP), 
onder leiding van de Amsterdamse kunstenaar 
en choreograaf Karina Villafan en curator Jessy 
Koeiman. De vraag ‘Als het lichaam een thuis  
is, wie is dan onze buurt?’ was daarbij het uit-
gangspunt. Het project was een oefening om 
gestructureerde wijken opnieuw te visualiseren 
als dynamische rizomen, om vertrouwde struc-
turen opnieuw uit te vinden en verbindingen te 
maken. Met medewerking van Ludmila Rodrigues 
(decorontwerp), Hyunji Jung (geluid/muziek), 
Eduardo Leon van Avoidstreet (kostuums).

Deelnemers: Bianca Casaburi, Lola den Dunnen, 
Je-Anne Dirksz, Simon Mensger, Seré, Elisa de  
la Sern Gallego, Lara Silva Santos, Repelsteeltje, 
Yoshi So, Alma Zijderveldt

Ondersteund door Stichting Verzameling van 
Wijngaarden-Boot

PERFORMANCE: Afstudeerprogramma’s  
Piet Zwart Master of Fine Art
15 juli 2022

Als onderdeel van de Piet Zwart Master of Fine 
Art Graduation Shows vond bij Kunstinstituut 
Melly een performanceprogramma plaats,  
bestaande uit twee presentaties:

MADELEINE RUGGI en MARÍA JOSÉ CRESPO: 
Witnessing as a method of getting through 
gateways
Madeleine Ruggi en María José Crespo brachten 
hun afzonderlijke informatieverwerkingen  
binnen hun artistiek onderzoek samen door 
ideeën en werkmethodes uit te wisselen in een 
audiovisuele performance presentatie. De  
presentatie navigeerde door verschillende  
manieren van informatie verzamelen, en de 
vertaling van gevonden materiaal als onderzoek.

SAMBOLEAP TOL: Where is my karaoke?
Voor deze lezing-performance bedacht Samboleap 
Tol een sonisch en tekstueel antwoord op de 
vraag ‘Where is my karaoke?’. Via verhalen nam 
ze het publiek mee naar haar muzikale biculturele 
jeugd, en flitste ze door verschillende sonische 
herinneringen.

VERTONING: PERFORMANCE Thuis: Een  
onvoltooid project door CLIP
28 oktober 2022

Vertoning van de documentaire over de vierde 
CLIP-editie en de door de deelnemers gemaakte 
performance tentoonstelling Thuis: Een  
onvoltooid project dat het resultaat was van het  
onderzoek dat zij tijdens het werk-leerprogramma 
uitvoerden. 
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Entree van de derde etage van Kunstinstituut 
Melly met werk van Alma Heikkilä: 
halfdoorlatend & gevoelig, onderdeel van 84 
STAPPEN. Kunstinstituut Melly, Rotterdam, 
17 mei 2022. Fotograaf: Kristien Daem.
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Performance Performance Thuis: Een Onvoltooid ProjectThuis: Een Onvoltooid Project, , 
vrijdag 8 april 2022, Kunstinstituut Melly, vrijdag 8 april 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Sander van Wettum.Rotterdam. Fotograaf: Sander van Wettum.
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PARTNERSCHAPPEN 

Om bij te dragen aan de culturele infrastructuur 
en profilering van de stad Rotterdam als  
culturele bestemming sloten wij ook in 2022 
lokaal partnerschappen met onder meer Rotterdam  
Festivals, Rotterdam Partners en Art Rotterdam.

ART CENTRAL ROTTERDAM XL

12–13 maart 2022

De deelnemende galeries, tentoonstellingsruim-
tes en instituten aan Art Central Rotterdam 
waren: Garage Rotterdam, Kunstinstituut Melly, 
TENT, Christian Ouwens, Chrysalid Gallery,  
Cokkie Snoei, Contour Gallery, Frank Taal, JOEY 
RAMONE, NL=US Art, PHOEBUS Rotterdam, 
Root Gallery, Wilfried Lentz Rotterdam, VIVID 
Galerie, ZERP Galerie, A Tale of A Tub, Huiden-
club, MAMA, PrintRoom, Studio Seine, Murals 
Inc. Brutus, Galerie Atelier Herenplaats, Het 
Archief, Hilton Art Lab, Huis van de Fotografie, 
LIFE, OMI, Rib, ROOF-A, WORM en WET.

INZAMELINGSACTIE VOOR 
OEKRAÏENSE KUNSTENAARS 
EN CULTUREEL WERKERS

25 maart 2022

Ter ondersteuning van de gemeenschap van 
kunstenaars en cultureel werkers in Oekraïne, 
organiseerden we een inzamelingsactie. Voor 
een donatie naar keuze maakten onze Armeense, 
Georgische en Litouwse teamleden een  
kom borsjtsj. Alle donaties kwamen ten goede 
aan het initiatief, mede geïnitieerd door WET 
Film om partnercollectief Freefilmers en  
hun gemeenschap van kunstenaars en cultureel 
werkers in Oekraïne te steunen voor  
herlocatie naar veiliger oorden, medische hulp 
en basisbehoeften.

ART ROTTERDAM 2022

19–22 mei 2022
Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

Ook in 2022 waren wij zichtbaar met een stand 
op de beurs. Hier presenteerden wij een kunstwerk 
in een beperkte oplage van 30 van kunstenaar 
Simon Fujiwara, die hij speciaal ontwikkelde voor 
het instituut, als onderdeel van onze fondsen-
werving. De opbrengst van deze verkoop ging 
deels naar de kunstenaar en kwam deels ten 
goede aan de educatieve programmering van 
ons instituut. Simon Fujiwara had van 9 april–12 
september 2021 een solotentoonstelling bij 
Kunstinstituut Melly.

EVENEMENT: Creëren, Verzamelen, Schenken 
tijdens Art Rotterdam
21 mei 2022

In samenhang met Art Rotterdam presenteerden 
we op zaterdag 21 mei een serie presentaties 
door en voor verzamelaars en directeuren van 
particuliere collecties.

PART 1: PARTICULIERE COLLECTIES, PUBLIEKE 
OPDRACHTEN
11:00–12:30 uur

Als het om hedendaagse kunst gaat, is de relatie 
tussen verzamelen en filantropie soms onduide-
lijk. Toch is er een duidelijk verschil tussen het 
opzetten van een privécollectie en het opzetten 
van een instelling of het opbouwen van een 
nieuw publiek. Dit programma bracht Sietske 
van Zanten (directeur van het LAM museum in 
Lisse) en Marie Martraire (directeur collecties 
van KADIST in Parijs en San Francisco) samen 
om de collecties te presenteren waar zij zorg 
voor dragen, evenals hun institutionele inspan-
ningen om het publiek te betrekken. Onder 
leiding van Sofía Hernández Chong Cuy gingen 
zij hier met elkaar en met de aanwezigen over in 
gesprek.

PART 2: ETHIEK VAN VERZAMELEN
13:00–14:30 uur

Dit jaar werd een onafhankelijke en internationale 
gedragscode voor verzamelaars van heden-
daagse kunst gepubliceerd: ethicsofcollecting.
org. De code moedigt verzamelaars aan om  
hun rol als ‘sociaal rechtvaardig, verantwoordelijk 
en transparant’ te heroverwegen. De code is 
opgesteld door een internationale groep verza-
melaars, en drie van hen kwamen naar Rotterdam 
om de code bij ons te presenteren: Iordanis 
Kerenidis, Piergiorgio Pepe, en Sandra Terdjman. 
Hun presentatie werd gevolgd door een gesprek 
met het aanwezige publiek onder leiding  
van Alexander Ramselaar, voorzitter van de  
Nederlandse Stichting Collectors of Contemporary 
Art (C.o.C.A.).

PART 3: C.O.C.A. CURATOR RONDLEIDING
17:00–18:00 uur

C.o.C.A.-gastcurator Ellis Kat sprak over Nokukhanya 
Langa’s tentoonstelling Een neerwaartse spiraal 
is een gespannen veer.

RONDLEIDING: C.o.C.A. Rondleiding door  
de tentoonstelling tijdens Art Rotterdam  
door Sofía Hernández Chong Cuy, Ellis Kat  
en Nokukhanya Langa
21 mei 2022

KUNSTAVOND EN KUNSTBLOCK 

Onze tentoonstellingen en programma’s waren 
ook in 2022 elke vrijdagavond gratis toegankelijk 
in het kader van de Kunstavond, een programma 
van Kunstblock, de samenwerkende kunstinstel-
lingen in het Rotterdamse Kunstkwartier: 
MAMA, CBK-TENT, Kunstinstituut Melly, V2_ en 
WORM. 

Kunstblock is opgericht om samen te werken op 
diverse vlakken en om gezamenlijk (brede)  
publieksprogramma’s en promotie te realiseren 
waarvoor de instellingen afzonderlijk te klein of 
te specifiek zijn. Door programma’s aan elkaar te 
koppelen, nieuwe formats te bedenken en activi-
teiten op elkaar af te stemmen, willen we meer 
publiek bereiken en aantrekken, maar ook een 
grotere impact en reikwijdte bereiken binnen het 
kunst- en stedelijke klimaat. Ook educatie is een 
belangrijk aandachtspunt.

MUSEUMNACHT010:

LIVE: Kunstinstituut Melly en Amarte Foundation 
in Concert
18 juni 2022

Tijdens de tiende editie van de Rotterdamse 
Museumnacht presenteerden we LIVE:  
Kunstinstituut Melly en Amarte Fonds in Concert, 
een nacht van opeenvolgende concerten die 
vervloeiden met de tentoonstellingen verdeeld 
over vier verdiepingen. Muzikanten en geluids-
kunstenaars uit diverse genres, waaronder  
electro, ambient, dream-pop, folk, experimentele, 
klassieke en West-Afrikaanse dansmuziek,  
waren uitgenodigd om te reageren op tentoon-
stellingen die op dat moment te zien waren  
bij Kunstinstituut Melly.

Deelnemers waren BÄSN, Blink Quartet, Ensemble 
VONK, Lotte Sarembe, Omar Medina, sosesina, 
Tirikilatops, Berima Amo + the All Stars Afro Band.

TAXATIEDAG DOOR VENDU 
ROTTERDAM

27 oktober 2022

Samen met de experts van Vendu Rotterdam 
organiseerden we een gratis taxatiedag.
De ervaren en deskundige taxateurs gaven  
kosteloos advies over meegebrachte voorwerpen, 
zoals schilderijen, sculpturen, zilver, sieraden, 
horloges en (Chinees) porselein.
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AWARDS PROGRAMMA

Het Awards programma, dat in 2020 werd  
gelanceerd ter ere van het dertigjarig jubileum 
van ons instituut, is er in het bijzonder op gericht 
erkenning te geven aan mensen die door middel 
van hun visuele productie, vakkundigheid en 
pleitbezorging bepalend zijn geweest in de  
totstandkoming, presentatie en waardering van 
hedendaagse kunst. De tweede editie van het 
Awards programma werd ook in 2022 mogelijk 
gemaakt door donaties, in de vorm van  
prijzengeld, die ons instituut ontvangen heeft 
van Berry Koedam | ramfoundation, het  
Mondriaan Fonds, en Stichting Droom en Daad. 
Deze samenwerking heeft geleid tot drie unieke, 
goed afgestemde awards.

MAKER ACHTER DE MAKER AWARD
Eerbetoon aan een maker die met feilloos  
vakmanschap en ondersteunende samenwerking 
onmisbaar is geweest voor een beeldend  
kunstenaar om diens werk zo goed mogelijk te 
kunnen verwezenlijken.
Winnaar: Struktuur 68
Jury: Binna Choi, Rieke Vos en Anne Wenzel

BERRY KOEDAM AWARD
Eerbetoon aan een maker die met visuele docu-
mentatie van kunstwerken en tentoonstellingen, 
evenementen en artistieke gemeenschappen in 
Nederland een gevoel voor deze tijd heeft weten 
vast te leggen.
Winnaar: Jannes Linders
Jury: Matthew Antezzo, Samira Benlaloua en 
Robert Glas

VISIONARY AWARD
Eerbetoon aan een maker die de weg heeft  
vrijgemaakt voor een betere artistieke omgeving 
en culturele sector in Rotterdam.
Winnaar: Linda Malherbe
Jury: Christina Li, Florian Cramer,  
Cye Wong-Loi-Sing.

Limited edition: Limited edition: A Whole New Who? (Bedtime A Whole New Who? (Bedtime 
Reading)Reading) door Simon Fujiwara tijdens de Art  door Simon Fujiwara tijdens de Art 
Rotterdam kunstbeurs, gepresenteerd in de Rotterdam kunstbeurs, gepresenteerd in de 
stand van Kunstinstituut Melly, 19–22 mei stand van Kunstinstituut Melly, 19–22 mei 
2022, Rotterdam. Fotograaf: Jeroen Lavèn.2022, Rotterdam. Fotograaf: Jeroen Lavèn.
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Berima Amo en the All Start Afro Band tijdens Berima Amo en the All Start Afro Band tijdens 
LIVE: Kunstinstituut Melly en Amarte Fonds in LIVE: Kunstinstituut Melly en Amarte Fonds in 
ConcertConcert op zaterdag 18 juni 2022. Fotograaf:  op zaterdag 18 juni 2022. Fotograaf: 
Floor Besuijen.Floor Besuijen.
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NAAMSVERANDERING

In 2022 bleven we ons inzetten voor institutionele 
transformatie. Dat deden we met de publicatie 
van een boek -  wat we vierden met een  
feestweekend waar we alle belanghebbenden 
bij betrokken - en met de ontwikkeling van een 
nieuw internationaal netwerk voor institutionele 
transformatie en best practice. Deze activiteiten 
waren een vervolg op onze naamsverandering, 
die van kracht werd op 27 januari 2021. Sinds die 
dag heten we officieel Kunstinstituut Melly. Die 
naam is ontleend aan het kunstwerk Melly Shum 
Hates Her Job uit 1990 van kunstenaar Ken Lum. 
Een billboard van dit werk hangt al meer dan 
dertig jaar aan de zijkant van ons gebouw, en op 
de hoek van onze voormalige naamgever de  
Witte de Withstraat.

Sinds ons meerjarige initiatief tot naams-
verandering van start ging, hebben wij vele 
vragen ontvangen van uiteenlopende professi-
onele onderzoekers. Deze brede belangstelling 
bleek ook uit de vele bezoeken aan ons instituut 
door collega’s van zowel Nederlandse als  
internationale kunstinstellingen die meer wilden 
weten over ons veranderingsproces. Als  
bijdrage aan de toekomst en aan beste praktijken 
hebben we een bloemlezing samengesteld 
onder de titel Tools voor collectief leren, waarin 
we ons naamsveranderingsproces vanuit  
verschillende perspectieven hebben gedocu-
menteerd. In het boek reflecteren de auteurs  
op zowel de symbolische als de structurele 
transformaties van Kunstinstituut Melly, onze 
institutionele cultuur, ons publiek en onze 
voortdurende missie voor sociale verantwoor-
delijkheid en meerstemmig erfgoed. Tools  
voor collectief leren is ontworpen door Julie 
Peeters, en bevat bijdragen van: Teana 
Boston-Mammah, Tayler Calister, Sofía Hernández 
Chong Cuy, Callum Dean, Rosa de Graaf,  
Boutaina Hammana, Michiel Huijben, Wooseok 
Jang, Stijn Kemper, Alex Klein, Jessy Koeiman, 
Prem Krishnamurthy, Rolando Vázquez Melken, 
Yahaira Brito Morfe, Nina Schouten, Alexander 
Tanazefti, Emily Turner, Aqueene Wilson, Yan 
Zhihan en Vivian Ziherl.

Tijdens het lanceringsweekend van Tools 
voor collectief leren bekrachtigden we onze 
netwerken, ons publiek en de lessen van onze 

naamsverandering en kwamen oude en nieuwe 
betrokkenen voor het eerst fysiek bijeen. De 
boekpresentatie werd opgeluisterd door de 
Rotterdamse wethouder Said Kasmi, en teamle-
den van Melly overhandigden de eerste exem-
plaren van het boek persoonlijk  aan onze  
voormalige directeuren: Chris Dercon, Bartomeu 
Marí, Catherine David, Hans Maarten van den 
Brink, Nicolaus Schafhausen en Defne Ayas.  
In een keynote-programma stonden we stil bij  
de vraag ‘wat er nodig is’ om te veranderen.  
Gaëtane Verna, directeur van het Wexner  
Center for the Arts, hield een toespraak, het 
programma werd geleid door Hasna el Maroudi 
van Lilith Agency. Sarah Robertson van de 
Bristol Beacon Music Hall, de concertzaal die 
voorheen Colston Hall heette en in een drie jaar 
durend proces van naam veranderde, gaf een 
reactie. Daarnaast lanceerden we tijdens een 
feestelijke brunch met voormalige medewerkers 
en bestuursleden een nieuw initiatief: Tools  
for Demodernizing, waarmee we onze focus op 
institutionele transformatie voortzetten via  
een internationaal netwerk en onderzoekskader. 

Tentoonstellingsoverzicht Sam Samiee: Een 
tuin van wolken, 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.



110 111

Performance Thuis: Een Onvoltooid Project, 
vrijdag 8 april 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Sander van Wettum.
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PUBLICATIES

Publicaties zijn een essentieel onderdeel van  
de artistieke activiteiten van Kunstinstituut  
Melly. Het uitgangspunt is dat boeken een uniek 
medium zijn: ze onderscheiden zich van  
tentoonstellingen en evenementen, kunnen een 
groot publiek bereiken en bezitten een blijvende 
waarde als archief van de activiteiten van zowel 
schrijvers, kunstenaars en curatoren, als  
vormgevers, redacteuren en lezers. De publicaties 
van Melly Publishers worden wereldwijd  
gedistribueerd door D.A.P. (Distributed Art  
Publishers Inc.), Cornerhouse en Idea Books.

In 2022 publiceerden we twee uitgaven.

De publicatie Jennifer Tee TAMPAN TULIP.  
Seasonal Work is verschenen bij de  
solotentoonstelling Still Shifting, Mother Field 
van Jennifer Tee die in 2022 plaatsvond in  
Vienna Secession in Wenen, en in 2023 bij  
Kunstinstituut Melly. De publicatie en de  
tentoonstelling zijn beide geproduceerd door 
Kunstinstituut Melly en Vienna Secession.  
Het onderwerp van het kunstenaarsboek is een 
centraal element uit de tentoonstelling,  
namelijk de collageserie Tampan Tulip van  
Jennifer Tee, met de thema’s, motieven en  
onderzoeken die eraan ten grondslag lagen.  
Het bevat indrukwekkende details van de  
collageserie, onderzoeksdocumentatie en es-
says, en laat de lezer kennismaken met de  
kernaspecten van de originele Indonesische 
Lampung tampan weefsels en met de manier 
waarop Tee deze aspecten in de serie heeft 
overdacht en er op haar eigen manier mee heeft 
gewerkt. Met bijdragen van Natasha Ginwala  
en Sophie J Williamson, waarin zij nieuwe  
perspectieven op de Tampan Tulip-serie van 
Jennifer Tee onthullen.

Onze tweede publicatie heeft te maken met 
ons naamsveranderingsproces. Op 27 januari 
2021 werd onze instelling omgedoopt tot  
Kunstinstituut Melly. De publicatie Tools voor 
collectief leren brengt meerdere stemmen  
en perspectieven samen, de auteurs reflecteren 
op ons initiatief tot naamsverandering en de  

institutionele veranderingsprocessen die we 
doorlopen hebben. De methode van  
‘collectief leren’ waar we in ons naamsverande-
ringsproces mee werkten, wordt er uitgebreid  
in beschreven. Het boek reflecteert op  
zowel de symbolische als de structurele trans-
formaties van Kunstinstituut Melly, onze  
institutionele cultuur, ons publiek en onze 
voortdurende inzet voor sociale verantwoorde-
lijkheid en meerstemmig erfgoed. 

BOEKEN: Bad Gays, vrijdag 8 juli 2022. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Blink Quartet tijdens LIVE: Kunstinstituut 
Melly en Amarte Fonds in Concert, zaterdag 
18 juni 2022. Fotograaf: Floor Besuijen.
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DIGITALE
STRATEGIE
Bij het begin van de coronalockdowns in 2020 
zijn we begonnen met een digitale strategie.  
We ontwikkelden microsites voor digitale  
programma’s op maat, zowel in relatie tot onze 
tentoonstellingen als in relatie tot het initiatief 
tot naamsverandering. Deze focus zetten  
we in 2022 voort met onze Kunstinstituut  
Melly-website en onze ‘connect’-pagina. Ook 
nadat de coronabeperkingen versoepeld  
waren, bleven we ons online publiek bedienen 
en onze online verbindingsmogelijkheden  
benutten via digitale activiteiten, virtuele rond-
leidingen en online uitzendingen.

ONLINE ACTIVITEITEN 

Online activiteiten boden we op twee manieren 
aan. Van onze website konden deelnemers  
een document downloaden met activiteiten om 
thuis mee aan de slag te gaan. Ook was het  
mogelijk om deze activiteiten te ervaren in de 
tentoonstellingen, begeleid door een van onze 
art mediators. Emmelie Mijs ontwikkelde  
de activiteiten, het document werd ontworpen 
door Loes Verstappen.

Uitgangspunt voor de activiteiten waren de 
kunstenaars en hun kunstwerken binnen het 
tentoonstellingsprogramma. Zo was er een 
activiteit over wachtkamers, gebaseerd op het 
werk van Lisa Tan, een workshop over oceanen 
en specerijen bij het werk van Ayesha Hameed, 
een activiteit met een microscoop bij het  
werk van Ane Graff, een workshop waarbij een 
droomlandschap gecreëerd werd geïnspireerd 
op het werk van Beatriz Santiago Muñoz,  
en een activiteit waarbij deelnemers gingen  
na denken over hun eigen omgeving en stad, 
geïnspireerd op het werk van Pablo Castañeda. 
De opdrachten gingen vergezeld van  
achtergrondinformatie en van afbeeldingen van 
de kunstwerken, en deelnemers konden hun 
voltooide opdrachten uploaden naar de online 
galerij. De deelnemers varieerden in leeftijd  
van 5 tot 60 jaar oud. 

VIRTUELE TOURS 

Van elke groepstentoonstelling en elk solo-
duetprogramma maakten we een virtuele 
videotour, die zowel via onze website als via onze  
YouTube-pagina te bekijken was. We promootten 
de video’s via onze socialemediakanalen.  
Als onderdeel van onze Gatherings and 
Passages-samenwerking met het Caribische  
curatorencollectief Sour Grass ontwikkelden we 
speciale ‘achter de schermen’-videoprogramma’s. 
In 2022 boden we ons publiek een kijkje achter 
de schermen van de Puerto Ricaanse kunstenares 
Beatriz Santiago Muñoz.

ONLINE UITZENDING 

We zijn in 2022 onze online content blijven  
uitbreiden en ermee blijven experimenteren. Als 
onderdeel van onze publicatie Tools voor  
collectief leren  hebben we een ‘Melly TV Reel’ 
ontwikkeld, die de driedelige tv-serie van  
Melly TV omvat, geproduceerd en uitgezonden 
in samenwerking met Open Rotterdam,  
Lilith Agency en Brand New Guys en met verdere 
online uitzending in samenwerking met e-flux 
Film and Video. Onze online beschikbare  
programma’s omvatten de evenementen BOEKEN 
van Merijn Oudenhampsen, FOCUS samen  
met Beatriz Santiago Muñoz, Sam Samiee, Francis 
McKee en Elizabeth A. Povinelli, een KEYNOTE 
voor Tools voor collectief leren en een korte 
documentaire over de 2022-editie van het CLIP- 
programma. Deze uitzendingen zijn beschikbaar 
via onze website en via onze Youtube-pagina.

Tentoonstellingsoverzicht, Tentoonstellingsoverzicht, Thuis: Een Thuis: Een 
Onvoltooid ProjectOnvoltooid Project, 2022, Kunstinstituut , 2022, Kunstinstituut 
Melly, Rotterdam. Fotograaf: Sander van Melly, Rotterdam. Fotograaf: Sander van 
Wettum.Wettum.
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TALENT- 
ONTWIKKELING
Onze focus op onderwijs en kunst omvat  
verschillende vormen van leren, waaronder  
collectief leren, steun voor aankomende  
kunstenaars en schoolprogramma's. We  
onderhouden sterke relaties en netwerken op  
meerdere niveaus van de onderwijssector - van 
universiteiten en hogescholen tot middelbare 
scholen, en met een focus op mbo en op  
speciale schoolinitiatieven. In 2022 hebben we 
ons gericht op de ontwikkeling van een  
nieuwe standaard voor mbo-programma's als 
onderdeel van de voortdurende 100%   
Hedendaags-samenwerking met onze buren 
TENT en MAMA. Onze onderwijsfocus omvat 
ook doelgroepen die minder gemakkelijk te 
bereiken zijn en opkomende professionals via 
het programma Collectief Leren In de Praktijk 
(CLIP). CLIP werd in 2022 uitgevoerd in  
samenwerking met het choreografieprogramma 
van de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling 
(SNDO). Na de coronalockdowns hebben onze 
educatieve programma's ons opnieuw in contact 
gebracht met verschillende gemeenschappen 
en leeftijdsgroepen.

De CLIP-deelnemers richtten zich in het eerste 
half jaar van 2022 op het maken van Thuis:  
Een onvoltooid project, een op performance 
gebaseerde tentoonstelling op onze tweede 
verdieping.  De vraag ‘Als het lichaam een  
thuis is, wie is dan onze buurt?’ was daarbij het 
uitgangspunt. 

Dit jaar waren de tien deelnemers van  
CLIP: Alma Zijderveldt, Bianca Casaburi, Elisa 
De La Serna Gallego, Je-Anne Dirksz, Lara Silva 
Santos, Lola den Dunnen, Repelsteeltje, Seré, 
Simon Mensger en Yoshi So. Deze tien 
CLIP-deelnemers organiseerden Thuis: Een 
onvoltooid project onder leiding van de Amster-
damse kunstenaar en choreograaf Karina Villafan 
en de curator voor collectief leren van  
Kunstinstituut Melly, Jessy Koeiman. Zij waren 
verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoe-
ren van de ‘partituur’ van de tentoonstelling. 
Andere medewerkers waren Ludmila Rodrigues, 
(decorontwerp), Hyunji Jung (geluid/muziek),  
en Eduardo Leon van Avoidstreet (kostuums). 
De Rotterdamse kunstenaar Pilar Mata Dupont 
werkte als producent van deze tentoonstelling 
nauw met de deelnemers samen. Mata Dupont 
begeleidde ook andere producties in Kunstin-
stituut Melly. Emilia Tapprest van nvisible heeft 
de documentaire van deze 2022-editie gemaakt.

  Thuis: Een onvoltooid project was een  
‘levende’ tentoonstelling die op 8 april opende 
voor het publiek, met performances en met 
fysieke elementen die in de loop van twee  
weken werden toegevoegd, weggelaten of ver-
vormd. In de maand april werd er in twee  
weekenden een performance uitgevoerd, die 
verdeeld was in twee hoofdstukken. Eén  
hoofdstuk om het publiek mee te nemen in de 
‘buurt’, en één hoofdstuk om het publiek te 
betrekken door het gebruik van meer interactie-
ve elementen. De choreografie was gebaseerd 
op een rizomennetwerk dat symbool stond  
voor de eigen idealistische buurt van de makers 
en alle verbindingen die daarbinnen en -buiten 
werden gemaakt. 

HOGER ONDERWIJS 
Met onze activiteiten in het hoger onderwijs 
creëren we strategische relaties met bachelor-, 
master- en PhD-programma's in binnen- en 
buitenland. Wij bieden speciale programma's 
aan in samenwerking met partners uit het hoger 
onderwijs, naast regelmatige rondleidingen, 
oriëntatieprogramma's en stagemogelijkheden. 
De samenwerking bestond in 2022 onder meer 
uit een FOCUS-programma in samenwerking 
met het Piet Zwart Institute en programmagast 
Jan Verwoert die reageerde op het werk van Ane 
Graff, en een BOOKS-programma in samenwer-
king met de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
We presenteerden werk van studenten Madeline 
Ruggi, María José Crespo en Samboleap  
Tol van het Piet Zwart Institute, als onderdeel  
van hun afstudeerpresentaties. Op internationaal 
gebied werkten we in ons stageprogramma 
samen met de School of Visual Arts en Bard 
College Curatorial Programs (beide in New 
York). Met onze rondleidingen en oriëntaties 
verwelkomden we groepen van onder meer  
de KABK, UvA, Sandberg Instituut, School of 
Arts Gent, Rietveld Academie, St. Joost  
Academie Breda, Willem de Kooning Academie, 
Codarts, Academy of Fine Arts Leipzig en Frank-
furt Städelschule.

100% HEDENDAAGS 
100% Hedendaags is een samenwerking tussen 
Kunstinstituut Melly, TENT en MAMA, gericht op 
het voortgezet onderwijs en het mbo. Na een 
traag coronajaar is 100% Hedendaags in 2022 
automatisch weer in het vizier van scholen  
gekomen. Zoals elk jaar organiseerden we voor 
het team van art mediators verschillende  
teambuildingactiviteiten, waaronder een  
excursie naar Brussel en een nieuwjaarsborrel 
met verbindende activiteiten.

100% Hedendaags is ook opgenomen in het 
Cultuurtraject Beeldend van KCR voor de tweede 
klas van het voortgezet onderwijs. Om kunst  
en cultuur een belangrijke rol te laten spelen  
op Rotterdamse opleidingen nam de werkgroep 
actief deel aan stadsbrede netwerken  
waaronder, werkgroep MBO cultuur & praktijk 
en Rotterdam CKV. 

100% HEDENDAAGS x MBO
100% Hedendaags x mbo is een nieuw  
kunsteducatieprogramma speciaal ontwikkeld 
voor en met het mbo. Het programma bestaat 
uit drie onderdelen en duurt 2,5 uur. Centraal in 
het programma staat het reflecteren op de  
eigen positie van de studenten, en op het ont-

moeten van elkaar, op nieuwe verrassende  
manieren. Het programma is onderzoekend, 
experimenteel en uitdagend. We hebben speci-
aal voor dit programma vier nieuwe art mediators 
aangetrokken: Maud Berden, Raffaella Huizinga, 
Berdan Kaplan en Ilidia Medina. Met hun flexi-
bele aanpak spelen ze ter plekke in op de  
dynamiek, de behoeften of de specifieke oplei-
ding van de groep. 

Daarnaast hebben wij verschillende  
kennissessies georganiseerd voor de art  
mediators, waarin we actuele thema’s bespraken 
en behandelden, zoals: ‘een duik in het mbo’, 
‘moeilijke gesprekken’, ‘lichaamstaal’ en  
‘genderterminologie’. Ook hebben we vertegen-
woordigers van verschillende mbo-opleidingen 
uitgenodigd om aan onze pilots mee te doen. 
We hebben vijf pilots gedraaid en geëvalueerd, 
en vervolgens het programma aangescherpt 
met de input van de deelnemers. In december 
2022 organiseerden we een kick-off van het 
programma. Tijdens een feestelijke avond vol 
workshops geïnspireerd op het nieuwe  
programma, begeleid en ontwikkeld door de 
nieuwe art mediators, lanceerden we 100% 
Hedendaags x mbo. Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door Fonds 21, De Gijselaar-Hintzen-
fonds en Stichting Zabawas. 

IMC WEEKENDSCHOOL 
Net als vorig jaar hebben wij ook in 2022 samen-
gewerkt met IMC Weekendschool. Daarvoor 
hebben we een programma op maat samenge-
steld, bestaande uit drie activiteiten: een inter-
actieve rondleiding in de tentoonstelling van 
Pablo Castañeda, een interactieve rondleiding in 
de tentoonstellingen van Maike Hemmers en 
Sam Samiee; en een workshop rondom het werk 
van Pablo Castañeda, waarbij gebruik is gemaakt 
van de speciaal ontwikkelde digitale activiteit. 

Begin 2023 komen de leerlingen terug om 
een minitentoonstelling te organiseren met  
de werken die zij gemaakt hebben, geïnspireerd 
op het eerdere bezoek. 

B!TS SPECIAAL ONDERWIJS 
In het najaar van 2022 zijn we een samenwerking 
aangegaan met Het Passer College voor de 
ontwikkeling van een programma op maat voor 
de leerlingen die het traject bij B!TS volgen. Voor 
deze doelgroep jongeren, die kampen met  
internaliserende problematiek, hebben wij samen 
met onze art mediator Lisa Diederik twee  
programma’s op maat ontwikkeld waar de leer-
lingen uit konden kiezen. Het eerste programma 
bestond uit een interactieve rondleiding en een 
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workshop rondom het thema ‘dagdromen’.  
De leerlingen gingen aan de slag met een medi-
tatie-oefening bij het werk van Maike Hemmers. 
Daar hoorde ook een praktische oefening bij, 
waarbij de deelnemers (met ogen dicht) met klei 
werkten. Bij het werk van Sam Samiee bespraken 
de leerlingen vervolgens in een passende ge-
spreksvorm het thema (dag)dromen. Daarna 
gingen ze in een workshop aan de slag met het 
eerdere kleiwerk. Met de uitkomst van het werk 
maakten ze een kunstwerk.

Het tweede programma ging van start met 
een interactieve rondleiding door de tentoon-
stelling van Pablo Castañeda. De leerlingen 
bekeken gezamenlijk de kunstwerken, praatten 
hierover (op basis van een Socratisch gespreks-
techniek) en de resultaten werden teruggekoppeld 
naar de eigen belevingswereld van de  
leerlingen. In de rondleiding kwam ook een 
korte praktische opdracht aan de orde: het 
tekenen of het namaken van een scène uit eigen 
leven in een tableau vivant (in groepjes).

In de workshop gingen de leerlingen in 
duo’s aan de slag met positieve eigenschappen. 
Welke positieve eigenschappen heeft de  
andere persoon? Op basis van deze karakterei-
genschappen maakten de leerlingen een  
portret van elkaar. 

Na de evaluatie met de school hebben we 
een samenwerking bevestigd voor 2023. 

JEUGD VAKANTIEPASPOORT 
Van 9 juli tot en met 21 augustus 2022 hebben 
wij wederom onze deuren geopend voor het 
Jeugd Vakantiepaspoort. Gedurende een aantal 
weken konden kinderen met hun begeleiders bij 
ons workshops volgen. Tijdens de workshops 
hebben wij gebruikgemaakt van de een document 
met activiteiten die we ontwikkeld hadden bij de 
werken van Ayesha Hameed en Ane Graff. 

TAAL TOURS 
De stad Rotterdam spreekt in vele talen.  
Kunstinstituut Melly heeft geluisterd en een 
nieuw programma Taal Tours gelanceerd. In 
2022 hebben we samen met onze Turkse art 
mediator Ezgi Aktuğ een Turkse rondleiding 
ontwikkeld en in een pilot getest. Vanaf septem-
ber 2022 nodigden wij Turks sprekende  
bezoekers uit om onze tentoonstellingen te 
bezoeken met een tour in hun eigen taal. Bij elke 
nieuwe tentoonstelling wordt een Turkse  
tour aangeboden. Voor 2023 zijn we van plan om 
de Taal Tours uit te breiden met andere talen. 

Presentatie Mbo x 100% Hedendaags, Presentatie Mbo x 100% Hedendaags, 
donderdag 1 december 2022. Fotograaf: donderdag 1 december 2022. Fotograaf: 
Aqueene Wilson.Aqueene Wilson.
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COMMUNICATIE 

De afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke investering  
gedaan in het opzetten en uitvoeren van een strategisch commu-
nicatieplan. Dit plan hebben we in 2021 volledig uitgevoerd en 
vormgegeven onder onze nieuwe naam, Kunstinstituut Melly. De 
naamsverandering van onze instelling, die in januari 2021 van 
kracht werd, zagen we als een grote kans om de institutionele 
transformatie en de sociale verandering te communiceren. In 
2022 hebben we dit strategische communicatieplan volledig  
afgerond en zijn we langzaamaan overgevloeid in een hybride 
plan waarbij er in de loop van het jaar steeds meer nadruk is gaan 
liggen op ons artistieke programma. Daarnaast focussen we nog 
steeds op de grotere institutionele doelstelling van diversificatie 
die sterk samenhangt met onze naamsverandering en  
transformatie van de afgelopen vier jaar.

 De onderwerpen waar we over communiceerden of waar 
media-aandacht voor was, waren in 2022 gevarieerd. Niet alleen 
omwille van het artistieke programma kwam het instituut  
veelvuldig in het nieuws, maar in 2022 ook nog steeds vanwege 
onze nieuwe naam: Kunstinstituut Melly. Daarnaast bleven we in 
een vroeg stadium inspelen op grootschalige evenementen die 
plaatsvonden in de stad, zoals de Rotterdam Art Week, die in 
2022 in de maand mei plaatsvond. Ook bereikten we een  
groeiende groep kunst- en cultuurliefhebbers via Kunstblock, het 
samenwerkingsverband van cultuurinstellingen in het  
Rotterdamse kunstkwartier. We hebben het groeiende persnetwerk 
actief onderhouden, ook met journalisten uit het buitenland  
die in het kader van citymarketing via Rotterdam Partners naar 
de stad kwamen. Kunstinstituut Melly bleef bij uitstek een kans 
om een internationaal publiek van kunstliefhebbers te bereiken.

COMMUNICATIEMIDDELEN

We houden ons publiek regelmatig op de hoog-
te van ons programma, via de volgende kanalen:  
(1) DIGITALE NIEUWSBRIEVEN: Ook in dit  
verslagjaar verzonden we Nederlands- en  
Engelstalige digitale nieuwsbrieven naar zowel 
binnen- als buitenlandse abonnees. In 2022 
meldden 535 nieuwe geïnteresseerden zich aan 
voor onze mailings, waarmee we op een bestand 
van in totaal 16.797 actieve adressen kwamen.  
(2) DRUKWERK: In 2022 maakten we gebruik van 
diverse vormen van drukwerk om het  
programma toe te lichten en onder de aandacht 
te brengen bij een breed publiek. Voor iedere 
tentoonstelling produceerden we een aparte 
uitnodigingskaart, waarvan 1.600 Nederlandstalig 
en 1.500 Engelstalig. 3.500 van deze kaarten 
verzonden we per post naar adressen uit  
ons bestand. De overige kaarten verstrekten we 
op onze locatie aan de bezoekers. (3) TENTOON-
STELLINGSINFORMATIE: We voorzien onze 
tentoonstellingen van muurteksten en titelbordjes 
die een introductie en verdiepende informatie 
bij de kunstwerken bieden. (4) ANSICHTKAARTEN: 
Bij de presentaties in de langlopende serie  
Rotterdam Cultural Histories produceerden we 
ook dit jaar weer ansichtkaarten met achter-
grondinformatie. Voor het ontwerp van het 
drukwerk werkten we in 2022 samen met  
ontwerpers Callum Dean, Wooseok Jang, Nina 
Schouten, Alexander Tanazefti, Emily Turner  
en Yan Zhihan.

DOELGROEPEN EN 
PUBLIEKSBEREIK

De kern van onze bezoekerspopulatie is te  
typeren als een nationaal en internationaal  
hedendaags kunstpubliek. De meerderheid van 
onze bezoekers woont in Rotterdam. Een  
kwalitatief publieksonderzoek dat gezamenlijk 
werd uitgevoerd bij Kunstinstituut Melly en 
CBK-TENT, toonde aan dat onze tentoonstellin-
gen een gemiddeld cijfer kregen van 4.8 van de 
5 van onze bezoekers en dat ze de kwaliteit van 
de tentoonstellingen als de belangrijkste  
reden voor een bezoek zagen. Onder publieks-
bereik verstaan wij niet alleen de bezoekers  
die wij ontvangen in ons gebouw (in 2022 waren 
dat er 27.346), maar ook het publiek dat onze 
reizende tentoonstellingen op andere locaties 
(landelijk en wereldwijd) bezoekt of online via 

livestreams onze symposia en lezingen volgt.
Middelbare scholieren en studenten van het 

beroeps- en hoger onderwijs uit de regio kwamen 
ook in 2022 naar Kunstinstituut Melly voor speciale 
rondleidingen, masterclasses en workshops.  
Ook betrokken wij weer nieuwe doelgroepen bij 
onze programmering door verbindingen te leggen 
met het thema van onze tentoonstellingen en 
andere presentaties. Het resultaat van deze  
inspanningen is een divers publiek dat niet alleen 
varieert in interesse, maar ook in leeftijd en  
achtergrond. Hoofddoel is het vergroten van het 
publieksbereik voor hedendaagse kunst, op basis 
van een (inter)nationale marketingstrategie  
gericht op kwaliteit en een lokale strategie gericht 
op gastvrijheid. Ook in 2022 waren twee belangrijke 
instrumenten om dit doel te bereiken de tweetali-
ge online communicatie (Nederlands en Engels) 
en de doorlopende zichtbaarheid van het  
programma in de eigen stad Rotterdam. Waar 
mogelijk zetten we in op communicatiemiddelen 
in andere grote steden in Nederland en op  
platforms in het buitenland.

Naast een breder publiek van cultureel  
geïnteresseerden, leerlingen uit het voortgezet 
en hoger onderwijs en (internationale) toeristen, 
heeft het instituut een groot bereik onder een 
meer gespecialiseerde publieksgroep van kunst-
professionals. Ze 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 een van de krachten achter ons 
programma en onze publieksbenadering. Om 
deze groep te informeren en aan ons te binden 
plaatsten we ook afgelopen jaar gerichte  
advertenties op sociale media en verstuurden we 
regelmatig digitale nieuwsbrieven naar geïnteres-
seerden uit ons adressenbestand, dat groeit  
naarmate meer bezoekers van de tentoonstellingen 
en activiteiten hun contactgegevens achterlaten.

PUBLIEKSONDERZOEK

Vanaf midden 2018 maken we gebruik van  
LimeSurvey, een open-source systeem voor 
bezoekersonderzoek. Andere databronnen  
zijn de bezoekgegevens van Museumkaarthouders 
en postcodegegevens van bezoekers. Die  
postcodegegevens worden door alle culturele 
instellingen in Rotterdam verzameld in opdracht 
van Rotterdam Festivals, die sinds 2017 jaarlijks 
een analyse van deze gegevens maakt op basis 
van Het Culturele Doelgroepenmodel, om zo de 
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elf belangrijkste Rotterdamse doelgroepen voor 
cultuur in kaart te brengen. De resultaten van  
de publieksanalyse 2022 van Rotterdam Festivals 
zien we een sterke oververtegenwoordiging  
van de Culturele Alleseters, de Klassieke  
Cultuurliefhebbers, de Kindrijke Cultuurvreters, 
de Weelderige Cultuurminnaars, de Proevende 
Buitenwijkers en de Startende Cultuurspeurders. 
Hier zitten drie doelgroepen in die we in ons 
jaarplan hebben aangegeven als extra belangrijk 
en waar we ons op zouden focussen. Door  
programma, communicatie en marketing in te 
zetten voor deze doelgroepen zien we nu in 
de resultaten dat dit heeft gewerkt. Ook de 
bezoekersaantallen in 2022 zijn naar verwachting, 
met een iets lager totaal aantal bezoeken voor 
de instelling dan verwacht (30.000 verwacht, 
27.346 gerealiseerd). Bezoek in schoolverband 
en de procentuele onderverdeling van bezoeken 
uit Rotterdam, Rijnmond, Nederland en  
Internationaal zijn ook zoals verwacht en aange-
geven in ons jaarplan 2022. Het publiek van 
Kunstinstituut Melly komt binnen de regio  
Rijnmond (excl. Rotterdam) vooral uit de ge-
meenten Schiedam, Capelle aan den IJssel en 
Vlaardingen. Het publiek van Kunstinstituut 
Melly komt binnen Nederland vooral uit de  
gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

W EBSITES

De website kunstinstituutmelly.nl is niet  
alleen het platform voor informatie en achter-
gronden bij het actuele programma, maar ook 
voor de online verkoop van toegangsbewijzen  
en publicaties. Daarnaast fungeert  
kunstinstituutmelly.nl als online archief van  
alle tentoonstellingen, evenementen, langdurige 
projecten en publicaties van het instituut sinds 
de naamsverandering op 27 januari 2021.  
Alle informatie op de website bieden we tweetalig 
aan. De website werd in 2022 door 67.000  
bezoekers bezocht, die samen meer dan 
684.000 pagina’s hebben bezocht. Onze oude 
website, fkawdw.nl, staat nog steeds online als 
blijvend archief. In 2022 bezochten 39.000  
bezoekers deze website. Daarnaast bezochten 
3.800 bezoekers onze webwinkel op  
shop.kunstinstituutmelly.nl en 1.100 bezoekers 
change.wdw.nl, de speciale website over  
onze naamsverandering.

SOCIALE MEDIA

Door de grotere focus op sociale media sinds 
2018 zagen we ook in 2022 een grote groei in ons 
bereik op social media. Sinds de start van 2022 
zijn we op onze Facebookpagina gegroeid  
met 1.025 volgers naar 32.650; is ons Instagram- 
kanaal gegroeid met 2.241 volgers naar 28.856; 
en is ons YouTubekanaal gegroeid met 104  
volgers naar 1.000. Op Twitter was een lichte 
daling te zien, van 11.677 naar 11.437 volgers 
(-240). Het aantal volgers op LinkedIn bedraagt 
momenteel 2.705. Met online advertenties  
op Facebook en Instagram hebben we in 2022 
739.060 mensen bereikt, waarvan 25.415  
mensen hebben geklikt op de advertentie en zo 
naar de website van Kunstinstituut Melly zijn 
geleid. De podcast Name Takes werd in 2022 257 
keer beluisterd.

PERS

De benadering van alle perscontacten bestond 
in 2022 uit het versturen van een persbericht per 
tentoonstellingsseizoen. Per seizoensmailing 
bereikten we ruim 2.500 journalisten en critici in 
binnen- en buitenland. Een groot aantal van 
deze geadresseerden benaderden we daarnaast 

actief en persoonlijk via telefoon of e-mail,  
afhankelijk van het specifieke project of evene-
ment, om ook pers te bereiken die niet eerder 
over ons berichtte. Geselecteerde pers boden 
we de mogelijkheid om de directeur, curatoren 
of kunstenaars te interviewen. De verslaggevers 
die een artikel schreven over een van onze  
projecten, ontvingen een persoonlijk dankbericht. 
Onze actieve persbenadering genereerde veel 
positieve verslaglegging.

In 2022 verschenen onder meer in de volgende 
gedrukte en online media recensies en artikelen 
over Kunstinstituut Melly: Metropolis M, HART 
Magazine, Flash Art, Museumtijdschrift, NRC, 
Gonzo (circus), Villa d’Arte, AD, de Volkskrant, 
de Telegraaf, Hyperallergic, C & America Latina, 
Hollands glorie, Artforum, BK-informatie, Ocula.

We zijn ook bedreven in het genereren van free 
publicity, wat in 2022 leidde tot de vermelding  
van tentoonstellingen en publieksactiviteiten in 
lokale kranten als De Havenloods en de 
UITAgenda, net zoals op diverse (inter)nationale 
online blogs en culturele agenda’s.

Procentuele verdeling Bezoekers

Culturele Alleseters 
Kindrijke Cultuurvreters
Weelderige Cultuurminnaars
Klassieke Cultuurliefhebbers
Startende Cultuurspeurders
Actieve Vermaakvangers
Proevende Buitenwijkers
Nieuwsgierige Toekomstgrijpers
Flanerende Plezierzoekers
Sociale Cultuurhoppers
Lokale Vrijetijdsgenieters
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Title of the photo: xxxxxTitle of the photo: xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ane Graff, Ane Graff, The Goblets (Gegeneraliseerde The Goblets (Gegeneraliseerde 
Angststoornis, Depressieve Stoornis, Angststoornis, Depressieve Stoornis, 
Ontstekingsgeassocieerde Anorexia, Ontstekingsgeassocieerde Anorexia, 
Posttraumatische Stressstoornis, Chronische Posttraumatische Stressstoornis, Chronische 
Vermoeidheid/Myalgische Encefalomyelitis, Vermoeidheid/Myalgische Encefalomyelitis, 
Dementie, en Obsessieve-Compulsieve Dementie, en Obsessieve-Compulsieve 
Dwangstoornis)Dwangstoornis), 2022, met dank aan de , 2022, met dank aan de 
kunstenaar. Tentoonstellingsoverzicht Ane kunstenaar. Tentoonstellingsoverzicht Ane 
Graff, Graff, De wond in zijn verstrengelingenDe wond in zijn verstrengelingen, 2022, , 2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Kristien Daem.Kristien Daem.
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KWANTITATIEVE  
GEGEVENS

BEZOEKERSAANTALLEN / CIJFERS IN EEN OOGOPSLAG

138.884
totaal bezoekers 
aan onze activiteiten

 
110.900
totaal bezoekers 
aan onze websites
 
 
76.648
totaal volgers
van onze sociale media

8
Tentoonstellingen  
nationaal
Bezoekers live: 27.346
 
6
Tentoonstellingen  
internationaal
Bezoekers: 83.735
 
1
Project/event op  
andere locaties in  
Nederland
Bezoekers: 17.000

89
Live events 
en publieke programma’s

10
Online events en 
publieke programma’s
Online bezoeken: 359

1.855
Uren openstelling

3
Publicaties

Cultuureducatie:

In totaal: 380  
activiteiten live in Rotterdam 
+3 activiteiten op externe 
locatie +2 online activiteiten 
met schoolgroepen en 
speciale groepsbezoeken 
met professionals

Deelnames: 5.372 (waarvan 
155 op externe locatie en 
213 online)

Waarvan:

59 HO-activiteiten met 
945 deelnames

38 MBO-activiteiten met
503 deelnames

139 VO-activiteiten met
1.866 deelnames
 
40 PO-activiteiten met
521 deelnames

=

3.835 bezoeken in  
schoolverband
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Brunch tijdens de opening van de herfst/
wintertentoonstellingen, zondag 9 
september 2022. Fotograaf: Aad 
Hoogendoorn.
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FINANCIEEL  
VERSLAG

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
OVER 2022

BATEN

LASTEN

Directe opbrengsten

Indirecte opbrengsten

Overige bijdragen

Subsidiebaten

Overige baten

Som der baten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Kosten activiteiten

Huisvestingslasten

Kantoor/ Communicatie lasten

Algemene lasten

Som der lasten

Financiële baten en lasten

Exploitatie resultaat

REALISATIE  
2022

REALISATIE 
 2021

BEGROTING 
 2022

136.346

207.075

312.058

1.316.874

72.377

2.044.730

105.000

111.000

180.000

1.279.885

40.000

1.715.885

94.536

143.973

377.924

1.279.885

132.024

2.028.342

929.729

53.412

724.747

187.102

60.209

108.460

2.063.659

-7.039

-25.968

820.000

40.000

520.885

160.000

90.000

75.000

1.705.885

-10.000

0

810.991

33.783

674.645

198.526

42.527

116.324

1.876.796

-8.772

142.774
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Brunch tijdens de opening van de Brunch tijdens de opening van de 
zomertentoonstellingen, zondag 8 mei 2022. zomertentoonstellingen, zondag 8 mei 2022. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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JAARREKENING 

In 2022 was ons instituut de eerste maand  
van het jaar gesloten, als gevolg van de  
COVID-19-pandemie. Eind 2022 kunnen we 
concluderen dat de bezoekersaantallen nog  
steeds achter blijven ten opzichte van de bezoe-
kersaantallen van 2019. In verband met een 
terugloop van betalende bezoekers lopen wij in 
2022 naar schatting een bedrag van ruim 
€30.000 mis. We verwachten dat wij ook in 2023 
nog eigen inkomsten zullen mislopen als gevolg 
van een terugloop in kaartverkoop. Gelukkig  
ontvingen we ook in 2022 nog COVID-19 nood-
steun (RAOCCC) van het ministerie van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Naast de verontrustende stijging van de 
energieprijzen hebben ook wij te maken met 
verschillende kostenstijgingen: kunstenaarsho-
noraria / reis- en verblijfkosten / publiciteits-
kosten / materiaalkosten, alsmede de noodza-
kelijke stijging van personeelskosten 
overeenkomstig de verbintenissen inzake Fair 
Pay / Fair Practice. De prognoses gemaakt voor 
2023 en 2024 laten zien dat er in 2023 een  
beroep gedaan moet worden op de algemene 
reserve. Bij een continuering van de stijgingen, 
zoals in 2022, is de verwachting dat er in 2024 
ook een beroep gedaan zal moeten worden  
op bestemmingsreserves die daar niet voor 
bedoeld zijn.

Een belangrijke risicofactor voor het instituut 
is de financiële afhankelijkheid van rijksbijdra-
gen, waar het op gemeentelijk en landelijk  
niveau vierjaarlijks mee concurreert. Dit betekent 
dat de belangrijkste bron van inkomsten niet  
is gegarandeerd, en daarom is langetermijn-
planning een uitdaging. Toch is het bedrag aan 
toegekende rijksbijdragen al jaren gelijk of  
zelfs dalend. We zouden graag zien dat dit op 
termijn verandert. Deze zorg hebben we al eerder 
geuit bij de Raad voor Cultuur. We zijn ons  
bewust van dit financiële risico en zijn door de 
jaren heen gestaag onze eigen inkomsten  
blijven verhogen door middel van fondsenwerving 
en kaartverkoop. Dat zullen we blijven doen.  
Onder het verdienmodel valt ook de verhuur van 
een deel van het pand aan CBK - TENT. De  
jaarlijkse inkomsten uit deze huurovereenkomst 
vertegenwoordigen tot nu toe echter slechts  
5 procent van ons jaarbudget. Aanpassing van 
de huur is gewenst door het instituut, al is  
CBK - TENT ook afhankelijk van overheidssubsi-
dies. De gesprekken met die organisatie en onze 
respectievelijke accountmanagers bij de  

Gemeente Rotterdam zijn gestart in 2022. Dit is 
voor ons belangrijk om in de toekomst tot een 
eerlijke huur te komen.

Omdat culturele instellingen vanwege de 
pandemie hun plannen niet of nauwelijks  
hebben kunnen uitvoeren en om rust en ruimte 
in de sector te creëren, was er gedurende  
een groot deel van 2022 sprake van het mogelijk 
verlengen van de periode van het huidige  
cultuurplan. In oktober 2022 is bekend geworden 
dat dit juridisch niet haalbaar is. Dat betekent 
dat wij in februari 2024 weer een nieuwe aan-
vraag gaan indienen voor de periode 2025–2028. 
Het adviesorgaan voor het gemeentelijke  
kunst- en cultuurbeleid, de Rotterdamse Raad 
voor Kunst & Cultuur (RRKC), is echter per 1 
januari 2023 opgeheven door de wethouder. De 
wethouder baseerde zich op een uiterst  
kritische rapport van Rijnconsult, een organisa-
tie-adviesbureau uit Utrecht dat in opdracht  
van het college van B&W onderzoek heeft  
gedaan naar de RRKC. Er is op het moment van 
schrijven nog geen duidelijk vervangende  
constructie genoemd voor onafhankelijk advies 
voor de volgende cultuurplanperiode.

Onze digitale strategie, gestart tijdens de 
coronacrisis, zijn we ook in 2022 blijven uitvoeren, 
inclusief online programmering. Zo hebben  
we meer vormen van publieksbeleving, educatieve 
tools, samenwerkingsverbanden en platforms 
ontwikkeld, en maken we veel gebruik van  
sociale media om het publiek te bereiken en om 
input te vragen. Het aantal online bezoekers 
groeide aanzienlijk, maar deze activiteiten waren 
gratis toegankelijk en genereerden geen extra 
inkomsten. Het structureel maken van de  
digitale innovaties die ontwikkeld zijn tijdens de 
coronacrisis is echter een uitdaging. Gebrek 
aan middelen (betere ruimtes (in verband  
met akoestiek), geschikte apparatuur) en verdien-
modellen bemoeilijken verdere digitalisering. 
Ook geeft het huidige subsidiestelsel niet  
voldoende ruimte om te experimenteren.  
Subsidiënten die prestatie-eisen stellen houden 
nog onvoldoende rekening met digitale  
culturele activiteiten en digitale bezoekersaan-
tallen. Digitale culturele activiteiten zouden  
als volwaardig cultureel aanbod beschouwd 
moeten worden.

In 2022 had Kunstinstituut Melly een totaal ann 
inkomsten van € 2.044.729, waarvan € 59.300 
RAOCCC en € 655.478 aan eigen inkomsten.  
We sloten de jaarrekening af met een negatief 
resultaat van € 25.969. We onttrokken een be-
drag € 21.374 aan de Reserve Afschrijving  
Verbouwing, waarmee het negatieve bedrag 
werd teruggebracht tot (-)€ 4.595. Daarna  

hebben we een bedrag van € 60.000 onttrokken 
uit de Reserve Name Change Activities. Het  
dan resterende positieve bedrag van € 55.405 is 
toegevoegd aan de Future Proof Reserve.

Hieronder volgt een onderbouwing van  
de bestaande bestemmingsreserves:

•  Reserve voor internationale risico’s. Deze in 
1993 gevormde reserve dient ter dekking 
van eventuele risico's in verband met reizende 
tentoonstellingen en projecten die  
met kunstenaars en instellingen buiten  
Nederland worden ontwikkeld.

•  Reserve afschrijving verbouwing. Deze in 
2013 gevormde reserve dient ter dekking van 
de afschrijving van de verbouwing van de 
begane grond en de gevel van het gebouw; de 
verbouwing  is in 2014 afgerond. Bij de  
afsluiting van 2022 hebben we € 21.374 aan 
deze reserve onttrokken, waardoor er een 
saldo van € 20.690 in deze reserve overblijft.

•  Reserve Name Change Activities. Deze  
reserve is in 2019 gevormd om de kosten van 
het meerjarige initiatief tot naamsverandering 
van de instelling te dekken. Deze kosten 
hebben betrekking op artistieke en educatieve 
activiteiten, alsmede de publicatie- en  
communicatiestrategie. Bij de afsluiting  
van 2022 hebben we 60.000 aan deze reserve 
onttrokken.

•  Reserve Successie Directie. Deze reserve is 
ontwikkeld om te voorzien in middelen voor 
onze methode van opvolgingsplanning  
(Succession-Progression-Development - SPD), 
die moet voorzien in de opvolging van onze 
adjunct-directeur in 2024, die wegens pensi-
onering vertrekt, en de aanwerving van een 
nieuwe directeur van ons instituut. Deze 
SPD-methode is in oktober 2021 van start 
gegaan; zij omvat de talentontwikkeling van 
het huidige personeel en, indien nodig, de 
aanwerving van nieuw talent. De reserve 
maakt het mogelijk de kosten van de tijdelijke 
overlapping van bepaalde functies te  
dekken. Ook maakt deze reserve het moge-
lijk HR-deskundigen in te huren.

•  Reserve voor onderhoud. In 2022 is besloten 
de kosten van onderhoud niet langer via een 
voorziening voor groot onderhoud te laten 
lopen, maar te activeren en af te schrijven 
(zie paragraaf “Stelselwijziging” in de jaarre-
kening). De voorziening groot onderhoud 

bedroeg per 31–12–2021 € 341.881, dit  
bedrag is toegevoegd aan deze reserve.

•  Future Proof Reserve. In 2021 hebben we 
deze nieuwe reserve gevormd om te investe-
ren in een meerjarenplan gericht op het 
verbeteren van onze gebouwvoorzieningen, 
met als doelen: het op peil houden van de 
kwaliteit van onze tentoonstellings-,  
activiteiten- en werkruimten; het verlagen 
van de energiekosten; het verbeteren van  
de veiligheid; en het vergroten van de fysieke 
en online toegang tot onze ruimten voor 
collectief leren. In 2022 is een bedrag  
van € 55.405 aan deze Future Proof Reserve 
toegevoegd. Deze bijzondere reserve is 
mede bedoeld om onderzoek naar een  
duurzamer gebouw in het licht van de  
klimaatverandering te stimuleren. De reserve 
is ook bedoeld om risico’s te dekken die 
samenhangen met verplichte onderhouds-
maatregelen en verantwoordelijkheden die 
er zijn als eigenaar van het gebouw. In  
2022 is een nieuw Meerjarenonderhoudsplan 
voor de komende 15 jaar gemaakt aangevuld 
met verduurzamingsmaatregelen. De  
haalbaarheid en financiering hiervan  
is afhankelijk van de Huuropbrengsten, de 
Reserve voor Onderhoud en de Future  
Proof Reserve. Zoals gezegd wordt  
momenteel met CBK-TENT gesproken over 
een nieuwe huurovereenkomst en een  
eerlijke huurprijs per 1 januari 2024.
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Tentoonstellingsoverzicht Pablo Castañeda: 
Grens autoficties, 2022, Kunstinstituut Melly, 
Rotterdam. Fotograaf: Kristien Daem.
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ORGANISATIE FAIR PRACTICE CODE 

Kunstinstituut Melly onderschrijft de vijf kernwaarden van de Fair 
Practice Code:

1.    SOLIDARITEIT: 
Landelijk vervullen we als een van de grotere presentatie-in-
stellingen een schakelfunctie in het culturele bestel.  
Deze functie betreft zowel het hedendaagse kunstbeleid en 
het (inter)nationale cultuurbeleid, als de verbinding van  
beeldende kunst met andere domeinen. Kunstinstituut Melly 
is lid van De Zaak Nu, de belangenvereniging voor  
presentatie-instellingen, en van de Museumvereniging,  
de brancheorganisatie van musea in Nederland. 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. De BIS  
Presentatie-instellingen hebben een WhatsApp groep  
waarin kennis en expertise wordt gedeeld. Enkele keren per 
jaar organiseren we een (online) vergadering waarin  
uitdagingen rondom de zakelijke bedrijfsvoering met elkaar 
worden besproken. Middelen zoals stoelen en sokkels  
worden gedeeld met collega-instellingen. Aan mensen die 
graag aan onze programma’s willen deelnemen, maar  
door financiële instabiliteit geen ticket kunnen kopen, bieden 
wij een gratis ticket aan en maximaal €20 reiskosten om  
naar Kunstinstituut Melly te komen.

2.    TRANSPARANTIE: 
Ons jaarverslag is gemakkelijk beschikbaar op de website. 
Het is voor alle medewerkers duidelijk wie de leden van onze 
raad van toezicht zijn. Tijdens evaluaties zijn we eerlijk over 
wat er wel en niet is gelukt. In vacatureteksten zijn we zo 
helder mogelijk over de inhoud van de functies en de waarde-
ring ervan en waken we ervoor om geen onrealistische  
verwachtingen te wekken. 

3.    VERTROUWEN:
Bestaande en nieuwe teamleden worden uitgerust met  
basiskennis en protocollen om verschillen in werkcultuur en 
nieuwe culturele perspectieven te verwelkomen. Om deze 
reden hebben we, naast de praktische ins & outs van de orga-
nisatie, een ethische code in ons personeelshandboek  
opgenomen. Het handboek wordt jaarlijks geüpdatet. Jaarlijks 
vinden beoordelings- en functioneringsgesprekken plaats.

4.    DIVERSITEIT:
De stad Rotterdam spreekt in vele talen. We hebben ons 
eigen taalgebruik tegen het licht gehouden en in 2022 een 
nieuw programma Taal Tours gelanceerd. Samen met onze 
Turkse art mediator Ezgi Aktuğ hebben we een Turkse rond-
leiding ontwikkeld en in een pilot getest. Vanaf september 
2022 nodigden wij Turks sprekende bezoekers uit om onze 
tentoonstellingen te bezoeken met een tour in hun eigen 
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taal. Bij elke nieuwe tentoonstelling wordt er een Turkse tour 
aangeboden. Voor 2023 zijn er plannen om de Taal Tours uit 
te breiden met andere talen.

Joan de Windt gaf in juni 2022 een workshop Dealing  
with micro-aggressions. Dit was een vervolg op de workshop  
die zij aan onze medewerkers gaf in november 2020.

Het gebouw is toegankelijk voor iedereen. We zijn ons 
bewust van onze gastvrijheid en hoe we dat tonen. In 2019 
heeft het Rotterdamse bureau Guestwise, in opdracht van 
Kunstinstituut Melly en CBK-TENT, in een gezamenlijk  
streven onze toegankelijkheid en gastvrijheid te optimaliseren, 
de volledige bezoekersbeleving onder de loep genomen.  
Van kaartverkoop, bewegwijzering, tot protocollen voor hosts 
en floormanagers, die verantwoordelijk zijn voor het continu 
optimaliseren van de ervaring van alle gasten tijdens  
hun bezoek. Leidraad zijn de ervaringen van alle gasten die 
de twee instituten verwelkomen op een dagelijkse basis, 
inclusief alle personeelsleden. Onze wc’s zijn genderneutraal. 
In vacatureteksten wordt meer belang gehecht aan bewezen 
ervaring met het betrekken van gemeenschappen dan aan 
academische diploma’s. Dit zorgt voor een aanzienlijk grotere 
groep geschikte kandidaten.

5.    DUURZAAMHEID:
 Om werknemers aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen 
en hun vaardigheden te ontplooien, investeren we 1 procent 
van onze jaarlijkse totale loonsom in professionele  
ontwikkeling (dit percentage komt voort uit de Museum-cao). 
In 2022 heeft het hele team een Exceltraining gevolgd.  
Vivian Sky Rehberg (kunstcriticus, onderzoeker en docent) 
heeft in 2022 in totaal vier writing workshops gegeven aan het 
team van curatoren. Jaarlijks huren we op freelance basis 
tientallen kunstenaars en docenten in en bieden we trainingen 
aan zodat zij binnen het instituut als art mediator (rondleider) 
kunnen optreden. Vaste freelancers worden betrokken  
bij evaluaties. We zijn voornemens om in 2023 de mogelijkheden 
van PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling) te  
onderzoeken; hier hebben we tot op heden nog geen gebruik  
van gemaakt.

Om de salarissen vast te stellen, volgen we de  
Museum-cao van de Museumvereniging en de Richtlijn  
functie- en loongebouw presentatie-instellingen die is  
opgesteld in opdracht van De Zaak Nu. We zorgen ervoor dat 
de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden actueel  
zijn. De deelnemers en fellows van het werk-leerprogramma 
staan op onze loonlijst en ook stagiairs krijgen een  
vergoeding. Alle thuiswerkende medewerkers ontvingen tot 
mei 2022 een thuiswerkvergoeding zoals berekend door  
het NIBUD. Om de honoraria voor kunstenaars vast te stellen, 
hanteren we de richtlijn kunstenaarshonoraria. Artistieke 
integriteit wordt gegarandeerd en in de contracten die met 
de kunstenaars worden afgesloten nemen we afspraken  
op over auteursrechten. Het instituut moedigt goed  
opdrachtgeverschap aan en biedt kunstenaars een passende 
vergoeding. 

BRiQ, een Rotterdams Real Estate adviesbureau,  
adviseerde ons in 2022 op het gebied van maatregelen op  
het gebied van verduurzaming in ons gebouw. 

SOCIALE VEILIGHEID

Het belang van sociale veiligheid wordt door Kunstinstituut Melly 
erkend, zeker na recente incidenten in de sector. Ook erkennen 
we dat onderzoek naar, het bespreekbaar maken van en beleid 
inrichten voor sociale veiligheid noodzakelijk is. Een veilige  
werkomgeving vraagt een gezamenlijke en continue inspanning 
van iedereen die betrokken is bij het instituut: van medewerker  
tot bezoeker, met de Fair Care gedragscode als basis. Naar aanlei-
ding van de misstanden in de culturele sector en de enorme  
behoefte van instellingen om grensoverschrijdend gedrag serieus 
op te pakken en signalen vroeg te (h)erkennen, heeft De Zaak  
Nu hiervoor de basistraining Fair Care gefaciliteerd, Namens  
Kunstinstituut Melly nam Angélique Kool deel aan deze training in 
haar functie als preventiemedewerker. Sarah van Overeem en 
Veronika Babayan volgden ieder een deel van de sessies. De Fair 
Care-training ‘Aandachtsfunctionaris’ werd uitgevoerd door  
Wilde Kastanje Training & Opleiding. Zij boden in vier trainingen 
en twee Kwik Fix-sessies (in totaal zes dagdelen op 8 december 
2021, 16 februari, 30 maart en 25 april 2022) en door middel  
van huiswerkopdrachten, scholing met betrekking tot gespreks-
voering, herkennen van signalen en waarborgen van het Fair  
Care gedragsprotocol binnen culturele instellingen. De sessies 
werden begeleid door één trainer die ook acteerde. Om bij te 
dragen aan een effectieve cultuuromslag leerden de deelnemers 
(in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers, op locatie  
bij Casco Art Institute Utrecht) onder andere onderscheid te maken 
tussen feiten, hypotheses, en gevoelens rondom veiligheid  
met het protocol als leidraad door de IK JIJ WIJ werkmethode toe 
te passen in de gespreksvoering. Naar aanleiding van enkele  
incidenten aan de receptiebalie, hebben wij ons hospitality team 
een weerbaarheidstraining training aangeboden in het omgaan 
met agressieve bezoekers.

FAIR PAY

 Een deel van de ontvangen subsidie van de Gemeente Rotterdam 
diende specifiek besteed te worden aan Fair Pay. In 2022 betrof 
dit een bedrag van € 46.900. Naast de uitgaven die gedaan  
worden om de Fair Practice Code in acht te nemen, hierboven 
omschreven, vinden er jaarlijks aanpassingen plaats aan de hono-
rering van medewerkers. Deze worden vergeleken met de Richtlijn 
functie- en loongebouw voor presentatie-instellingen, met als 
uitgangspunt de Fair Practice Code en de Arbeidsmarktagenda. 

GOVERNANCE CODE CULTUUR

 Het instituut past de acht principes van de Governance Code 
Cultuur toe. Kunstinstituut Melly is een stichting en sinds decem-
ber 2015 is het raad van toezicht-model van kracht. De  
directeur-bestuurder en de externe accountant worden benoemd 
door de raad van toezicht. Het programma en de administratieve 
processen staan onder toezicht van de directeur-bestuurder.  
De directeur bepaalt het beleid van het instituut, zet de program-
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malijn uit, geeft ontwikkelingsstrategieën vorm en is verantwoor-
delijk 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 (maxi-
maal negen) leden en komt vier keer per jaar samen in bijzijn  
van de directeur en adjunct-directeur van het instituut. Vooraf-
gaand aan de vergaderingen overlegt de raad van toezicht buiten 
aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Eenmaal per jaar  
bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de  
directeur-bestuurder en de onderlinge samenwerking. Op 14 
november 2022 was onze development manager aanwezig bij  
de bijeenkomst over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht  
Rechtspersonen (WBTR) georganiseerd door de Gemeente  
Rotterdam. De WBTR beoogt de regeling voor bestuur en  
toezicht bij de bepaalde soorten rechtspersonen aan te vullen,  
te uniformeren en te verduidelijken.

CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE

 De Code Diversiteit & Inclusie geldt op het gebied van Publiek, 
Programmering, Personeel en Partners voor ons als leidraad. Zie 
in dit verband ook de tekst over de Fair Practice Code - Kernwaar-
de Diversiteit.

1.    PUBLIEK
We hebben de afgelopen jaren enkele opleidingen gevolgd 
onder leiding van deskundigen om kwesties van fysieke  
of mentale handicaps in ons mandaat op te nemen en zo  
aanpassingen aangebracht in onze presentatieruimtes om 
de toegankelijkheid te vergroten. Onze recente naamsveran-
dering erkent de urgentie om culturele narratieven die  
symbolisch sociale discriminatie in stand houden te bevragen. 
In die zin zien we de naamsverandering van de instelling  
als onderdeel van grotere gesprekken over dekolonisatie, 
representatie en dissonant erfgoed in Nederland en daarbuiten. 
Om deze redenen is het grotere doel van ons initiatief tot 
naamsverandering meer acceptatie, begrip en actieve  
integratie van een meerstemmige publieksbetrokkenheid. 
Zie in dit verband ook de paragraaf 'Naamsverandering' en de 
tekst over de publicatie Tools voor collectief leren in de  
paragraaf ‘Publicaties’.

2.    PROGRAMMERING
Ons programma is lokaal relevant en wereldwijd zinvol, en 
heeft een aanzienlijk regionaal en internationaal publieksbe-
reik met een positieve impact. Onze activiteiten zijn primair 
gericht zijn op ‘het mondiale’, zonder ‘het lokale’ uit het oog 
te verliezen. Het grootste deel van de internationale  
kunstenaars die hun werk bij ons tentoonstellen worden bij 
ons voor het eerst in Nederland gepresenteerd.

3.    PERSONEEL
In verband met langdurig ziekteverlof van onze HR-medewerker 
in 2022 hebben we gebruikgemaakt van de diensten van de 
HR-professionals van VIE People. Zij adviseerden ons op het 
gebied van alle lopende HR-processen, waaronder het  

opvolgingsplan, een meerjarig stappenplan voor de opvolging 
van de huidige adjunct-directeur en directeur. Ook heeft  
VIE People ons begeleid bij de implementatie van HoorayHR, 
een alles-in-één online HR-tool waarin onder meer verlofaan-
vragen worden gestroomlijnd en geautomatiseerd. IZI  
Solutions heeft in 2021 ons team getraind in inclusieve perso-
neelswerving; deze methode passen wij toe bij het werven van 
nieuwe personeelsleden. Een ontwerp van een nieuw institu-
tioneel Code Diversiteit & Inclusie-beleid is voorgelegd  
aan de adviescommissie, in 2020 opgericht als onderdeel van 
onze naamsverandering. Op basis van hun feedback wordt  
dit beleidsontwerp momenteel herzien en afgerond.

4.    PARTNERS
Om het programma onder de aandacht te brengen van diverse 
doelgroepen, op verschillende kennisniveaus en vanuit hun 
specifieke interesse, werken we intensief samen met part-
ners, lokaal, nationaal en internationaal. Een specifiek doel is 
het verbreden van onze institutionele samenwerkingen. 
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we aan de voorwaarde dat ten minste 70 procent van het 
BKV-budget ingezet wordt voor activiteiten die inkomensvormend 
zijn voor Rotterdamse kunstenaars/makers. In 2022 hebben we  
€ 74.000 ontvangen aan BKV-gelden, waarvan €55.435 als  
honorarium is uitbetaald aan Rotterdamse kunstenaars/makers. 
Dit is 75 procent.

WNT 
De Wet Normering Topinkomens nemen we in acht. Geen van de 
medewerkers in de organisatie verdient meer dan het wettelijk 
maximum.

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.

BEDRIJFSVOERING

WERKZAME PERSONEN 
Eind 2022 waren er 12,8 FTE (16 werknemers) werkzaam bij Melly. 
Het team bestaat uit 10 FTE (12 werknemers) met een vast con-
tract en 2,8 FTE (4 werknemers) met een tijdelijke aanstelling. In 
het door het ministerie van OCW uitgegeven Handboek Verant-
woording Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024, wordt instel-
lingen gevraagd via een tabel inzicht te geven in de uurlonen van 
alle personen die werkzaamheden hebben verricht voor hun 
organisatie in het te verantwoorden kalenderjaar: werknemers, 
zelfstandigen/freelancers, overige betaalde krachten, stagiair(e)
s en vrijwilligers. De Zaak Nu heeft al eerder aan het ministerie 
van OCW aangegeven dat we aan dit verzoek gehoor kunnen 
geven met betrekking tot werknemers in vaste en tijdelijke 
dienst, stagiairs, vrijwilligers en zzp’ers die werken volgens een 
uurtarief. Daarmee zijn we echter niet volledig, aangezien we 
veelvuldig werken met zzp’ers die hun tarief niet via een uurloon 
bepalen, maar op basis van andere richtlijnen en afspraken. Kun-
stenaars en performers worden gehonoreerd op basis van de 
Richtlijn Kunstenaarshonoraria, een fee die afhangt van de soort 
bijdrage aan bijvoorbeeld een tentoonstelling. Vertalers en 
schrijvers werken met een woordprijs of een vast tarief. Cateraars 
en fotografen worden vaak betaald per maaltijd of per foto of per 
opdracht. Voor deze zzp’ers is het onmogelijk om te bepalen wat 
een uurtarief is, het doet geen recht aan de verschillende richtlij-
nen die worden gehanteerd voor de desbetreffende werkzaam-
heden en het brengt een grote administratieve last met zich mee 
die slechts zeer zijdelings met de opdracht van presentatie- 
instellingen te maken heeft. De tabel van freelancers beslaat 
daarom degenen die in hun praktijk een uurtarief hanteren. Het 
overzicht ‘Werkzame personen’ is opgenomen in de jaarrekening.

 PREVENTIE 
In verband met de COVID-19-maatregelen was de lockdown  
voor de culturele sector verlengd tot 25 januari 2022. We zijn her-
opend op 26 januari 2022. Met ingang van 16 februari werd  
het advies om zoveel mogelijk thuis te werken gewijzigd in: werk 
maximaal de helft van de werktijd op kantoor. Tot en met mei  
2022 hebben de medewerkers gedeeltelijk thuis gewerkt en  
hiervoor een vergoeding ontvangen. Vergaderingen vonden 
plaats live op kantoor, maar ook nog via Teams of Zoom. In 2022  
is aan alle medewerkers een preventief medisch onderzoek  
(PMO) aangeboden.

 DU-BKV 
De Decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst & Vormgeving 
(DU-BKV) vormt vanaf het ontstaan van de stichting (1990)  
een fundamenteel onderdeel van onze begroting. Voor de periode 
2021-2024 zijn wij echter fors gekort op deze BKV-gelden,  
omdat de voorwaarden voor toekenning zijn gewijzigd. De gemeente 
Rotterdam heeft ervoor gekozen om deze middelen primair  
ten goede te laten komen aan de beroepspraktijk en professiona-
lisering van in Rotterdam gevestigde kunstenaars/makers.  
Voor de uiteindelijk wel aan ons toegekende BKV-gelden voldoen 
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JAARAGENDA 2022

Vanaf 19 december 2021 was het 
instituut gesloten i.v.m. COVID-19. 
Vanaf 26 januari 2022 waren de ten-
toonstellingen weer voor publiek 
toegankelijk op vertoon van een 
corona-toegangsbewijs, het dragen 
van mondkapjes en inachtneming van 
de 1,5 meterregel. Vanaf 25 februari 
2022 vervielen ook deze vereisten.

Projecten gestart in 2021, doorlopend 
in 2022: 

TENTOONSTELLING: 
84 STAPPEN
Gestart op 9 april 2021

TENTOONSTELLING: 
Iris Kensmil, een solotentoonstelling 
1 oktober 2021–20 maart 2022 

TENTOONSTELLING: 
Jasmin Thomas Girwan, een soloten-
toonstelling 
1 oktober 2021–20 maart 2022 

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

TENTOONSTELLING: 
Over Constant: New Babylon
1 oktober 2021–30 juni 2022

TENTOONSTELLING: 
Kent Chan: Warme Fronten
17 december 2021–20 maart 2022

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

JANUARI 2022

SESSIE: A Mic of One’s Own met The 
Writer's Guide (to the Galaxy)
21 januari 2022
Online

FEBRUARI

TENTOONSTELLING:
Sasha Huber: You Name It
5 februari–1 mei 2022
Locatie: The Powerplant Contemporary 
Art Gallery (Toronto, Canada)

FOCUS: Tweewekelijkse meditatieses-
sie door Daily Practice
8 & 22 februari 2022

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC 
holistische genezers #1 — Zwarte 
meditatie met Kanvie Winter
12 februari 2022

TENTOONSTELLING:
Cecilia Vicuña: Seehear the  
Enlightened Future
17 februari–22 augustus 2022
Locatie: Museo de Arte Miguel Urru-
tia (MAMU) from Banco de la Repúbli-
ca (Bogotá, Colombia)

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC 
holistische genezers #2 — Acupunc-
tuur vanuit een Aziatisch perspectief 
met Kim Tran
19 februari 2022

BOEKEN: Entangled Species met 
Sasha Dees
25 februari 2022

TRAINING: Centraal stellen van BIPOC 
holistische genezers #3 — Shiatsu 
massage met Sheila Chitanie &  
Sekai Makoni
26 februari 2022

MAART

PERFORMANCE: Dilution Cafetaria x 
Kate Moore x Herz Ensemble Players
6 maart 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatie-
sessie door Daily Practice
8 maart 2022

Art Central Rotterdam XL: Weekend 
vol kunst
12–13 maart 2022

TRAINING: Woorden vormen,  
woorden smelten
12, 19 maart 2022

SESSIE: Nederlandse verpleegkundigen 
door Iris Kensmil, Pauline Meurs, 
Djuwa Mroivili, Iris Wallenburg &  
Oemar van der Woerd
18 maart 2022

FOCUS: Lente-equinox - Lente  
Inwaarts door Daily Practice
21 maart 2022

Activiteit geïnspireerd op het werk 
van Lisa Tan
22 maart 2022

Inzamelingsactie voor Oekraïense 
kunstenaars en culturele werkers
25 maart 2022

TENTOONSTELLING:
Alia Farid: a solo exhibition
25 maart–24 juli 2022
Locatie: Contemporary Art Museum 
(St. Louis, USA)

TRAINING: Mentale overbelasting — 
Crisis op afstand beleven #1 door 
Diana Al-Halabi & Hilda Moucharrafieh
26 maart 2022

APRIL

TENTOONSTELLING: 
Thuis: Een onvoltooid project door 
CLIP
8 april–24 april 2022

OPEN REPETITIE: 
Thuis: Een onvoltooid project door 
CLIP
8–9 april 2022

TRAINING: Mentale Overbelasting 
— Crisis op afstand beleven #2 door  
Diana Al-Halabi & Hilda Moucharrafieh
9 april 2022

TRAINING: Mentale Overbelasting 
— Crisis op afstand beleven #3 door  
Diana Al-Halabi & Hilda Moucharrafieh
9 april 2022

SESSIE: A Mic of One’s Own: Als het 
lichaam ons thuis is, wie is dan onze 
buurt? met The Writer's Guide (to the 
Galaxy)
15 april 2022

PERFORMANCE: 
Thuis: Een onvoltooid project door 
CLIP
15–16 april 2022

TRAINING: 6 ISLANDS zine #1 — Het 
verkennen van rust, zorg en genezing 
in ABC SSS-gemeenschappen 
door The Feminist Health Care  
Research Group (Inga Zimprich) &  
6 ISLANDS zine 
16 april 2022

SESSIE: MELLY x Eathouse x Family 
Dinner
22 april 2022

PERFORMANCE FINNISSAGE: 
Thuis: Een onvoltooid project  
door CLIP
22–23 april 2022

TRAINING: 6 ISLANDS zine #2 — Het 
verkennen van rust, zorg en genezing 
in ABC SSS-gemeenschappen
door The Feminist Health Care  
Research Group (Inga Zimprich) &  
6 ISLANDS zine 
23 april 2022

FORUM: Zorg voor Recht- vaardigheid 
met Jeanette Chedda & The Feminist 
Health Care Research Group  
(Inga Zimprich)
29 april 2022

TRAINING: Speciale editie van The 
Feminist Health Care Research Group 
— Crisis samen beleven door Inga 
Zimprich
30 april 2022

MEI

TENTOONSTELLING:
Ayesha Hameed: Bruine Atlantis
6 mei–21 augustus 2022

TENTOONSTELLING:
Ane Graff: De wond in zijn  
verstrengelingen
6 mei–21 augustus 2022

TENTOONSTELLING:
84 STAPPEN: en Alma Heikkilä, 
halfdoorlatend & gevoelig
6 mei 2022–31 december 2022

TENTOONSTELLING:
84 STAPPEN: Maike Hemmers: Deze 
diepte wordt voelbaar
6 mei–21 mei 2023

TENTOONSTELLING:
Nokukhanya Langa: Een neerwaartse 
spiraal is een gespannen veer
6 mei–21 augustus 2022

TRAINING: Creatix of All Life #1 —  
Duiken in vruchtbaarheid en conceptie 
door Fern Roman
7 mei 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatiesessie 
door Daily Practice
10, 24 mei 2022

TRAINING: Vadersessies door  
Romano Haynes
14, 21, 28 mei 2022

RONDLEIDING: 
Taal Tur - Türkçe (Taal Tour - Turks) 
door Ezgi Aktug
14 mei 2022

BOEKEN: ‘From the Source’ met, Léuli 
Eshrāghi, Liisa-Rávná Finbog, Claudia 
Martínez Garay, Dale Harding, Yuki 
Kihara & Pablo José Ramírez
14 mei 2022

VIP-programma Art Rotterdam, 
speciale ochtend openstelling
19 mei 2022

EVENEMENT: Creëren, Verzamelen, 
Schenken tijdens Art Rotterdam
21 mei 2022

RONDLEIDING: C.o.C.A. Rondleiding 
door de tentoonstelling tijdens  
Art Rotterdam door Sofía Hernández 
Chong Cuy, Ellis Kat en Nokukhanya 
Langa
21 mei 2022

SESSIE: MELLY x Eathouse x Bérénice 
Staiger
27 mei 2022

JUNI

KEYNOTE: René Daniëls — Between 
presence and painting door Erik van 
Lieshout en Martijn van Nieuwenhuyzen
3 juni 2022

BOEKEN: Light grey blue folds me like 
a book met Maike Hemmers
4 juni 2022

TRAINING: Familieopstellingen — 
Doorbreek de Cyclus door Kamlawatie
4, 11 juni 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatie-
sessie door Daily Practice
7 juni 2022

TRAINING: Creatrix of All Life #2 
— Het herdefiniëren van de vrucht-
baarheid van vrouwelijke kinderloze 
lichamen door Fern Roman
18 juni 2022

MUSEUMNACHT010: Kunstinstituut 
Melly en Amarte Foundation in  
Concert
18 juni 2022

FOCUS: Zomer Inwaarts door Suzan-
ne Weenink
21 juni 2022

Activiteit geïnspireerd op het werk 
van Ane Graff
23 juni 2022

Activiteit geïnspireerd op het werk 
van Ayesha Hameed
23 juni 2022

FOCUS: Bruine Atlantis Radiopro-
gramma met Ayesha Hameed & 
Ananya Kabir
24 juni 2022

FOCUS: Jan Verwoert over De wond in 
zijn verstrengelingen van Ane Graff
24 juni 2022

TRAINING: Hiraeth; Voorbij de Heimwee 
door Bina de Boer
25 juni 2022

SESSIE: Launch New Radicalisms met 
A(WAKE)
29 juni 2022

JULI

TENTOONSTELLING:
Rotterdam Cultural Histories #21: 
Gone Within 2 Years, The Studio Crisis
1 juli–4 september 2022

FORUM: Free Heri Heri met Tayler 

Calister, Peggy Wijntuin, llaisa  
Ghisaidoobe
1 juli 2022

TRAINING: Wortels van samengesteld 
gezinnen door Bina de Boer
2 juli 2022

SESSIE: New Radicalisms x Mala 
Kenza Badi met Mala Kenza Badi
3 juli 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatiesessie 
door Daily Practice
5 juli 2022

BOEKEN: ‘Bad Gays’ met Huw Lemmey 
& Ben Miller
8 juli 2022

SESSIE: 
KLAUW x Bad Gays Party
8 juli 2022

TRAINING: 
Speciale Editie — Het verkennen van 
een relatie met onze voorouders 
door Sandy Roxanna 
9 juli 2022

JEUGD VAKANTIEPASPOORT
13 juli–21 augustus 2022

PERFORMANCE: Afstudeer  
programma's, Piet Zwart Master  
of Fine Art
15 juli 2022

ZOMERPROGRAMMA: 
Workshop schrijven / Spoken Word 
door Ivan Words
16, 23, 30 juli 2022

SEPTEMBER

TENTOONSTELLING: 
Beatriz Santiago Muñoz, De navel van 
de droom
9 september–31 december 2022

TENTOONSTELLING: 
Pablo Castañeda: Grens autoficties 
9 september–31 december 2022

TENTOONSTELLING:
Rotterdam Cultural Histories #22: 
Hortus Botanicus
9 september 2022–26 februari 2023

TENTOONSTELLING: 
Sam Samiee, Een tuin van wolken
9 september–31 december 2022

FOCUS: Beatriz Santiago Muñoz,  
Sam Samiee, Francis McKee & Elizabeth 
A. Povinelli
9 september 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatie-
sessie door Daily Practice
13, 27 september 2022
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TENTOONSTELLING: Jennifer Tee: 
Still Shifting, Mother Field
16 september–6 november 2022
Locatie: Wiener Secession  
(Wenen, Oostenrijk)

FOCUS: Stilteretraite: Herfst-equinox 
door Moosje M Goosen & Daily  
Practice
20 september 2022

OKTOBER

Activiteit geïnspireerd op het werk 
van Beatriz Santiago Muñoz
4 oktober 2022

Activiteit geïnspireerd op het werk 
van Pablo Castañeda
4 oktober 2022

SESSIE: A Mic of One's Own: Toeval & 
Kans met The Writer's Guide (to the 
Galaxy)
7 oktober 2022

BOEKEN: Opkomst van Nieuw Rechts 
in Nederland met Merijn Oudenampsen, 
Edwin Nasr gepresenteerd in samen-
werking met de Erasmus Universiteit 
Rotterdam
7 oktober 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatie-
sessie door Daily Practice
11, 25 oktober 2022

Taxatiedag door Vendu Rotterdam
27 oktober 2022

VERTONING: Performance Home: An 
Unfinished Project door CLIP
28 oktober 2022

NOVEMBER

BOEKEN: Lancering boek Tools voor 
collectief leren
4 november 2022

KEYNOTE: Tools voor collectief leren 
met Gaëtane Verna, Hasna el Maroudi 
en Sarah Robertson
5 november 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatie-
sessie door Daily Practice
8, 22 november 2022

RONDLEIDING:
Taal Tur - Türkçe (Taal Tour - Turks) 
door Ezgi Aktug
20 November 2022

SESSIE: Getting Tropical - Deel 1 met 
Karina Villafan, Clara Saito en Lara 
Silva Santos
25 november 2022

SESSIE: Getting Tropical - Deel 2. 
Workshop met Karina Villafan, Clara 
Saito en Lara Silva Santos
26 november 2022

DECEMBER

FOCUS met Alexandra van Dongen en 
Sofía Hernández Chong Cuy
2 december 2022

FOCUS: Tweewekelijkse meditatie-
sessie door Daily Practice
6 december 2022

SESSIE: A Mic of One's Own: Thuis 
met The Writer's Guide (to the Galaxy)
9 december 2022

Uitreiking Prijs voor de Jonge  
Kunstkritiek 2022 
15 december 2022
Locatie: M Leuven, België

FOCUS: Winterzonnewende Inwaarts 
door Daily Practice
19 december 2022

Ane Graff,Ane Graff, Patches of Standing Water Patches of Standing Water, 2021, , 2021, 
glasstructuur in groen glas; aderstructuur in glasstructuur in groen glas; aderstructuur in 
staal met gallium, ultramarijn pigment, staal met gallium, ultramarijn pigment, 
acrylverf en zand, met dank aan de Christen acrylverf en zand, met dank aan de Christen 
Sveaas kunstcollectie. Sveaas kunstcollectie. 
Tentoonstellingsoverzicht Ane Graff, Tentoonstellingsoverzicht Ane Graff, De De 
wond in zijn verstrengelingenwond in zijn verstrengelingen, 2022, , 2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Kristien Daem.Kristien Daem.
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PERSOVERZICHT

AFKORTINGEN

AG   ANE GRAFF
AH   AYESHA HAMEED
ALG   ALGEMEEN
BSM   BEATRIZ SANTIAGO MUÑOZ 
CL   CLIP
CV   CECILIA VICUÑA
EP    EPISTOLARY
IK    IRIS KENSMIL
JT    JENNIFER TEE
JTG   JASMINE THOMAS GIRVAN
KA   KUNSTAVOND
KFM   KUNSTHALLE FOR MUSIC
KK    KETI KOTI
MN   MUSEUMNACHT
NC   NAME CHANGE
NL   NOKUKHANYA LANGA
PC   PABLO CASTAÑEDA
RCH   ROTTERDAM CULTURAL   
    HISTORIES
SHCC  SOFÍA HERNÁNDEZ  
    CHONG CUY
SF    SIMON FUJIWARA
TFCL   TOOLS FOR COLLECTIVE   
    LEARNING
84ST   84 STEPS

JANUARI

11 januari, 'Throwaway Line postpo-
ned at Odyssey Theatre',  
broadwayworld.com KFM

31 januari, 'Samenwerken in de groot-
stedelijke context van Rotterdam', 
kunstzone.nl ALG

 
FEBRUARI

Februari, 'Onderweg naar de regio', 
RTL uitzending 20 maart ALG

8 februari, 'Colonial trauma up close 
and at length: Jasmine Thomas Girvan 
at Kunstinstituut Melly', 
metropolism.com JTG

8 februari, ‘Leren over acupunctuur of 
shiatsu tussen kunst? Dat kan tijdens 
deze toffe workshops’, Indebuurt.nl 84ST

 
MAART

Maart, On View, 'Jasmine Thomas 
Girvan', Flash Art no.338, volume 55 JTG

1 maart, 'Tip van Museumtijdschrift: 
Iris Kensmil', museumtijdschrift.nl JTG IK

7 maart, 'Kunstenaar Iris Kensmil 
breekt beeldtaal waarop zwarte 
mensen worden afgebeeld', 
creativebynature.nl IK

14 maart, 'Oneindige sporen uit een 
nieuw verleden, hart-magazine.be JTG

18 maart, 'Kunst in de openbare 
ruimte: van participatie naar  
stadspromotie', bkinformatie.nl CL

31 maart, 'Brood en spelen: Kunst als 
schakel in het vastgoedbedrijf',  
Metropolis M nr.1 februari/maart ALG

31 maart, 'Een gesprek met Elizabeth 
A. Povinelli door Vivian Ziherl',  
Metropolis M nr. 1 februari/maart ALG

APRIL

7 april, 'Biënnale-effect: snelle  
doorbraak of herondekking', NRC NC

13 april, 'Guggenheim Museum  
presents Cecilia Vicuña’s: Spin Spin 
Triangulene', thecitylife.org CV

21 april, 'Gift geven', Metropolis M nr. 
2 april/mei EP

30 april, 'Jasmine Thomas Girvan, 
Bathed in Fire', gonzocircus.com JTG

 
MEI

3 mei, 'Simon Fujiwara in conversation 
with Nicolas Vamvouklis',  
fondazioneimagomundi.org SF

6 mei, 'Ayesha Hameed, Ane Graff, 
Nokukhanya Langa in Melly',  
hart-magazine.be AG AH NL

31 mei, ‘De kunst van de toekomst’, 
COLLECT Kunst Antiek Design 84ST

JUNI

17 juni, 'Midzomernachtkunst',  
Troskompas MN

19 juni, 'Fladderen door de stad  
tijdens de zomerse Museumnacht010',  
dehavenloods.nl MN

23 juni, ‘Eerste editie Wild Summer of 
Art toont 180 Rotterdamse kunste-
naars’, Havenloods ALG

28 juni, 'Relationality: Ane Graff’s  
The Wound in its Entanglements  
at Kunstinstituut Melly', 
metropolism.com AG

29 juni, 'Nokukhanya Langa, A  
Downward Spiral is a Loaded Spring  
(Pajadoca spirala je nabita vzmet)', 
koridor-ku.si NL

30 juni, 'Hier in Rotterdam haal je 
tijdens Keti Koti een gratis maaltijd', 
indebuurt.nl KK

30 juni, 'Stug doorgaan met schrijven 
en schilderen, ondanks kritiek:  
Interview met Iris Kensmil en Jamal 
Ouariachi over hun stellingnames  
in de kunst', boekman.nl IK

30 juni, 'Solo Duets', Villa d’Arte nr. 2 
mei/juni AG AH

30 juni, ‘Doe méér met je festival-
kaart’, Jazzism Magazine ALG

JULI

2 juli, ‘TRAINING: De wortels van 
samengestelde gezinnen’, Vers Beton 84ST

8 juli, 'The wound and its  
Entanglements', Inside Rotterdam 
Summer 2022 issue AG

11 juli, ‘Les œuvres à sentir cet été’, 
Mag by NEZ 84ST

14 juli, 'Weg met het geld! Weg met de 
kunstenaar als individueel genie!', NRC  ALG

20 juli, 'Ken Lum: I think there is  
a huge disconnect in the art world', 
ocula.com NC

 
AUGUSTUS

8 augustus, ‘Chris kwam met zijn 
verbeelding overal’, Trouw ALG

11 augustus, 'Bekladder moet historie 
wat beter bestuderen', AD NC

20 augustus, 'Pablo Castañeda  
presents Border Autofictions', Inside 
Rotterdam Autumn 2022 Issue PC

 
SEPTEMBER

5 september, 'Tips voor de alternatie-
veling', uitagendarotterdam.nl JTG

6 september, ‘IJzeren’ Tanya Hoog-
werf: Voorvechter van het sisverbod, 
maar geen feminist', De Volkskrant

13 september, ‘Chris redde zijn Verha-
lenhuis Belvédère met een slim plan’, 
AD Rotterdams Dagblad ALG

16 september, 'Voormalige hortus 
botanicus' , De Telegraaf RCH

30 september, 'Hortus Botanicus', 
uitagendarotterdam.nl RCH

OKTOBER

13 oktober, 'Waarom de 8,1 miljoen 
voor een nieuwe Miro geen goed  
idee is', NRC  ALG

19 oktober, 'Ken Lum holds up a 
mirror to the world',  
hyperallergic.com ALG

25 oktober, ‘Nokukhanya Langa talks 
to Mark Westall about her debut 
exhibition at Saatchi Yates’, FAD 
Magazine NL

26 oktober, 'Beatriz Santiago Muñoz: 
The Navel of the Dream, C & América 
Latina', amlatina.contemporary.com BSM

31 oktober, 'Hortus Botanicus', Villa 
d’Arte Nr. 4, 2022 RCH

31 oktober, 'Mijn Favoriet', Tanja  
Elstgeest, Hollands glorie nr. 5 ALG

NOVEMBER

16 november, 'Critics’ Picks', Pablo 
Castañeda, Artforum Vol. 61 Nr. 3 PC

30 november,' After Institutions, the 
Art of Critique', Metropolis M, nr. 5 
oktober–november SHCC

30 november, '5 uitjes die niets kosten', 
uitagendarotterdam.nl KA

30 november, 'Chris Dercon',  
COLLECT Kunst Antiek Design ALG

DECEMBER

3 december, 'In Januari (agenda)',  
Het Blad NRC JT

5 december, ‘De schrijver als lichaam 
en het lichaam als schrijver – Hoe 
opnieuw te leren leven en schrijven 
met ziekte?’, Mister Motley 84ST

6 december, 'Toronto Biennial  
appoints curators', gallerieswest.ca CV

7 december, 'Just float here a  
while and consider all the possibilities 
– Beatriz Santiago Muñoz at  
Kunstinstituut Melly',  
metropolism.com BSM

16 december, 'Tools voor collectief 
leren', bkinformatie.nl TFCL
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Opening Alma Heikkilä: halfdoorlatend & 
gevoelig, onderdeel van 84 STAPPEN, vrijdag 
6 mei 2022, Kunstinstituut Melly, Rotterdam. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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VERSLAG RAAD VAN  
TOEZICHT

Kunstinstituut Melly, een stichting die in januari 
1990 werd geïnitieerd door de Rotterdamse 
Kunststichting, wordt ondersteund door  
de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  
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), Defne Ayas (2012–2017). In januari 
2018 werd Sofía Hernández Chong Cuy  
aangesteld voor haar eerste termijn van drie jaar. 
In 2021 is zij aangesteld 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

STIJN HUIJTS
Directeur Bonnefanten Maastricht; 
Lid raad van toezicht Poppodium Muziekgieterij 
Maastricht; Voorzitter Stichting Behoud  
Moderne Kunst; Voorzitter Raad van  
Commissarissen Parkstad Limburg Theaters 
N.V.; Lid bestuur ABN-AMRO Art & Heritage 
Foundation

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

ANNET LEKKERKERKER 
Voorzitter College van Bestuur van de  
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 
Bestuurslid van de Sikkens Foundation;
Voorzitter ACI (Amsterdams overleg Culturele 
Instellingen); Voorzitter van het bestuur van 

Double A (tot 1 november 2022); Bestuurslid 
Stichting Rose; Onafhankelijk voorzitter  
Cultuurcluster Buikslotermeerplein

GABRIEL LESTER
Beeldend kunstenaar; Oprichter PolyLester arts 
and design; Oprichter LestarFilm; Oprichter 
Stichting Lester Works; Docent MA Design 
Academy Eindhoven

ANNUSKA PRONKHORST
Partner Crimson Historians and Urbanists; 
Lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in 
Amsterdam; Medeoprichter van de Independent 
School for the City; Voorzitter van Stichting 
Opperclaes

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN

GABRIEL LESTER

STIJN HUIJTS

ANNET LEKKERKERKER

ANNUSKA PRONKHORST

TIMME GEERLOF

FARIBA DERAKHSHANI

Aantreding

07–09–2016

22–03–2017

05–09–2017

20–06–2019

20–06–2019

20–06–2019

10–12–2020

07–09–2019

22–03–2020

05–09–2020

20–06–2022

20–06–2022

20–06–2022

10–12–2023

11–09–2023

11–09–2023

31–03–2024

20–06–2025

20–06–2025

20–06–2025

10–12–2026

Tweede termijn Uiterlijke aftreding

YOLANDE ZOLA ZOLI VAN 
DER HEIDE

MEMO VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
Nadat de lockdown en de coronamaatregelen stap 
voor stap waren opgeheven, zette Kunstinstituut 
Melly in 2022 haar deuren weer wagenwijd open 
voor het publiek. De impact van de corona-
pandemie bleef gedurende het hele jaar nog 
voelbaar, zowel bij het publiek als bij de medew-
erkers van Melly. Beiden vroegen in 2022 extra 
aandacht: enerzijds extra inspanningen om het 
publiek terug te laten keren en anderzijds interne 
zorg vanwege de corona effecten op het  
personeel. De medewerkers van Melly bleven zich 
desondanks vol overgave inzetten. Dat cumu-
leerde in een zeer succesvol festiviteitenpro-
gramma rondom de lancering van het boek 
‘Tools voor collectief leren’, waarin onderdelen 
van het naamsveranderingsproces vanuit  
verschillende perspectieven zijn beschreven.  
Tijdens dat programma kwamen de sterke  
kanten van dit instituut volop aan het licht:  
aandacht voor zelfreflectie, ruimte voor ontmo-
eting en verbinding, oog voor individuele en 
collectieve waarden, en geloof in de voortrek-
kersrol van hedendaagse kunst. En Melly blijft in 
beweging. Tijdens het programma werd ook de 
aftrap gegeven voor het nieuwe initiatief ‘Tools 
voor de-modernisering’. Daarover meer in 2023. 
De raad van toezicht dankt alle medewerkers 

voor hun onverminderde inzet en betrokkenheid!

BEZOLDIGINGSBELEID  
De toezichtfuncties zijn onbezoldigd.

VERGADERDATA EN BELANGRIJKSTE  
ONDERWERPEN  
De raad van toezicht vergaderde in 2022 op de 
volgende data: 21 maart, 27 juni, 26 september 
en 16 december. Op 28 januari vond tijdens een 
extra bijeenkomst de zelfevaluatie van de raad 
van toezicht plaats, in een door Hanane Abaydi 
(IZI Solutions) en Jan Loorbach begeleide sessie. 
In de vergadering van maart heeft de externe 
accountant verslag uitgebracht van zijn  
bevindingen en is de jaarrekening 2021 goedge-
keurd. Voorafgaand aan de vergadering van 
september vond de jaarlijkse evaluatie plaats 
met de directeur-bestuurder. In de vergadering 
van september is de termijn van Gabriel Lester 
met maximaal een jaar verlengd tot september 
2023, in ieder geval totdat een andere kunstenaar 
tot de raad van toezicht is toegetreden. In de 
vergadering van december is de termijn van Stijn 
Huijts met een half jaar verlengd tot september 
2023. Er is een Open Call uitgezet voor nieuwe 
leden. Op 28 november is de raad van toezicht 
een extra keer bij elkaar gekomen om de  
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opzet van de sollicitatieprocedure op te stellen 
voor de nieuwe directeur-bestuurder, die in 
januari 2024 zal aantreden. Bij een deel van deze 
vergadering was Nienke Stuijt (VIE People)  
aanwezig, zij zal de raad van toezicht ondersteu-
nen bij de werving en selectie. Tijdens alle  
vergaderingen van 2022 is het opvolgingsplan, 
een meerjarig stappenplan voor de opvolging 
van de huidige adjunct-directeur en directeur, 
besproken. Ook sociale veiligheid staat op  
de agenda van de raad van toezicht. Voorafgaand 
aan iedere vergadering komt de auditcommissie 
(Annuska Pronkhorst en Timme Geerlof) samen 
met de directeur-bestuurder (Sofía Hernández 
Chong Cuy) en de adjunct-directeur (Paul van 
Gennip) om de financiën door te spreken en een 
financiële samenvatting voor te bereiden  
voor de daaropvolgende vergadering. Sinds de 
vergadering van juni is het gebruik geïntroduceerd 
dat de raad van toezicht, voorafgaand aan iedere 
vergadering, een half uur vergadert buiten  
aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 

VASTSTELLING  
Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 
zijn vastgesteld in de vergadering van de raad 
van toezicht op 6 maart 2023.

BEGROTING 2023 
De raad van toezicht nam in de vergadering van 
16 december 2022 kennis van de begroting  
2023. Prijsstijgingen van gas en elektriciteit, het 
meerjarig onderhoudsplan voor het gebouw,  
het inhuren van HR-assistentie bij het werven van 
de nieuwe directeur, het in 2023 begroten  
van activiteiten voor het eerste kwartaal van 
2024 ter voorbereiding van het aantreden van  
de nieuwe directeur, alsmede het aflopen  
van de 30-procentregeling, een compensatie 
van extraterritoriale kosten voor de huidige  
directeur-bestuurder, leiden in 2023 tot  
lastenstijgingen. In januari 2023 belegde de 
auditcommissie daarom een extra vergadering om 
samen met onze boekhouder meer in detail  
naar de begroting 2023 te kijken en mogelijke 
risico’s en mogelijkheden te identificeren. Naar 
aanleiding van hun bevindingen in deze  
extra vergadering zal de auditcommissie de raad 
van toezicht adviseren om de begroting  
2023 goed te keuren in de vergadering van 6 
maart 2023. De begroting 2023, die als bijlage is 
toegevoegd aan dit bestuursverslag, is de bij  
de Gemeente Rotterdam in juni 2022 ingediende 
begroting. Deze sluit nog enigszins aan bij de 
meerjarige Cultuurplanbegroting 2021–2024. 
Zoals blijkt uit eerder bij de Gemeente en OCW 
ingediende prognoses, is door inflatie en  
stijgende energiekosten e.e.a ingrijpend aan het 

veranderen Bij het opstellen van de begroting 
hebben we de vragenlijst behorend bij de  
checklist Fair Practice, zoals opgesteld door 
Platform ACCT, als handvat gehanteerd.

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

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN  
In 2022 is geen sprake geweest van tegenstrijdige 
belangen.

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

BELEGGINGSBELEID EN FINANCIËLE  
DERIVATEN 
Niet van toepassing.

Beatriz Santiago Muñoz, Beatriz Santiago Muñoz, The point upon The point upon 
which it turnswhich it turns, 2022, 16 mm film overgezet op , 2022, 16 mm film overgezet op 
digitale video, geluid, 9:00 minuten, inkt, digitale video, geluid, 9:00 minuten, inkt, 
gouache, houtskool, grafiet tekeningen op gouache, houtskool, grafiet tekeningen op 
papier, met dank aan de kunstenaar. papier, met dank aan de kunstenaar. 
Tentoonstellingsoverzicht Beatriz Santiago Tentoonstellingsoverzicht Beatriz Santiago 
Muñoz: Muñoz: The Navel of the Dream,The Navel of the Dream, 2022,  2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Kristien Daem.Kristien Daem.
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DIRECTIE EN PERSONEEL 
IN 2022

SOFÍA HERNÁNDEZ CHONG CUY  
Directeur-bestuurder

PAUL VAN GENNIP  
Adjunct-directeur

EMILIA AIVAZIAN  
Educatiecoördinator

VERONIKA BABAYAN  
Projectassistent

GERDA BRUST  
Office Manager / Coördinator Publieksontvangst

ROSA DE GRAAF  
Curator tentoonstellingen & kunstopdrachten

JESSY KOEIMAN  
Curator collectief leren

ANGÉLIQUE KOOL  
Directieassistent

LINE KRAMER  
Hoofdvoorbereider & IT-toezichthouder

JEROEN LAVÈN  
Manager PR & communicatie 

PILAR MATA DUPONT  
Producent (tot 1 juli 2022)

JULIJA MOCKUTĖ  
Assistent curatoren 

SARAH VAN OVEREEM-VAN DER THOLEN  
Development Manager 

WENDY VAN SLAGMAAT-BOS  
Coördinator tentoonstellingen en publicaties

ERIK VISSER  
Assistent boekwinkel

AQUEENE WILSON  
Collectief Leren Fellow (tot 14 september 2022) 

VIVIAN ZIHERL  
Manager onderzoek & programma’s

Fellows:
JE-ANNE DIRKSZ (vanaf 6 september 2022)
AQUEENE WILSON (tot 14 september 2022)

CLIP-deelnemers 2022 
BIANCA CASABURI
LOLA DEN DUNNEN
JE-ANNE DIRKSZ
SIMON MENSGER
REPELSTEELTJE 
SERÉ 
ELISA DE LA SERNA GALLEGO
LARA SILVA SANTOS
YOSHI SO
ALMA ZIJDERVELT

Stagiaires:
MARÍA CARRI
QUIRINE LANDWEHR
ANASTASIA NEFEDOVA
CAROLINE SHEHAN

EXTERNE MEDEWERKERS 

Accountants  
BERGHOUT+MAS

Archivaris  
MARJOLIJN KOK

Art mediators/rondleiders:
EMILIA AIVAZIAN
EZGI AKTUĞ  
MAUD BERDEN
LISA DIEDERIK
LOTTE VAN DOOREMALEN
JESSE GREULICH
RAFFAELA HUIZINGA
BERDAN KAPLAN
KYARA LUCAS
MIRJAM MARTENS
ILIDIA MEDINA
EMMELIE MIJS
SYNTICHA PEDRO
SAROJA LIEN DE ROBLES
WINNIE DE ROOIJ
JARRED SEWSINGH
BRAM VERHOEF
GINO VAN WEENEN
ROOS WIJMA
JO WILLOUGHBY
ROSA ZANGENBERG

Boekhouder  
RACHEL CAREY 

Coördinator reizende tentoonstellingen  
ANDREA VALENCIA  

Development Manager a.i. 
ANNE SJOUKEMA (mei–juni 2022) 

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

HR-adviseur  
VIE PEOPLE / NIENKE STUIJT (vanaf mei 2022)

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

Office assistentie 
FLOOR SNELS

Ondersteuning evenementen en openingen:
SILVIA ARENAS
LAURA VAN DEN ENDEN
JORIS FROWEIN
IRIS HAGEL
RABIN HUISSEN
FRANKLIN LOPES
SIMON MENSGER
INGE VAN OVEREEM
MARK VAN OVEREEM
VLADA PREDELINA
NIENKE VAN RIJNSWOU
YUSSSER SALI
IOANA TOMICI
LILI ULLRICH

Ondersteuning horeca en MELLY Bookshop & 
Cantina:
SILVIA ARENAS
LAURA VAN DEN ENDEN
RABIN HUISSEN
VLADA PREDELINA
YUSSER SALIH
IOANA TOMICI

Ontwerpers
CALLUM DEAN, WOOSEOK JANG, JEROEN 
LAVÈN, VIKTORIJA RYBAKOVA, LAURA  
MARTENS, JULIE PEETERS, NINA SCHOUTEN,  
SYSTEMANTICS, EMILY TURNER, LOES  

VERSTAPPEN, YAN ZHIHAN

Projectleiding 100% Hedendaags 
EMILIA AIVAZIAN (Kunstinstituut Melly),  
FELICITAS LENZ (MAMA),
JUDITH VORWERK (CBK-TENT)
Coördinator: MECHTELD JUNGERIUS

Receptionisten/suppoosten/floormanagers:
BERGUR ANDERSON
SILVIA ARENAS
MARY BABAYAN (tot september 2022)
NATHAN BASTIEN
EDEN CALGIE
LAURA VAN DEN ENDE
RABIN HUISSEN
MARIKA VANDEKRAATS
EUN LEE
FRANKLIN LOPES
NADIA VAN LUIJK
SHEAREY PINAS
MARIEKE PRUIS
ELVIS ROT
FLOOR SNELS
GINO VAN WEENEN
KARIN WESTENDORP
JO WILLOUGHBY

Salarisadministratie  
FORCE FINANCE / CHARLES HALDERS

Schoonmaak  
VS SCHOONMAAK BV / MONICA LOZANO  
(vanaf augustus 2022), MARYAM VANDI (tot 
augustus 2022) 

Special Projects Manager, Development 
KEZIAH GOUDSMIT (november 2021–februari 
2022) 

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

Zakelijk advies  
CHRIS DE JONG (overleden in 2022) 



162 163

Groepsfoto tijdens de opening van Groepsfoto tijdens de opening van Thuis: Een Thuis: Een 
Onvoltooid ProjectOnvoltooid Project, zondag 10 april 2022, , zondag 10 april 2022, 
Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: Kunstinstituut Melly, Rotterdam. Fotograaf: 
Aad Hoogendoorn.Aad Hoogendoorn.
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Groepsfoto tijdens de opening van de Groepsfoto tijdens de opening van de 
zomertentoonstellingen, zondag 8 mei 2022. zomertentoonstellingen, zondag 8 mei 2022. 
Fotograaf: Aad Hoogendoorn.Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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Groepsfoto tijdens de opening van de herfst/Groepsfoto tijdens de opening van de herfst/
wintertentoonstellingen, zondag 9 september wintertentoonstellingen, zondag 9 september 
2022. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.2022. Fotograaf: Aad Hoogendoorn.
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NEVENACTIVITEITEN

SOFÍA HERNÁNDEZ CHONG CUY zit in het  
bestuur van Creative Time (New York, VS),  
Council Art (Parijs, Frankrijk) en Manifesta  
(Amsterdam). In 2022 was Sofia keynote-spreker 
bij de conferentie ‘Change Feelings’ bij Van 
Abbemuseum (Eindhoven) en nam deel aan een 
Artist Talk met kunstenaar Ken Lum ter gelegen-
heid van zijn tentoonstelling bij AGO (Toronto, 
Canada). Zij nam plaats in de ‘Residents Selection 
Jury’ van Amant Foundation (New York, VS),  
het jurycomité voor de ‘Residency Grant’ bij 
Edith Russ Haus (Oldenburg, Duitsland), de jury 
voor het afstuderen van de studenten van de 
‘Disarming Design Masters’ bij Sandberg Instituut 
(Amsterdam). Ze was tevens externe examinator 
van ‘The Critical Inquiry Lab’, één van de masters 
van de Design Academy (Eindhoven). Ze  
was respondent bij het DAI Kitchen programma 
(Bergamo, Italië) en gastspreker bij ‘ArtEZ  
Invites’, een event van het Art & Design Department, 
van ArtEZ University of the Arts (Arnhem). Zij 
was gast-curator voor het ‘International Artist in 
Residency Program’ van Artpace (San Antonio, 
VS) en ze nam deel aan het Circuit en de Summit 
van PARTE Portugal Art Encounters (Lissabon, 
Portugal). Ook leverde zij een bijdrage aan  
de podcast BARTALK, een multidisciplinaire  
lezing/performance/verhalenreeks en een  
podcast voor KW Institute for Contemporary Art 
(Berlijn, Duitsland).

ANGÉLIQUE KOOL heeft in 2022 de basistrai-
ning Fair Care afgesloten en deelgenomen  
aan een training efficiënt en resultaatgericht 
notuleren. 

EMILIA AIVAZIAN rondde in juni 2022 de oplei-
ding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving af, 
zij-instroom op de Willem de Kooning Academie. 

ROSA DE GRAAF is bestuurslid van artist-in-re-
sidence en presentatieruimte Hotel Maria Kapel 
(Hoorn), en adviseur bij de Jan van Eyck Academie 
(Maastricht). In 2022 publiceerde ze in het  
tijdschrift Kunstlicht, en gaf ze een gastcollege 
aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten (Den Haag). Daarnaast was Rosa als 
afgevaardigde beeldende kunst betrokken bij 

het Edinburgh Arts Festival (Schotland),  
om Kunstinstituut Melly te vertegenwoordigen 
naast curatoren van andere instellingen.  
In februari 2022 was Rosa gastspreker tijdens 
het Artistic Research Symposium: BODY AS 
PROXY bij de KABK (Den Haag).

VIVIAN ZIHERL was extern gecommitteerde in 
de examencommissie beeldende kunst van de 
Zweedse kunstacademie Konstfack in  
Stockholm. Ze trad bij verschillende evenementen 
op als gespreksleider: in het Eye Filmmuseum 
(Amsterdam) bij An evening about Karrabing 
Film Collective, ter gelegenheid van de Eye Art & 
Film Prize 2021; in Diez Gallery (Amsterdam)  
bij de opening van de tentoonstelling Welcome 
to Frontier Country van Simon Gush; in  
Kunsthall Bergen (Noorwegen) bij de opening 
van de tentoonstelling We breathe together  
van D. Harding; en in het Stedelijk Museum  
Amsterdam bij Round table: Drawing Faces 
– S(tedelijk)zine#3. Daarnaast nam ze deel  
aan verschillende seminars: Borderscapes in het 
centrum voor postkoloniale en genderstudies 
van de Napolitaanse universiteit l’Orientale; 
Rethinking Nature in Museo Madre (Napels, Italië); 
en aan het Home Workspace Program  
(‘thuiswerkprogramma’) van de Libanese organisa-
tie voor beeldende kunst Ashkal Alwan  
(online). Vivian publiceerde een interview met 
Elizabeth A. Povinelli in Metropolis M, en het 
essay, 'The hour before sunset has a magic all its 
own...' in de catalogus van Milena Bonilla,  
bij diens tentoonstelling in Galeria Municipal do 
Porto (Portugal).

JESSY KOEIMAN was extern adviseur  
'Social Practices' aan de Willem de Kooning 
Academie (Rotterdam). Ze was in 2022  
respectievelijk als curator en co-curator betrok-
ken bij de tentoonstellingen As The World Turns 
in het Huis van de Fotografie (Rotterdam)  
en Wild Summer of Art, de zomertentoonstelling 
met 180 kunstenaars die plaatsvond bij  
kunstinstelling Brutus (Rotterdam). Jessy is 
adviserend bestuurslid bij presentatieruimte  
A Tale Of A Tub (Rotterdam), en was extern  
adviseur bij de beoordeling van derdejaars stu-
denten aan de SNDO (School for New Dance 
Development, Amsterdam). Ze trad als gastspre-
ker op bij de Metselarij in Den Bosch, een  
leernetwerk voor en door programmamakers in 
de kunsten. In samenwerking met DebSaysYes 
nam Jessy deel aan de groepstentoonstelling 
HEAL in Marseille. 

SARAH VAN OVEREEM-VAN DER THOLEN is  
penningmeester van het bestuur van Stichting 
Valley of the Possible, een Refugio for Art & Research, 
in La Araucanía Andina (Chili). Ze maakte in 2022 
onderdeel uit van 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. Ook is zij penningmeester van het 
bestuur van Stichting Toegift Rotterdam / 
Ikwashier010, een stichting die het doel heeft om 
het nalaten aan cultuur in de regio Rotterdam  
onder de aandacht te brengen en op de kaart te 
zetten. In 2022 heeft ze deelgenomen aan een 
training efficiënt en resultaatgericht notuleren.

LINE KRAMER schreef eind 2022 een bijdrage in 
het tijdschrift Kunstlicht; VOL. 43 NO. 4, 2022,  
LABOUR OF LOVE. Genaamd: ‘love letters to  
a room’.

JEROEN LAVÈN verzorgde in 2022 op freelance 
basis de pr & communicatie voor Stichting  
Kunstblock en Stichting Toegift. Sinds begin 2022 
is hij de voorzitter van het bestuur van Bedrijvenin-
vesteringszone Witte de Withkwartier. Hij was  
in 2022 aanwezig bij bijeenkomsten voor  
Museumnacht010 en is sinds 2021 coördinator 
namens Kunstinstituut Melly voor de Prijs voor de 
Jonge Kunstkritiek en Art Central XL Rotterdam. 
Verder was hij aanwezig bij de perspresentatie voor 
Rotterdam Art Week 2022 en nam hij deel aan  
de partnerbijeenkomsten van Rotterdam Partners  
en Rotterdam Festivals. In oktober volgde hij de  
cursus Strategisch Marketingcommunicatieplan  
in Utrecht en online, aangeboden door  
Cultuurmarketing.nl. In februari en maart 2022  
was hij samen met collega Veronika Babayan 
gast-docent voor de opleiding Kunst en Economie 
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

GERDA BRUST was een van de Glasgenoten die in 
maart 2022 het symposium GLAS2022 in het  
Rijksmuseum mede heeft voorbereid. Zij is hoofd-
redacteur van het tijdschrift Vormen uit Vuur.  
In 2022 was het tijdschrift symposiumbundel voor 
GLAS2022 en verscheen het jubileumnummer  
250. Tevens is zij bestuurslid van het Nationaal  
Tegelmuseum (Otterlo) en vrijwilliger bij  
het Nederlands Kunsthistorisch Instituut / RKD 
(Den Haag). Voor Stichting Doopsgezind  
Broederschapshuis Schoorl (Dopersduin) werkt  
zij als vrijwilliger Weekendbeheer.

Aangeboden aan alle stafleden in 2022 is een  
workshop Excel Basis Plus en Draaitabellen uitge-

voerd door de Excel Academy en een workshop 
Omgaan met micro-agressies door Joan de Windt. 
Vivian Sky Rehberg (kunstcriticus, onderzoeker  
en docent) heeft in 2022 in totaal vier writing  
workshops gegeven aan het curatorial team. 

Naar aanleiding van enkele incidenten aan de  
receptiebalie, hebben wij ons hospitality team een 
weerbaarheidstraining training aangeboden in  
het omgaan met agressieve bezoekers.

Preventiemedewerkers bij Kunstinstituut Melly zijn:
ANGÉLIQUE KOOL
LINE KRAMER

BEDRIJFSHULPVERLENING

In 2022 hebben de volgende medewerkers de  
herhalingscursus Bedrijfshulpverlener gevolgd:
VERONIKA BABAYAN
GERDA BRUST
PAUL VAN GENNIP
JESSY KOEIMAN
ANGÉLIQUE KOOL
ERIK VISSER
 
De volgende freelance medewerkers hebben de 
herhalingscursus Bedrijfshulpverlener gevolgd: 
RABIN HUISSEN
FLOOR SNELS
KARIN WESTENDORP

De volgende freelance medewerkers hebben een 
BHV-certificaat behaald:
EDEN CALGIE
LAURA VAN DEN ENDE
FRANKLIN LOPES
SHEAREY PINAS
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Groepsfoto met v.l.n.r. voormalig directeuren Groepsfoto met v.l.n.r. voormalig directeuren 
Chris Dercon, Catherine David, Nicolaus Chris Dercon, Catherine David, Nicolaus 
Schafhausen, Defne Ayas, Bartomeu Marí, Schafhausen, Defne Ayas, Bartomeu Marí, 
Hans Maarten van den Brink; adjunct-Hans Maarten van den Brink; adjunct-
directeur Paul van Gennip en de huidige directeur Paul van Gennip en de huidige 
directeur Sofía Hernández Chong Cuy op directeur Sofía Hernández Chong Cuy op 
vrijdag 4 november 2022. Fotograaf: Sander vrijdag 4 november 2022. Fotograaf: Sander 
van Wettum.van Wettum.



172 173

KUNSTINSTITUUT 
MELLY DANKT

A
AFK — Amsterdams Fonds  
voor de Kunst
Ezgi Aktuğ 
Amarte Fonds
Amenti Movemeant
Berima Amo & the All Stars Afro Band
Art Central Rotterdam
Art Rotterdam

B
Bad Gays
BÄSN 
Nadia Bekkers
Fernando Belfiore
Samira Benlaloua
Teana Boston-Mammah
Blink Quartet
Jascha Blume
Bina de Boer
Yahaira Brito Morfe 

C
C.o.C.A. (Collectors of  
Contemporary Art)
Tayler Calister
Bianca Casaburi
Pablo Castañeda
Jeanette Chedda
Sheila Chitanie
Binna Choi
John Lee Clark
Florian Cramer
María José Crespo

D
Daily Practice (Suzanne Weenink)
René Daniëls 
Annalee Davis
Callum Dean
Sasha Dees
Cornelie van Dijk
Je-Anne Dirksz
Alexandra van Dongen
Dragadina
Lola den Dunnen
DJ DYKEHAUS

E
Eathouse
Afra Eisma
Ensemble Vonk
Erasmus Universiteit Rotterdam
Léuli Eshrāghi

F
Frame Foundation Finland
Fins Cultureel Instituut voor de Benelux

G
Claudia Martínez Garay
Mira Geirnaert
Gemeente Rotterdam
Ilaisa Ghisaidoobe
Robert Glas
Goethe-Institut Rotterdam
Moosje M Goosen
Ane Graff

H
Sara Hamadeh
Ayesha Hameed
Boutaina Hammana
D Harding
Hartwig Foundation
Romano Haynes
Alma Heikkilä
Maike Hemmers
Charli Herrington
Herz Ensemble Players
HipHopHuis
Michiel Huijben

I
IASPIS
Iyawo (Holly Bynoe)
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)
6 ISLANDS zine

J
Ananya Jahanara Kabir
Ana Janevski
Wooseok Jang
Jap Sam Books
Jeugd Vakantiepaspoort 2022
Herman Jintie
Hyunji Jung

K
Kamlawatie
Said Kasmi
Ellis Kat
Mala Kenza Badi
Stijn Kemper
Iris Kensmil
Iordanis Kerenidis
Raja’a Khalid
Yuki Kihara
Arya en Ira Kip
KLAUW
Alex Klein
Berry Koedam
Prem Krishnamurthy

L
Nokukhanya Langa
Huw Lemmey 
Sheree Lenting
Eduardo Leon
Christina Li
Raffia Li
Erik van Lieshout
Jannes Linders

M
Linda Malherbe
Sekai Makoni
Domenico Mangano
Hasna el Maroudi
Marie Martraire

Francis McKee
Omar Medina 
Simon Mensger
Pauline Meurs
Emmelie Mijs
Ministerie van OCW
Ben Miller
Mondriaan Fonds
Kate Moore
Hilda Moucharrafieh
Movement Radio Athene
Djuwa Mroivili
Museum de Pont, Tilburg

N
Edwin Nasr
New Radicalisms
Pitchaya Ngamcharoen
Martijn van Nieuwenhuyzen
NVISIBLE.STUDIO
Noorse ministerie van  
Buitenlandse Zaken

O
Office for Contemporary Art (OCA)
Merijn Oudenampsen

P
Julie Peeters
PepaPuke
Piergiorgio Pepe
Piet Zwart Master of Fine Art 
Flavia Pinheiro
Elizabeth A. Povinelli
Prijs voor de Jonge Kunstkritiek

R
Radio alHara Bethlehem
Pablo José Ramírez
Repelsteeltje
Sarah Robertson 
Ludmila Rodriques
Fern Roman
Marieke van Rooy
Sandy Roxanna
Madeleine Ruggi

S
Clara Saito
Sam Samiee
Beatriz Santiago Muñoz
Lotte Sarembe 
Nina Schouten
Seré
Lara Silva Santos
DJ Shahmaran
Yoshi So
sosesina
Sour Grass 
Bérénice Staiger
Stichting Droom en Daad
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Stokroos
Stichting Verzameling van  
Wijngaarden-Boot
Struktuur 68

T
Tailbone
Lisa Tan
Alexander Tanazefti

Emilia Tapprest
Sandra Terdjman
The Feminist Health Care Research 
Group (Inga Zimprich)
The Writer's Guide (to the Galaxy)
Theater Rotterdam
Tirikilatops
Samboleap Tol
Kim Tran
Emily Turner

V
Rolando Vázquez Melken
Vendu Rotterdam
Gaëtane Verna
Jan Verwoert
Karina Villafan
Rieke Vos

W
RA Walden
Iris Wallenburg
Anne Wenzel
WET Film
Peggy Wijntuin
Willem de Kooning Academie
Gordon H. Williams
Kanvie Winter
Oemar van der Woerd
Ivan Words
Cye Wong Loi-Sing

Z
Sietske van Zanten
Yan Zhihan
Alma Zijderveldt 
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Redactie: 
Sofía Hernández Chong Cuy, Paul van 
Gennip, Angélique Kool, Sarah van 
Overeem-van der Tholen, Wendy van 
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Eindredactie: 
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